
 

 
 
Högskolan i Halmstad 
Sektionen för Ekonomi och Teknik 
Revisors- och Bankprogrammet - inriktning ägarledda företag 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hur bedömer banker immateriella tillgångar 
vid kreditbedömning av småföretag? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Magisteruppsats i Företagsekonomi 10 p 
Slutseminarium: 2007-05-28 
 
Författare: 
Robert Pitula 820115-5218 
Håkan Svahn 830619-3510 
 
Handledare: Marita Blomkvist 
Examinatorer: Joakim Winborg och Marita Blomkvist 



 

 

Förord  
 
Vi vill tacka våra respondenter som ställt upp på våra intervjuer och därmed har gjort den här 
uppsatsen genomförbar. Ett stort tack vill vi även ge till vår handledare Marita Blomkvist för 
alla goda råd som vi fått under arbetets gång, samt till våra kurskamrater för deras synpunkter 
och förslag på förbättringar. 
 
 
 
 
 
Halmstad maj 2007 
 
 
 
 
 
 
Robert Pitula   Håkan Svahn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
 
Författare: Robert Pitula och Håkan Svahn 
Titel : Hur bedömer banker immateriella tillgångar vid kreditbedömning av småföretag? 
Handledare: Marita Blomkvist 
 
Bakgrund och problemdiskussion:  
Småföretag söker sig ofta till banker för att skaffa kapital via krediter. Bankerna utför 
kreditbedömning för att se om företaget är kreditvärdig eller inte. Kreditbedömningen utförs 
av bankens kreditbedömare och går ut på att bedöma företagets återbetalningsförmåga och 
säkerheter för krediten. Nuförtiden består många av företagen till en del av immateriella 
tillgångar. Enligt tidigare forskning, utförd på en bank, framkom att en immateriell tillgång 
ofta bedöms som en icke-befintlig tillgång som räknas bort från balansräkningen. Detta 
påverkar företaget negativt vid kreditbedömningen eftersom företaget blir finansiellt svagare 
och immateriella tillgångar inte kan användas som säkerhet för krediten.  
 
Syfte:  
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur banker bedömer immateriella 
tillgångar vid kreditbedömningar samt att förklara bankernas bedömningar av immateriella 
tillgångar vid kreditbedömningar.  
 
Metod: 
För att få svar på problemet genomförde vi en kvalitativ studie där vi intervjuade 
kreditbedömare på fyra olika banker. Intervjuerna var personliga och vi var båda närvarande 
vid alla intervjutillfälle. För att få liknande svar som vi sedan kunde jämföra med varandra 
använde vi en strukturerad intervjuguide vid intervjuerna. Empirin analyserades mot 
sekundärdatan och sinsemellan bankerna. 
 
Teoretiska perspektiv: 
Den teoretiska basen för uppsatsen bygger på en genomgång av vad en immateriell tillgång är, 
vilken redovisningsinformation som används vid kreditbedömning samt hur en 
kreditbedömning går till. Fokus ligger dock på tidigare forskningar inom ämnet. 
 
Empiri: 
Vårt empiriska underlag innehåller en sammanställning av de fyra intervjuer med 
kreditbedömare från fyra olika banker. 
 
Slutsatser: 
Immateriella tillgångar bedöms av kreditbedömarna som tillgångar med ett mycket litet värde 
då de är svårbedömda och svåra att säkerställa. Som säkerheter för en kredit kan immateriella 
tillgångar inte användas, där ansåg bankerna att endast realtillgångar kan användas. 
Anledningen till att bankerna bedömde och värderade immateriella tillgångar lågt beror på att 
de inte har något förtroende för dem och har ingen tillförlitlighet. Immateriella tillgångar 
uppfyller inte de egenskaper på redovisning som bankerna ställer som krav.  
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1 Inledning 
 
Det här kapitlet inleds med en bakgrund till problemet där vi beskriver och sätter in läsaren i 
ämnet. Därefter har vi en problemdiskussion som leder fram till en problemformulering 
vilken vi kommer att ha som utgångspunkt för arbetet. Kapitlet avslutas med vårt syfte med 
arbetet och det tänkta praktiska och teoretiska bidraget till forskningen samt definition av 
småföretag. 
 
1.1  Problembakgrund 
 
Redan i början av 1930-talet observerades att småföretag hade problem med att erhålla externt 
kapital. Den första rapporten som tog upp problemet kom från Storbritannien och kallades 
MacMillan-rapporten. I den konstaterades att finansiärerna hade en tendens att diskriminera 
småföretag. Sedan dess har ett stort antal utredningar och studier genomförts i syfte att skapa 
en uppfattning om huruvida det föreligger finansieringsproblem för småföretag. En av de mer 
kända studierna är Bolton-rapporten, även den från Storbritannien, som menade att det snarare 
var fråga om att det uppstod informationsasymmetri mellan småföretagen och banken. De 
båda parterna hade inte tillräcklig information om varandra. Finansiärerna förstod inte 
småföretagens situation och företagarna hade inte tillräcklig information om de olika 
finansiella möjligheterna och hade även svårt att tillfredställa finansiärernas krav på 
information (Landström, 2003).  
 
Alla företag kräver kapital för den löpande verksamheten eller för finansiering av eventuell 
expansion och investeringar. Detta kapitalbehov kan tillföras med eget kapital, från 
exempelvis ägarna, eller främmande kapital från banken (Pettersson, 1993). Många 
småföretag har inte tillgång till något riskkapital utan söker sig ofta till banken för att skaffa 
sig kapital via krediter (Gröjer & Catasus, 2003). I svenska småföretag är banken den 
vanligast förekommande finansieringskällan. Banken utgör således en viktig 
finansieringskälla för många företag då 95 % av alla företag i Sverige är småföretag 
(Svensson, 2003). Detta bekräftas av Berggren (2002) som menar att banker är den 
ojämförligt största och viktigaste finansiären för små och medelstora företag i Sverige. Att 
småföretag ofta vänder sig till banker för att finansiera sin verksamhet beror enligt gjorda 
studier på att småföretag generellt är kontrollaversiva vilket gör att de hellre tar krediter hos 
banker än tar in riskkapital i företaget (Svensson, 2003). Då lånefinansiering inte inskränker 
eller tar kontroll i företaget så är det ett populärt sätt att finansiera kapitalbehovet i småföretag 
(Bruns, 2003).  
 
Det som bedöms av banken vid en kreditbedömning är företagets återbetalningsförmåga och 
säkerheter för krediten. Det primära i bedömningen är företagets fortlevnadsförmåga, med det 
menas företagets förmåga att kunna betala amorteringar och ränta. Det är företagets tillgångar 
som används som säkerheter för krediten. Tillgångarna ska fungera som garantier för 
krediten. Kan företaget inte betala ska banken kunna sälja tillgångarna och på så sätt återfå 
sina utlånade pengar (Svensson, 2003).  
 
Kreditbedömningarna utförs av bankens kreditbedömare och går ut på att bedöma om en kund 
är kreditvärdig eller inte. Faktorer som bedöms vid kreditbedömningen är bland annat 
affärsidé, årsredovisningen, ägarens personlighet samt säkerheterna (Pettersson, 1993).  
Årsredovisningen är en viktig del av bedömningen med sin resultaträkning, balansräkning, 
nyckeltal och noter. I den kan kreditbedömaren analysera hur den ekonomiska situationen i 
företaget ser ut genom att studera de olika delarna. Kreditbedömarens syfte med en sådan 
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analys är att prognostisera företagens återbetalningsförmåga samt försäljningsvärdet på 
företagens tillgångar. I balansräkningen kan kreditbedömaren se vilka eventuella säkerheter 
det kan finnas för lånet. Tillgångssidan i balansräkningen är uppdelad på 
anläggningstillgångar och omsättningstillgångar (Gröjer, 2002).  
 
1.2  Problemdiskussion 
 
För att få en kredit beviljad behöver banken säkerheter från företaget. Dessa säkerheter söker 
banken främst efter i företagets redovisning där tillgångarna ska fungera som garantier för 
krediten. Kan företaget inte betala ska banken kunna sälja tillgångarna för att kunna återfå 
sina utlånade pengar (Svensson, 2003). Till skillnad från gårdagens företag som ofta till stor 
del bestod av realtillgångar består många av dagens företag till stor del av immateriella 
tillgångar. Dessa immateriella tillgångar fungerar inte lika bra som säkerheter som 
realtillgångar vilket framkom av ett experiment utfört av Jan-Erik Gröjer och Bino Catasus 
(2003). Syftet med experimentet var att se hur kreditbedömarna bedömde de immateriella 
tillgångarna vid kreditbedömningen. I den undersökta bankens manual räknades en 
immateriell tillgång som en icke-befintlig tillgång. I och med att de immateriella tillgångarna 
räknades bort från balansräkningen påverkades företaget negativt vid kreditbedömningen 
eftersom företaget blev finansiellt svagare och därmed hade mindre säkerheter för krediten. 
 
I undersökningen som Gröjer och Catasus (2003) genomförde var det först och främst 
varumärken, utbildning, forskning och utveckling som behandlades. Som tidigare nämnts 
räknades de immateriella tillgångarna bort och stod inte alls i paritet med realtillgångarna ur 
bankens syn på säkerheter för en kredit. Det visade sig att kreditbedömarna inte hade samma 
förtroende och rutin då de skulle ta ställning till immateriella tillgångar. Gröjer och Catasus 
kunde dock konstatera att det även fanns skillnader i hur de olika immateriella tillgångarna 
bedömdes. Det kreditbedömarna letade efter var möjligheter att kunna sälja tillgången, det vill 
säga likvidationsmöjligheter. Utbildningen försvann direkt, den gick inte att sälja. 
Kreditbedömarna, som var eniga, menade att personalen kunde sluta och då var utbildningen 
inte värt något. De var inte lika negativa till forskning och utveckling men det som var bäst 
enligt kreditbedömarna var varumärket men samtidigt kunde inte heller detta tas med i 
beräkningen. 
 
Är det verkligen som Gröjer och Catasus kom fram till att bankerna räknar bort de 
immateriella tillgångarna eller värderas immateriella tillgångar annorlunda hos olika banker? 
Svensson (2003) menade i sin undersökning att immateriella tillgångar var viktiga för 
kreditbedömarna vid ett kreditbeslut. Dessa undersökningar motsäger varandra då det gäller 
immateriella tillgångars betydelse vid kreditbedömningar. De båda undersökningarna har inte 
likadana tillvägagångssätt men båda behandlar kreditbedömning och immateriella tillgångar 
och deras slutsatser angående immateriella tillgångar stämmer inte överens. Skiljer sig 
värderingarna åt hos olika banker angående immateriella tillgångar vilket gör det mer 
attraktivt för småföretagen att kontakta en bank framför en annan vid en kreditansökan?  
 
1.3  Problemformulering 
 
Hur bedöms immateriella tillgångar av banker vid kreditbedömningar av småföretag? 
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1.4  Syfte 
 

• Beskriva och analysera hur banker bedömer immateriella tillgångar vid 
kreditbedömningar. 

 
• Förklara bankernas bedömningar av immateriella tillgångar vid kreditbedömningar.  

 
1.5  Praktiskt och teoretiskt bidrag till forskningen 
 
Vårt praktiska bidrag med denna uppsats är att småföretag ska få ökad kunskap om hur de 
olika bankerna bedömer immateriella tillgångar vid kreditansökningar. Det teoretiska bidraget 
är främst till dem som tidigare har läst forskning om kreditbedömning av småföretag med 
immateriella tillgångar. Till dessa vill vi ge ökad kunskap och förståelse kring ämnet, 
eftersom vår uppsats bygger vidare på tidigare forskning inom ämnet. 
 
1.6  Definition av små företag 
 
Små företag – K2 – mindre aktiebolag. 

Icke noterade aktiebolag som uppfyller minst två av kriterierna (BFN); 

• Maximalt 50 anställda i genomsnitt under de två senaste räkenskapsåren. 

• Maximalt 25 miljoner kronor i balansomslutning de två senaste räkenskapsåren. 

• Maximalt 50 miljoner kronor i redovisade nettotillgångar under de två senaste 

räkenskapsåren.  

Vi har valt denna definition då vi anser att denna klassifikation är en rimlig gräns för att vara 
ett litet företag. Dessutom stämmer den överens med Gröjer och Catasus (2003) definition i 
deras forskning vilket är en fördel då vi använder oss av deras forskning som en viktig 
referens. 
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2 Metod   
 
I metodavsnittet presenterar vi hur vi har gått till väga. Till att börja med visar vi vilken 
forsknings- och undersökningsansats vi har använt oss av. Datainsamlingen delas in i 
sekundärdata och primärdata. Därefter redogör vi för vilka respondenter vi har intervjuat 
samt hur vi har fått in våra data. Vi har även skrivit om dataanalys.  Kapitlet avslutas med en 
diskussion av olika problem som har dykt upp och som vi har försökt undvika.   
 
2.1  Forskningsansats 
 
Vi har använt oss av den kvalitativa forskningsmetoden. Detta för att den går på djupet och 
koncentrerar sig på ett fåtal undersökningsenheter (Jacobsen 2002). En kvalitativ metod är 
beskrivande och småskalig till skillnad från en kvantitativ metod som är analyserande och 
storskalig. En fördel med att använda den kvalitativa metoden är att den ger en djupare 
undersökning med ett mer omfattande och detaljerat material. En nackdel med den kvalitativa 
metoden kan vara att informationen är mindre representativ och det kan vara svårt att 
generalisera resultaten (Denscombe 2000). Då vi koncentrerade oss på ett fåtal respondenter 
för att få ett mer detaljerat material att analysera har vi utfört undersökningen genom 
personliga intervjuer.  
 
2.2  Undersökningsansats 
 
Eftersom vi har undersökt ett fåtal undersökningsenheter har vi använt oss av en fallstudie. 
Denscombe (2000) menar att detta är det bästa sättet eftersom det blir en koncentration och 
fokusering på de valda undersökta enheterna. Fallstudier inriktar sig på en eller ett fåtal 
undersökningsenheter i syfte att få en djupgående redogörelse. På det sättet fick vi en djupare 
och noggrannare studie. Det gav oss även möjligheten att få reda på information som kanske 
inte skulle ha synliggjorts vid en ytlig studie. En annan fördel med att göra en fallstudie är 
enligt Denscombe (2000) att vi som forskare kan använda oss av flera olika källor och data 
beroende på hur situationen ser ut. En nackdel med en fallstudie kan vara att en generalisering 
av resultatet inte är trovärdigt (Denscombe 2000). 
 
2.3  Sekundärdata 
 
Vi har samlat in våra sekundärdata som främst består av böcker, artiklar samt 
forskningsavhandlingar. Insamlingen av sekundärdata gjordes för att vi skulle bli pålästa om 
ämnet och få en djupare inblick. Sekundärdata är det material som någon annan har gjort, som 
t ex böcker och artiklar. Vi har fått fram våra sekundärdata genom att söka på Halmstad 
Högskolebiblioteks olika databaser. De databaser som vi använde oss av var ABI/Inform, 
Artikelsök och Hulda, men även Google på Internet. Vi valde dessa databaser då de innehåller 
många tidskrifter och litteratur främst inom företagsekonomi.  ABI/Inform och Artikelsök är 
artikeldatabaser där den senare omfattar endast svenska tidskrifter medan Hulda är en intern 
databas inom Högskolebiblioteket i Halmstad. Google är en känd sökmotor på Internet. De 
sökord som vi främst sökte på var immateriella tillgångar, kreditbedömning, redovisning och 
småföretag och dess motsvarigheter på engelska intangibles, credit decisions, accounting och 
small firm/company/enterprise. Sökorden användes både var för sig och tillsammans i olika 
kombinationer för att få ett så bra resultat som möjligt. Den insamlade datan gick vi igenom 
för att bedöma ifall den var relevant för vårt område. Vi hade svårigheter att hitta relevant 
data men av de referenser som vi hittade passade Jan-Erik Gröjer och Bino Catasus (2003) 
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forskning bäst samt Birgitta Svenssons (2003) forskning. Deras avhandlingar är mycket 
viktiga för vår uppsats och de presenteras i den teoretiska referensramen tillsammans med den 
övriga sekundärdatan.   
 
2.4  Primärdata 
 
Våra primärdata har vi fått genom personliga intervjuer med kreditbedömarna. Enligt Lundahl 
& Skärvad (1999) är primärdata något som forskaren själv har samlat in, detta kan ske genom 
t ex intervjuer. Vi har utformat en strukturerad intervjuguide som vi har använt oss av för att 
samla in våra primärdata vid de personliga intervjuerna på bankerna. Inför intervjuerna 
skickade vi ut information, via e-mail, till samtliga respondenter där vi presenterade oss själva 
och vår undersökning samt bifogade intervjuguiden så att de skulle kunna förbereda sig innan 
intervjun. Vi har genomfört besöksintervjuer för att få bättre kontakt med respondenterna och 
för att vi tror att det gav oss bättre och ärligare svar än om vi hade gjort exempelvis 
telefonintervjuer. Under intervjun följde vi intervjuguiden men det fanns även utrymme för 
följdfrågor under intervjun. Vi har använt oss av diktafoner för att i efterhand kunna lyssna på 
svaren. Detta för att kunna säkerställa svaren samt för att se till att vi fick med det 
väsentligaste från intervjuerna. Efter intervjuerna skickade vi, via e-mail, ut 
sammanställningen av dem till respondenterna. Detta för att säkerställa resultatet så att vi inte 
har misstolkat eller uppfattat något felaktigt eller om de har velat tillägga något.  
 
Vid intervjutillfällena har vi båda varit närvarande. Intervjuerna pågick i cirka 45 minuter 
vardera. Besöksintervjuer är enligt Jacobsen (2002) det bästa sättet då en undersökning 
grundar sig på få respondenter. Han menar även att respondenten har lättare för att prata om 
känsliga ämnen och får ett bättre förtroende för intervjuaren vid besöksintervjuer. Jacobsen 
tror också att det är lättare för respondenten att ljuga vid en telefonintervju än vid en 
besöksintervju. Våra respondenter har varit anonyma men inte bankerna, detta har vi 
informerat dem om. Detta tillvägagångssätt använde sig även Gröjer och Catasus (2003) av i 
sin forskning som vi i vårt arbete bygger vidare på. Att respondenterna har varit anonyma tror 
vi har bidragit till ärligare och bättre svar. Vi kan inte göra några generaliseringar av våra 
analyser och slutsatser utan vårt resultat gäller endast de intervjuade kreditbedömarna och 
dess banker. Att vi har valt att intervjua fyra olika banker har att göra med att Gröjer och 
Catasus (2003) enbart undersökte en banks bedömning av immateriella tillgångar vid 
kreditbedömning. Därför tyckte vi att det vore intressant att undersöka ifall det finns några 
skillnader mellan fyra olika banker i hur de bedömer småföretagens immateriella tillgångar. 
Gröjer och Catasus hade i sin undersökning fokuserat på endast tre olika typer av immateriella 
tillgångar, vilket vi inte gjorde. Istället gjorde vi likt Svensson som i sin undersökning valde 
att se på immateriella tillgångar på bred front.  
 
2.5  Val av respondenter 
 
Vi har intervjuat en till två kreditbedömare per bank från fyra olika banker i olika städer i 
Sydsverige. Anledningen till att intervjuerna genomfördes på olika orter berodde på arbetets 
omfattning. Att vi intervjuade två respondenter hos Swedbank och Nordea berodde på att 
bankerna föreslog detta, vilket vi inte hade några invändningar emot. Vi såg detta som en 
fördel då vi fick än mer erfarenhet och därmed utförligare svar. Vi är också medvetna om att 
det kan vålla problem då respondenterna kanske inte säger sin riktiga åsikt då en medarbetare 
sitter och lyssnar men vi uppfattade att så inte var fallet med våra respondenter. Detta då 
respondenterna kände varandra väl och arbetade ofta tillsammans.  
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Vi valde att intervjua kreditbedömare på de fyra stora bankerna i Sverige (Handelsbanken, 
Nordea, SEB och Swedbank).  Något slumpmässigt urval av respondenter har vi inte gjort. 
Utan vi kontaktade istället bankerna och beskrev att vi arbetade med vår magisteruppsats samt 
vad den behandlade och vilka intervjupersoner vi helst ville få kontakt med. På så sätt fick vi 
intervjupersoner som hade mångårig erfarenhet av kreditbedömning till småföretag och även 
immateriella tillgångar. Beroende på arbetets tidsbegränsning har det varit praktiskt lättare att 
genomföra intervjuerna på olika orter. Detta tror vi inte kommer att ha någon negativ inverkan 
på resultatet då det viktigaste för undersökning var att undersöka vad de olika 
bankorganisationerna hade för ståndpunkter gällande immateriella tillgångar. 
 
Att vi intervjuade två respondenter på Swedbank och Nordea och en respondent på SEB och 
Handelsbanken tror vi inte har gjort någon skillnad i svaren eftersom de alla arbetar med 
kreditbedömning. Då bankerna har olika förutsättningar, gällande geografi och kundkrets, kan 
detta har bidragit till de skiftande svaren vi fick på en del av frågorna. Med tanke på att alla 
intervjuade respondenter har stor erfarenhet av kreditbedömning och immateriella tillgångar 
anser vi att tillförlitligheten på svaren vi har fått är stor.  
 
2.6  Dataanalys 
 
Intervjuerna som vi har genomfört har vi sammanställt i vår empiri. Där presenterar vi 
bankerna var och en för sig. Indelningen i empirin följer intervjuguidens för att förenkla 
läsningen för läsaren. Därefter har vi jämfört och analyserat intervjuerna sinsemellan samt 
med den genomgångna teoretiska referensramen. Därefter har vi i våra slutsatser besvarat vår 
problemformulering samt visat de resultat som vår undersökning kommit fram till.  
 
2.7  Metodproblem 
 
När undersökningar genomförs kan det uppstå vissa metodproblem. Dessa metodproblem 
finns ofta inom begreppen reliabilitet och validitet. Validiteten i vår undersökning har bestått 
av att vi har varit noggranna när vi utformade vårt frågeformulär. Detta för att kunna 
säkerställa att vi skulle få svar på de frågor som vi önskade. Lundahl & Skärvad (1999) menar 
att detta är viktigt för validiteten eftersom validiteten är ett mått på att det som är tänkt att bli 
undersökt verkligen blir undersökt också. Frågorna måste vara korrekt formulerade så att de 
mäter det som de avser att mäta. När vi genomförde intervjuerna hade vi direktkontakt med 
respondenterna vilket underlättade för oss att kontrollera svaren beträffande dess riktighet och 
relevans. Detta är enligt Denscombe (2000) ett bra mått för att säkerställa validiteten.  
 
För att erhålla bra reliabilitet har vi använt oss av en väl strukturerad intervjumall med samma 
frågor vid de olika intervjuerna. Detta för att resultaten skulle bli mer tillförlitliga. Reliabilitet 
innebär enligt Jacobsen (2002) att undersökningen ska ha hög tillförlitlighet och trovärdighet. 
Enligt Lundahl & Skärvad (1999) bör en standardisering användas under intervjuerna och se 
till att intervjuerna genomförs under likartade förhållanden. Detta medverkar till en hög och 
bra reliabilitet. Under intervjuerna har vi försökt att inte påverka respondenterna då det kunde 
inverka resultatet på ett negativt sätt. Svaren kan även påverkas av att intervjuerna utförs av 
olika personer (Denscombe 2000), därför har vi båda varit närvarande vid alla 
intervjutillfällen. En annan faktor som kan ha påverkat undersökningen negativt är att vi har 
använd oss av diktafoner under intervjuerna. Denscombe (2000) menar att det kan vara 
skrämmande för vissa människor men att detta ofta släpper snabbt under intervjuns gång. 
Våra respondenter upplevde det inte som något negativt att vi använde oss av diktafon. 
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3 Teoretisk referensram 
 
I det här kapitlet kommer vi att presentera den litteratur och teori som arbetet bygger på. Vi 
går igenom de områden som är viktiga för uppsatsen. Dessa huvudområden är redovisning, 
immateriella tillgångar samt kreditbedömning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 
referensramen. 
 
3.1  Redovisning 
 
Redovisning ska enligt Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen göras av företag (Gröjer, 
2002). Syftet med den externa redovisningen är förmedla information om företagets 
ekonomiska situation till olika användare men främst till externa företagsintressenter. 
Användarna och till dem som informationen riktar sig mot är ägarna, leverantörer, kunder, 
konkurrenter, anställda, stat, kommun samt kreditgivare. Dessa intressenter har ofta olika 
informationsbehov vilket kan leda till problem för företaget då de ska utforma redovisningen. 
Om exempelvis ett småföretag ska ansöka om en kredit bör de anpassa redovisningen så att 
den är tillfredsställande för kreditgivarens behov (Smith, 2006).  
 
Användarna av redovisningsinformationen är först och främst intresserade av företagets 
möjligheter att generera betalningar i framtiden. Dessutom vill användaren med hjälp av 
redovisningsinformationen reducera osäkerheten om framtiden. En bra gjord prognos av 
användaren ökar kunskapen om framtiden (Falkman, 2000). Kreditbedömarna använder sig av 
ett företags redovisning för att bedöma risken om företaget kan betala sina amorteringar och 
räntor om banken skulle bevilja en kredit till företaget (Gröjer, 2002). 
 
Redovisning används som hjälpmedel för att reducera risk samt öka precisionen i 
framtidsprognoserna. Det finns en efterfrågan och ett utbud på redovisning. Det som företag 
ska eftersträva när de presenterar sin redovisning är att den ska ge de bästa förutsättningar för 
beslutstagande (Artsberg, 2003).     
 
Redovisningen har två roller, dels beslutsrollen, och dels en legal roll. I beslutsrollen fungerar 
redovisningen som ett beslutsunderlag för att ingå i någon form av kontrakt, exempelvis vid 
ett kreditavtal mellan en bank och ett företag. I den legala rollen har redovisningen som syfte 
att definiera konsekvenserna av lagstiftningen eller ett kontrakt som har ingåtts. De ingående 
parterna av ett kontrakt, t.ex. en bank och ett företag som har ingått ett kreditavtal, använder 
sig av redovisningen som en legal roll för att kontrollera hur utvecklingen har varit i företaget. 
Redovisningen anses vara det mest tillförlitliga kontrollinstrumentet för att mäta denna 
utveckling (Smith, 2006).  
 
3.1.1  Redovisningens kvalitativa egenskaper 
 
För att tillmötesgå användarnas informationsbehov har det formulerats vissa kvalitetskrav 
som redovisningen ska ha. Det primära är att redovisningen ska vara relevant. Andra viktiga 
egenskaper som förknippas med relevans är tillförlitlighet, validitet, verifierbarhet, 
jämförbarhet (Smith, 2006).  
 
Det som vanligen menas med att redovisningen ska vara relevant är att den ska vara 
användbar vid beslutstagande. Både då det gäller informationens relevans för att göra framtida 
prognoser samt informationens relevans för att kontrollera riktigheten i de tidigare gjorda 
prognoserna. Att informationen är begriplig för mottagaren är ett minimikrav för att 
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redovisning ska vara relevant. Ett annat minimikrav för att redovisningen ska vara relevant är 
informationen ska vara aktuell (Smith, 2006). 
 
Redovisningsinformation är relevant när den kan antas påverka användarens beslutsfattande, 
antingen genom att värdera redovisningsinformationens historia, bedöma dess nuvarande 
situation eller skapa en framtidsprognos. Information om tidigare händelser är viktiga för att 
skapa sig en bild om framtiden genom trendutdragningar och andra prognoser. Desto längre 
tid det går mellan en inträffad händelse och dess redovisning desto mer förlorar redovisningen 
i relevans (Artsberg, 2003). 
 
Redovisningen ska vara tillförlitlig , med det menas att redovisningen ska ha en förmåga att 
avbilda en korrekt ekonomisk verklighet av företaget. För att redovisningen ska anses vara 
tillförlitlig ska den avbilda ”rätt” aspekter av verkligheten samt göra detta på ett inte alltför 
osäkert sätt (Smith, 2006).  
 
Redovisningsinformationen ska vara korrekt, inte vinklad på något sätt samt ge en ”korrekt 
bild” av företaget. Med ”korrekt bild” menas att företaget mäter det som de avser sig att mäta, 
det vill säga att redovisningsinformationen har validitet. Redovisningsinformationen får inte 
väljas och presenteras så att företaget medvetet försöker påverka beslutsfattandet utan ska 
presenteras på ett neutralt sätt. Fullständig ska redovisningsinformationen också vara så att 
den inte blir vilseledande för användaren (Artsberg, 2003). Validitet innebär att det ska finnas 
en överensstämmelse mellan språk och verklighet, redovisningen ska avbilda de aspekter av 
verkligheten som man avser att avbilda. Likt relevansen så finns det minikrav för validitet, 
dessa är neutralitet, ”innebörd och form”, fullständighet och väsentlighet (Smith, 2006).  
 

• Kravet på neutralitet innebär att företagen ska sträva efter att avbilda verkligheten på 
bästa möjliga sätt så som företaget uppfattar den.  

• Då det gäller ”innebörd och form” menas detta att företaget ska redovisa substansen i 
en affärshändelse.  

• Att redovisningen ska vara fullständig innebär att redovisningen ska innefatta alla 
väsentliga ekonomiska händelser som inträffat under perioden.  

• Med väsentlighet menas att informationen i redovisningen ska vara tillräckligt 
betydelsefull för att kunna påverka beslut hos någon av användarna. 

 
I redovisningssammanhang är betydelsen på verifierbarhet att företaget ska kunna bevisa att 
något har inträffat med en verifikation. Företaget ska kunna verifiera att det inträffade är sant. 
Detta kan exempelvis vara i form av fakturor och fraktsedlar. De bedömningar som görs i 
redovisningssammanhang är ofta väldigt subjektiva, exempelvis inkuransbedömning, 
bedömning av nedskrivningsbehov och bedömning av ekonomisk livslängd. Verifierbarheten 
i redovisningen är desto bättre ju högre samstämmigheten i bedömningarna sinsemellan 
oberoende bedömare är. Om bedömningarna ligger i närheten av varandra sägs måttet ha en 
hög grad av verifierbarhet (Smith, 2006).     
 
Redovisningen ska vara jämförbar. Ofta delas jämförbarheten upp i två olika egenskaper, dels 
jämförbarhet mellan företag och dels jämförbarhet över tiden. Jämförbarhet mellan företag 
har en klar koppling till relevans. Detta eftersom exempelvis banker och investerare vill 
kunna jämföra och relatera hur ett företag ligger till i förhållande till dess konkurrenter och 
därefter kan banken göra ett bättre beslut. Olika nyckeltal och resultat är mått som ofta 
jämförs (Smith, 2006).  
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Jämförbarhet över tiden för ett och samma företag är till för att se hur företaget utveckling har 
varit genom åren. Detsamma gäller här som för jämförbarhet mellan företag att lika händelser 
som inträffar och tillstånd som uppstår ska redovisas på samma sätt för att siffrorna ska vara 
relevanta och jämförbara från år till år (Smith, 2006). För att det ska vara möjligt att göra 
jämförelser måste redovisningsprinciper och regler användas konsekvent av alla företag 
(Artsberg, 2003).    
 
3.2  Immateriella tillgångar 
 
Då samhället har utvecklats mot en alltmer tjänsteinriktat och kunskapsintensiv inriktning har 
även företagen följt samma linje. Detta har medfört att olika typer av immateriella tillgångar 
har fått en allt ökad betydelse för företagens ekonomiska situation (Smith, 2006).  
 
Exempel på immateriella tillgångar är goodwill, forskning och utveckling, varumärken, 
reklam, utbildning företagsetablering och software. Immateriella tillgångar är ofta starkt 
förbundna med företaget i fråga samt bidrar ofta till intäkter endast i kombination med 
materiella tillgångar. Immateriella tillgångars värde är svårbedömt och det är 
företagsledningen som värderar dem. En av svårigheterna är att bedöma hur stor andel av 
utgifterna som kan tillföra företaget framtida nytta (Artsberg, 2003).  
 
Något som emellertid inte kan räknas som en immateriell tillgång som ofta nämns är 
kunskapskapital. Med kunskapskapital menas den utbildning och erfarenhet som personalen 
har med sig till företaget, eller som skapas genom internutbildning. Anledningen till att det 
inte kan räknas som en immateriell tillgång beror på att det inte uppfyller kravet på kontroll. 
Företaget kan helt enkelt inte kontrollera hur länge personalen stannar inom företaget (Smith, 
2006).    
 
3.2.1  Vad är en immateriell tillgång? 
 
Immateriella tillgångar ingår i balansräkningens tillgångssida i gruppen anläggningstillgångar. 
Det som definierar anläggningstillgångar är att de är avsedda för stadigvarande bruk eller att 
de innehas i verksamheten. I denna grupp finns förutom immateriella även materiella och 
finansiella tillgångar. Immateriella tillgångars värde är ofta svårt att bedöma eftersom de till 
skillnad mot materiella tillgångar inte fysiskt existerar. Trots detta behandlas de på samma 
sätt vid värderingen som materiella tillgångar (Johansson et al, 2004).  
 
En immateriell tillgång definieras av att det är en identifierbar icke-monetär tillgång utan 
fysisk substans som företaget har kontroll över samt att företaget tillförs av framtida 
ekonomiska fördelar. Den immateriella tillgången ska nyttjas för produktion eller 
tillhandahållande av varor eller tjänster samt för uthyrning till andra eller för administrativa 
syften. Om en tillgång inte kan uppfylla definitionen på en immateriell tillgång ska den 
kostnadsföras då den uppkommer. Gällande de framtida ekonomiska fördelarna för en 
immateriell tillgång kan dessa vara intäkter från försäljning av produkter, utförande av tjänster 
eller kan fördelarna bestå av kostnadsbesparingar för företaget (FAR, 2006). 
 
För att räknas som en immateriell tillgång ska den, för att vara identifierbar, vara avskiljbar 
och därmed kunna särskiljas från goodwill. Kan tillgången inte särskiljas från goodwill räknas 
den med i goodwillen. Med avskiljbar menas att tillgången kan hyras ut, bytas, delas ut eller 
säljas (Smith, 2006). För att ett företag ska ha kontroll över en tillgång ska det säkerställas att 
företaget tilldelas framtida ekonomiska fördelar av tillgången samt att andra inte har möjlighet 
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att dra nytta av dessa fördelar. För att ha kontroll över en tillgång bör företaget även har legala 
rättigheter över tillgången. Det finns möjlighet att påvisa kontrollen över en tillgång utan 
legala rättigheter men det underlättar för företaget om dem kan påvisa den legala rättigheten 
(FAR, 2006). Har en tillgång uppkommit som en följd av legala rättigheter betraktas den som 
identifierbar även om den inte är avskiljbar (Smith, 2006).       
 
För att en immateriell tillgång ska få redovisas i balansräkningen ska tillgången sannolikt 
tillföra företaget framtida ekonomiska fördelar samt ska tillgångens anskaffningsvärde kunna 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Första gången en immateriell tillgång tas upp i 
balansräkningen ska den värderas till anskaffningsvärdet (FAR, 2006).   
 
Enligt FAR:s (2006) schema över balansräkningen ska immateriella tillgångar redovisas på 
fem uppdelade poster. Dessa poster är: 
 

• Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten. 
Med ”liknande arbeten” avses bland annat utgifter för teknisk hjälp och 
marknadsundersökningar som är av väsentlig betydelse för företaget under kommande 
år (Thomasson, 2006). 

 
• Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 

Dessa immateriella tillgångar innebär att näringsidkaren vanligtvis under en begränsad 
tid innehar ett tillstånd eller skydd, såsom rätigheten att bedriva viss verksamhet (en 
koncession) och rättigheten till en uppfinning (ett patent) (Thomasson, 2006). 

 
• Hyresrätter och liknande rättigheter  

Det är där näringsidkaren inte innehar äganderätten men haft utgifter för att tillskansa 
sig nyttjanderätten, till exempel till en centralt belägen lokal som är av ett bestående 
värde för näringsidkaren. Denna post av immateriella tillgångar har, till skillnad från 
de föregående, anknytning till en specifik fast egendom (Thomasson, 2006). 

 
• Goodwill 

Goodwill som uppkommer då en näringsidkare köper ett annat företag, och får tillgång 
till bland annat upparbetade affärskontakter. Med ”goodwill” menas differensen 
mellan köpeskillingen och värdet av tillgångar minus skulder i det köpta företaget 
(Thomasson, 2006). I en del företag utgörs goodwill huvudsakligen av ett starkt 
varumärke (Artsberg, 2003). 

 
• Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 

Erhållen förskott avseende immateriella anläggningstillgångar (FAR, 2006) 
 

3.3  Kreditbedömning 
 
Bankens verksamhet regleras i lagen om bank- och finansieringsrörelse, enligt den är banken 
skyldig att göra en bedömning av företaget vid kreditgivning (Lag 2004:297, 8:1). Syftet med 
kreditbedömning är att bedöma företagens återbetalningsförmåga, d.v.s. risk för 
betalningsinställelser, och säkerheter, d.v.s. risk vid betalningsinställelse. Säkerheter är 
viktiga vid en kreditbedömning men företagens framtida återbetalningsförmåga och 
återbetalningsvilja är i regel viktigare. Krediter beviljas inte utan säkerheter men inte heller 
om återbetalningsförmågan vid fortsatt drift är dålig trots värdefulla säkerheter. Tillgångar 
som säkerheter för krediter ska minimera bankens förluster om ett företag går i konkurs. De 
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framtida värdena på tillgångarna är svåra att bedöma och baseras därför på schabloner. 
Dessutom är det ofta som så att tillgångarnas värde är högre under företagets fortlevnad än när 
konkursen väl inträffar. Säkerheter betyder dock mer vid bedömning av småföretag jämfört 
med medelstora företag. Enligt Svenssons undersökning menar kreditbedömare att 
säkerheterna är viktigare ju mindre kunden är. Ju mer betydelsefulla säkerheterna är desto 
mindre betydelsefulla är redovisningsinformationen. Ibland bryr sig inte banken om hur 
företaget går så länge säkerheten för krediten finns kvar. Har företaget bra säkerheter kan det 
alltid få krediter menar flera av de som Svensson (2003) intervjuade. Företag som inte har 
några realsäkerheter eller säkerheter med lågt säkerhetsvärde kan använda sig av 
företagshypotek eller namnsäkerhet istället. Kreditbedömning av tjänsteföretag anses i vissa 
fall vara svår då den huvudsakligen utgår ifrån personkännedom och förtroende för 
företagarna (Svensson, 2003). 
 
Kreditbedömningen bör vara en framtidsinriktad bedömning av kredittagaren. En 
kreditbedömning ska innefatta ekonomiska och affärsmässiga bedömningar av företaget 
liksom den risk och lönsamhet krediten kan medföra för banken. Kreditbedömning handlar 
mycket om sunt förnuft därför är det viktigt att kreditbedömaren tar ställning till kreditens 
rimlighet innan mer arbete lägga på vidare utvärdering. Krediten bör vara rimlig i förhållande 
till företagets storlek. Detta kan kreditbedömaren snabbt se i företagets årsredovisning. 
Förutom årsredovisningen kompletteras kreditbedömningen med information från en 
kreditupplysning. På så sätt får kreditbedömaren en snabb uppfattning om företagets 
betalningsmoral, vilka ägare det finns samt styrelserepresentation. Med hjälp av denna kan 
kreditbedömaren bestämma om krediten är värd att utvärdera vidare eller att avslå 
kreditansökan. (Svedin, 1992) 
 
Kreditbedömningen kan baseras på en statisk bedömning och säkerheternas värde vid 
tidpunkten för kreditgivningen eller på en dynamisk bedömning. Vid en statisk bedömning 
inriktas bedömningen på företagets betalningsförmåga. Kreditbedömaren bedömer företagets 
resultat och finansiella ställning. Denna information kommer från årsredovisningen och är 
ofta flera månader gamla. Vid dynamisk bedömning inriktas bedömningen på företagets 
återbetalningsförmåga. Kreditbedömaren bedömer mer än företagets ekonomiska ställning. 
Här ingår även en bedömning av företagets affärsidé, ledningskapacitet, produkter, 
marknadssituation etc. Kreditbedömaren bedömer företagets affärsverksamhet och 
framtidsmöjligheter (Svedin, 1992).   
 
Kreditbedömaren har begränsad tid till sitt förfogande då den ska analysera och bedöma ifall 
företaget i fråga ska få en kredit beviljad. Hur mycket tid kreditbedömaren lägger ner för att 
komma fram till sitt beslut beror bland annat på om det finns en tidigare etablerad relation till 
företaget och hur mycket banken är intresserad av affären (Bruns, 2003).  
 
Kreditbedömare fokuserar inte enbart på kreditändamålets förmåga att generera kassaflöde 
utan de uppskattar hela företagets förmåga att generera kassaflöde och därmed 
återbetalningsförmågan. Företaget måste generera ett kassaflöde som möjliggör 
återbetalningsförmåga. En viktig faktor som då spelar in är företagets säkerheter för lånet. 
Detta är viktigt för banken vid eventuell betalningsinställelse. Det är även viktigt för 
kreditbedömare att få förtroende för företaget, dess affärsverksamhet samt företagets 
representant d.v.s. ägaren. Kreditbedömaren samlar in information även på annat håll förutom 
genom företaget. Information samlas in genom lokala kontakter såsom företagets revisor, 
leverantörer, kunder (Bruns, 2003) och ibland även genom olika sociala nätverk samt 
kontorsstyrelser (Silver, 2003).  
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Banker har inga speciella riktlinjer för värderingen av småföretag. Företagskrediter beskrivs 
av kreditbedömare som en manuell och individuell process. Dock använder vissa banker 
dataprogram som klassificerar företagen enligt kreditbedömarens utvärdering (Bruns, 2003). 
Datorprogram med modeller för bearbetning av redovisningsinformation används ofta vid 
kreditbedömningar för att effektivisera arbetet. En modell används för samtliga kredittagare 
men den anpassas sedan med hänsyn till företagsstorlek, verksamhetsinriktning och 
associationsform. Datorprogrammet beräknar företagens nyckeltal och upprättar 
kassaflödesanalyser, budgetar, och prognoser. Information om samtliga bedömningsgrunder 
sammanställs i en kreditpromemoria s.k. Kredit-PM. Den innehåller standardiserade rubriker 
och hjälptexter rörande kreditansökan, säkerheter, finansiella fakta, marknads- och 
personbedömning och olika risker. Kreditbedömaren analyserar sedan bland annat 
bokslutsinformation, nyckeltal, kassaflödesanalyser, budgetar och prognoser för att 
effektivare kunna bedöma företagets återbetalningsförmåga och dess riskklass (Svensson, 
2003).  
 
Kreditbedömaren kan begå två feltyper vid kreditbedömningen. Typ I-fel innebär att 
kreditbedömaren beviljar kredit till ett icke-kreditvärdigt företag och det resulterar i 
kreditförlust för banken.  Typ II-fel innebär att kreditbedömaren avstår från att ge kredit till en 
kreditvärdig kund och det resulterar i utebliven avkastning och/eller försäljningsintäkt för 
banken (Svensson & Ulvenblad, 1994). 
 
3.3.1  Kreditbedömningens analys 
 
Varje företag bör bedömas utifrån de mest aktuella underlag som finns att få. 
Kreditbedömaren bör analysera återbetalningsförmåga. Analysen delas upp i ägaren 
respektive företaget. Ägarens ärlighet, kunskap om produkter, kunder, produktion och 
marknad är viktiga att bedöma. Företagets affärsidé, kunder, marknad, kassaflöde, finansiella 
styrka och ekonomiska framtidsmöjligheter är också viktiga att bedöma.  Krediten bör 
bedömas utifrån dess storlek, villkor, lönsamhet, risk och säkerhet (Svedin, 1992). 
 
Då varje företag är unikt medför det att bedömaren väljer delvis olika kriterier att bedöma 
företaget utifrån. Med hjälp av modeller och dataprogram bedöms företaget utifrån ekonomisk 
redovisning. Kreditbedömaren måste dessutom ha insikt och inlevelseförmåga i företagets 
situation. Insikt om vad som är företagets styrka och svagheter samt markandsförutsättningar 
och tillväxtmöjligheter. För detta krävs en beskrivning av företaget, bedömning av företagets 
omvärld och relevanta nyckeltal. En analys av företaget kan delas upp i affärsidé, 
resursanalys, omvärldsanalys och ekonomisk analys (Svedin, 1992). 
 
Affärsidé omfattar alltså företagets kunder och marknad. Det gäller även att bedöma 
företagets kompetens, produktion och organisation. Resursanalysen omfattar de redskap som 
företaget har för sin verksamhet d.v.s. ledning, ägare, organisation, verksamhet med dess 
produkter, produktion, distributionskanaler (Svedin, 1992). 
 

• Ledning – dess kunskap, kompetens och förmåga att leda medarbetarna. 
• Ägare – ägarsituationen och dess förmåga att fatta beslut. 
• Organisation – få en översikt över företagets struktur. 
• Verksamhet – få en överblick om produkter, produktion och distributionskanaler. 
• Produkter – få en bild om produktsortimentet och marknader. 
• Produktion – få en bild över resursutnyttjande och tillverkningskapacitet. 
• Distributionskanaler – få en bild över distributionskanaler till de olika marknader. 
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Omvärldsanalys omfattar kunder och produkter och ska ge en bild av marknaden som 
företaget är verksam på. Analysen ska även omfatta företagets konkurrenter. 
Kreditbedömaren ska alltså bedöma företagets nuvarande situation och dess 
tillväxtmöjligheter. Ekonomisk analys ger en bild av företagets finansiella situation utifrån 
redovisningsinformation. Med hjälp av relevanta resultatmått och finansiella mått samt 
relevanta nyckeltal får bedömaren en bild av företagets nuvarande ekonomiska situation. Med 
hjälp av det kan bedömaren bedöma företagets framtida möjligheter (Svedin, 1992). 
  
3.3.2  Redovisningsinformationens användning vid kreditbedömningar 
 
Redovisningsinformation är en mycket viktig och betydelsefull bedömningsgrund vid 
kreditbedömningar. Redovisningsinformation används av olika företagsintressenter för att 
kunna ta effektiva och bra ekonomiska beslut. Sådana intressenter kan vara kreditbedömare, 
kunder, anställda, leverantörer, investerare, staten och allmänheten (Svensson, 2003). 
Kreditbedömarna är viktiga användare av företagens redovisning. De använder den här 
informationen både för att se över företagets tidigare ekonomiska situation men även för att 
prognostisera företagets framtidsutveckling. I redovisningen kan bankerna kontrollera 
företagens förmåga att återbetala krediten och dess ränta. Redovisningen ligger som grund för 
kreditbedömarnas beslut angående kreditansökan och det eventuella kreditavtalet och dess 
innehåll såsom räntan, återbetalningstid och andra villkor för krediten. Det är i 
balansräkningen som kreditbedömarna ser över företagens nyckeltal och analyserar dessa 
(Smith, 2006). Med hjälp av nyckeltalen kan kreditbedömaren få en bättre bild över företaget 
vid ett tillfälle samt företagets utveckling över tiden och på så sätt få en vägledning för beslut 
avseende framtiden. Kreditbedömaren väljer själv vilka nyckeltal som används som 
hjälpmedel (Svedin, 1992). De nyckeltal som det läggs stor vikt vid är bland annat soliditet, 
likviditet och lönsamhet (Smith, 2006).   
 
Redovisningen används som ett kontrollinstrument där kreditbedömarna kan kontrollera 
företagsledningen. I många kreditavtal som skrivs mellan banker och företag finns det villkor 
som är beskrivna i redovisningstermer. Syftet med sådana villkor är till för att banken ska 
kunna ta tillbaka krediten ifall inte företaget uppfyller villkoren. Redovisningen används alltså 
för att banken ska kunna styra företagets ledning så att den agerar som banken vill. 
Redovisningen används även för att identifiera de tillgångar som företag innehar och som kan 
användas som säkerheter för krediten. Med hjälp av redovisningen kan kreditbedömare 
effektivare bedöma ifall banken ska bevilja eller avslå en kredit (Johansson et al, 2004). 
 
Redovisningsinformationens utformning och kvalitet är faktorer som kreditbedömarna 
betraktar noga vid en kreditbedömning. Just utformningen och kvaliteten anses vara kritiska 
faktorer då mer och bättre information leder till en mer effektiv hantering av 
redovisningsinformationen. Redovisningsinformation rapporteras till följd av 
redovisningsnormer. Detta underlättar för banken då de kan lita på informationen som finns i 
redovisningen. Banken vet då att redovisningen följer och är upprättad efter de lagar och 
normer som finns. De flesta banker menar att bransch/verksamhetsinriktning inte inverkar på 
redovisningsinformationens kvalitet. Men flera kreditbedömare menar att tjänsteföretag är 
svårare att bedöma och värdera än industriföretag. Svårigheten ligger i att tjänsteföretagen 
ofta saknar realsäkerheter. Banken måste ha säkerheter för att låna ut. Endast företag med hög 
kreditvärdighet beviljas kredit av bankerna. De variabler som bankerna utgår från då de ska 
finna de företag med hög kreditvärdighet är företagens säkerheter, real- och namnsäkerhet 
(Svensson, 2003). Enligt en intervjuperson i Svenssons (2003) undersökning kan det ibland 
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hända att företagen har bra projekt men banken har ju vissa lagar att följa som säger att 
banken inte får ta några formella risker och då beviljas inte krediten.  
 
Om en bank och ett företag har ett stort förtroende till varandra och har haft en affärsrelation 
under en längre tid kan detta innebära att redovisningsinformationen får en mindre betydande 
roll än för ett företag med ingen relation till banken. För kreditbedömarna är det viktigare med 
säkerheter vid en bedömning av ett småföretag än vid en bedömning av ett medelstort företag. 
Det viktigaste för bankerna och deras kreditbedömare är dock att bedöma företagens framtida 
betalningsförmåga (Svensson, 2003). 
 
Redovisningens jämförbarhet är av stor betydelse då den används till trendanalyser. De flesta 
anser att årsredovisningsinformation är till stor del jämförbar inom företag över tid, dock kan 
det uppstå problem under övergångstid med anledning av årsredovisningslagen (Svensson, 
2003). Lika händelser som inträffar och tillstånd som uppstår ska redovisas på samma sätt i 
alla företag. Intäkter, kostnader, tillgångar och skulder ska värderas likvärdigt för alla företag. 
Detta underlättar för kreditbedömare när de jämför och analyserar företag sinsemellan 
eftersom de då vet att siffrorna är jämförbara och är framtagna enligt samma regler (Smith, 
2006). Vid jämförelser mellan företagen kompletteras informationen med branschinformation 
från Upplysningscentralen och/eller Statistiska centralbyrån. Dock anser banker att deras 
branschkunskap inom organisationen betyder mer än offentlig tillgänglig branschinformation. 
Kreditbedömarnas modeller avgör hur och vilken redovisningsinformation som bearbetas och 
används (Svensson, 2003). 
 
3.3.3  Småföretagens kreditsvårigheter 
 
Att småföretag har svårare att beviljas krediter från banker än stora företag kan bero på att 
banker har relativt sett större kostnader för krediter till mindre kunder. En annan anledning till 
att småföretag har svårare att få krediter är att deras redovisningsinformation är bristfällig. 
Detta beror på att i småföretag har ägaren en aktiv position i företaget och har då bra koll på 
vad som händer i företaget och är då inte i behov av mycket redovisningsinformation. Banken 
behöver dock en ordentlig redovisningsinformation för att kunna bedöma om företaget är 
kreditvärdigt. Konsekvensen blir att företagen får större krav från banken på redovisning samt 
budgetar och prognoser. Banker borde ta mer hänsyn till annan information än 
redovisningsinformation när det gäller kreditbedömningar av småföretag (Bruns, 2003). 
 
När banker ska bedöma om ett småföretag ska få ett lån beviljat finns det några särskilda 
förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till (Bruns, 2003):  
 

• Ägarens/företagsledarens nyckelroll i företaget 
• Anpassningsflexibiliteten till en snabbt föränderlig omgivning  
• Asymmetrisk information i ägarledda företag 

 
Småföretag kännetecknas oftast av mindre byråkrati som gör att de snabbare kan anpassas till 
förändringar i omgivningen. Denna förmåga att kunna anpassa sig till nya 
omgivningssituationer är faktiskt en stor fördel hos småföretag jämfört med större företag 
(Pettit & Singer, 1985). Det innebär dock för bankerna ännu större risktagande, då det är svårt 
för banken att bedöma såna konsekvenser av sådan anpassning och dess påverkan på 
företagets betalningsförmåga. Detta är till nackdel för småföretag vid kreditbedömningar. Den 
anpassningen i småföretagen innebär att ägaren har en bättre kännedom om sitt företag och 
har mer information om sitt agerande än kreditgivaren och att ägaren inte nödvändigtvis delar 
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med sig av denna information (Bruns, 2003). Småföretag har alltid tillgång till mer 
information om sin verksamhet och är alltid mer informerade är kreditbedömarna. Småföretag 
är inte ständigt övervakade som publika företag är. Detta leder till att det uppstår större 
informationsasymmetri mellan en kreditbedömare och ett småföretag än mellan en 
kreditbedömare och ett publikt företag. Kreditbedömarna kan inte överbrygga de små 
företagens informationsövertag. Desto större informationsasymmetrin är desto högre 
osäkerhet och mindre benägna blir banker att bevilja krediter (Storey, 1994). Detta bekräftas 
även av Landström (2003) som menar att informationsasymmetrin leder till att finansiärer är 
återhållsamma med att finansiera småföretag. Relationen mellan kreditbedömare och 
småföretag karaktäriseras av intressekonflikter på grund av olika mål. Kreditbedömarna kan 
genom kreditavtal reducera osäkerheten och tillhandahålla incitament för företagen att anta 
samma mål. Men ju mer asymmetrisk informationsfördelning desto högre osäkerhet och 
kreditbedömarna är mindre benägna att bevilja krediter (Storey, 1994). 
 
Att höja räntan borde minska efterfrågan på krediter men på grund av problemen med negativt 
urval (adverse selection) och osäker lojalitet (moral hazard) väljer kreditbedömarna att istället 
reducera tillgängligheten på krediter. Då blir det endast företag med hög kreditvärdighet som 
beviljas kredit. Företag som är kreditvärdiga men som inte har några säkerheter får då 
problem med krediter. Det gäller bland annat företag med humankapital. Dessa företag 
kommer att missgynnas så länge det inte finns några alternativ eller komplement till 
säkerheter som medel för kreditbedömarnas riskgardering (Storey, 1994).  
 
3.3.4  Årsredovisningen 
 
Årsredovisningen anses till stor del vara tillförlitlig. Informationens tillförlitlighet beror på 
vilken revisor/revisionsbyrå företagen anlitar, det förekommer att kreditbedömaren 
rekommenderar revisorsbyte. Revisionsberättelsen skall vara ren. Bankerna menar att 
företagens möjlighet att justera årets resultat i önskvärd riktning kan utgöra problem vid 
bedömningen. Då kontaktas företagen och företagens revisorer för att diskutera 
årsredovisningen (Svensson, 2003).  
 
Banker anser att årsredovisningen oftast är tillräckligt bearbetad och aktuell. Viss bearbetning 
krävs vid kreditbedömning men de flesta kreditbedömare föredrar att bearbeta informationen 
själva. Dock anser många att årsredovisningen är svårtolkad då den innehåller för lite 
information. Den saknande informationen hämtas in från företagen och/eller företagens 
revisor. Exempel på tydligare information som efterfrågas är om hur olika 
anläggningstillgångar värderats. Banker hämtar ofta in preliminära bokslut, periodrapporter, 
budgetar och prognoser från företagen och/eller företagens revisor. Hur ofta de hämtas in 
beror på risk och relation till kund samt på företagens möjlighet att ta fram den (Svensson, 
2003). 
 
3.4  Kreditbedömning och immateriella tillgångar 
 
Av de kreditbedömare som Svensson (2003) var i kontakt med, ansåg majoriteten att 
redovisningsinformation om immateriella tillgångar är betydelsefulla vid en kreditbedömning. 
Det som respondenterna hade synpunkter på angående vad som skulle inkluderas i 
årsredovisningen var standardiserade tilläggsupplysningar om företagets ledare/ägare, 
personalomsättning, investeringar i kompetensutveckling samt företagets struktur och nätverk. 
En av respondenterna menade att det skulle ha underlättat för kreditbedömarna om revisorn 
ansvarade för att redogöra för humankapitalet och att informationen därmed var 
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standardiserad. Samtidigt fanns det ett flertal respondenter i undersökningen som ansåg att 
struktur- och humankapital bedömdes bäst då informationen togs in via ett direkt samtal med 
företagsledaren eller ägaren. Det var även många som efterfrågade utförligare 
årsredovisningsinformation kring sådana utgifter som får aktiveras under posten immateriella 
anläggningstillgångar eftersom den informationen anses vara knapphändig och svårbedömd 
(Svensson, 2003). 
 
3.4.1  Tidigare studie om immateriella tillgångar vid kreditbedömningar 
 
Många småföretag har inte tillgång till något riskkapital utan söker sig ofta till banken för att 
skaffa sig kapital via krediter. För att få en kredit beviljad behöver banken säkerheter. Dessa 
säkerheter söker banken främst efter i företagets redovisning. Till skillnad från gårdagens 
företag som ofta till stor del bestod av realtillgångar består många av dagens företag till stor 
del av immateriella tillgångar såsom forskning och utveckling, goodwill, patent, copyright, 
utbildning och varumärken. Dessa immateriella tillgångar fungerar inte lika bra som 
säkerheter som realtillgångar vilket framkom av ett experiment utfört av Jan-Erik Gröjer och 
Bino Catasus (2003). Dessa två utförde ett experiment som behandlade immateriella 
tillgångar vid kreditbedömningar. Detta gjordes i samarbete med en svensk bank (Gröjer & 
Catasus, 2003).  
 
Experimentet gick ut på att de skapade ett fiktivt företag som sedan fyrtio kreditbedömare på 
en svensk bank skulle bedöma. Företaget ansökte ett lån på 5 miljoner kronor. Det skapade 
företaget som hette Gaming Ltd med femton anställda och hade varit verksamt i sju år. Det 
hade en omsättning på 27,1 miljoner kronor och deras affärsidé var att utveckla och designa 
PC-spel. Kreditbedömarna delades sedan in i två grupper. Den ena gruppen, kontrollgruppen, 
fick se en traditionell årsredovisning medan den andra gruppen, experimentgruppen, fick se 
en årsredovisning med tre typer av immateriella tillgångar. Dessa var forskning och 
utveckling, utbildning samt varumärke. Detta var den enda skillnaden mellan de båda 
grupperna. Gröjer och Catasus lade även in fyra separata händelser i kreditprocessen som 
eventuellt skulle kunna påverka kreditbedömarnas beslut. Målet för studien var att undersöka 
hur en utökning av den traditionella redovisningen av immateriella tillgångar skulle påverka 
kreditbeslutet (Gröjer & Catasus, 2003).  
 
Resultatet av undersökningen blev att företaget nekades krediten på några enstaka ställen och 
på några blev de beviljade fast då inte hela beloppet. Det som fick mest uppmärksamhet var 
att nästan alla kreditbedömare i experimentgruppen strök ett streck över de immateriella 
tillgångarna. Kreditbedömarna tog helt enkelt bort de immateriella tillgångarna. Följden av 
detta blev att experimentgruppen fick ett sämre företag än kontrollgruppen (Gröjer & Catasus, 
2003). 
 
Poster som brukar vara med i årsredovisningen hade kreditbedömarna relativt bra förtroende 
till, exempelvis som posten förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. I denna post hade 
Gröjer och Catasus lagt in 1,1 miljon extra för kontrollgruppen, lika mycket var immateriella 
tillgångar för experimentgruppen. Denna summa passerade relativt enkelt hos kontrollgruppen 
medan den som sagt ströks hos experimentgruppen då det var immateriella tillgångar. 
Antagligen för att det finns ett större förtroende hos kreditbedömare för posten förutbetalda 
kostnader och upplupna intäkter än för posten immateriella tillgångar. En slutsats som kom 
fram efter detta var att revisorerna spelar en väldigt viktig roll då de ska kunna värdera företag 
med övervägande immateriella tillgångar på ett korrekt sätt (Gröjer & Catasus, 2003). 
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När det gällde de olika immateriella tillgångarna, forskning och utveckling, varumärke och 
utbildning fanns det skillnader i hur de behandlades av kreditbedömarna. Det 
kreditbedömarna letade efter var möjligheter att kunna sälja tillgången, det vill säga 
likvidationsmöjligheter. Utbildningen försvann direkt, den går inte att sälja. Kreditbedömarna, 
som var eniga, menade att personalen kunde sluta och då var utbildningen inte värt något. De 
var inte lika negativa till forskning och utveckling men det som var bäst enligt 
kreditbedömarna var varumärket men samtidigt kunde inte heller detta tas med i beräkningen 
(Gröjer & Catasus, 2003). 
 
Frågan som Gröjer och Catasus ville ha svar på då de utformade experimentet var ifall 
kreditbeslutet skulle påverkas då immateriella tillgångar var inkluderat i redovisningen. Det 
som framkom av studien var att det är viktigt att skapa förtroende för immateriella tillgångar. 
Finns det väl ett förtroende bland kreditbedömare för immateriella tillgångar finns det större 
möjligheter för företag med stora immateriella poster att skaffa sig krediter. Småföretag har 
ofta väldigt liten eller ingen tillgång till riskkapital och förlitar sig mycket på banker och 
andra kreditinstitutioner. Hade det inte varit för bankerna och deras beviljande av krediter 
hade småföretagens utveckling hindrats (Gröjer & Catasus, 2003). 
 
När kreditbedömarna tog bort de immateriella tillgångarna från balansräkningen skapades ett 
finansiellt svagare företag. Märkningen på tillgången spelar stor roll. Om tillgångna märks 
och benämns som förutbetalda kostnader accepteras de som en giltig tillgång. Däremot om 
dem märks som forskning och utveckling, utbildning eller varumärke räknas de inte. De två 
forskarna hade som slutsats då de tittade på kreditbeslutet från olika perspektiv att 
immateriella tillgångar spelar roll vid ett kreditbeslut, om det finns ett förtroende för dem. De 
kom även fram till att bankens manualer inte accepterar forskning och utveckling, utbildning 
eller varumärke som fullgoda tillgångar (Gröjer & Catasus, 2003). 
 
Ser man det ur ett rent statistiskt synsätt påverkar immateriella tillgångar inte 
kreditbedömarens sätt att se på företaget. I bankens manual räknades en immateriell tillgång 
som en icke-befintlig tillgång och i första fasen av kreditbeslutet fanns det inte plats för 
immateriella tillgångar. Då kreditbedömarna handhar cirka 200 kreditansökningar per år finns 
det ingen tid för dem att göra en djupanalys av företagets redovisning vilket ofta leder till att 
de immateriella tillgångarna går bort. För att göra immateriella tillgångar mer acceptabla och 
skapa ett större förtroende för dem anser Gröjer och Catasus att man bör fortsätta undersöka 
hur revisorn och revisionen kan skapa ett ökat förtroende för immateriella tillgångar. Slutligen 
menar de att om en organisation till stor del består av immateriella tillgångar och revisorerna 
ignorerar vikten av immateriella tillgångar kommer inte kapitalmarknaden kunna dra nytta av 
den finansiella redovisningen (Gröjer & Catasus, 2003). 
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3.5  Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 

 
 
Figur 1. Modell av den teoretiska referensramen. 
 
Många småföretag söker sig till banken för att skaffa sig kapital i form av krediter. Vid en 
kreditbedömning av ett småföretag är kreditbedömare först och främst intresserade av 
företagets möjligheter att generera betalningar i framtiden, det vill säga företagets 
återbetalningsförmåga. Även säkerheter för krediten är viktiga men i regel inte lika viktiga 
som återbetalningsförmågan. För att kunna avgöra ifall ett företag kan betala tillbaka en kredit 
använder sig kreditbedömare av företagens redovisning. Utifrån redovisningen kan 
kreditbedömare reducera osäkerheten om företagens framtid samt skapa mer precisa 
framtidsprognoser. Kreditbedömare använder sig av företagens redovisning för att bedöma 
om företagen kan betala sina amorteringar och räntor vid ett eventuellt beviljande av en kredit 
(Svensson, 2003). För att redovisningen ska vara användbar för kreditbedömarna ska den 
uppfylla krav på relevans, tillförlitlighet, validitet, verifierbarhet och jämförbarhet (Smith, 
2006). 
 
Immateriella tillgångar är ofta väldigt svåra att använda som säkerheter för en kredit, detta 
eftersom de är svåra att värdera för banken och kan vara svåra att sälja vid en eventuell 
konkurs. Det som definierar en immateriell tillgång är att det är en identifierbar icke-monetär 
tillgång utan fysisk substans som företaget har kontroll över samt att företaget tillförs av 
framtida ekonomiska fördelar. För att räknas som en immateriell tillgång ska den, för att vara 
identifierbar, vara avskiljbar och därmed kunna särskiljas från goodwill (Smith, 2006). För att 
få redovisas i balansräkningen ska den immateriella tillgången sannolikt tillföra företaget 
framtida ekonomiska fördelar samt ska anskaffningsvärdet kunna beräknas på ett tillförlitligt 
sätt (FAR, 2006). Exempel på immateriella tillgångar är goodwill, forskning och utveckling, 
varumärken, reklam, utbildning företagsetablering och software (Artsberg, 2003). 
 
I dagens företag har det blivit betydligt vanligare med immateriella tillgångar i jämförelse 
med gårdagens. Mycket av detta beror på att det idag är mer förekommande med IT- och 

Bank 

Kreditbedömare Småföretag 

Kreditbedömning 

Immateriella tillgångar 

Redovisning 



19 

tjänsteföretag vilka till stor del består av immateriella tillgångar (Smith, 2006). För alla 
företag som har immateriella tillgångar i sin redovisning uppstår problem då de ansöker om 
krediter hos banker. Detta eftersom immateriella tillgångar inte fungerar lika bra som säkerhet 
för en kredit som realtillgångar gör. Denna slutsats framkom av Gröjer och Catasus (2003) 
undersökning. I deras undersökning där de intervjuade ett 40-tal kreditbedömare ströks de 
immateriella tillgångarna från balansräkning vilket skapade ett finansiellt svagare företag. 
Detta i sin tur gjorde det svårare för företaget att bli beviljade krediter (Gröjer & Catasus, 
2003). 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel redovisas sammanfattningar av de intervjuer som vi har utfört med sex 
kreditbedömare på fyra olika banker. Respondenternas svar redovisas separat och 
kreditbedömarna presenteras anonymt under fingerade namn. 
 
4.1  Alfa, SEB 
 
Alfa har arbetat inom banksektorn i 22 år och med kreditbedömning de senaste 17 åren. Av de 
företag som respondenten har hand om är cirka 55-60 % småföretag och med småföretag 
menar Alfa företag med omsättning upp till 5 Mkr.  
 
4.1.1  Immateriella tillgångar 
 
Andelen av småföretagen som har immateriella tillgångar i sin balansräkning är cirka 10-15 
%. De immateriella tillgångarna som förekommer oftast är hyresrätter, olika 
utvecklingskostnader, patent samt varumärke, dock ytterst sällan.  
 
4.1.2  Kreditbedömning av immateriella tillgångar 
 
Alfa säger att immateriella tillgångar inte påverkar kreditbedömningen. Det viktigaste för 
banken vid en kreditbedömning är hur kassaflödet ser ut i företaget. Eftersom immateriella 
tillgångar oftast inte skapar något kassaflöde bortser kreditbedömaren från dem i analysen 
vilket gör att företaget blir finansiellt svagare. Vidare berättar Alfa också att desto svagare ett 
företag är desto mindre hänsyn tar banken till immateriella tillgångar.  
 
Bankens syn på immateriella tillgångar är att de innebär stor risk för banken då immateriella 
tillgångar är spekulativa och bankens roll är inte att fungera som en riskfinansiär utan som en 
rörelsefinansiär. Bankens föreskrifter gällande immateriella tillgångar är att de har en väldigt 
liten betydelse vid kreditbedömningen av ett småföretag. Det är ytterst sällan banken går emot 
sina föreskrifter. Det sker i sådana fall när banken har ett mycket stort förtroende för företaget 
i fråga.  
 
När det gäller om olika immateriella tillgångar bedöms olika säger Alfa att de bedöms väldigt 
olika och det beror från fall till fall. Exempelvis nämner respondenten att hyresrätter med ett 
attraktivt läge är en av de bättre immateriella tillgångarna. Patent är ofta svåra att bedöma för 
banken då dessa kan vara tekniskt svåra vilket gör det svårt för banken att värdera korrekt 
utan experters bedömningar. Detta gör att patent är svårbedömda och ifall de tas upp tas de 
upp till en liten del av bokfört värde. Utvecklingskostnader är inte alls bra och har oftast inget 
värde vid bedömningen. Alfa tycker att det inte påverkar inom vilken bransch företaget 
befinner sig i, då immateriella tillgångar allmänt bedöms svagt, eller som respondenten 
uttrycker det, ”som ett hål i balansräkningen”. 
 
4.1.3  Övrigt om immateriella tillgångar 
 
Immateriella tillgångar tas inte upp som säkerheter för en kredit eftersom de inte skapar något 
kassaflöde. Alfa säger att ”banken kommer aldrig att vara beredd att ta immateriella tillgångar 
som säkerhet för krediter i nuläget”.  
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Har ett företag immateriella tillgångar med i sin redovisning medverkar detta till att företaget 
blir finansiellt svagare. Alfa nämner särkilt att tjänsteföretag samt utvecklingsföretag som ofta 
har en stor del immateriella tillgångar har svårt för att få finansiering från banken. Banken vill 
inte vara med och finansiera ett företag i utvecklingsstadiet då detta medför en för stor risk. 
Först i tillväxtstadiet är banken beredd att gå in med finansiering, detta är i princip när 
företaget börjar fakturera kunderna. Det som banken tycker är viktigt vid kreditbedömningen 
är att det är rätt struktur på balansräkningen och dess finansiering. Något som de är speciellt 
uppmärksamma på vid kreditbedömningen är likviditetsplaneringen och räntetäckningsgraden 
då detta är bra mått på om företaget kan betala tillbaka krediten. Alfas syn på immateriella 
tillgångar är samma som bankens föreskrifter. 
 
4.2  Beta, Handelsbanken 
 
Beta har arbetat i 20 år med kreditbedömning av företag. Av de företag som Beta har hand om 
är cirka 90-95 % småföretag.  
 
4.2.1  Immateriella tillgångar 
 
Andelen av dessa småföretag som har immateriella tillgångar i sin balansräkning är väldigt 
liten. Beta säger att det förekommer mycket sällan att småföretag har immateriella tillgångar. 
När småföretagen väl har immateriella tillgångar är det ofta goodwill eller upparbetade 
kostnader som har aktiverats, exempelvis för ett datasystem eller liknande. Patent och 
hyresrätter förekommer men väldigt sällan.  
 
4.2.2  Kreditbedömning av immateriella tillgångar 
 
När det finns immateriella tillgångar i ett småföretag bör man granska företaget kritiskt. Även 
om banken har ett bra förtroende till kunden granskar de kritiskt de immateriella tillgångarna. 
Man bör se över företaget med en ”sund skeptism” enligt Beta. Med detta menar respondenten 
att ofta när ett småföretag har immateriella tillgångar i balansräkningen är det ett tecken på att 
företaget har problem av något slag. Om det exempelvis finns aktiverade kostnader för olika 
projekt kan det tyda på att de vill visa upp ett starkare företag än vad det egentligen kanske är. 
Beta tror även att Handelsbanken är den mest försiktiga banken vid kreditbedömning av 
immateriella tillgångar.   
 
Då det gäller om olika immateriella tillgångar bedöms olika säger Beta att det beror från fall 
till fall. Som exempel tar respondenten upp hyresrätter. Där säger Beta att en hyresrätt som 
har ett centralt och attraktivt läge värderas högre än exempelvis en hyresrätt på ett 
industriområde eftersom läget i sig har ett värde. Respondenten nämner även svårigheterna 
med patent eftersom patenten kan vara mycket tekniskt invecklade och då kan det vara svårt 
för banken, utan experthjälp, att värdera patentet. Beta anser att det inte spelar någon roll 
inom vilken bransch företaget befinner sig utan det beror på den specifika immateriella 
tillgången. 
 
4.2.3  Övrigt om immateriella tillgångar 
 
Immateriella tillgångar kan inte ställas som säkerhet för en kredit, utan det måste finnas 
realtillgångar som säkerhet för krediten. Beta tar upp IT-bolag som ett exempel på företag 
som har mycket svårt att erhålla krediter hos banken eftersom de inte har mycket 
realtillgångar utan består till mycket av immateriella tillgångar. Bankens syfte är inte att 
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fungera som en riskfinansiär vilket många småföretag inte verkar förstå. IT-bolag och många 
tjänsteföretag får förlita sig på interna medel eller riskkapital då de är i behov av kapital.  
 
Beta säger att ett företags årsredovisning blir betydligt svagare om den till stor del består av 
immateriella tillgångar än om den till största delen bestod av realtillgångar. Anledningen till 
detta är att immateriella tillgångar ofta är framtidsbaserade. Det är först i framtiden man kan 
se ifall det finns något värde i dem, vilket gör att det blir en stor risk för banken att ta i sådana 
fall vilket den inte kommer att göra. Några direkta föreskrifter har banken inte när det gäller 
immateriella tillgångar utan det som är viktigast för banken är att granskningen av ett företag 
sker med sunt förnuft. 
 
4.3  Gamma A och B, Swedbank 
 
Gamma A har arbetat inom banksektorn sedan 1967 och med kreditbedömning av småföretag 
de senaste 22 åren. Gamma B har arbetat inom banksektorn i 35 år och med kreditbedömning 
de senaste 9-10 åren. Av de företag som de har hand om är största delen småföretag.  
 
4.3.1  Immateriella tillgångar 
 
Av de småföretag som Gamma A och B har i sin kundstock är det mycket få som har 
immateriella tillgångar i sin redovisning. Både Gamma A och B säger att det förekommer 
väldigt sällan att småföretag har immateriella tillgångar. När immateriella tillgångar väl 
förekommer är det oftast goodwill, som uppstår i samband med förvärv av annat företag. 
Goodwill är något som banken normalt inte värdesätter. Även utvecklingskostnader och 
hyresrätter har de stött på men i väldigt liten omfattning.  
 
4.3.2  Kreditbedömning av immateriella tillgångar 
 
Både Gamma A och B säger att immateriella tillgångar inte påverkar kreditbedömningen då 
de inte värdesätter dessa tillgångar. De noterar posten men den har inget större värde vid 
bedömningen av företaget.  
 
Hur de olika immateriella tillgångarna bedöms beror från fall till fall. Till exempel goodwill 
kan både vara en belastning och något positivt för företaget. När goodwillposten är stor kan 
avskrivningen vara en belastning för företaget resultatmässigt. Goodwill kan även vara ett 
tecken på något är bra eftersom företaget har betalt extra för något som borde vara till nytta 
för företaget och för framtida resultat. Eftersom kontoret mestadels har att göra med 
tillverkningsföretag kan de inte tala av egen erfarenhet om de bedömer immateriella tillgångar 
olika beroende på inom vilken bransch företaget befinner sig i. De kan dock tänka sig att 
bedömningen blir lite olika men samtidigt bör immateriella företag alltid bedömas svagt. 
 
4.3.3  Övrigt om immateriella tillgångar 
 
Immateriella tillgångar kan inte ställas som säkerhet för en kredit. Banken vill ha mer 
traditionella säkerheter i form av realtillgångar. Immateriella tillgångar är svåra att säkerställa 
och fungerar då inte som säkerhet för en kredit medan realtillgångar är lättare att säkerställa 
och fungerar därför bättre.  
 
Ifall företagets årsredovisning är svagare då den innehåller immateriella tillgångar så säger 
Gamma A och B att det beror från fall till fall. Till exempel om företaget har FoU som 
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aktiverade tillgångar kan det vara positivt för företaget ifall dessa kommer att generera 
framtida inkomster. Å andra sidan kan kreditbedömarna anse att företaget kanske inte har råd 
att kostnadsföra dessa kostnader direkt och då är det ett tecken på ett finansiellt svagare 
företag. Gamma A och B har tydliga föreskrifter från bankens sida som de ska följa vid 
kreditbedömningar av immateriella tillgångar. 
 
4.4  Delta A och B, Nordea 
 
Delta A är kontorschef och har i ca 10 år varit inblandad i kreditprocessen av småföretag. 
Delta B har sedan han började arbeta inom banken 1994 varit i kontakt med 
kreditbedömningen av småföretag och sedan två år tillbaka arbetar han enbart med 
kreditanalys. Av de företag som de har hand om är flertalet, ungefär 90 %, småföretag.  
 
4.4.1  Immateriella tillgångar 
 
Av småföretagen som de har hand om har uppskattningsvis 5-10 % immateriella tillgångar i 
sin redovisning. De immateriella tillgångar som är vanligast förekommande är goodwill (i 
synnerhet förvärvsgoodwill), patent, hyresrätter, nyttjanderätter och FoU.  
 
4.4.2  Kreditbedömning av immateriella tillgångar 
 
Det allra viktigaste vid en kreditbedömning enligt Delta A och B är företagens 
återbetalningsförmåga. Andra betydelsefulla faktorer är att företaget i fråga genererar ett 
kassaflöde och därefter att företaget kan lämna bra säkerheter. Det som belåningsvärdet 
grundar sig på är vad banken kan räkna med att företaget kan betala tillbaka. Delta A och B 
säger att svårigheterna med immateriella tillgångar är att de är svåra att värdera och därmed 
svåra att realisera. Immateriella tillgångar kan ha ett värde men det är ofta svårt att komma 
fram till vilket värde de ska ha.  
 
Att någon immateriell tillgång var bättre än någon annan anser de inte utan detta är en 
bedömning som får göras från fall till fall. Det är många olika faktorer som spelar in, 
exempelvis bransch, marknad, framtidsutsikter, ägaren, affärsidé med mera. Det är alltid en 
individuell bedömning av företagen och dess olika förutsättningar. Delta A och B bedömer 
inte immateriella tillgångar olika beroende inom vilken bransch företagen är. 
 
4.4.3  Övrigt om immateriella tillgångar 
 
Enligt de båda kreditbedömarna fungerar inte immateriella tillgångar lika bra som säkerhet för 
en kredit som realtillgångar gör. Anledningen till detta var att immateriella tillgångar dels ofta 
är svåra att sälja och svåra att förvalta för banken. 
 
Att ett företag blir finansiellt svagare ifall det har mycket immateriella tillgångar anser de inte. 
Detta eftersom det beror på inom vilken bransch företaget befinner sig. Exempelvis nämner 
de IT-företag där de menar att sådana typer av företag ska till stor del bestå av immateriella 
tillgångar vilket då inte är en nackdel. Ett företag med till stor del immateriella tillgångar 
behöver nödvändigtvis inte få svårare att få en kredit beviljad än ett företag med enbart 
realtillgångar. Detta beror enligt Delta A och B att det i första hand inte är säkerheterna som 
är det viktiga för banken utan återbetalningsförmågan. Anser banken att företaget i fråga har 
goda möjligheter att betala krediten blir de beviljade krediten oberoende ifall deras 
redovisning består till största delen av immateriella tillgångar eller realtillgångar. Delta A och 
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B säger att det kan vara svårt att bedöma värdet på en immateriell tillgång men det är inte det 
som är avgörande utan det är dess återbetalningsförmåga vilket hänger ihop med att företaget 
har ett starkt kassaflöde. Banken har tydliga föreskrifter om hur kreditbedömningar ska gå till 
väga och dessa stämmer väl överens med kreditbedömarnas syn på immateriella tillgångar. 
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5 Analys  
 
I detta kapitel kommer vi att analysera svaren som vi fick i våra intervjuer. Vi kommer att 
både jämföra dem med varandra och med den genomgångna teorin. 
 
5.1  Bakgrund 
 
Våra respondenter har mångårig erfarenhet av arbete inom banksektorn. De har även stor 
erfarenhet av kreditbedömning och immateriella tillgångar. Detta innebär att de har liknande 
kunskaper vilket gör att svaren vid intervjuerna inte blir missvisande. Andelen småföretag var 
runt 90 % hos respondenterna på bankerna förutom hos SEB:s respondent som hade cirka 60 
% småföretag. Det stämmer väl överens med de 95 % som Svensson (2003) skrev om i sin 
forskning.  
 
5.2  Immateriella tillgångar  
 
Av småföretagen är det uppskattningsvis 10 % som har immateriella tillgångar, detta gällde 
samtliga banker. Gröjer och Catasus (2003) skriver däremot i sin forskning att många av 
dagens företag består till stor del av immateriella tillgångar istället för realtillgångar. De olika 
immateriella tillgångar som småföretagen hade i sina redovisningar enligt respondenterna var 
patent, goodwill (förvärvad), FoU, hyresrätter, nyttjanderätter och varumärke.  
 
5.3  Bedömning av immateriella tillgångar 

 
Respondenterna på SEB, Handelsbanken samt Swedbank tog ingen större hänsyn till de 
immateriella tillgångarna vid kreditbedömningen medan Nordeas respondent hade en mer 
positiv inställning till immateriella tillgångar. Bankerna bedömde att immateriella tillgångar 
är svåra att värdera och säkerställa. Immateriella tillgångar uppfyller inte de kvalitativa 
egenskaper som redovisning bör ha. För att användarna av redovisningen, i det här fallet 
bankerna, ska ha nytta av redovisningen ska den enligt Smith (2006) besitta egenskaper såsom 
relevans, tillförlitlighet, validitet, verifierbarhet och jämförbarhet. Eftersom bankerna 
utesluter immateriella tillgångar vid en kreditbedömning anser bankerna att immateriella 
tillgångar inte uppfyller de krav på egenskaper som en redovisning ska besitta. De svar som vi 
fick stämmer väl överens med det som kom fram i Gröjer och Catasus (2003) forskning. I 
deras undersökning ströks de immateriella tillgångarna hos merparten av kreditbedömarna. 
Att de immateriella tillgångarna ströks berodde framförallt på att bankerna inte hade något 
förtroende för immateriella tillgångar, de hade ingen tillförlitlighet till immateriella tillgångar. 
En slutsats som Gröjer och Catasus (2003) kom fram till var att revisorn spelade en viktig roll 
då den ska värdera och säkerställa tillgångarna på ett korrekt sätt. I vår lik Gröjer och Catasus 
(2003) undersökning finns det inget förtroende för immateriella tillgångar från bankernas 
sida, de känner helt enkelt ingen tillförlitlighet för dem. Detta stämmer å andra sidan inte 
överens med Svensson (2003) som i sin undersökning kom fram till att immateriella tillgångar 
är viktiga att ta hänsyn till vid kreditbedömningen. I hennes forskning undersöktes även icke-
aktiverade immateriella tillgångar.  
 
De olika typerna av immateriella tillgångar kunde bankerna inte rangordna sinsemellan utan 
de bedömdes från fall till fall. Detta var en genomgående inställning hos samtliga 
respondenter. Respondenterna ansåg att det var många faktorer som påverkade och inte enbart 
den specifika immateriella tillgången vilket medförde att de generellt inte kunde säga att 
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någon immateriell tillgång var bättre än någon annan. Det som framkom av våra intervjuer 
skiljer sig med det som Gröjer och Catasus (2003) kom fram till i sin forskning. I deras 
forskning ansåg de flesta bankkontoren att vissa immateriella tillgångar var bättre än andra. 
Gröjer och Catasus (2003) undersökte endast hur FoU, varumärke och utbildning bedömdes. 
Kreditbedömarna i deras undersökning ansåg att de tre undersökta immateriella tillgångarna 
bedömdes olika då de ansåg att möjligheterna att kunna sälja tillgången var olika. Eftersom 
personalen kunde sluta försvann utbildningen direkt då den inte var värt något utan någon 
personal. Kreditbedömarna i deras undersökning var inte lika negativa till FoU men det som 
var bäst var varumärket, men samtidigt kunde inte heller detta tas med i beräkningen (Catasus 
& Gröjer, 2003). 
 
Vad det gäller ifall immateriella tillgångar bedöms olika beroende på inom vilken bransch de 
befinner sig i ansåg respondenten på SEB att det inte påverkade kreditbedömningen vilket 
även var Swedbanks respondents inställning. Respondenterna på Handelsbanken och Nordea 
menade däremot att branschen inte påverkade bedömningen av den immateriella tillgången 
utan det berodde på själva tillgången. Nordeas respondenter uttryckte sig väl då de sade att det 
viktiga är att se till det specifika företagets situation. IT-företag och tjänsteföretag är företag 
som till stor del består av immateriella tillgångar vilket de ska göra, det hade varit fel om de 
inte gjorde det. I sådana typer av företag är immateriella tillgångar viktiga och utgör en viktig 
del av verksamheten som bankerna bör ta mer hänsyn till.  
 
5.4  Övrigt om immateriella tillgångar 
 
Som säkerhet för krediter ansåg alla intervjuade respondenter att immateriella tillgångar 
fungerar inte alls lika bra som realtillgångar gör. Respondenterna sade att immateriella 
tillgångar inte kan tas upp som en säkerhet eftersom de inte skapar något kassaflöde och att de 
är svåra att säkerställa, sälja samt förvalta. Alla respondenter var överens om att endast 
realtillgångar fungerar som säkerhet för krediter. Det vi fick fram av våra intervjuer är i linje 
med vad Gröjer och Catasus (2003) fick fram i sin forskning. Även de kom fram till att 
immateriella tillgångar inte kan användas som säkerhet för krediter som realtillgångar kan. 
Svensson (2003) kom i sin undersökning fram till att de företag som saknade traditionella 
säkerheter som realtillgångar kunde ersätta dessa med företagshypotek eller namnsäkerhet. 
Respondenterna som vi var i kontakt med nämnde inget om dessa möjligheter. 
 
Huruvida ett företag blir finansiellt svagare om det till stor del består av immateriella 
tillgångar var det delade meningar bland respondenterna. SEB:s och Handelsbankens 
respondenter ansåg att ett företag generellt blev finansiellt svagare. Respondenten hos SEB 
sade att ett företag med mycket immateriella tillgångar, exempelvis ett tjänsteföretag, har 
svårt att få krediter beviljade eftersom det innebär en stor risk för banken. Detta eftersom 
immateriella tillgångar är framtidsbaserade vilket gör dem osäkra. Varken respondenten på 
SEB eller Handelsbanken ansåg att bankerna ska vara med att finansiera företag i 
utvecklingsstadiet utan först när företaget börjar generera pengar. Respondenterna på 
Swedbank sade att det berodde från fall till fall medan Nordeas respondenter inte ansåg att det 
blev finansiellt svagare. De sade att det berodde på inom vilken bransch företaget i fråga 
befann sig i. Detta överensstämmer delvis med vad Gröjer och Catasus (2003) kom fram till i 
sin forskning. I deras forskning togs det ingen hänsyn till de immateriella tillgångarna utan de 
ströks vilket ledde till att företaget blev finansiellt svagare då de immateriella tillgångarna 
togs bort från redovisningen. Detta berodde enligt författarna på att det inte fanns något 
förtroende för immateriella tillgångar vilket gjorde att de inte togs med i beräkningen. 
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Respondenterna på SEB, Swedbank samt Nordea hade alla föreskrifter om immateriella 
tillgångar som de följer vid kreditbedömningen. Kreditbedömarnas syn på immateriella 
tillgångar är densamma som bankens föreskrifter. Handelsbankens respondent hade inga 
föreskrifter om hur immateriella tillgångar skulle bedömas utan bedömning ska göras på sunt 
förnuft. Banken som undersöktes i Gröjer och Catasus forskning hade föreskrifter om hur 
immateriella tillgångar skulle bedömas vid kreditbedömningar. I dessa föreskrifter fanns det 
uttalat att immateriella tillgångar skulle räknas som en icke-befintlig tillgång och att det i 
första fasen av kreditbeslutet inte fanns plats för immateriella tillgångar. Detta berodde även 
på att det tog för lång tid för banken att värdera den immateriella tillgången vilket därmed var 
ytterligare en anledning till att banken inte tog med immateriella tillgångar i 
kreditbedömningen. 
 
5.5  Övrigt om kreditbedömning 
 
Våra respondenter sade att det viktigaste vid kreditbedömning är företagets finansiella 
ställning, d.v.s. dess återbetalningsförmåga. Därefter undersökte bankerna företagens 
säkerheter för krediten. Detta är i linje med Svensson (2003) som skrev att säkerheter är 
viktiga vid kreditbedömning men företagets återbetalningsförmåga och återbetalningsvilja är i 
regel viktigare. Även Svedin (1992) skrev att kreditbedömare bör analysera företagets 
återbetalningsförmåga men även andra faktorer som säkerhet ska tas i beaktande. Bruns 
(2003) skrev att företaget måste generera kassaflöde för att möjliggöra återbetalning och en 
viktig faktor är då även säkerheter för krediten vid eventuell betalningsinställelse. 
Respondenterna sade också att de tittar på hela företagets förmåga att generera kassaflöden 
och inte bara kreditändamålets förmåga. Detta överensstämmer med vad Bruns (2003) skrev 
om att kreditbedömare fokuserar inte enbart på kreditändamålets förmåga att generera 
kassaflöde utan de uppskattar hela företagets förmåga att generera kassaflöde. Detta för att det 
är hela företaget som generar kassaflöde och på så sätt möjliggör återbetalningsförmåga. 
Ingen av våra respondenter tyckte att säkerheter ärr det viktigaste och att det i sin tur kunde 
räcka för att få krediten beviljad. Detta stämmer inte med vad flera av Svenssons (2003) 
intervjupersoner sade. De sade att om företaget har bra säkerheter kan det alltid få krediten 
beviljad.  
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6 Slutsatser och förslag till framtida forskning 
 
I följande kapitel kommer vi att besvara vårt problem och våra syften. Vi visar de slutsatser 
som har framkommit då vi har jämfört den teoretiska referensramen med de svar som vi har 
erhållit från våra respondenter. Vidare redovisar vi våra egna tankar kring de svar vi erhöll 
från våra intervjuade respondenter. Vi diskuterar vad svaren vi fick innebär och vad de kan 
bero på. Kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning.  
 
6.1  Slutsatser 
 
Vårt syfte med den här uppsatsen är att beskriva och analysera hur bankerna bedömer 
immateriella tillgångar vid kreditbedömning av småföretag och att förklara bankernas 
bedömning av immateriella tillgångar vid kreditbedömningar.  
 
Det som har framkommit av vår undersökning var att endast en liten andel av småföretagen 
har immateriella tillgångar i sin redovisning. Ungefär 10 % av småföretagen har immateriella 
tillgångar. Dessa tillgångar var vanligast förekommande som patent, goodwill (förvärvad), 
FoU, hyresrätter, nyttjanderätter samt varumärke.  
 
När småföretag, med immateriella tillgångar i sin redovisning, ansöker om krediter hos 
banker tar bankerna ingen hänsyn till de immateriella tillgångarna då dessa är svåra att 
värdera och säkerställa. Anledningen till att bankerna bedömer och värderar immateriella 
tillgångar lågt är att de inte har något förtroende eller tillförlitlighet till immateriella 
tillgångar. Som Smith (2006) nämner bör redovisningen bestå av vissa egenskaper för att 
uppfylla de krav som ställs på redovisningen för att den ska vara relevant och tillförlitlig. 
Dessa krav på egenskaper uppfyller inte immateriella tillgångar enligt bankerna. Immateriella 
tillgångar är också ofta framtidsbaserade. Med det menas att det är först i framtiden som man 
kommer att veta ifall det finns ett värde hos den immateriella tillgången. Detta är en stor risk 
för bankerna som de oftast inte är villiga att ta. Detta överensstämmer med Gröjer och 
Catasus (2003) forskning där de kom fram till att merparten av kreditbedömare strök 
immateriella tillgångar vid kreditbedömning. Detta är även anledningen till att immateriella 
tillgångar inte fungerar som säkerheter till krediter. Som säkerhet för en kredit vill bankerna 
ha realtillgångar, vilka bankerna har ett större förtroende till, och de är betydligt enklare att 
värdera och realisera än immateriella tillgångar vilket överensstämmer med Gröjer och 
Catasus (2003) forskning.  
 
Bankerna anser inte att någon immateriell tillgång är bättre än någon annan. De bedömer inte 
immateriella tillgångar olika beroende på inom vilken bransch företaget befinner sig i. Det var 
något som bankerna och dess kreditbedömare fick avgöra och bedöma från fall till fall då det 
är något som beror på en rad olika faktorer. Detta följer inte Gröjer och Catasus (2003) 
forskning, där ansåg de flesta kreditbedömarna att vissa immateriella tillgångar var bättre än 
andra. Bankerna tycker inte nödvändigtvis att företag som till stor del består av immateriella 
tillgångar blir finansiellt svagare. En del kreditbedömare anser att så är fallet men en del anser 
att det är något som får bedömas för det specifika företaget i fråga. Detta är delvis i linje med 
det som framkommit av Gröjer och Catasus (2003) forskning, när de immateriella tillgångarna 
ströks vid kreditbedömningen blev företagen finansiellt svagare. Merparten av våra 
intervjuade respondenter har föreskrifter från sin respektive bank angående hur de ska 
behandla och bedöma immateriella tillgångar vid en kreditbedömning. 
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Det som bankerna tycker är viktigast vid kreditbedömningen är företagets 
återbetalningsförmåga och därefter säkerheterna för krediten. Detta överensstämmer med vad 
Svensson (2003), Svedin (1992) och Bruns (2003) skrev om. De säger att 
återbetalningsförmågan är viktigast men därefter följer säkerheterna. Banken ser till hela 
företagets möjlighet att generera kassaflöde och inte enbart till kreditändamålets förmåga 
vilket överensstämmer med det som Bruns (2003) skrev.  Säkerheterna i sig räcker inte för att 
bankerna ska bevilja krediter. Detta är inte i linje med vad som framkom av Svenssons (2003) 
undersökning där flera av respondenterna sade att om företaget har bra säkerheter kan det 
alltid få krediten beviljad.  
 
6.2  Diskussion 
 
Skillnaden i svaren mellan SEB:s respondent och de övriga gällande andelen småföretag beror 
antagligen på att SEB:s respondent hade annan definition, än vår, på småföretag. Att våra 
respondenter hade en liten andel småföretag med immateriella tillgångar kan bero på att 
företag som till stor del består av immateriella tillgångar inte söker sig till banker för att få 
krediter. Antagligen vet företagen att det är svårt att erhålla krediter eftersom dessa företag är 
i behov av riskkapital vilket bankerna oftast inte är villiga att erbjuda. Att merparten av 
respondenterna inte tog någon hänsyn till de immateriella tillgångarna vid kreditbedömningar 
tror vi beror på svårigheten att bedöma immateriella tillgångar. Detta stämmer inte överens 
med Svensson (2003) undersökning i vilken hon menar att immateriella tillgångar är viktiga 
att ta hänsyn till vid kreditbedömningen. Anledningen till att vår undersökning skiljer sig från 
hennes kan bero på att hon undersökte immateriella tillgångar i allmänhet, även ej aktiverade.  
 
Vid intervjuerna framkom det att de olika typerna av immateriella tillgångar inte kunde 
rangordnas sinsemellan utan fick bedömas från fall till fall. Dessa svar var överraskande för 
oss då det inte stämde med vad Gröjer och Catasus (2003) kom fram till i sin forskning. Å 
andra sidan tycker vi det är förståeligt att olika typer av immateriella tillgångar bedöms olika 
från fall till fall beroende på i vilket företag de förekommer och hur specifika de är. När det 
gällde ifall immateriella tillgångar bedöms olika beroende på inom vilken bransch de befann 
sig fick vi olika svar från respondenterna. Respondenterna på SEB och Swedbank ansåg inte 
att det påverkade bedömningen medan respondenterna på Handelsbanken och Nordea höll 
med om att branschen inte påverkade utan menade att det berodde på själva tillgången. Vi 
anser att det är borde vara mer fördelaktigt att arbeta enligt Handelsbankens och Nordeas 
bedömning. Branschen i sig borde inte påverka bedömningen av den immateriella tillgången 
utan bedömningen bör ske från fall till fall. På så sätt får alla företag en likvärdig bedömning. 
 
Samtliga respondenter sade att immateriella tillgångar inte fungerar alls i samma utsträckning 
som säkerheter för en kredit som realtillgångar gör. Då immateriella tillgångar är 
svårbedömda är detta något vi håller med om. Att våra respondenter inte nämnde några andra 
möjligheter som säkerhet, t.ex. företagshypotek eller namnsäkerhet, kan bero på att vi inte 
frågade de direkt om det. Det fanns delade meningar mellan respondenterna ifall ett företag 
blir finansiellt svagare då det till stor del består av immateriella tillgångar. Vi anser att ett 
företag generellt sett blir finansiellt svagare eftersom immateriella tillgångar medför större 
värderingsproblem jämfört med realtillgångar.  
 
Det som respondenterna sade var viktigast vid kreditbedömningen är företagets 
återbetalningsförmåga och därefter säkerheter för krediten. Detta var inte överraskande då 
bl.a. Svensson (2003), Svedin (1992) och Bruns (2003) skrev detsamma. Att bankerna ser till 
hela företagets förmåga att generera kassaflöde och inte enbart kreditändamålets förmåga 
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stämde med vad Bruns (2003) skrev. Vi anser att det är helt förståeligt då det är företaget som 
helhet som betalar amorteringar och räntor. Respondenterna menade vidare att bara själva 
säkerheterna räcker inte för att få krediten beviljad. Detta stämde inte med vad Svensson 
(2003) fick höra av sina respondenter. Vi håller med respondenterna då de säger att det räcker 
inte enbart med bra säkerheter för att bli beviljad kredit utan det viktigaste är företagets 
återbetalningsförmåga. Det vore konstigt att ge kredit till ett företag som har bra säkerheter 
men genererar inget kassaflöde och på så sätt inte kan betala amorteringar och räntor. 
 
Något som vi anser är viktigt för småföretagare, som har immateriella tillgångar, då de ska 
ansöka om krediter är att de bör ansöka hos en bank och kreditbedömare som är vana att 
hantera immateriella tillgångar. Vi lade märke till att de kreditbedömare som är vana och ofta 
arbetar med immateriella tillgångar är mer positivt inställda till immateriella tillgångar än de 
kreditbedömare som endast har varit i kontakt med immateriella tillgångar vid några enstaka 
tillfällen. Dessa kreditbedömare tenderar att ha en mer negativ syn på immateriella tillgångar 
och bedömer ofta immateriella tillgångar som tillgångar utan något värde. 
 
Då en av de intervjuade bankerna hade en mer skeptisk inställning och en bank en mer 
optimistisk inställning till immateriella tillgångar än övriga banker anser vi att småföretag 
med immateriella tillgångar bör jämföra banker innan de tar en kredit. Om de skulle få avslag 
på en bank behöver det inte betyda att de får avslag hos alla banker. Bedömningen av 
immateriella tillgångar sker nästan uteslutande från fall till fall men samtidigt har alla banker 
en försiktig inställning och värderar överlag immateriella tillgångar mycket lågt. En annan 
viktig faktor som kan påverka kreditbedömningen av ett småföretag och dess immateriella 
tillgångar är om det finns ett stort förtroende och tidigare kännedom om företaget från 
bankens sida. För ifall det finns ett stort förtroende från banken sida och banken har god 
kännedom om företaget anser vi att det kan gynna företaget vid en kreditbedömning 
 
6.3  Förslag till framtida forskning 
 
När vi nu har gjort detta arbete anser vi det skulle vara intressant att undersöka hur man kan 
förbättra tillförlitligheten och förtroendet till immateriella tillgångar hos bankerna. En 
förbättring skulle kunna leda till att immateriella tillgångar för större tillförlitlighet och 
förtroende vilket eventuellt kan leda att bankerna tar mer hänsyn till immateriella tillgångar 
vid kreditbedömningar av småföretag. Då skulle även immateriella tillgångar kunna användas 
i större utsträckning som säkerheter vid krediter. Detta kan eventuellt även leda till mindre 
kreditsvårigheter för småföretagen. 
 
Vi anser att det även hade varit intressant att göra en liknande undersökning fast i större 
omfattning. Detta för att kunna göra generaliseringar, något vi inte kunde göra i vår 
undersökning. 
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Bilaga 1 (Intervjuguide) 
 
OBS! När vi talar om immateriella tillgångar menar vi sådana som är aktiverade i 
balansräkningen. Med småföretag menar vi företag med max 50 anställda, 25 miljoner i 
omsättning och 50 miljoner i balansomslutning. 
 
Bakgrund: 
 

1. Hur länge har du arbetat som kreditbedömare av företag? 
2. Hur stor andel av de företag som du har hand om är småföretag? 

 
Immateriella tillgångar:  
 

3. Uppskattningsvis, hur stor andel av småföretagen, som du har hand om, har 
immateriella tillgångar i deras årsredovisning? 

4. Vilka immateriella tillgångar är vanligast förekommande hos de småföretagen som du 
har hand om? 

 
Bedömning av immateriella tillgångar: 
 

5. Hur bedömer du immateriella tillgångar samt vilken påverkan har dem vid en 
kreditbedömning? 

6. Bedömer du olika immateriella tillgångar olika? Om ja, varför bedömer du de olika 
och i vilken ordning?  

7. Bedömer du immateriella tillgångar olika beroende på i vilken bransch (tjänste 
respektive tillverkande) företaget befinner sig i? 

 
Övrigt om immateriella tillgångar: 
 

8. Tycker du att immateriella tillgångar fungerar lika bra som säkerheter för krediter som 
realtillgångar gör? Om nej, varför inte? 

9. Tycker du att ett företag är finansiellt svagare ifall deras årsredovisning till stor del 
består av immateriella tillgångar i stället för realtillgångar? Om ja, varför? 

10. Är din syn på immateriella tillgångar samma som bankens föreskrifter/policy? Om nej, 
vad är det som skiljer? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


