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Förord 
 
Att skriva D-uppsats är en lång och tidskrävande, men också spännande och lärorik process. 
Uppsatsen har gett oss möjligheten att titta närmare på ett för oss tidigare endast teoretiskt 
område. 
 
Vi vill tacka våra respondenter för att ni tog Er tid att genomföra intervjuer och delge oss 
relevant information för vår studie. Under arbetets gång har våra opponenter kommit med 
konstruktiv kritik som hjälpt oss i det löpande arbetet med vår uppsats, tack till dem. Vi vill 
ge ett extra tack till vår handledare Joakim Winborg för stödet och vägledningen under 
processens gång.   
 
Målet med denna studie har hela tiden varit att skapa en ökad förståelse och en mer konkret 
bild över en extern rådgivares påverkan samt olika funktioner i kreditprocessen. Dessutom 
ville vi påvisa fördelarna som småföretag kan göra genom konsultation av extern rådgivning 
men även direkta implikationer åt banken ges.  
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Sammanfattning 
 
Vi har undersökt hur kreditprocessen påverkas ur kredithandläggarens perspektiv, av att det 
kreditsökande småföretaget använder sig av en extern rådgivare eftersom tidigare forskning 
tyder på att det blivit svårare för dessa företag ett erhålla finansiering från banker. Ändringen i 
förmånsrättslagen 2004 är en bidragande faktor till småföretagens prekära situation eftersom 
det försämrade bankens utdelning vid en eventuell företagskonkurs. När en småföretagares 
kunskaper inte räcker till, kan en extern rådgivare konsulteras för vägledning i 
kreditprocessen. Vårt syfte med uppsatsen var att beskriva kredithandläggarnas uppfattning 
om den externa rådgivarens olika funktioner i kreditprocessen samt att analysera hur 
kreditprocessen påverkas av att en extern rådgivare agerar i småföretagets intresse. Vi har 
genom en kvalitativ undersökning och studerat fyra kredithandläggare i fyra olika banker med 
erfarenhet av vårt ställda problem och fångat deras respektive betraktelser. Resultaten pekar 
på att respondenterna upplever problemet på ett liknande sätt och våra huvudsakliga slutsatser 
har framkommit efter att vi studerat den externa rådgivarens olika funktioner i 
kreditprocessen. Konsultation av extern rådgivning innebär att kunskap tillförs i 
kreditprocessen vilket leder till att ett mer genomarbetat beslutsunderlag kan presenteras för 
banken. Vidare ger en extern rådgivare legitimitet åt kredithandläggarens beslutsunderlag och 
ökar därmed förtroendet för småföretaget vilket kan förbättra relationen mellan de två 
sistnämnda parterna. En risk har belysts för kredithandläggaren med att den externa 
rådgivaren undanhåller viktig information eftersom denne har ett egenintresse av att 
småföretaget beviljas krediten då det kan leda till ett fortsatt framtida samarbete dem emellan.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 
We have investigated the effect on the credit process out of the creditor’s point of view, when 
a small business consults an external adviser since earlier research indicates that it has 
become more difficult for these businesses to provide capital from banks. The alteration in the 
Law of priority in debtor’s property on credits 2004 is a contributory cause to the small 
businesses precarious situation since it deteriorated banks dividends in a possible liquidation. 
If a small businessman’s knowledge doesn’t ad up, an external adviser can be consulted as 
guidance in the credit process. Our purposes with this essay were to describe the creditor’s 
opinion regarding the external adviser’s different functions in the credit process and to 
analyze the effect on the credit process when an external adviser acts in the small business 
interest. Through a qualitative investigation we have studied four creditors in four different 
banks with experience from our named problem and captured their respective reflections. The 
result indicates that our creditors experience the problem in a similar way and our main 
conclusions have emerged by studying the external adviser’s different functions in the credit 
process. Consultation of an external adviser represents that knowledge provides the credit 
process which lead up to more thoroughly decision-making data to present for the bank. An 
external adviser also concedes legitimacy towards the creditor’s decision-making data and 
increases thereby the confidence towards the small business which can improve the relation 
between the two last mentioned parties. A risk have become elucidated for the creditor which 
means that the external adviser withhold important information due to ones own interest that 
the small business gets granted the credit since it can lead to a continuous future collaboration 
between them. 
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1 Inledning 
 

i börjar med att presentera en bakgrund till småföretags kapitalförsörjning, risken för 
bankerna vid utlåning och vad kredithandläggare främst fokuserar på i 
kreditprocessen. Vidare diskuterar vi en extern rådgivares roll i kreditprocessen och 

nämner olika konflikter som kan uppstå. Detta leder fram till vår problemformulering samt 
vårt syfte och kapitlet avslutas med en presentation av uppsatsens disposition. 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Winborg och Landström presenterade 2001 en studie och pekade där på att extern finansiering 
i småföretag nästan uteslutande erhålls från banker. Det har däremot visat sig vara svårt för 
små företag att komma i besittning av lånekapital från dessa finansieringskällor eftersom 
bankerna bedömer risken som högre jämfört med lån till större företag (Landström, 2003). En 
annan förklaring till finansieringsproblemet är den informationsasymmetri som uppstår 
mellan småföretaget och banken, beroende på att företagaren inte vill lämna ut all information 
om sitt företag (Binks, Ennew & Reed, 1992). Detta eftersom företagaren är rädd för att 
förlora kontrollen över verksamheten (Cressy & Olofsson, 1996). Den 1 januari 2004 
genomfördes ändringar i förmånsrättslagen vilket har påverkat småföretags möjligheter till att 
erhålla lån från banker. Ändringen i lagen har förflyttat banken som borgenär från särskild 
förmånsrätt till att omfattas av den allmänna förmånsrätten. Det innebär att banken får dela på 
de tillgångar som blivit över tillsammans med övriga borgenärer med allmän förmånsrätt, 
efter det att borgenärer med särskild förmånsrätt fått sin beskärda del (Walin & Gregow, 
2004).  
 
Enligt förmånsrättslagen (1970:979) 11§ likställs bankernas förmånsrätt med 
företagsinteckning vilket har som följd att rätten endast gäller i 55 procent av återstående 
egendomsvärde sedan borgenärer med bättre förmånsrätt har fått utdelning. Walin och 
Gregow (2004) menar att bankernas situation med försämrade villkor vid företagskonkurser 
ändrat deras beteende vid kreditbedömning. Från att mestadels bedöma företagens säkerheter 
fokuserar banker numera på företagens återbetalningsförmåga vid kreditbedömning. Detta 
medför att växande småföretag i synnerhet har problem med att uppbära kredit hos banker då 
de har svårt att påvisa motiverade tillväxtprognoser (ibid.). Bankernas kreditverksamhet 
medför likt all annan näringsverksamhet en viss risk. Kreditrisken som bankerna tar vid 
utlåning framkommer av att de aldrig med säkerhet kan avgöra om en beviljad kredit kommer 
att återbetalas i sin helhet. För att minimera denna risk måste de göra en korrekt bedömning 
av bland annat marknadens framtida utveckling, låntagaren samt övrig information som är 
tillgänglig under kreditprocessen (Funered, 1994). Enligt Dernroth (1995) behöver de flesta 
småföretag någon gång kapital till den löpande verksamheten eller för finansiering av 
eventuell expansion och investeringar. Kapitalbehovet kan täckas antingen genom 
ägartillskott eller från externa finansiärer såsom banker (ibid.).  
 
När företag söker lån från banken görs en kreditbedömning av företaget (Dernroth, 1995). 
Enligt Svensson och Ulvenblad (1994) är de viktigaste bedömningsvariablerna affärsidén, 
siffermaterialet, säkerheterna samt den kreditsökande som person, bortsett från en 
helhetsbedömning av företaget. ”En skicklig person kan få en dålig affärsidé att fungera 
medan en mindre skicklig kan misslyckas även med en unik idé” (Svensson & Ulvenblad, 

V 
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1994 s. 49). Det är viktigt att det finns en koppling mellan variablerna och att de inte betraktas 
var för sig utan att de uppfattas och bedöms i sin helhet. Kredithandläggare fokuserar på 
bedömningsvariablerna vid olika tillfällen i bedömningsprocessen. Vid det initiala mötet 
inriktar sig bedömarna på affärsidén samt på personen som representerar företaget. 
Siffermaterial och säkerheter används och analyseras främst då banken gör en uppföljning av 
krediten (Svensson & Ulvenblad, 1994).  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Affärsvärlden har blivit så komplex idag att en ensam människa inte kan förväntas inneha 
expertkunskap inom alla områden. Detta tvingar individer att söka stöd utifrån alternativa 
källor. I synnerhet småföretag saknar kompetens inom kreditprocessen. De kan då anlita 
externa ekonomiska rådgivare som vägleder vid kreditsökning i bank (Cocheo, 2004). En 
rådgivare känner till bankens tillvägagångssätt samt vet hur kreditprocessen fungerar vilket 
kan underlätta både för banken och det kreditsökande företaget (Lynge-Andersen, 2005). Vid 
samarbete mellan en extern rådgivare och ett kreditsökande småföretag ligger det i bådas 
intresse att krediten beviljas av banken. Detta för att ett lyckat samarbete kan leda till en 
fortsatt affärsrelation vilket gagnar båda parter. Till följd av detta uppstår sannolikt ingen 
intressekonflikt mellan de båda (Donaldson, Schoorman & Davis, 1997).  
 
Enligt Harris och Raviv (1978) uppstår ett agent- principalförhållande mellan den externa 
rådgivaren, småföretaget och banken. Mellan dessa parter kan det uppstå en intressekonflikt 
eftersom båda vill erhålla största möjliga nytta ur relationen (Jensen & Meckling, 1976). 
Relationen medför en stor risk för principalen eftersom agenten innehar mer information och 
kan långt före principalen upptäcka olika risker och problem som kan uppstå (Storey, 1994). 
En orsak till agentproblematiken som kan uppstå mellan banken och småföretaget är 
informationsasymmetri vilket kan hålla tillbaka investeringsviljan samt tillväxten bland 
småföretagare (Angelini, Di Salvo & Ferri, 1998). En extern rådgivare kan hjälpa till att skapa 
en bra relation mellan banken och det kreditsökande företaget vilket i längden minskar 
bankens kostnader för informationssökning. Ett företag med en utvecklad bankrelation har 
försprång gentemot sina konkurrenter eftersom det underlättar framtida kreditsökningar 
(Ferrary, 2003).  
 
Enligt Selin (1994) granskas inte en extern rådgivare av någon tillsynsmyndighet vilket FAR 
Förlag (2006) påpekar att revisorn görs av revisorsnämnden. Selin (1994) menar dock att den 
externa rådgivaren är styrd av vissa regler som tillämpas på all typ av försäljning vilket 
inkluderar rådgivarens tjänster åt det kreditsökande småföretaget. Den information som 
rådgivaren presenterar för banken måste vara ärlig och sann. Dessutom måste rådgivaren 
upplysa banken om kreditbeslutets konsekvenser (ibid.).  
 
En extern rådgivare kan med fördel anpassa sina färdigheter efter vad som efterfrågas av sina 
uppdragsgivare. Detta benämns inom litteraturen som att den externa rådgivaren innehar olika 
funktioner (Kakabadse & Louchart, 2006). Kubr (1996) åsyftar att rådgivaren fungerar som 
en kunskapskälla och effektiviserar processen med hjälp av denna. Förutom ekonomisk 
kunskap måste en extern rådgivare också inneha kännedom om marknadsrelaterade frågor 
vilka snabbt förändras och försvårar rådgivarens situation (Selin, 1994). Enligt Deormier och 
Jackson (1998) är första  intrycket det viktigaste. En ansedd rådgivare tillför legitimitet åt sin 
uppdragsgivare och bidrar därmed till att förtroendet ökar gentemot tredje part (Johnson & 
Grayson, 2005). Även Benett och Robson (2005) menar att ett förtroende byggs upp mellan 
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inblandade parter genom ett fortlöpande samarbete. Hannabuss (1997) framhäver en 
rådgivares egenskap med att agera som en tolk i förhållandet till tredje part som därmed 
framlägger uppdragsgivarens idéer på ett tydligt sätt. För att motverka att mindre tvister 
intensifieras menar Fisher och Ury (1981) att en rådgivare även kan inta en 
förhandlingsfunktion.  
 

1.3 Problemformulering 
 
Mot denna bakgrund och diskussion ställer vi oss frågan: 
 
Hur påverkas kreditprocessen ur kredithandläggarens perspektiv, av att det kreditsökande 
småföretaget använder sig av en extern rådgivare? 
 

1.4 Syfte 
  
o Syftet med uppsatsen är att beskriva kredithandläggarnas uppfattning om den externa 

rådgivarens olika funktioner i kreditprocessen.  
o Uppsatsen har vidare för avsikt att analysera hur kreditprocessen påverkas av att en 

extern rådgivare agerar i småföretagets intresse.  
 
Studien vänder sig till småföretag vilka förväntas ha användning av undersökningens resultat 
då vi presenterat positiva samt negativa kännetecken med extern rådgivning vid kreditsökning 
i bank. Studien vänder sig även till banker som tillhandahåller kredit åt småföretag. Dessa 
banker kan dra nytta av uppsatsens resultat, så till vida att de i högre grad blir underättade 
över den externa rådgivarens inverkan i kreditprocessen.  
 

1.5 Definitioner 

1.5.1 Småföretag 
 
Enligt BFN definieras K2 som icke noterade mindre aktiebolag och som bryter mot max ett av 
följande kriterier: 50 anställda, 25 miljoner kronor i tillgångar och 50 miljoner kronor i 
omsättning [1]. För att ytterligare avgränsa oss mot småföretag använder vi oss av EU: s 
definition som lyder: mellan 10 och 49 anställda och en årlig omsättning mindre än 7 miljoner 
euro eller en balansomslutning som inte överstiger 5 miljoner euro [2]. 
 

1.5.2 Kredithandläggare  

 
En kredithandläggare arbetar med att bedöma företag och branscher vid ett företags 
kreditansökan. En företagsrådgivare utför rådgivning samt granskar kreditsökande företag [3]. 
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1.5.3 Extern rådgivare 

 
En utomstående person som ger råd i visst sammanhang (Nationalencyklopedin, 2006). 
 

1.5.4 Kreditprocess 

 
Tillvägagångssättet som banken använder sig av för att besluta om ett företag är kreditvärdigt. 
Kreditprocessen innefattar också en fortsatt kontrollering och vidareutveckling av samarbetet 
efter det tagna beslutet (Andersson, 2001). 
 

1.6 Dispositionsmodell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Dispositionsmodell 
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1.6.1 Dispositionsbeskrivning 
 
Kapitel 1 Inledning - Vi börjar med att presentera en bakgrund till småföretags 
kapitalförsörjning, risken för bankerna vid utlåning och vad kredithandläggare främst 
fokuserar på i kreditprocessen. Vidare diskuterar vi en extern rådgivares roll i 
kreditprocessen och nämner olika konflikter som kan uppstå. Detta leder fram till vår 
problemformulering samt vårt syfte och kapitlet avslutas med en presentation av uppsatsens 
disposition. 
 
Kapitel 2 Referensram - Här återfinnes vad som tidigare behandlats inom ämnet. Vi börjar 
med att redogöra för kreditprocessen och beskriver relationen mellan småföretag och dess 
externa rådgivare gentemot kredithandläggaren. Vidare beskriver vi den externa rådgivarens 
olika funktioner i kreditprocessen och avslutar med en sammanfattande teorimodell.  
 
Kapitel 3 Metod - Vi beskriver här vårt tillvägagångssätt samt upplägg av  uppsatsen, vilken 
typ av metod vi använt samt hur vi samlat in våra data. Vi presenterar även våra 
intervjuobjekt och visar hur vi genomfört vårt urval. Vidare presenterar vi en kritisk 
bedömning av uppsatsen och motiverar våra gjorda val.  
 
Kapitel 4 Empiri - Här presenterar vi resultatet från våra intervjuer på Swedbank, 
Skandinaviska Enskilda Banken, Nordea och Handelsbanken. Vi har gjort fyra intervjuer, en 
på varje bank där vi intervjuat en kredithandläggare alternativt en företagsrådgivare 
specialiserad mot småföretagskrediter.   
 
Kapitel 5 Analys – I vår analys har vi jämfört den teoretiska referensramen med den 
primärdata vi samlat in från intervjuerna på Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska 
Handelsbanken, Swedbank samt Nordea. Vidare analyserar vi på ett noggrant och 
djupgående sätt eventuella skillnader i svar och åsikter mellan bankerna. 
 
Kapitel 6 Slutsatser & Implikationer – I följande kapitel presenterar vi våra slutsatser och 
diskuterar uppsatsens resultat. Dessutom redogör vi för eventuella fördelar som småföretag 
kan erhålla genom att konsultera externa rådgivare vid kreditsökning i bank. Vidare ger vi 
implikationer till affärsbankerna som verkar i Halmstad. Vi lämnar också förslag på hur 
fortsatt forskning kring problemet kan göras. 
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2. Referensram 
 

är återfinnes vad som tidigare behandlats inom ämnet. Vi börjar med att redogöra 
för kreditprocessen och beskriver relationen mellan småföretag och dess externa 
rådgivare gentemot kredithandläggaren. Vidare beskriver vi den externa 

rådgivarens olika funktioner i kreditprocessen och avslutar med en sammanfattande 
teorimodell.  
 

2.1 Kreditprocessen 
 
Den vanligaste proceduren för kreditprocessen gällande småföretag börjar med att företaget 
vänder sig till banken med sin låneansökan. Innan dess har företaget ofta redan varit i kontakt 
med en extern rådgivare för att få hjälp med de siffror som banken efterfrågar. Därefter träffar 
kredithandläggaren småföretagaren eller dennes representant och utför en kreditbedömning 
innehållande dels en personlighetsbedömning på företagets representant tillsammans med en 
helhetsbedömning av företaget (Andersson, 2001).  
 
Efter kreditmötet mellan banken och småföretagets representant samt dennes externa 
rådgivare, analyserar kredithandläggaren den information som tillförskaffats. Även om 
kredithandläggaren bedömer småföretaget som kreditvärdigt beviljas inte krediten förrän 
andra erfarna kredithandläggare har sett över ansökan. Detta sker för att inga misstag ska 
förbises men också för att förhindra potentiella sammansvärjningar mellan kredithandläggaren 
och småföretaget. Om krediten därefter beviljas görs alltid uppföljningar på småföretaget och 
deras möjligheter till att återbetala krediten till sitt fulla värde (Andersson, 2001).  
 
Bankerna samlar även in information efter att krediten beviljats. Detta genom att granska 
småföretaget under återbetalningstiden av krediten för att använda informationen till framtida 
kreditbedömningar (Berger & Udell, 1995). En bra relation mellan parterna bidrar till att 
uppföljningsarbetet underlättas för banken och att en mer positiv bild ges av företaget 
(Ferrary, 2003).  Även Angelini, Di Salvo & Ferri (1998) menar att informationsasymmetrin 
minskar om småföretaget är positivt inställt till bankens uppföljningsarbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 
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Figur 2. Kreditprocessen (Andersson, 2001, sid. 19) 
 

2.1.1 Kreditbedömning 
 
Enligt Green (1997) finns det två avsikter med kreditbedömning för banken, att undvika 
kreditförluster och maximera kapitalavkastningen. Bankernas kreditbedömning skiljer sig åt 
beroende på om det är en ny eller en redan befintlig kund som söker krediten. Har banken 
tidigare gjort affärer med företaget samt utvecklat en bra relation kan kreditbedömningen 
kortas ner eftersom många delar då redan är gjorda och kräver mindre beaktande. Är det 
däremot ett företag som söker en förstagångskredit måste banken göra en omfattande 
helhetsbedömning utifrån kreditprocessmodellen som kräver en mer betydande 
informationsinsamling. När banken sedan inhämtat all tillgänglig information om företaget 
innehållande bokslut, marknadsinformation och produktinformation granskas delarna och en 
helhetsbedömning av företagets ekonomiska potential kan göras (ibid.). 
 
Vid en personlighetsbedömning av småföretagets representant ska kredithandläggaren 
uppskatta om denna når upp till de krav som ställs på den kreditsökande. Forskning har visat 
på att irrelevanta omständigheter såsom utseende, kroppsspråk samt dialekt spelar in vid 
personlighetsbedömningen trots att dessa egenskaper inte påverkar ett företags 
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återbetalningsförmåga. En variabel som banken lägger stor vikt vid är tidigare 
krediterfarenheter. Har den kreditsökande tidigare lyckats i affärslivet ser banken det som en 
trolig utgång även i framtiden (Hedelin & Sjöberg, 1995). Enligt Green (1997) tar 
kredithandläggaren även hänsyn till den kreditsökandes ekonomikunskaper, utbildning, 
privatekonomi, ambitioner samt deras yrkeskompetens. Den externa rådgivaren kan här 
komplettera småföretagaren med sin expertis (Lynge-Andersen, 2005).  
 
Det som en kredithandläggare anser vara minst problematiskt att bedöma är det som kallas det 
ytliga uttrycket av den kreditsökande såsom presentation av affärsidé, intryck, artighet samt 
personlighet. Svårare för kredithandläggaren att utvärdera är de mer djupgående personliga 
förhållandena som den kreditsökande besitter. Dessa ter sig i form av att kunna hantera 
motgångar och lösa diverse problem (Hedelin & Sjöberg, 1995). Det viktigaste underlaget vid 
kreditbedömning är dock de personliga mötena mellan kredithandläggaren och företagsägaren 
eller företagsledningen samt en bedömning av dessa individers kunskaper, eftersom det är 
dessa individer som ska driva företaget mot de mål som ställs (Landström, 2003). Även 
bankmannens intuition spelar en stor roll vid kreditbedömningen (Green, 1997).  
 

2.1.2 Kreditrisk 
 
Enligt Coyle (2000) är det kredithandläggarnas uppgift att identifiera småföretag med hög risk 
samt undvika dåliga krediter. När konjunkturen når sin kulmen är kreditförlusterna minimala 
eftersom företagen ute i samhället visar positiva resultatsiffror. När konjunkturen senare 
vänder och pekar nedåt uppstår oftast förluster eftersom banken beviljat lån med hög risk 
samtidigt som konjunkturen mattats av (ibid.). Risken för en betalningsinställelse från 
företagets sida består av två delar. Den ena delen behandlar rörelserisken vilken hänger 
samman med företagets marknad. Den påverkas även av priskonkurrens, produktlanseringar 
samt av ledningens kompetens. Den finansiella risken är den andra delen och påverkas av 
företagets kassalikviditet, soliditet samt skuldsättning (Svensson & Ulvenblad, 1995). För att 
minska risken för en kreditförlust måste kredithandläggaren noggrant analysera både 
information om rörelsen samt den finansiella informationen. Eftersom risken finns att den 
finansiella informationen är överdriven, ökar kraven på information om rörelsen (Andersson, 
2001). 
 
Andersson (2001) nämner två fel som en kredithandläggare kan begå vid kreditbedömningen. 
Det första är när de beviljar en kredit och företaget senare går i konkurs. Detta kallas typ 1 fel 
och resulterar i en kreditförlust. Om kredithandläggaren väljer att inte bevilja företaget en 
kredit och det senare visar sig att företaget möter framgångar resulterar det i typ 2 fel vilket 
innebär förlorade affärsintäkter (ibid.). Enligt Svensson och Ulvenblad (1994) ökar 
informationsasymmetrin risken för att en kredithandläggare fattar felaktiga beslut. Ett 
felaktigt kreditbeslut medför att bankens kreditförluster ökar. Informationsasymmetrin gör det 
svårt för bankerna att fatta rätt beslut om vilka företag som skall beviljas kredit. Detta kan 
leda till att företag som kommunicerar ut rätt information men som inte innehar de rätta 
förutsättningarna för att lyckas, felaktigt blir beviljade kredit (ibid.).  
 

2.2 Relationer 
 
Bankfinansiering innebär ofta en långsiktig relation mellan banken och företaget. En 
utvecklad relation minskar bankens kostnader för informationssökning eftersom företagaren 
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då frivilligt lämnar ifrån sig information. Detta leder till att företaget erhåller bättre 
lånevillkor (Berger & Udell, 1995). Företag med en utvecklad bankrelation har ett försprång 
gentemot sina konkurrenter eftersom den nära relationen underlättar framtida kreditsökningar 
(Ferrary, 2005). Från bankens sida innebär relationen inte enbart en kostnadsbesparing utan 
även en minskning av kreditrisken eftersom parterna har ett utpräglat förtroende för varandra. 
Kredithandläggaren kan underlätta kreditprocessen för företag med en bra bankrelation 
exempelvis genom att korta ner stegen i processen och därigenom erbjuda företaget snabbare 
service. Därmed kan relationen ses som en investering i humankapital för både banken och 
företaget (Ferrary, 2003).  
 
Närmare kundrelationer samt övervakning kan hjälpa till att minska problemet med 
informationsasymmetri (Angelini, Di Salvo & Ferri, 1998). För att en bra relation ska uppstå 
mellan banken och småföretaget måste banken lära sig förstå småföretagets individuella 
behov. De måste dessutom vara tillgängliga samt tillhandahålla tjänster med hög kvalité 
(Hawke & Heffernan, 2006). Viktigast för att banken ska kunna skapa bra och långsiktliga 
relationer med sina kunder är att de är nöjda med bankens tjänster, service och prisnivå 
(Bennett & Robson, 2005). Detta illustrerar Storbacka, Strandvik och Grönroos (1994) i sin 
modell om kundernas tillfredställelse. Den bygger på att bankens tjänster och service är 
anpassade efter småföretagens behov och budget (ibid.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Kundtillfredställelse (Storbacka, Strandvik & Grönroos, 1994, s. 26) 

2.2.1 Agentteorin 
 
Agentteorin beskriver en intressekonflikt som kan uppstå i relationen mellan agenten och 
principalen (Eisenhardt, 1989). Enligt teorin vill både agenten och principalen erhålla så 
mycket nytta ur relationen som möjligt (Jensen & Meckling, 1976). Agentförhållandet kan 
beskrivas som en överenskommelse mellan olika parter såsom banken gentemot den externa 
rådgivaren och småföretaget (Harris & Raviv, 1978). Enligt Eisenhardt (1989) är agenten den 
som utför en tjänst åt principalen. En svårighet inom agentteorin är när agenten och 
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principalen har olika mål samt när principalen inte riktigt vet vad agenten gör (ibid.).  
 
Den principala teorin är en inriktning inom agentteorin som beskriver förhållandet mellan 
bank - företag samt bank – rådgivare (Harris & Raviv, 1978). Den syftar till att visa vilka 
kontraktsformer som är mest lämpliga givet vissa situationer. Bland dessa situationer kan 
nämnas resultatosäkerhet, riskbenägenhet samt informationsasymmetri. Ändamålet med den 
principala teorin är att fastställa det optimala kontraktet utifrån dessa förutsättningar. För att 
kunna identifiera och kontrollera agentens spelutrymme kan principalen utnyttja olika 
informationssystem, till exempel budget, styrelse, nätverk och revisorer (Eisenhardt, 1989). 
 
Eisenhardt (1989) menar att ett betydande problem inom agentteorin är adverse selection. Det 
innebär att agenten undanhåller viktig information från principalen när kontraktet skrivs. I 
relationen mellan agenten och principalen kan även ett moral hazard problem uppstå. Detta 
medför att agenten gör andra prioriteringar än vad som tidigare var överenskommet med 
principalen (ibid.). Herrera och Minetti (2007) menar att ett moral hazard problemet även kan 
uppstå från bankens sida. Om småföretaget behöver ytterligare kapitaltillskott för att kunna 
fullfölja sin ursprungliga investering kan banken stoppa vidare kapitaltillskott och istället 
kräva en omförhandling av lånevillkoren till förmån för banken (ibid.). Vill principalen 
minska risken i relationen till sin agent kan denne erbjudas ett stramt kontrakt som reducerar 
problem som adverse selection samt moral hazard. Ofta är agenten mindre riskbenägen än 
principalen eftersom denne satsat allt på samma projekt medan principalen genom ett 
portföljtänkande kan diversifiera sin portfölj genom att investera i många olika projekt och 
därmed minska den totala risken (Eisenhardt, 1989). En orsak till agentproblematiken som 
uppstår mellan banken och småföretaget är informationsasymmetri (Angelini, Di Salvo & 
Ferri, 1998).  
 
Den informationsasymmetri som uppstår mellan småföretaget och banken medför att det kan 
bli svårt för de förstnämnda att erhålla finansiering till större investeringar (Storey 1994). Ang 
(1991) anser att banken har möjlighet att istället kräva större insyn i företaget vilket kan leda 
till att de trots allt blir beviljade lån. För att istället minska den informationsasymmetri som 
råder mellan banken och småföretagen, menar Berger och Udell (1995) att längre relationer 
mellan parterna kan inledas. I dessa relationer tillåts bankerna att samla in och analysera 
information som tidigare hållits hemliga för utomstående parter (ibid.). 
 

2.3 Rådgivning 
 
Enligt Selin (1994) är rådgivning till företagsmarknaden ett invecklat område med dess 
komplicerade lagar blandat med olika risker som företagandet innebär. Vidare är rådgivning 
en process som kräver ett djupt samarbete mellan inblandade parter. För att utbyten av 
affärsråd ska bli lyckosamma och korrekta fordras det att parterna utvecklar sitt samarbete och 
sina personliga relationer med varandra. På så sätt byggs ett förtroende upp vilket gör 
rådgivningen effektfull (Benett & Robson, 2005). Företagaren måste överväga den nytta som 
kommer ur relationen med rådgivaren mot dess kostnader. Med andra ord måste rådgivarens 
arbete ge merintäkter för företaget (Selin, 1994).  
 
En rådgivare har som funktion att fatta bättre beslut om företagets ekonomiska situation än 
om det gjordes på egen hand av företagaren själv utan rådgivarens inblandning. Det är därmed 
viktigt att rådgivaren arbetar fram en genomtänkt idé och verkar i kundens intresse (Selin, 
1994). En revisor är under tillsyn av revisorsnämnden och måste därför följa de föreskrifter 
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som återges där (FAR Förlag, 2006). Därmed inte sagt att externa rådgivare kan agera på det 
sätt som dem vill. De är anlitade av en uppdragsgivare och måste verka i dennes intresse och 
med tillräcklig omsorg. Den externa rådgivaren kan bli ersättningsskyldig gentemot 
uppdragsgivaren om rådgivaren vårdslöst brustit i sin omsorgsplikt (Lycke, Runesson & 
Swahn, 2003). Några särskilda regler för rådgivaren gentemot banken saknas enligt Selin 
(1994), men bestämmelser som gäller vid all försäljning kan tillämpas även på denna form av 
agerande.  
 

o Informationen som presenteras måste vara ärlig och sann.  
Beskrivning av faktiska förhållanden ska stämma överens med verkligheten. 
Nackdelar och negativ information som kan påverka förhållanden får inte uteslutas 
från den övriga informationen. 
 

o Konsekvenserna av beslutet måste vara uppenbart för alla inblandade parter. 
Rådgivaren måste påvisa banken om att denna fattat rätt eller fel beslut och göra 
banken upplyst om risken som tas. Beslutet skall dock kvarliggas i bankens händer. 
 

o Sekretess. 
En rådgivare får inte lämna ut information om andra kunders verksamheter även om 
det kan gynna andra kunders ställning hos banken.  

 
 
Externa rådgivare kan inta olika funktioner beroende på vilket uppdrag de tar sig an. En 
grundläggande orsak för att småföretagen ska anlita en extern rådgivare är att ett problem 
uppstått som de inte kan lösa själva (Kakabadse & Louchart, 2006). Även Kubr (1996) menar 
att den externa rådgivaren intar olika funktioner beroende på vad som efterfrågas av sin 
uppdragsgivare.  
 

2.3.1 Kunskapskälla 

 
En extern rådgivare fungerar som en kunskapskälla inom det aktuella området och kan med 
hjälp av denna kunskap sätta igång processen samt effektivisera denna (Kubr, 1996). Crucini 
och Kipping (2001) framhäver vikten för en rådgivare att kunna applicera sin kunskap på de 
centrala områden som klienten efterfrågar. Ferrary (2003) menar att en rådgivare med sin 
kunskap kan minska den informationsasymmetri som kan uppstå i ett samarbetsförhållande. 
Selin (1994) påvisar att en extern rådgivare förutom ekonomisk kunskap, måste ha kännedom 
om marknadsrelaterade frågor, olika skatter och företagets ledning. Dessa områden förändras 
snabbt i takt med konjunkturcykeln vilket försvårar rådgivarens situation (ibid.). Kakabadse 
och Louchart (2006) har kommit fram till att en rådgivares erfarenhet tillsammans med dess 
fördjupade kunskap inom olika ämnesområden, är det som utgör förtroende åt deras klient.  
 

2.3.2 Förtroendeingivare 
 

Enligt Hawke och Heffernan (2006) har banken och småföretagaren större tillit till varandra 
om de respekterar varandras motsättningar. Parternas förtroende för varandra växer allt 
eftersom samarbetet fortlider genom ökad diskretion, överträffande förväntningar samt genom 
hjälp med problemlösning. Dessutom är det viktigt att båda parter håller vad som avtalats och 
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inte försöker föra den andra bakom ljuset (ibid.). Johnson och Grayson (2005) menar att ett 
kognitivt förtroende kan uppstå gentemot den externa rådgivaren. Detta innebär att 
småföretaget och dennes motpart får ett förtroende för rådgivaren samt litar på dennes 
kompetens och tillförlitlighet. Forskning har även visat på att samhörighet i kunskapsnivån 
mellan tredje part och den externa rådgivaren tenderar till att öka förtroendet och samspelet 
mellan dessa (ibid.). Även Adamson (2000) menar att likheten mellan tredje part och den 
externa rådgivaren skapar förtroende mellan de båda vilket i sin tur gynnar småföretaget som 
anlitat rådgivaren. Det kan uppstå olika former av tillit och förtroende. Om tredje part tidigare 
arbetat med samma rådgivare och har bra erfarenheter av detta uppstår ett förtroende baserat 
på tidigare samarbete (Davies & Prince, 2005). 
 

2.3.3 Legitimitet 
 
Enligt Johnson och Grayson (2005) kan småföretag som söker förstagångskrediter taktiskt 
använda sig av en extern rådgivare för att på så vis skapa legitimitet gentemot tredje part. 
Författarna menar att en yrkesbeteckning inger legitimitet i samarbetet, om dennes rykte är 
oklanderligt (ibid.). När den externa rådgivaren träffar småföretaget och dess ledning blir 
denne insatt i verksamheten samt får en uppfattning om diverse problem och möjligheter som 
kan uppstå (Adamsson, 2000). Bennett (1990) menar att en extern rådgivare förväntas vara 
expert inom sitt område. Dessutom ska denne vara väl insatt i  projektets olika nivåer såsom 
strategi och taktik (ibid.). Detta skapar legitimitet gentemot tredje part eftersom denne vet att 
småföretaget blivit granskat av en ansedd person med höga kunskaper (Adamson, 2000).  
 

2.3.4 Tolk 
 
Kommunikationen mellan småföretaget och banken kan ibland vara bristfällig. Bankerna 
måste lyssna och förstå småföretagarens önskan för att på så vis komma underfund med vilka 
tjänster som bäst passar respektive företag (Hawke & Heffernan, 2006). Hannabuss (1997) 
anser att rådgivarens funktion är att agera tolk åt sin klient och förmedla dennes tankar, 
känslor och idéer. Detta behöver inte enbart vara positivt i ett samarbete, förklarar Browner et 
al. (2003). När en tolk krävs mellan två parter kan relationen som tidigare skapats mellan 
klienten och dennes motpart försämras. Dessutom är det inte alltid som översättningen blir på 
det sätt som önskas utan kortas ner och feltolkas (ibid).  
 

2.3.5 Förhandlare 
 
Behovet av en förhandlare uppstår enligt Lewicki, Saunders och Minton (1997) när två eller 
fler parter kommit i konflikt med varandra angående gemensamma intressen. Parterna delar 
dock förhoppning över att komma till en ömsesidigt tillfredsställande lösning (ibid.). Fisher 
och Ury (1981) menar att parterna kan komma till en bättre lösning om de tar hjälp av en 
förhandlare jämfört med om de skulle försöka lösa dispyten på egen hand. Intensiteten av 
konkurrensen mellan parterna är beroende av bland annat hur pass lika de inblandades 
organisationskultur är (Harwood, 2002). Oavsett hur olika parterna är kan en förhandlare 
alltid hjälpa till att knyta vänskapsband mellan parterna vilken kan utvecklas till ett bra 
samarbete och en fortsatt relation (Bartos, 1995). 
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2.4 Sammanfattning av referensramen 
 
Bankfinansiering är något som de flesta företag någon gång kommer i kontakt med. 
Kreditprocessen börjar med att småföretaget vänder sig till banken med sin låneansökan. 
Innan dess har de om behov funnits varit i kontakt med en extern rådgivare som hjälpt till med 
förberedelser samt lagt fram allt material. Efter detta träffas banken, småföretaget samt den 
externa rådgivaren för att diskutera en eventuell lånefinansiering. Den externa rådgivaren 
lägger fram materialet och kredithandläggaren skapar sig en uppfattning om projektet och 
småföretagaren. Efter detta initiala möte analyserar kredithandläggaren materialet och 
kommer fram till ett preliminärt kreditbeslut. Beroende på kreditens storlek involveras även 
andra kreditbedömare och eventuellt en kreditkommitté. Om krediten beviljas sker löpande 
uppföljningar för att se att allt går som det ska samt för att gardera sig mot oförutsedda 
händelser. Enligt forskning inom området finns det två avsikter med kreditbedömning, att 
undvika kreditförluster samt maximera kapitalavkastningen. Vid all kreditgivning uppstår 
olika risker. Kredithandläggarens uppgift är att identifiera småföretag med hög risk samt 
undvika dåliga krediter. Bankens risker delas upp i två olika områden. Rörelserisken som är 
den mest svårbedömda sammanfaller med småföretagets marknad, produkter, konkurrens 
samt ledningens kompetens. Den finansiella risken är lättare att bedöma eftersom den mäts i 
siffror som soliditet, kassaflöde och likviditet.  
 
Vid bankfinansiering uppstår ofta en långsiktig relation mellan småföretaget och 
kredithandläggaren. Denna relation minskar bankens kostnader för informationssökning 
eftersom småföretagaren frivilligt lämnar ifrån sig all information. Företag med en bra 
relation till sin kredithandläggare erhåller ofta bättre lånevillkor och har ett försprång 
gentemot sina konkurrenter. Relationen innebär även att kreditrisken minskar för banken 
eftersom parterna litar på varandra. Agentteorin som behandlar relationen mellan agenten och 
principalen menar att det uppstår en intressekonflikt mellan parterna då båda försöker få ut så 
mycket nytta som möjligt av relationen. Ett problem inom agentteorin är adverse selection 
vilket innebär att agenten undanhåller information från principalen när de skriver kontrakt. 
Dessutom kan moral hazardproblemet uppkomma vilket innebär att agenten gör 
omprioriteringar jämfört med vad som tidigare avtalats med principalen. Dessa problem 
uppstår oftast på grund av informationsasymmetri vilket kan göra det svårt för småföretag att 
erhålla lånefinansiering i banken.  
 
Den externa rådgivaren måste verka i sin uppdragsgivares intresse vilket innebär att 
rådgivaren ska se till att småföretaget erhåller krediten från banken. Särskilda regler för den 
externa rådgivaren gentemot banken saknas, dock tillämpas samma regler som gäller vid 
övrig försäljning. Den externa rådgivaren har olika funktioner i kreditprocessen. Dels fungerar 
han som en kunskapskälla inom aktuellt område samtidigt som han med hjälp av denna 
kunskap kan påskynda och effektivisera processen. Dessutom skapar en extern rådgivare 
förtroende och legitimitet hos banken eftersom de vet att rådgivaren innehar stor kunskap 
inom området. Småföretagaren och kredithandläggaren talar inte alltid samma språk eftersom 
de inte besitter samma kunskap vilket medför att den externa rådgivaren även fungerar som en 
tolk och förhandlare. Dessa egenskaper leder till en bättre relation samt möjliggör ett 
långvarigt samarbete mellan kredithandläggaren och småföretagaren.  
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Figur 4. Sammanfattande teorimodell 
 
De tre huvudaktörerna i vår uppsats åskådliggörs i de rektangulära textrutorna. Dessa tre har 
tidigare nämnts i teorin som småföretag, extern rådgivare och kreditprocess som representeras 
i form av en kredithandläggare. De olika funktionerna en extern rådgivare råder över, länkas 
samman med kreditprocessen. Dessa är att agera som tolk och förhandlare åt småföretaget 
men även att via rådgivarens kunskap skapa förtroende gentemot kredithandläggaren. Den 
externa rådgivaren inger också genom sin titel legitimitet åt bankens beslutsunderlag. Nämnda 
funktioner bidrar till att relationer mellan parterna lättare kan stiftas trots vissa hinder som 
genomsyrar modellen. Dessa hinder märks i form av parternas egenintressen, 
informationsasymmetri, intressekonflikter samt genom deras bristande förståelse för varandra. 
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3 Metod 
 

i beskriver här vårt tillvägagångssätt samt upplägg av  uppsatsen, vilken typ av metod 
vi använt samt hur vi samlat in våra data. Vi presenterar även våra intervjuobjekt och 
visar hur vi genomfört vårt urval. Vidare presenterar vi en kritisk bedömning av 

uppsatsen och motiverar våra gjorda val.  
 

3.1 Övergripande ansats 
 
Med tanke på hur vår problemformulering är ställd och hur vårt syfte ska uppfyllas, föredras 
en kvalitativ metod. Enligt Hartman (1998) ger denna metod möjlighet till att skapa klarhet i 
ett fenomen vilket vi har gjort genom att påvisa hur kredithandläggare tolkar och förstår ett 
småföretags samarbete med en extern rådgivare. Då sökningar efter tidigare studier och 
forskningar som behandlar vårt område inte gav något resultat, är en kvalitativ ansats att 
föredra eftersom den används för att skapa tydlighet i ett oklart ämne. Den kvalitativa 
metoden används därmed när intervjuer med personer måste vara öppna och flexibla för att 
kunna skapa nya teorier och hypoteser. Vid intervjuerna ges också möjligheter till att ställa 
följdfrågor som uppkommer under intervjutiden (Jacobsen, 2002). 
 
Kvalitativa metoder används när ett fåtal enheter ska undersökas. Detta för att studien ska 
vara möjlig att genomföras med ett intensivt upplägg. Det intensiva upplägget går på djupet 
med några få enheter eftersom de resursmässiga skälen hindrar många enheter från att 
användas (Jacobsen, 2002). Den kvalitativa metoden gör enligt Lekwall och Wahlbin (2001), 
det lätt att tolka informationen som framkommer under intervjuerna utan att någon mer 
bearbetning fordras och kan direkt appliceras och användas. Då vi vill beskriva en situation 
vid en given tidpunkt, har vi genomfört en tvärsnittsstudie. Detta eftersom vår tid är 
begränsad till att genomföra våra intervjuer vid enbart ett tillfälle och att metoden är gynnsam 
ur ett rent ekonomiskt perspektiv (Jacobsen, 2002).  
 
Ur en idealsynpunkt är tillvägagångssättet med den induktiva ansatsen från empiri till teori, 
det vill säga att informationen samlas in utan förväntningar (Jacobsen, 2002). Författaren 
menar vidare att det inte är möjligt att samla in empiri helt utan förväntningar utan att det 
bästa sättet är att först anskaffa sig kunskaper om fenomenet för att sedan jämföra med 
verkligheten vilket görs med en deduktiv ansats (ibid.). Vi ville i största mån undvika att 
styras av förutbestämda tankar i utgångsläget utan på egen hand skapa användbar fakta utifrån 
den teori vi har samlat in. Vi inser att det inte går att börja ett uppsatsskrivande helt utan 
förväntningar eftersom det alltid finns en bild om ämnet vid studiens inledande skede. Faktum 
kvarstår dock att vi inte visste om och hur kredithandläggare påverkades av att småföretag 
använder sig av externa rådgivare i kreditprocessen vilket talar för en mer öppen ansats än den 
som beskrivs med den deduktiva ansatsen. Det viktiga med en induktiv ansats är att inte bli 
teoretiserande medan data för analysen samlas in (Hartman, 1998). Vi har inte medvetet 
påverkat de människor vi har intervjuat och de data vi har samlat in har varit av relevans för 
vår problemformulering.    
 
 
 

V 
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3.2 Intervjuguide 
 
Genom att arbeta med öppna frågor i intervjun, har svar lämnats på det som anses viktigt för 
intervjuobjektet och ur dennes intresse att belysa. Öppna frågor används när på förhand 
möjliga svar är allt för många för att kunna förutses och skrivas upp som svarsalternativ. När 
det är viktigt att fånga betydelsen för uppgiftslämnaren och när intervjuaren vill ha möjlighet 
att påverka kontakten med uppgiftslämnaren, tillämpas en öppen intervjuguide (Wärneryd, 
1993). Jacobsen (2002) menar att den öppna intervjun lämpar sig bäst då endast ett fåtal 
enheter ska undersökas eftersom metoden är tidskrävande och ger stora mängder information. 
Den är vidare användbar när intervjuaren är intresserad av hur den enskilde individen tolkar 
och uppfattar ett visst fenomen (ibid.). 
 
Vår intervjuguide är av det öppna slaget, vilket illustreras i bilaga 1 och innehar en fast 
ordningsföljd med frågor kopplat till det område vi vill belysa. Vi har inte givit fasta 
svarsalternativ utan lämnat respondenten möjligheten att själv kunna ge öppna svar eftersom 
vi inte kunnat förutse respondentens svar. Detta har medfört att en del information silats bort 
för att behålla fokus på uppsatsens huvudområde och inte kommit på avvägar till områden 
som inte illustreras ur vår teoretiska framställning.  
 

3.3 Urval av respondenter 
 
Vår utgångspunkt var att finna fyra banker med liknande förutsättningar i en och samma stad 
för att undvika alltför stora skillnader. Vi ville vidare försäkra oss om att våra respondenter 
har erfarenhet av just kreditbedömning av småföretag som tagit hjälp av en extern rådgivare. 
Enligt Jacobsen (2002) är det till fördel om urvalskriteriet information då används eftersom 
det ställs vissa krav på respondenternas kunnande. Med anledning av detta genomfördes 
pilotintervjuer med de tilltänkta bankerna där det framkom att tillvägagångssättet var mer 
vanligt i Halmstad än det var i Göteborg. Kredithandläggarna i Halmstad uppgav att mellan 
tio till femton procent av småföretagarna tog hjälp av en extern rådgivares tjänster i 
kreditprocessen medan Göteborgskontorens kredithandläggare varierade mellan noll till tio 
procent. 
 
Med tanke på den tidsaspekt vi jobbar mot har en del begränsningar gjorts. Detta för att vi 
skulle ha möjlighet till att arbeta på ett rättvist sätt gentemot våra intervjuobjekt och i sin 
helhet fullfölja vår ansats. Med fyra banker i en och samma stad har vi fått möjlighet att sätta 
oss in i bankernas förutsättningar och på djupet precisera deras syn på problemet. På det sättet 
kunde vi i större grad konkretisera fakta utifrån vår problemformulering. Eftersom liknande 
svar återkom under de genomförda intervjuerna ansåg vi att ytterligare intervjuer inte skulle 
tillföra resultatet något nytt. 
 
Det som styrt vårt val av banker är att de tillsammans har uppfyllt vissa gemensamma kriterier 
för att jämförelsen skulle kunna bli korrekt. Huvudsyftet med urval av respondenter vid 
kvalitativ metod är att finna respondenter som kan delge den informationen som önskas. 
Intresset ligger därmed inte i att belysa samband mellan olika variabler genom att undersöka 
en stor mängd individer utan istället påvisa hur våra intervjuobjekt ser på problemet. Vi ville 
jämföra banker med liknande förutsättningar utifrån storlek och erfarenhet vilket rättfärdigar 
en jämförelse bankerna emellan. Det var därför viktigt att vi läste in oss i ämnet och fick en 
förståelse för bankerna vi valde, för att på så sätt finna personer med den förväntade 
kunskapen i vår problematik (Hartman, 1998).  
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Valet av urvalsstad utgjordes efter genomförda pilotintervjuer, där det visade sig att 
företeelsen är mer vanlig i Halmstad än den jämförande storstaden Göteborg. Ytterligare en 
orsak till Halmstad som respondentstad var att den procentuella andelen av småföretag är 
högre där jämfört med Göteborg [4]. Motivet till en och samma undersökningsstad var att vi 
ville försäkra oss om att marknaden inte såg annorlunda ut för bankerna eftersom det kunde 
innebära att studien erhöll icke önskvärda avvikelser. Marknadens fyra största banker 
Swedbank, Nordea, Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken valdes eftersom de, 
till skillnad mot de mindre bankerna, har nationell täckning. För att undvika att urvalsstaden 
inte var representerad av de fyra banker som vi hade för avsikt att undersöka, valdes mindre 
städer bort från urvalet. Vi har genomfört intervjuer med en kredithandläggare alternativt 
företagsrådgivare på respektive bank.  
 

3.4 Teori- och datainsamling 

3.4.1 Sekundärkällor 
 
Jacobsen (2002) påtalar vikten av att använda sekundärkällor i en undersökning och menar att 
det görs för att kontrollera de intervjuades uppfattningar. Vår utgångspunkt i teoriinsamlingen 
var att ta del av flera olika teoretiska källor. Eftersom teori saknas om rådgivarens funktioner i 
kreditprocessen har vi sökt efter generella funktioner som en rådgivare kan inta vilket vi 
illustrerar i den sammanfattande teorimodellen. I insamlingen har vi utgått från Halmstad 
högskolebiblioteks databas Hulda samt den nationella databasen Libris. Vi har vidare besökt 
stadsbiblioteken i Halmstad samt Helsingborg och där sökt i deras respektive databaser.  
 
I databaserna ABI/Inform, Emerald och Science Direct har vi sökt efter vetenskapliga artiklar 
samt tidigare gjorda avhandlingar. Sökorden vi använt oss av är följande: kredit, 
kreditprocess, finansiell rådgivning, rådgivare, kreditrådgivare, kredithantering, småföretag, 
förmånsrättslagen, agentteori, relationer, förtroende, legitimitet, behörighet, förhandlare, tolk 
och dess engelska motsvarighet. Sekundärkällorna utgörs av forskningsbaserad litteratur. Vi 
har läst och tolkat vilket innebär att vi begränsat risken att förbise relevant teori.  
 

3.4.2 Primärkällor 
 
Datainsamlingen har skett genom personliga intervjuer med kredithandläggare alternativt 
företagsrådgivare på respektive bank. Jacobsen (2002) beskriver skillnaden mellan 
förstahandskällor och andrahandskällor med att de förstnämnda själva har upplevt och ingått i 
fenomenet medan de sistnämnda endast hört talas om processen från andra. Vidare belyser 
författaren det negativa med att använda sig av dessa andra- eller till och med 
tredjehandskällor vid insamling av primärdata, då beskrivningen passerat ett antal personer 
som alla tolkat informationen på sitt sätt. I vår studie har vi genomgående använt oss av 
förstahandskällor eftersom vi ville ge en rättvisande bild av problemet och inte erhålla felaktig 
information. Vi har delgett respondenterna utvalda delar av vårt inledningskapitel samt en 
reviderad intervjuguide vilket givit dem möjlighet att läsa in sig på problemet och på så sätt 
underlättat förståelseprocessen.  
 
Intervjuerna pågick cirka en timme på respektive bank i ett av deras konferensrum med stängd 
dörr. Valet av respondentens arbetsmiljö som intervjuplats var medvetet och gjordes för att 
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undvika den kontexteffekt som Jacobsen (2002) menar kan uppkomma vid val av en konstlad 
plats. Även intervjulängden var på förhand meddelad eftersom tidsramen beskrivs som 
optimal (ibid.). Under intervjun har vi delvis antecknat respondentens svar men också spelat 
in samtalet med hjälp av en diktafon. Detta gjorde vi naturligtvis först efter att vi rådfrågat om 
det gick bra vilket samtliga banker gav sitt medgivande till. Syftet med användandet av en 
diktafon var att efter intervjun kunna gå tillbaka och lyssna till respondentens svar för att 
undvika missförstånd och underlätta analyseringsprocessen. Jacobsen (2002) påpekar också 
att det är lättare att hålla ett naturligt flyt i samtalet och referera ordagranna citat om intervjun 
spelas in. Vi skapade intervjuguiden utifrån kreditprocessmodellen som finns beskriven i 
referensramen, för att fånga upp alla tänkbara påverkningar. Även de andra avsnitten som är 
upptagna i vår referensram har belysts i intervjuguiden.       
 

3.4.3 Metod för analys av data 
 
Kvale (1997) relaterar till en ad hoc metod för att bearbeta, analysera och tolka kvalitativt 
insamlat material. Detta sätt innebär att olika metoder och tekniker blandas för att på så vis 
strukturera och sortera materialet. Meningskategorisering har den fördelen att längre texter 
kan reduceras och struktureras till de områden som är huvudfokus i uppsatsen (ibid.). 
Jacobsen (2002) framställer fördelen med att renskriva det inspelade samtalet från intervjun 
med att det blir lättare att gå fram och tillbaka i ett samtal. En annan förmån är att 
kommentarer lättare kan skrivas direkt i anslutning till texten samt att all empiri lyfts fram och 
begrundas (ibid.). 
 
Vi har valt att använda ad hoc metoden för bearbetning och analys av data men har även 
använt meningskategorisering för att underlätta det fortsatta arbetet. Vi inledde med att skriva 
rent intervjuerna för att lättare kunna bearbeta och analysera det. Sedan läste vi igenom 
intervjuerna och skapade oss ett helhetsintryck för att sedan gå tillbaka till relevanta avsnitt på 
nytt. På detta sätt upptäckte vi områden som var gemensamma i intervjuerna vilket inte 
uppenbarades vid en första genomläsning av texten. Vidare kategoriserades informationen 
som framkom ur intervjuerna mot de huvudområden vi upptagit i teorin. Eftersom allt 
material inte varit av intresse har en del information sorterats bort.  
 

3.5 Metodkritik 

3.5.1 Litteraturval 
 
I vårt sökande och kritiskt bearbetande av de källor som ligger till grund för vår referensram, 
har vår utgångspunkt varit att finna källor av tillförlitlig karaktär. Vi har genomgående försökt 
att begränsa oss till förstahandskällor och ansträngt oss för att finna forskningsartiklar och 
avhandlingar av aktuell karaktär. Vidare så har vi medvetet begränsat mängden i 
referensramen för att fokusera på vårt problem. Detta beskrivs av Eriksson och Wiedersheim-
Paul (1997) som litteraturens relevans för problemformuleringen. Eftersom vi inte funnit 
tidigare undersökningar som behandlar en extern rådgivares olika funktioner i kreditprocessen 
har vi beskrivit en rådgivares generella uppgiftsfunktioner. Detta har lett till att främmande 
funktioner, för vår uppsats, framkommit under intervjuprocessen vilket inneburit att vi i 
efterhand har sökt efter ytterligare teori för att stödja den insamlade empirin.  
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3.5.2 Validitet 
 
Jacobsen (2002) menar att kvalitativa undersökningar ofta har en hög intern giltighet tack vare 
att de inte behöver använda sig av fasta frågor med givna svarsalternativ. Genom att låta 
respondenten själv utforma sina svar fås den riktiga uppfattningen om fenomenet eller 
situationen (ibid.). I bilaga 1 återges vår intervjuguide som har använts i undersökningen. Den 
innehar öppna frågor där respondenten själv fått avgöra hur svaren skulle gestaltas.  
 
Enligt Jacobsen (2002) har kvalitativa metoder inte som huvudsyfte att generalisera utifrån en 
mindre grupp till en större och därmed uppnå extern giltighet, utan vill istället förklara och 
fördjupa kunskapen om ett visst fenomen eller en viss händelse. Däremot stärks den externa 
giltigheten om två eller fler oberoende källor återger ett fenomen på ett liknande sätt vilket 
benämns enighet eller konvergens (ibid.). Vi inser att vi inte kan överföra våra resultat på en 
större grupp men menar att vi gjort vad vi kan för att ett liknande resultat ska uppnås vid 
användning av samma urval. Respondenterna beskrev problemet på ungefär samma sätt och 
var därmed konvergenta, vilket rättfärdigar en mindre generalisering. För att bekräfta den 
återgivna teorin var åtminstone tre av fyra respondenter tvungna att vara eniga. Däremot 
ansåg vi att det räckte med att två av respondenterna var samstämmiga vad det gäller nya 
funktioner en extern rådgivare kan anta i kreditprocessen. 

3.5.3 Reliabilitet 
 
Reliabilitetsbegreppet avser undersökningsresultatets tillförlitlighet. Vid användning av 
kvalitativa metoder är begreppen trovärdighet, autencitet och förståelse mer lämpliga än 
validitetsbegreppet (Starrin & Svensson, 1999). Genom att vi intervjuat de personer som 
själva utfört kreditbedömning av småföretag som tagit hjälp av en extern rådgivare och 
därmed fångat förstahandskällor till problemet, har vi bekräftat källornas närhet till 
uppsatsens huvudinnehåll. Detta visar också att personen är erfaren inom problemområdet och 
har på så sätt stor kunskap inom området (Jacobsen, 2002). 
 
För att minska eventuell intervjuareffekt har vi uppträtt på ett liknande sätt vid intervjuerna 
med de olika respondenterna. En av oss ställde frågorna som den andra av oss antecknade 
svaren på. Detta ingav förtroende hos respondenten som hela tiden hade någon att rikta sina 
svar mot. Möjlighet gavs naturligtvis till den som antecknade att ställa en nypåkommen fråga 
om det uppkom någon sådan under intervjun. Intervjuareffekt beskrivs av Jacobsen (2002) 
som att den som intervjuas påverkas av intervjuaren. Det kan exempelvis vara hur denna är 
klädd eller hur den talar men också hur den använder sitt kroppsspråk (ibid). Vi valde därför 
att klä oss enligt den klädkod som gäller inom bankvärlden vid samtliga intervjuer. 
 
Vi har ökat denna studies trovärdighet genom att öppet redovisa vårt tillvägagångssätt. Då vi 
valde personliga intervjuer som metod gavs det möjlighet till ett mer personligt samtal med 
intervjupersonerna. På detta sätt har missförstånd begränsats i högsta mån. Vi har erbjudit 
samtliga respondenter anonymitet för att på så sätt erhålla så tillförlitliga svar som möjligt. 
Respondenterna på de fyra bankerna valde dock att avstå från möjligheten till anonymitet. För 
att undvika påverkan på svaren utformade vi frågorna i intervjuguiden på så sätt att ledande 
frågor uteslutits vilket Kvale (1997) påtalar som en viktig del. Respondenterna uppmuntrades 
att fritt uttrycka egna attityder, uppfattningar och värderingar. Vi har även strävat efter att inte 
styra resultatet och försökt hålla oss neutrala till arbetet utan att medvetet lägga in aspekter av 
egna tolkningar. Vi reserverar oss för omedvetna, subjektiva tolkningar som är svåra att 
upptäcka och därmed svåra att reducera. 
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4 Empiri 
 

är presenterar vi resultatet från våra intervjuer på Swedbank, Skandinaviska 
Enskilda Banken, Nordea och Handelsbanken. Vi har gjort fyra intervjuer, en på 
varje bank där vi intervjuat en kredithandläggare alternativt en företagsrådgivare 

specialiserad mot småföretagskrediter.   
 

4.1 Intervju på Skandinaviska Enskilda Banken 
 
SEB är en nordeuropeisk bankkoncern för företag, institutioner och privatpersoner. De 
betjänar cirka 400 000 företagskunder på 600 kontor runtom i världen. Koncernen har idag 
20 000 anställda varav hälften befinner sig utomlands. SEB:s vision är att finnas nära 
kunderna på den lokala marknaden samtidigt som det internationella nätverket kan erbjuda 
kunderna mer attraktiva lösningar. Bankens mål är att rankas högt av kunderna på de 
marknaderna de verkar inom samtidigt som de ska ha den ledande lönsamheten.  
 
Vår intervju på SEB gjordes på Halmstadkontoret där vi intervjuade Anders Lindholm. 
Lindholm är 54 år gammal och har arbetat som företagsrådgivare och kredithandläggare i 
cirka 30 år. Han har mestadels arbetat med små företag som haft mellan 10 och 50 anställda.  
 

4.1.1 Rådgivarens inverkan i kreditprocessen 
 
Enligt Lindholm börjar kreditprocessen med att småföretaget kommer in med en 
kreditansökan. Småföretagaren lägger då fram varför han vill göra denna investering samt vad 
den innebär ur ett ekonomiskt perspektiv vilket den externa rådgivaren hjälper till att framföra 
för banken. Banken vill givetvis få in aktuella siffror såsom kalkyler och delårsrapporter 
eftersom ett årsbokslut är gammal information. När småföretagaren och dennes rådgivare 
samlat in all information som banken kräver presenteras denna på ett möte mellan parterna. 
Banken vill då se om projektet har någon chans att lyckas men även se hur pass insatt 
småföretagaren är. Eftersom det är småföretagaren som ska driva projektet duger det inte om 
enbart rådgivaren är väl insatt. När detta möte gjorts analyserar banken allt material. De 
vänder och vrider på kalkylerna samt kräver eventuella kompletterande uppgifter från 
småföretagaren och dennes externa rådgivare. Beviljas krediten sker kontinuerlig uppföljning 
via boksluten. Här fyller den externa rådgivarens tjänster inte längre någon funktion utan 
banken kan tillsammans med småföretagaren själva hantera uppföljningsprocessen.  
 
Lindholm menar att det är vanligt att den externa rådgivaren sammanställer all insamlad 
information eftersom småföretagaren ofta inte innehar den typen av kunskap. ”En bra extern 
rådgivare tillför mycket.” (Lindholm, 070327). Vid personlighetsbedömningen bedöms både 
entreprenören och den externa rådgivaren. En bra rådgivare med en gedigen kunskap kan vara 
skillnaden mellan en beviljad eller avvisad kreditansökan, påpekar Lindholm. Banken 
försöker enligt Lindholm bilda sig en uppfattning om småföretagaren och rådgivarens 
trovärdighet. Därför menar han att långa kundförhållande är nyckeln till framgång eftersom 
parterna då har utvecklat en relation till varandra. Även småföretagarens kunskap och 
erfarenhet bedöms.  
 
En bra rådgivare ger stor tyngd åt ett småföretags trovärdighet och kan på så vis påverka det 

H 



Kapitel 4 Empiri 

 21 

slutgiltiga kreditbeslutet. Lindholm menar dock att det inte ger någon effekt med att styra en 
enskild kredithandläggare åt endera hållet eftersom ett kreditbeslut fattas av en speciell 
kreditkommitté som träffas och diskuterar de olika kreditansökningarna. Ju större kredit desto 
längre upp i hierarkin kommer sista ordet ifrån. Lindholm menar att de aldrig helt kan 
försäkra sig om att informationen de får från småföretagaren och dennes rådgivare är helt 
ärlig och sann. Därför måste banken göra sin egen bedömning av den externa rådgivaren för 
att bilda sig en uppfattning om dennes kunskapsnivå samt trovärdighet.  
 

4.1.2 Rådgivarens inverkan i relationen mellan bank  och småföretag 
 
Enligt Lindholm förbättrar en extern rådgivare bankens relation till småföretaget, i synnerhet 
om banken ej har kunskap om branschen som företaget verkar i. Den externa rådgivaren kan 
då hjälpa banken att förstå komplexiteten i företagets bransch vilket leder till en bättre relation 
och förståelse mellan banken och småföretaget. Relationen mellan banken och småföretagaren 
är enligt Lindholm viktig. En bra relation minskar risken för att banken ska bli lurad eller 
missledd av småföretaget. Samtidigt kan detta ändå ske vilket banken minimerar genom att 
noggrant analysera allt material de samlat. Därför är förtroendet mellan parterna viktigt vilket 
Lindholm poängterar flera gånger. Lindholm har även upplevt att småföretagaren använt den 
beviljade krediten till ett annat projekt än den ursprungligen var avsedd för. Detta beteende 
leder till att förtroendet för företaget försvinner.  
 

4.1.3 Rådgivarens funktioner 
 
Enligt Lindholm är SEB positiva till att småföretag använder sig av extern rådgivning vid 
kreditsökning i banken. Lindholm pekar på att en extern rådgivare kan inta olika funktioner i 
kreditprocessen. Rådgivaren inger förtroende vilket är betydelsefullt och leder till långsiktliga 
relationer. Lindholm nämner även rådgivarens marknadskompetens som positivt. Rådgivaren 
fungerar då som en tolk och lägger fram all information för banken samt rätar ut eventuella 
oklarheter på ett lättförståeligt sätt. Den externa rådgivaren bidrar även med sin 
sifferkompetens då småföretagaren ofta saknar kunskapen att lägga fram ekonomiska 
rapporter, nyckeltal och kalkyler. Enligt Lindholm blir också uppgifterna som småföretagaren 
presenterar för banken mer tillförlitliga om någon kunnig expert såsom rådgivaren har 
sammanställt dessa. Lindholm menar att rådgivaren tillför legitimitet och är mer realistisk i 
sina prognoser jämfört med entreprenören själv. Enligt Lindholm är det också vanligt att den 
externa rådgivaren bistår småföretagaren i förhandlingarna med banken då de ska komma 
fram till ett avtal.   
 
För en ny kund kan konsultering av extern rådgivning vara viktigare än för en redan befintlig 
kund till banken. Då banken inte känner till den nya kunden kan denne dra fördel av 
rådgivarens skicklighet att lägga fram ett snyggt prospekt där han utförligt och noggrant 
presenterar den aktuella investeringen. Generellt fungerar den externa rådgivaren som en 
kompetenshöjare för småföretaget. Lindholm är dock noggrann med att poängtera att 
småföretag som anlitat en extern rådgivaren inte på något sätt undkommer den grundliga 
analysen som banken gör. ”Det är inga öppna portar bara för att kunden kommer med en 
extern rådgivare” (Lindholm, 070327). Samtidigt framhäver han att det aldrig är negativt att 
konsultera en extern rådgivare. Vid eventuella meningsskiljaktigheter mellan banken och 
småföretaget försöker banken först komma överens med småföretagaren utan inblandning av 
rådgivaren. Enligt Lindholm verkar den externa rådgivaren i småföretagets intresse eftersom 
det är denne som anlitat honom. Sammanfattningsvis nämner Lindholm följande funktioner 
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som en extern rådgivare kan inta i kreditprocessen. 
 

• Inger förtroende 
• Är en kunskapskälla 
• Agerar som en tolk 
• Besitter legitimitet 
• Är en realist 
• Verkar som en förhandlare 
• Fungerar som en administratör 

 

4.2 Intervju på Handelsbanken 
 
På Handelsbanken arbetar 10 163 personer uppdelade på cirka 600 kontor världen över. Sin 
huvudsakliga marknad finnes i Sverige men expansionen leder dem ut främst i Norden och 
Storbritannien. Handelsbankens finansiella mål är att ha högre räntabilitet än genomsnittet 
på marknaderna vilket ska uppfyllas med nöjdare kunder och lägre kostnader än 
konkurrenterna. 
 
I Halmstad arbetar Kjell Johansson som bankkamrer på Handelsbanken och titulerar sig 
kreditansvarig för företagsmarknaden. Johansson har under sina 51 år arbetat med 
kredithandläggning åt företag i 20 år. 
 

4.2.1 Rådgivarens inverkan i kreditprocessen 

 
Enligt Johansson ser kreditprocessen annorlunda ut beroende på om det är en ny kund som 
söker krediten eller ett tidigare beviljat småföretag. Kreditprocessen kan komma att kortas ner 
vad det gäller tidigare kunders kreditansökningar och där fyller den externa rådgivaren ingen 
funktion. Beroende på tidigare samarbete och dess utfall, avgörs hur kreditprocessen ter sig, 
menar Johansson. Vanligast är att företaget i fråga granskas på årsbasis där en förkortad 
version av kreditprocessen utgör en del av de punkter som kontrolleras. För nya kunders 
räkning utförs dock en komplett kreditprocess som har sin början med småföretagets 
kreditansökan. Enligt Johansson samlas i detta skede all information in av banken som inte 
direkt kommer från småföretaget. Den externa rådgivaren är därmed inte inblandad i 
datainsamlingsprocessen, menar Johansson. Om det är ett etablerat företag är historiska siffror 
av stor vikt innehållande bokslut och resultatrapporter, men även en nulägesanalys 
sammanställs över småföretagets tillgångar och skulder, påpekar Johansson. Enligt Johansson 
kan den externa rådgivaren bidra med att relatera siffrorna till den marknad och bransch som 
företaget verkar inom och dessutom uppskatta framtidspotentialen av företaget.  
 
Efter informationsinsamlingen gör Johansson en personlighetsbedömning på både 
småföretagaren och dennes externa rådgivare. Bedömningen ser annorlunda ut dessa två 
emellan eftersom egenskaperna de förväntas besitta skiljer sig åt, påpekar Johansson. 
Småföretagaren bedöms utifrån sitt personliga track-record. Vidare beskriver Johansson att 
tidigare affärsuppgörelser och småföretagarens privatekonomi, kunskaper, förmågor och att 
inse sina egna brister fångas upp av Johansson. Den externa rådgivaren bedöms däremot 
utifrån sitt rykte och sin tidigare erfarenhet. Johansson försöker på något sätt skapa sig en 
uppfattning om den externa rådgivaren verkligen innehar de kunskaper han påstår sig ha. 
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Detta för att kunna legitimera dennes kvalifikationer. 
 
Den externa rådgivaren kan enligt Johansson bidra till att försköna situationen för 
småföretaget. Detta genom att inte uppge relevant information och att ”hyfsa till siffrorna” 
(Johansson, 070404). Ett kreditbeslut tas dock inte ensamt av en kredithandläggare på 
Handelsbanken utan diskuteras i tillsatta kreditkommittéer innehållande andra handläggare 
med olika erfarenheter. Johansson menar att det minimerar risken att ett felaktigt kreditbeslut 
tas till följd av rådgivarens påverkan. För att kontrollera småföretagets påstådda finansiella 
information jämför Handelsbanken med liknande projekt i exempelvis branschindex.  
 

4.2.2 Rådgivarens inverkan i relationen mellan bank  och småföretag 

 
Johansson anser att den externa rådgivaren kan påverka relationen mellan Handelsbanken och 
småföretagaren i positiv likväl som i negativ bemärkelse. Så länge som rådgivaren bidrar med 
nytta åt kreditprocessen förbättras även Handelsbankens relation med småföretaget. Enligt 
Johansson blir effekten däremot den motsatta om kvalitén på informationen som den externa 
rådgivaren bidrar med är sämre än förväntat. Enbart om den externa rådgivarens närvaro för 
kreditprocessen framåt och om dennes kunskaper ersätter småföretagarens brister, upplever 
Johansson att relationerna förbättras. Detta eftersom informationsutbytet mellan 
Handelsbanken och småföretaget då blir avsevärt bättre. 
 
”Ibland kan det hända att småföretagen använder den beviljade krediten till något annat än 
den var avsedd för, även om det inte tillhör vanligheterna” (Johansson, 070404). Detta 
undviks i de flesta fall genom att föra en ständig dialog med småföretagarna och se på utfallet 
av krediten, menar Johansson. Vidare påpekar Johansson att eftersom relationer bygger på 
ömsesidigt förtroende och att det ovan beskrivna förloppet leder till att relationerna fördärvas 
och konsekvenserna blir att lånevillkoren ändras till det sämre för småföretaget. Samma sak 
gäller om småföretagaren tillsammans med den externa rådgivaren håller viss information 
otillgänglig för Handelsbanken. Enligt Johansson förhindras uppkomsten av detta scenario 
genom att Handelsbanken prioriterar ett kunskapsutbyte mellan inblandade parter. 
 

4.2.3 Rådgivarens funktioner 
 
Johansson är positiv till extern rådgivning vid småföretags kreditprocesser när de verkar för 
att fylla i småföretagarens kompetensbrister. Kan rådgivaren med sin kunskap underlätta 
kreditprocessen ser Johansson ingenting negativt med att denna medverkar i processen. 
Åsikten blir däremot den omvända om den externa rådgivaren försöker skynda på eller pressa 
igenom ett beslut från Handelsbanken. Rådgivarens huvudsyfte bör enligt Johansson vara att 
agera i småföretagarens intresse och att göra det på ett sådant sätt att ryktet stärks så att fler 
vill anlita just denna rådgivare. Eventuella meningsskiljaktigheter bearbetas med diskussioner 
med småföretagaren själv utan inblandning av den externa rådgivaren. Johansson åsyftar att 
om den externa rådgivaren är orsaken till meningsskiljaktigheten försöker Handelsbanken 
övertyga småföretagaren om att den externa rådgivarens tjänster inte längre är nödvändiga i 
kreditprocessen. 
 
 
Johansson visar på att när den externa rådgivaren verkar positivt i kreditprocessen, intar den 
särskilda funktioner och agerar som bollplank åt småföretagen när dessa behöver hjälp i 
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frågor där de saknar kunskap. En rådgivare kan också stärka förtroendet om den är insatt i 
affären och småföretaget i fråga, menar Johansson. Detta resulterar också i att legitimiteten 
för småföretaget stärks då Handelsbanken vet att företaget i sig är granskat av rådgivaren. 
Genom att den externa rådgivaren talar samma språk som Handelsbanken, verkar denne som 
en tolk åt företaget och underlättar samarbetet mellan parterna, beskriver Johansson. 
Sammanfattningsvis nämner Johansson följande funktioner som en extern rådgivare kan inta i 
kreditprocessen. 
 

• Är en kunskapskälla 
• Verkar som ett bollplank 
• Inger förtroende 
• Besitter legitimitet 
• Agerar som en tolk 

 

4.3 Intervju på Swedbank 
 
Swedbank har 459 000 företagskunder i Sverige och i de baltiska länderna. Kontoren är 760 
stycken till antalet där 17 000 anställda är fördelade. Swedbanks vision och mål är att vara 
den ledande finansiella institutionen på de marknader de är verksamma inom. Med ledande 
menar de att ha den högsta kundtillfredsställelsen, den bästa lönsamheten på varje marknad 
samt den mest attraktiva arbetsgivaren på varje geografisk marknad. 
 
Gert-Owe Ohlsson är 55 år och arbetar som företagsrådgivare på Swedbank i Halmstad. 
Rådgivningen riktar sig mot små- och medelstora företag men Ohlsson har även arbetat mot 
större företag under sina 20 år i branschen.  
 

4.3.1 Rådgivarens inverkan i kreditprocessen 
 
Enligt Ohlsson samlar Swedbank in den information som behövs om företaget för att skapa 
sig en uppfattning om dess ekonomiska status, efter det att ett småföretags kreditansökan 
inkommit till banken. De siffror företaget inte själva lämnar, tas på egen hand fram av 
Swedbank. Ohlsson pekar på att den externa rådgivaren inte medverkar i 
insamlingsprocessen. Vid nystartade småföretags kreditansökningar menar Ohlsson att 
Swedbanks uppfattning grundas på småföretagets affärsplan innehållande bland annat 
affärsidén och dess vision med företaget vilket småföretagaren tillsammans med den externa 
rådgivaren sammanställt. Ohlsson fortsätter och berättar att när siffermaterialet är komplett, 
granskas de och Swedbank gör en rimlighetsbedömning för att se om det finns någon mening 
med att gå vidare i kreditprocessen. Här menar Ohlsson att den externa rådgivaren har stor 
inverkan eftersom ett professionellt sammanställt underlag kan påverka kreditbeslutet. 
 
I personlighetsbedömningen läggs störst tyngdpunkt på småföretagaren själv, menar Ohlsson. 
Detta eftersom det är dennes personlighet och egenskaper som sätts på prov i 
företagsekonomiska frågor. Så till vida den externa rådgivaren inte innehar någon aktiv roll i 
företaget, sätts dennes personlighet inte heller på något test utav Swedbank. 
”Småföretagarens entreprenörskap är det som vi tittar extra mycket på eftersom han ensam 
måste kunna en hel del om både sitt eget företag, men också branschen för övrigt” (Ohlsson, 
070411). En småföretagare måste vara duktig på att sälja in sig hos olika personer men också 
ha förmåga att sköta ett företags produktion, menar Ohlsson. Ohlsson fortsätter och pekar på 
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att det är en bra egenskap om småföretagaren vet om sina bristerna så att denne kan 
komplettera dessa med en extern rådgivare som fyller i de bristfälliga luckorna. 
 
”Inga krediter beviljas över bordet på Swedbank” (Ohlsson, 070411). Kredithandläggare har 
inte befogenhet att bevilja krediter på egen hand, påpekar Ohlsson. Kreditansökan måste först 
diskuteras och analyseras i en kreditkommitté som involverar mellan två till fem olika 
kredithandläggare. Detta benämns dualitetsprincipen och innebär att det alltid är minst två 
kredithandläggare som bedömer ett småföretags kreditvärdighet, nämner Ohlsson. Detta gör 
att den externa rådgivarens påverkan av kreditbeslutet minimeras eftersom denne inte kommer 
i kontakt med de övriga kredithandläggarna. Ohlsson menar dock att den externa rådgivaren 
kan påverka Swedbanks kreditbeslut om de siffror som presenteras om småföretaget är 
korrekta. Detta underlättar för Swedbank att fatta rätt beslut om ett småföretags 
kreditansökan. Ohlsson berättar vidare att när en kredit beviljats följs den sedan sedvanligt 
upp och budgeterat utfall jämförs med verkligt utfall minst en gång per år. Vid uppföljningen 
har banken och småföretaget byggt upp en relation sinsemellan vilket gör den externa 
rådgivarens tjänster överflödiga, menar Ohlsson. 
 

4.3.2 Rådgivarens inverkan i relationen mellan bank  och småföretag 

 
Relationen mellan Swedbank och småföretaget påverkas enligt Ohlsson både positivt och 
negativt av den externa rådgivaren. Det som avgör åt vilket håll relationen påverkas beror på 
den externa rådgivarens rykte och kemin mellan inblandade parter, menar Ohlsson. Om 
Swedbank har tidigare goda erfarenheter med rådgivaren eller om dess referenser bekräftar 
dennes meriter, förbättras även relationerna mellan Swedbank och småföretaget. Ohlsson 
berättar att den externa rådgivaren lägger fram den information som Swedbank efterfrågar och 
verifierar småföretagarens uppgifter.  
 
Enligt Ohlsson förekommer det att krediten inte används till det som var avtalat utan till andra 
projekt som Swedbank inte skulle ha medgivit ett lån till. Detta ter sig oftast i form av att 
investeringen inte var fullt så kostsam som småföretagaren uppgivit vid kreditmötet. 
Förtroendet som byggts upp mellan parterna kan enligt Ohlsson i viss mån skadas vid detta 
scenario och en diskussion inleds om hur samarbetet ska fortsätta eller inte. För att i största 
möjliga mån undvika att information undanhålles Swedbank, följer banken upp sina medgivna 
krediter med jämna mellanrum. Om det däremot ändå skulle ske att Swedbank inte får ta del 
av den informationen som efterfrågas tas en diskussion upp på ett tidigt stadium, menar 
Ohlsson. 
 

4.3.3 Rådgivarens funktioner 

 
Ohlsson är positiv till extern rådgivning eftersom han menar att småföretagaren behöver ett 
stöd i kreditprocessen. Vidare påpekar Ohlsson att rådgivare är bra i alla sammanhang så 
länge denne innehar de kunskaper som småföretagaren inte befattas med. En extern rådgivare 
ska jobba i småföretagarens intresse och gör det också, anser Ohlsson. Däremot kan det vara 
så att rådgivaren ändrar uppfattning om småföretagets potential efter att ha talat med 
Swedbank och försöker då förklara för småföretagaren att denne ska tänka om angående dess 
kreditansökan. Olika meningsskiljaktigheter hanteras däremot genom kommunikation och 
diskussioner om vad som skiljer parterna åt och varför. Därefter får parterna styrka sina 
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respektive uppfattningar genom alternativa källor, menar Ohlsson. 
 
En extern rådgivare kan enligt Ohlsson, bidra med att Swedbank erhåller ett mer 
genomarbetat beslutsmaterial. Detta medför en tidsbesparing åt både småföretaget och 
Swedbank. ”Rådgivaren vet vad banken vill ha” (Ohlsson, 070411). En extern rådgivare 
inger också förtroende åt Swedbank gentemot småföretaget eftersom företagaren visar prov på 
att ha insett sina brister och fyllt gapet med expertishjälp utifrån. Vidare menar Ohlsson att 
rådgivaren tillför legitimitet åt småföretaget. Den externa rådgivaren sköter de rent 
administrativa uppgifterna som att sammanställa samt förtydliga informationen på ett ordnat 
sätt och fungerar som en ren tolk mellan Swedbank och småföretagaren, anser Ohlsson. 
Sammanfattningsvis nämner Ohlsson följande funktioner som en extern rådgivare kan inta i 
kreditprocessen. 
 

• Verkar som ett bollplank 
• Är en kunskapskälla 
• Fungerar som en administratör 
• Inger förtroende 
• Besitter legitimitet 
• Agerar som en tolk 

 

4.4 Intervju på Nordea 
 
Nordea är bland de 25 största finansinstituten i Europa. De har idag cirka 1 000 000 
företagskunder som betjänas av 29 000 heltidsanställda. Banken har 1 180 bankkontor i 
Norden och de baltiska länderna. Koncernens mål är att erbjuda sina kunder ett brett urval 
av produkter, tjänster och lösningar inom bank, försäkring och kapitalförvaltning. 
 
På Nordea i Halmstad intervjuade vi Katarina Jansson som titulerar sig kundansvarig 
kredithandläggare. Jansson är 37 år och har trots sin unga ålder 17 års erfarenhet av att 
arbeta mot företag. 
 

4.4.1 Rådgivarens inverkan i kreditprocessen 
 
På Nordea börjar kreditprocessen med en kundkontakt där småföretagaren kortfattat redogör 
för vad som skall göras samt varför den eventuella investeringen är intressant. Denna 
inledande kontakt sker utan delaktighet av den externa rådgivaren. Enligt Jansson görs en mer 
omfattande kreditbedömning om det är en ny kund jämfört med om en befintlig kund söker 
kredit. Jansson berättar att Nordea tidigare använde sig av så kallade kreditkommittéer men 
att dessa har ersatts av four eyes principal vilket innebär att ett kreditbeslut fattas av två 
kredithandläggare tillsammans. Detta för att undvika att den externa rådgivaren influerar den 
enskilde kredithandläggaren. När all information analyserats av banken och beslut tagits får 
småföretagaren en offert av banken fortsätter Jansson. Om denne är intresserad av bankens 
erbjudande betalas krediten ut. Enligt Jansson sker uppföljning av småföretaget minst en gång 
per år utan rådgivarens medverkan. 
 
Kreditansökan från småföretaget innebär enligt Jansson en omfattande informationsinsamling 
både för småföretagaren och banken. Småföretagaren måste bland annat redogöra för sina 
tidigare erfarenheter av att driva företag och tillsammans med den externa rådgivaren 
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presentera ett investeringsförslag åt banken. Småföretagaren måste också överlämna en 
budget över investeringen samt eventuellt en likviditetsbudget som framställts av rådgivaren. 
Jansson anser att den externa rådgivaren hjälper till att förtydliga materialet som 
småföretagaren tagit fram. Dessutom brukar denne genomföra en snygg presentation av 
investeringen.  
 
Det viktigaste vid en personlighetsbedömning är enligt Jansson att se om småföretagaren har 
realistiska idéer samt om denna är kapabel till att driva igenom dessa. Företagarens tidigare 
erfarenheter och kompetens har även de stor betydelse. Enligt Jansson bedöms även den 
externa rådgivaren eftersom dennes kompetens inom området måste verifieras av banken. Har 
rådgivaren tidigare erfarenhet av branschen är detta en fördel eftersom han då kan fungera 
som ett bollplank åt småföretagaren. Även om det inger förtroende med en extern rådgivare 
måste ändå småföretagaren visa att denne är insatt och förstår vad investeringen innebär, 
menar Jansson.  
 
Enligt Jansson kontrolleras den informationen som småföretagaren och den externa 
rådgivaren lämnar till banken genom en jämförelse med de närmsta konkurrenterna samt 
branschen i sin helhet. Om de varit för optimistiska i sina kalkyler måste de komma med 
rimliga förklaringar till varför de exempelvis ska ha bättre marginaler än sina konkurrenter. 
Jansson medger att en extern rådgivare kan påverka om krediten beviljas eller ej. Detta genom 
att rådgivaren talar samma språk som kredithandläggaren och kan tydliggöra den 
informationen som erhålls från småföretagaren, poängterar Jansson. 
 

4.4.2 Rådgivarens inverkan i relationen mellan bank  och småföretag 
 
Enligt Jansson kan den externa rådgivaren påverka relationen mellan småföretagaren och 
banken både positivt och negativt. Positivt då den externa rådgivaren förbättrar 
informationsutbytet mellan småföretaget och banken. Negativt om den externa rådgivaren tar 
för stor plats och Nordea inte kan bilda sig en uppfattning om småföretagaren. Enligt Jansson 
förekommer det ytterst sällan att småföretaget och dennes externa rådgivare undanhåller 
information för att få krediten beviljad. Skulle detta ändå ske avvecklar Nordea krediten och 
även samarbetet med det aktuella småföretaget. Om banken upptäcker att småföretaget använt 
krediten till ett annat projekt än vad parterna ursprungligen kommit överens om skadas 
förtroendet mellan parterna. Jansson menar att förtroendet mellan småföretaget och banken är 
en av de viktigaste delarna för att framgångsrikt kunna bedriva kreditverksamhet.  
 

4.4.3 Rådgivarens funktioner 
 
Enligt Jansson är Nordea generellt sätt positiva till att extern rådgivning konsulteras i 
kreditprocessen. Speciellt nya företagskunder kan dra nytta av den externa rådgivarens 
kunskaper eftersom banken inte känner till företaget. Konsultation av extern rådgivning visar 
även att småföretagaren tänkt igenom sin investering grundligt och diskuterat den med en 
marknadskunnig person. ”Småföretagaren vet om sina brister” (Jansson, 070419).  Den 
externa rådgivaren har enligt Jansson olika funktioner i kreditprocessen för småföretaget. De 
mest centrala funktionerna är att rådgivaren tydliggör information och på så vis fungerar som 
en tolk mellan småföretaget och banken. Jansson framhäver även rådgivarens funktion i form 
av ett bollplank till småföretagaren där rådgivaren kan bidra med sin erfarenhet. Detta leder 
till att presentationen för banken är mer realistisk och genomtänkt jämfört med om 
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småföretagaren skulle ha sammanställt uppgifterna själv.  
 
Det inger enligt Jansson förtroende gentemot banken om småföretagaren insett sina 
begränsningar i form av kunskap om kreditprocessen och istället anlitat extern rådgivning. 
Om småföretaget verkar i en annorlunda och svåranalyserad bransch kan den externa 
rådgivaren enligt Jansson fungerar som en marknadsexpert och då lättare öka bankens 
förståelse för småföretagets marknad och produkt. Jansson nämner även att kreditprocessen 
underlättas för banken om en extern rådgivare konsulteras eftersom denne gjort en omfattande 
kontroll av småföretaget. Eventuella meningsskiljaktigheter mellan banken och den externa 
rådgivaren löses enligt Jansson genom en ökad förståelse mellan parterna. De får då diskutera 
och förklara varför de tycker som de gör. Enligt Jansson bör en extern rådgivare som vill få 
ett gott rykte på marknaden alltid agera i småföretagets intresse eftersom det är de som anlitat 
rådgivaren. Sammanfattningsvis nämner Jansson följande funktioner som en extern rådgivare 
kan inta i kreditprocessen. 
 

• Är en kunskapskälla 
• Agerar som en tolk 
• Verkar som ett bollplank 
• Fungerar som en administratör 
• Är en realist 
• Inger förtroende 
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5 Analys 
 

vår analys har vi jämfört den teoretiska referensramen med den primärdata vi samlat in 
från intervjuerna på Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken, Swedbank 
samt Nordea. Vidare analyserar vi på ett noggrant och djupgående sätt eventuella 

skillnader i svar och åsikter mellan bankerna. 
 

5.1 Rådgivarens inverkan i kreditprocessen 
 
Alla fyra banker uppger att kreditprocessen börjar med att småföretagen söker upp banken 
och gör en kreditansökan. Detta beskriver Andersson (2001) som ett vanligt förekommande 
inledande på en första kontakt mellan parterna. Vidare menar författaren att en extern 
rådgivare då redan konsulterats för att på så sätt få hjälp med att ta fram de siffror som banken 
efterfrågar. SEB menar att både rådgivaren och småföretagaren är delaktiga i 
informationsinsamlingen. Däremot menar Handelsbanken, Swedbank och Nordea att den 
externa rådgivaren inte delger bankerna någon information om småföretagen som inte redan 
insamlats av företagen eller av banken själv. Den externa rådgivaren sköter däremot de rent 
administrativa uppgifterna åt småföretagen enligt kredithandläggarna och som Handelsbanken 
uttrycker det, kopplar de ekonomiska uppgifterna till företagets marknad och bransch. SEB 
och Nordea menar att de externa rådgivarna sammanställer materialet och ordnar det 
överskådligt för att kunna presentera det på ett snyggt och tydligt sätt för banken.  
 
Selin (1994) nämner trots att särskilda regler saknas för den externa rådgivaren mot banken, 
att rådgivaren tvingas presentera ärlig och sann information för banken. Swedbank menar att 
kreditbeslutet kan påverkas om siffrorna som presenteras av småföretagaren och den externa 
rådgivaren stämmer överens med hur det egentligen ser ut. Handelsbanken uppger att den 
externa rådgivaren kan försköna situationen för småföretaget genom att vara alltför 
optimistisk i sina prognoser. Detta menar Selin (1994) är något som bryter mot den allmänna 
försäljningslagen som även kan tillämpas i denna situation. Både Handelsbanken och Nordea 
menar att informationen som lämnas av småföretagaren och den externa rådgivaren jämförs 
mot branschindex för att kontrollera giltigheten. 
 
Vid mötet mellan banken, småföretagaren och dennes externa rådgivare utförs enligt 
Andersson (2001) en kreditbedömning som innefattar både en personlighetsbedömning samt 
en helhetsbedömning av företaget. Green (1997) visar på att bankernas kreditbedömning 
skiljer sig åt beroende på om det är en ny eller redan befintlig kund som söker krediten. Detta 
överensstämmer med våra undersökta banker där Nordea och Handelsbanken trycker på att 
kreditprocessen kan kortas ner och då framförallt informationsinsamlingen som redan är gjord 
från ett tidigare kreditansökningstillfälle. Istället för denna omfattande informationsinsamling 
tas uppgifter fram om företagens ekonomiska status genom årliga uppföljningar, enligt 
Handelsbanken. Alla fyra bankerna menar att den externa rådgivarens tjänster blir överflödiga 
i hanteringen med befintliga kunder. Green (1997) pekar också på informationsinsamlingen 
som den avvikande faktorn mellan nya och redan befintliga bankkunder.  
 
Hedelin och Sjöberg (1995) samt Lynge-Andersen (2005) visar på att en 
personlighetsbedömning görs på både småföretagaren och dennes externa rådgivare för att få 
en blick över hur pass realistisk kreditansökan är och för att lokalisera deras personliga 

I 
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egenskaper. Tre av bankerna instämmer i att båda parter ingår i personlighetsbedömningen 
och att det görs för att den externa rådgivaren kan täppa till småföretagarens kunskapsbrister. 
Swedbank menar å andra sidan att eftersom den externa rådgivaren inte har någon aktiv roll i 
företaget, bör dennes styrkor därmed inte bedömas. Samtidigt nämner Swedbank också 
småföretagarens egenskap med att kunna bedöma var dennes brister finns och komplettera 
dessa med en extern rådgivares tjänster. SEB, Handelsbanken och Nordea instämmer i 
Hedelin och Sjöbergs (1995) och Greens (1997) påstående om att tidigare krediterfarenheter 
samt kunskaper eller kompetenser har stor betydelse i personlighetsbedömningen. 
Handelsbanken nämner också småföretagarens privatekonomi och inställningen till företaget 
som viktiga parametrar vilket Green (1997) instämmer i.  
 
När kreditmötet är till ända och den information som införskaffats har blivit analyserad av 
kredithandläggaren, tas ett preliminärt beslut åt endera riktningen menar Andersson (2001). 
Författaren hävdar dock att en ensam kredithandläggare inte kan bestämma om kreditbeslutet 
för småföretaget utan att kreditansökan setts över av någon annan erfaren kredithandläggare. 
SEB, Handelsbanken och Swedbank har alla tillsatta kreditkommittéer som innehåller mellan 
två till fem kredithandläggare med olika erfarenheter vilka träffas regelbundet för att diskutera 
de kreditpropåer som godkänts av den kundansvariga kredithandläggaren. Kommittéerna har 
enligt dessa tre banker uppkommit för att hindra påverkan på det slutgiltiga kreditbeslutet 
eftersom småföretagaren och dennes externa rådgivaren kan styra den enskilde 
kredithandläggaren. Nordea har lämnat denna metod därhän och använder sig istället av något 
som kallas four eyes principal. Principen innebär att ett kreditbeslut alltid tas av två 
kredithandläggare tillsammans. Syftet med principen är detsamma som med 
kreditkommittéerna, nämligen att förhindra att kredithandläggare fattar fel beslut efter att ha 
påverkats av den externa rådgivaren. Detta överensstämmer med Anderssons (2001) syn på 
företeelsen som menar att konspirationer mellan parterna ska motsträvas.  
 
Svensson och Ulvenblad (1994) talar om att informationsasymmetrin mellan banken, 
småföretagaren och dennes externa rådgivare ökar risken för felaktiga beslut i 
kreditprocessen. Andersson (2001) nämner två fel en kredithandläggare kan göra. Det ena 
innebär en kreditförlust för banken och det andra innebär förlorade affärsintäkter. 
Kredithandläggarnas uppgift är enligt Coyle (2000) att identifiera småföretag med hög risk 
och att undvika dåliga krediter. Handelsbanken och Nordea kontrollerar giltigheten i den 
information som ges av småföretaget och den externa rådgivaren för att undvika ett felaktigt 
kreditbeslut. De båda bankerna menar att branschindex används för att se hur småföretagets 
påstådda finansiella villkor gäller för liknande företag. SEB gör en bedömning över den 
externa rådgivarens kunskapsnivå för att på så sätt bilda sig en uppfattning om dennes 
trovärdighet. Ingen av de fyra bankerna uppger att en extern rådgivare kan påverka 
kreditbeslutet på ett sätt som betyder att banken blir lidande i negativ bemärkelse. Däremot 
kan rådgivaren genom att förtydliga informationen och siffermaterialet för banken påverka 
kreditbeslutet i motsatt riktning, det vill säga underlätta att rätt beslut tas av banken. 
 
Enligt Berger och Udell (1995) börjar uppföljningsarbetet för banken efter att en 
kreditansökan blivit beviljad. En kontinuerlig bedömning av småföretagets 
återbetalningskapacitet görs enligt Andersson (2001) under hela uppföljningsprocessen. Detta 
stämmer in i våra undersökta banker som alla gör fortlöpande uppföljningar på deras beviljade 
krediter minst en gång per år. Swedbank jämför verkligt utfall med tidigare prognoser vilket 
även SEB nämner. Handelsbankens uppföljning är mer omfattande och innefattar en förkortad 
version av kreditprocessen medan Nordeas uppföljning av småföretagens krediter skiljer sig åt 
beroende på företagens situation. Alla fyra bankerna nämner att den externa rådgivaren inte 
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längre fyller någon funktion i processen när uppföljningsarbetet inleds. Detta beror enligt våra 
undersökta banker på att relationen mellan de och småföretaget då är så pass god att 
rådgivarens tjänster inte längre är erfordrade. En sund  relation mellan småföretaget och 
banken underlättar uppföljningsarbetet enligt Ferrary (2003) vilket Angelini, DiSalvo och 
Ferri (1998) menar beror på att informationsasymmetrin minskar.  
 

5.2 Rådgivarens inverkan i relationen mellan bank o ch småföretag 
 
För att banken och småföretaget ska kunna skapa en bra relation sinsemellan måste banken 
enligt Hawke och Heffernan (2006) lära sig förstå småföretagens individuella behov. Bennett 
och Robson (2005) menar att banken även måste erbjuda småföretaget rätt service och 
tjänster. Storbacka, Strandvik och Grönroos (1994) illustrerar i sin modell att detta är 
synnerligen viktigt för att banken ska få nöjda kunder vilket även överensstämmer med 
kredithandläggarnas åsikt på de undersökta bankerna. Bankerna är likaså överens om att den 
externa rådgivaren kan påverka relationen mellan parterna både positivt och negativt. Enligt 
SEB kan företag som verkar i en svårtolkad bransch dra nytta av extern rådgivning då det 
underlättar förståelsen mellan parterna. SEB menar även att rådgivaren talar bådas språk 
vilket medför en förbättrad relation mellan banken och småföretaget.  
 
Handelsbanken anser att så länge den externa rådgivaren bidrar med nytta åt kreditprocessen 
förbättras relationen till småföretagaren. Dock är de noggranna med att poängtera att om 
informationen banken får från den externa rådgivaren är felaktig blir effekten motsatt och 
relationen mellan parterna försämras. Även på Nordea är de positiva till den externa 
rådgivaren då informationsutbytet och tydligheten mellan parterna förbättras. Detta leder 
enligt dem till att bankens relation till småföretaget förbättras. Nordea anser dock att externa 
rådgivare som tar för stor plats försämrar relationen till småföretagaren eftersom det blir 
svårare för banken att bilda sig en uppfattning om honom. Enligt Swedbank förbättras 
relationen till småföretagaren om kemin stämmer mellan inblandade parter. Rådgivaren 
presenterar informationen för banken och verifierar småföretagarens uppgifter vilket i 
slutändan förbättrar relationen till småföretagaren. Den förbättrade relationen mellan 
småföretaget och banken som extern rådgivning kan medföra är enligt Ferrary (2003) viktigt 
eftersom det underlättar framtida samarbete. 
 
För att öka kundtillfredsställelsen måste bankerna enligt Storbacka, Strandvik och Grönros 
(1994) modell vara insatt i sina kunders komplexa önskemål. Kredithandläggarna på de 
undersökta bankerna menar att den externa rådgivaren förbättrar och tydliggör 
informationsutbytet mellan småföretaget och banken vilket de anser leder till en bättre 
relation dem emellan. Detta är i linje med vad Berger och Udell (1995) menar med att en 
utvecklad relation mellan banken och småföretaget leder till minskade 
informationssökningskostnader för banken. Enligt Harris & Raviv (1978) uppstår ett agent – 
principalförhållande mellan småföretaget tillsammans med dennes rådgivare gentemot 
banken. Eisenhardt (1989) anser att det finns risk att agenten undanhåller information för 
principalen då de skriver under kontraktet. Vidare menar Svensson och Ulvenblad (1994) att 
informationsasymmetrin gör det svårt för bankerna att fatta rätt beslut om vilka företag som 
skall beviljas kredit. Kredithandläggarna på de intervjuade bankerna var överens om att  
risken med detta alltid finns. På SEB förhindras detta genom att noggrant analysera allt 
material de erhåller. Enligt Nordea händer det väldigt sällan att småföretaget och dennes 
externa rådgivare lämnar felaktig information. Skulle detta ändå ske säger de upp krediten och 
samarbetet avslutas. Herrera och Minetti (2007) instämmer i detta då de anser att om nya 
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förutsättningar uppstår kan banken stoppa fortsatt kapitaltillskott och omförhandla villkoren. 
På Swedbank har de noggranna kontroller samt kontinuerliga uppföljningar med småföretaget 
för att på så sätt minska risken för att småföretaget och dess rådgivare ska kunna undanhålla 
information för Swedbank. Detta kan kopplas till Angelini, Di Salvo och Ferri (1998) som 
menar att övervakning minskar problemen med informationsasymmetri.  Eisenhardt (1989) 
framhäver dock att relationen mellan agenten och principalen ändå kan vara problematisk 
eftersom den sistnämnde inte har full kontroll på vad agenten gör.  
 
Eisenhardt (1989) menar att även att moral hazard problemet kan uppstå i relationen mellan 
agenten och principalen. Detta kan enligt Swedbank förekomma genom att småföretaget 
använder krediten till något annat än vad som tidigare avtalats vilket leder till ett skadat 
förtroende. Dessutom inleds vid dessa tillfällen en diskussion om huruvida samarbetet ska 
fortsätta eller inte. Även Nordea, Handelsbanken och SEB menar att sådana situationer 
allvarligt skadar förtroendet till småföretaget. Detta överensstämmer med Hawke och 
Heffernan (2006) som anser att det är viktigt att parterna håller vad som avtalats annars kan 
förtroendet mellan dessa försvinna. Handelsbanken menar att krediten sägs upp eller 
omförhandlas om småföretaget använt den beviljade krediten till ett annat projekt än vad 
parterna kommit överens om. Liksom kredithandläggarna på de undersökta bankerna menar 
även Ferrary (2005) att förtroendet mellan parterna är viktigt. Detta eftersom en bra relation 
tillsammans med ett stort förtroende mellan parterna underlättar framtida kreditsökningar för 
småföretaget.  
 

5.3 Rådgivarens funktioner 
 
Kakabadse och Louchart (2006) menar att småföretag anlitar externa rådgivare då ett problem 
uppstått som de inte själva kan lösa. Vidare anser Kubr (1996) att den externa rådgivaren 
fungerar som en kunskapskälla vilket effektiviserar processen. De undersökta bankerna 
instämmer i detta då kredithandläggarna var positiva till att externa rådgivare konsulteras. 
Kredithandläggarna på de olika bankerna nämner olika områden vilka den externa rådgivaren 
innehar kunskaper. Nordea framhäver rådgivarens marknadskunskap vilket även SEB påtalar 
tillsammans med rådgivarens sifferkunskap. Även Selin (1994) instämmer med att en 
rådgivare ska besitta både ekonomiska kunskaper tillsammans med marknadsexpertis. 
Handelsbanken lägger stor vikt vid den externa rådgivarens kunskaper i kreditprocessen 
medan Swedbank visar på att rådgivaren kompletterar småföretagarens samtliga brister. Detta 
återges av Crucini och Kipping (2001) vilka påpekar att den externa rådgivaren tar fram de 
kunskaper som begärs av klienten.  
 
Enligt Johnson och Grayson (2005) kan småföretaget och banken få ett kognitivt förtroende 
gentemot den externa rådgivaren. Dessutom anser de att samhörigheten mellan den externa 
rådgivarens och kredithandläggarens kunskapsnivå tenderar att öka förtroendet mellan de 
inblandade parterna. Detta överensstämmer med kredithandläggarnas åsikt då de medgav att 
småföretag som konsulterat externa rådgivare ingav förtroende. Enligt Nordea och Swedbank 
visar småföretag som anlitat externa rådgivare att de grundligt tänkt igenom sin investering 
och att de var medvetna om sina egna brister. Swedbank menar att tidigare affärsrelationer 
mellan banken och den externa rådgivaren där banken har goda erfarenheter leder till ett ökat 
förtroende. Detta påvisar Davies och Prince (2005) också då de anser att tidigare positiva 
erfarenheter av den externa rådgivaren ger småföretaget fördelar såsom ett ökat förtroende. 
Johnson och Grayson (2005) menar att småföretag som söker förstagångskrediter taktiskt kan 
använda sig av extern rådgivning eftersom detta inger förtroende. Detta anser även SEB och 
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Nordea och pekar på att speciellt nya kunder kan dra nytta av extern rådgivning vid 
kreditsökning i banken. 
 
Johnson och Grayson (2005) anser att en yrkesbeteckning i sig inger legitimitet vilket 
Swedbank och Handelsbanken instämmer i och pekar på att ett småföretags legitimitet ökar då 
de konsulterat en extern rådgivare. Detta eftersom kredithandläggarna då vet att småföretaget 
blivit granskat och att den externa rådgivaren genomlyst småföretaget. Adamson (2000) är av 
samma mening och återger att den externa rådgivaren skapar legitimitet gentemot 
kredithandläggaren. SEB och Handelsbanken nämner att den externa rådgivarens legitimitet 
stärker tilltron på de uppgifter som lämnas av småföretagen. Detta förenas med Bennetts 
(1990) uppfattningar om tredjeparts förväntningar på rådgivaren. 
 
SEB åsyftar att den externa rådgivaren fungerar som en tolk. Rådgivaren lägger fram allt 
material samt rätar ut eventuella oklarheter vilket Hannabus (1997) menar är en tolks uppgift 
då denna ska framföra sin klients olika visioner. Inom Handelsbanken uppger 
kredithandläggaren att extern rådgivning underlättar förloppet då rådgivaren talar samma 
språk som banken. Detta förbättrar i sin tur kommunikationen mellan banken och 
småföretaget. Swedbank anser att där småföretagaren har bristande kompetens träder den 
externa rådgivaren in och kompletterar denne vilket medför att rådgivaren verkar som en ren 
tolk åt småföretagaren. Även Hawke och Heffernan (2006) påpekar att kommunikationen 
mellan småföretaget och banken kan vara bristfällig vilket medför att den externa rådgivaren 
personifierar en tolk. Browner et al. (2003) understryker dock att klientens åsikter kan 
missuppfattas av tolken vilket leder till att tredje part erhåller ett felaktigt underlag. De 
undersökta bankerna nämnde inte att denna situation inträffade.  
 
Nordea och Handelsbanken anser att den externa rådgivaren kan fungerar som ett bollplank 
till småföretagaren. Rådgivaren är enligt SEB och Nordea även mer realistisk i sina prognoser 
om investeringens potential än småföretagaren själv. Kredithandläggarna på de undersökta 
bankerna är överens om att småföretag som konsulterat en extern rådgivare lämnar ifrån sig 
ett mer genomarbetat material vilket illustrerar rådgivarens administrativa egenskaper. 
Dessutom kan den externa rådgivaren enligt kredithandläggarna på de undersökta bankerna 
presentera idén på ett mer professionellt sätt än småföretagaren. Detta leder till att bankerna 
får en klarare bild av investeringen och kan då snabbare ta ett kreditbeslut.  
 
Enligt Eisenhardt (1989) kan det uppstå en intressekonflikt mellan agenten och principalen. 
Harris och Raviv (1978) menar att småföretaget och den externa rådgivaren kan ha 
annorlunda åsikter om företagets potential jämfört med banken. Enligt Lewicki, Saunders och 
Minton (1997) kan behovet av en förhandlare uppstå då två parter har olika åsikter angående 
samma intresse. Detta styrks av Ury (1981) som anser att parterna lättare kommer överens om 
en förhandlare inkluderas än om parterna ska lösa meningsskiljaktigheterna på egen hand. 
Detta motsägs av Nordea som menar att eventuella meningsskiljaktigheter inte leder till någon 
direkt konflikt. De medger att olika åsikter angående ett projekts potential kan uppstå men att 
detta löses genom ökad förståelse och diskussioner utan att någon konflikt uppstår. På SEB, 
Handelsbanken och Swedbank löses eventuella meningsskiljaktigheter med hjälp av en 
diskussion och bra kommunikation. På Swedbank involveras både rådgivaren och 
småföretagaren medan Handelsbanken och SEB utesluter rådgivaren i diskussionen. 
Kredithandläggaren på SEB anser däremot att den externa rådgivaren ofta bistår småföretaget 
vid kontraktsförhandlingar med banken eftersom småföretagaren har bristfälliga kunskaper. 
Bankerna håller inte med Bartos (1995) uppfattning om att rådgivaren i egenskap av 
förhandlare utvecklar relationen mellan banken och småföretagaren. 
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Kredithandläggarna på de undersökta bankerna var överens om att den externa rådgivaren 
alltid verkade i småföretagets intresse eftersom det är småföretaget som anlitat denne. De 
menade att detta är nödvändigt om rådgivaren ska få ett gott rykte på marknaden så att fler 
småföretag vill anlita honom. Detta överensstämmer med Lycke, Runesson och Swahn (2003) 
samt Selin (1994) som menar att en rådgivare alltid ska verka i sin uppdragsgivares intresse.  
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6 Slutsatser & Implikationer 
 

följande kapitel presenterar vi våra slutsatser och diskuterar uppsatsens resultat. 
Dessutom redogör vi för eventuella fördelar som småföretag kan erhålla genom att 
konsultera externa rådgivare vid kreditsökning i bank. Vidare ger vi implikationer till 

affärsbankerna som verkar i Halmstad. Vi lämnar också förslag på hur fortsatt forskning 
kring problemet kan göras. 
 

6.1 Slutsatser  
 
Följande punkter kunde efter genomförd undersökning urskiljas. 
 
Konsultation av en extern rådgivare: 
 

• leder till att ett mer genomarbetat beslutsunderlag presenteras för banken. 
 

• underlättar informationsutbytet mellan småföretaget och kredithandläggaren.  
 

• ger kredithandläggaren ytterligare en person att personlighetsbedöma.  
 

• påverkar det slutgiltiga kreditbeslutet men inte uppföljningsprocessen. 
 

• förbättrar bankens relation till småföretagaren.  
 

• medför en risk att viktig information undanhålls för kredithandläggaren.  
 

• medför en risk att småföretaget använder krediten något annat än vad som avtalats.  
 

• innebär att kunskap tillförs i kreditprocessen vilket även underlättar kommunikationen 
mellan småföretagaren och kredithandläggaren. 

 
• ger legitimitet åt kredithandläggarens beslutsunderlag och ökar därmed förtroendet för 

småföretaget. 
 

• ger småföretagarna ett bollplank att stödja sig på.  
 
Vi har konstaterat att kreditprocessen påverkas av att en extern rådgivare konsulteras av ett 
småföretag. Beslutsunderlaget som presenteras för kredithandläggaren är mer genomarbetat 
och framställs på ett tydligare sätt eftersom rådgivaren sammanställt informationen. I detta 
avseende anser vi att en extern rådgivare påverkar det slutgiltiga kreditbeslutet. Vidare menar 
vi att då den externa rådgivaren gynnar informationsutbytet mellan småföretaget och 
kredithandläggaren bidrar det till att förbättra relationen mellan dessa parter. Detta leder enligt 
vår mening till bättre förutsättningar för framtida samarbete mellan banken och småföretaget.   
 
Den externa rådgivarens delaktighet i kreditprocessen skapar också merarbete för 
kredithandläggaren då ytterligare en person måste personlighetsbedömas. Även om en extern 
rådgivare har talets gåva och kan styra den enskilde kredithandläggaren till småföretagets 

I 
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fördel tas ändå det slutgiltiga kreditbeslutet av bankens kreditkommitté eller motsvarande. 
Eftersom småföretaget och kredithandläggaren bygger upp en relation mellan varandra i de 
inledande kreditprocesstegen anser vi att den externa rådgivaren inte påverkar 
uppföljningsprocessen. Detta beror på att rådgivaren inte medverkar i detta stadiet av 
kreditprocessen. 
 
Då en extern rådgivare agerar i småföretagets intresse anser vi att risken ökar för att 
information som missgynnar småföretaget och är av betydelse för kredithandläggarens beslut 
undanhålls. Vi menar även att det finns en risk att rådgivaren medvetet ändrar ändamålet med 
kreditansökan gentemot kredithandläggaren, i synnerhet då småföretagaren vill använda 
krediten till ett riskfyllt och ej kreditvärdigt projekt. Detta eftersom vi bedömer att den externa 
rådgivaren har ett egenintresse av att småföretaget beviljas krediten då det kan leda till ett 
fortsatt framtida samarbete dem emellan. Den externa rådgivarens egenintresse anser vi 
därmed försvårar för kredithandläggaren att fatta rätt beslut.   
 
Eftersom vi ville kartlägga kredithandläggarnas åsikt angående den externa rådgivarens olika 
funktioner i kreditprocessen fokuserade vi på småföretagarens eventuella brister. Vår 
uppfattning är att den externa rådgivaren bistår småföretagaren med expertis då denne saknar 
djupgående kunskap om kreditprocessen. Vidare menar vi att den externa rådgivaren besitter 
legitimitet med anledning av sin yrkestitel. Detta medför att förtroendet ökar för en 
småföretagare som konsulterar extern rådgivning eftersom kredithandläggaren då vet att de 
förmedlade uppgifterna blivit granskade av en expert. Skillnaden i småföretagarens och 
kredithandläggarens kunskapsnivå medför att kommunikationssvårigheter kan uppstå. 
Eftersom den externa rådgivaren innehar både ekonomisk kunskap samt är insatt i 
småföretagarens verksamhet anser vi att rådgivaren kan fungerar som en tolk. Vi menar 
dessutom att den externa rådgivarens roll som tolk medför ett bättre samarbete samt 
underlättar förståelsen mellan kredithandläggaren och småföretaget.  
 
Vår undersökning visade även på att den externa rådgivaren fungerar som ett bollplank till 
småföretagaren som därmed kan diskutera sin investering med någon utomstående. Detta 
anser vi leder till att informationen som lämnas till banken är mer realistisk  jämfört med om 
småföretagaren själv skulle gjort sammanställningen. Då det inte uppstår någon konflikt 
mellan kredithandläggaren och småföretaget anser vi att rådgivarens funktion såsom 
förhandlare kan uteslutas. Nedan har vi genom våra slutsatser utvecklat vår sammanfattande 
teorimodell. 
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Figur 5. Sammanfattande slutsatsmodell 
 
 
Huvudaktörerna i vår undersökning åskådliggörs i de rektangulära textrutorna. Dessa tre är 
småföretagaren och dennes externa rådgivare samt kreditprocessen som representeras i form 
av en kredithandläggare. Vi anser att den externa rådgivaren intar olika funktioner i 
kreditprocessen såsom tolk, administratör, realist. Rådgivarens titel medför legitimitet vilket 
vidare ger förtroende till småföretagaren som anlitat denne. Den mest centrala orsaken till att 
småföretagaren konsulterar en extern rådgivare är att denne besitter kunskap som 
småföretagaren saknar och även att han behöver ett bollplank att diskutera investeringens 
potential med. Rådgivarens olika funktioner påverkar kreditprocessen både positivt och 
negativt. Relationen mellan småföretagaren och kredithandläggaren förbättras, 
informationsutbytet mellan parterna tydliggörs vilket vidare minskar informationsasymmetrin. 
Dock kan rådgivarens tjänster påverka kreditprocessen negativt då denne har ett egenintresse 
av att småföretaget erhåller krediten eftersom en beviljad kredit kan leda till en fortsatt 
affärsrelation mellan dem. Rådgivarens egenintresse resulterar därmed i en intressekonflikt 
med kredithandläggaren då dennes uppgift är att göra ett korrekt kreditbeslut.  
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6.2 Implikationer 
 
Till småföretag: 
 
En småföretagare som är ny kund i banken drar större nytta av en extern rådgivare jämfört 
med en befintlig kund. Eftersom banken inte känner till småföretagarens verksamhet kan 
denne erhålla större nytta av rådgivarens kompetens. Dock kan även befintliga bankkunder 
uppbära fördelar genom konsultation av extern rådgivning då denne genom sina funktioner 
förenklar kreditprocessen för småföretag. Rådgivaren ger även småföretagaren ett bollplank 
att diskutera den aktuella investeringen med vilket medför att ett mer genomtänkt material kan 
presenteras för banken. Fördelarna med den externa rådgivaren påverkar också relationen 
mellan kredithandläggaren och småföretagaren positivt vilket vidare underlättar framtida 
samarbete. Samtidigt kan en extern rådgivare som tar alltför stor plats upplevas negativt då 
det komplicerar  bankens personlighetsbedömning av småföretagaren.   
 
Till banker: 
 
Kreditbedömning av nya kunder förenklas om småföretaget anlitat en extern rådgivare. Detta 
eftersom kredithandläggaren snabbare kan sätta sig in i småföretagarens verksamhet och 
därmed ta ett snabbare kreditbeslut. Samtidigt underlättar rådgivaren förståelsen mellan 
kredithandläggaren och småföretagaren då denne talar bådas språk. Detta leder till mer 
tillfredsställda kunder gentemot banken eftersom rådgivaren känner till småföretagarens 
behov och resurser. Banker bör samtidigt bli mer uppmärksammade på de negativa aspekter 
den externa rådgivaren medför då denne troligtvis har ett egenintresse i att småföretaget 
erhåller krediten. Detta eftersom en beviljad kredit ger rådgivaren nöjda kunder vilket 
påverkar dennes framtida intäkter. Vi har under uppsatsens gång förstått att bankerna inte 
uppfattat konsekvenserna med den externa rådgivarens handlingar som påverkar banken i 
negativ bemärkelse. Banker bör därför bli varse med den externa rådgivarens uppgifter i 
kreditprocessen då denne inte är styrd av några direkta tillämpningsregler.  
 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

• En kvantitativ studie angående en extern rådgivares olika funktioner i kreditprocessen 
för att åskådliggöra vilka funktioner som används mest och vilka som har störst 
inverkan på kreditprocessen. 

 
• En kvalitativ studie angående hur kreditprocessen påverkas av en extern rådgivares 

medverkan, sett ur småföretagets alternativt rådgivarens perspektiv. 
 

• En jämförelse mellan små och stora bankers åsikt angående en extern rådgivares 
påverkan i kreditprocessen. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Informerat samtycke – Anonymitet? 
 
Klartecken att banda intervjun från respondenten? 
 
Namn? Befattning? Ålder? Erfarenhet? 
 
Kreditprocessen 
 
1. Hur ser kreditprocessen ut för ett småföretag? 
 
2. Vilken information kräver ni av det kreditsökande småföretaget? 
 
3. Hur görs personlighetsbedömningen och varför? 
 
4. Vilka personer är involverade i kreditbeslutet? 
 
5. Hur kontrollerar ni att den finansiella informationen ni får av småföretaget och den externa 
rådgivaren är korrekt? 
 
6. Hur kan den externa rådgivaren påverka ert kreditbeslut? 
 
Relationer 
 
7. Hur påverkar den externa rådgivaren er relation till småföretaget? 
 
8. Hur påverkar den externa rådgivaren informationsutbytet mellan banken och  
småföretaget? 
 
9. Hur hanterar ni risken för att rådgivaren och småföretaget undanhåller information i 
kreditprocessen. 
 
10. Händer det att småföretag använder den beviljade krediten till något annat projekt än den 
ursprungligen var avsedd för samt vilka påföljder resulterar det i från er sida? 
 
 
Rådgivning 
 
11. Vad är er åsikt angående småföretag som använder sig av externa rådgivare vid 
kreditprocessen? 
 
12. Vilka funktioner anser ni att den externa rådgivaren kan personifiera? 

 
13. Hur bearbetar ni eventuella meningsskiljaktigheter som kan uppstå gentemot den externa  
rådgivaren och småföretaget? 
 
14. I vems intresse upplever ni att de externa rådgivarna verkar i? 


