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Förord 

Denna studie är en kandidatuppsats som omfattar 15 högskolepoäng inom finansiering. Den 

utgör en del av vår examination på det valfria ekonomiska programmet vid sektionen för 

ekonomi och teknik på Högskolan i Halmstad. Vi vill tacka våra respondenter på 

Handelsbankens kontor i Malmö och Falkenberg som gjort att denna studie blivit möjlig. Vi 

vill också rikta ett stort tack till Joakim Winborg på Högskolan i Halmstad som i egenskap av 

vår handledare har kommit med mycket konstruktiv kritik. Slutligen vill vi tacka våra 

opponenter för all feedback vi fått under arbetets gång. 
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Sammanfattning 

Innan ett kreditbeslut kan fattas måste en kreditbedömning utföras och utfallet av denna beror 

på hur mycket och pålitlig information om företaget som kreditbedömaren har. Beroende på 

hur bankerna bearbetar den information man har är också en påverkande effekt på hur utfallet 

kommer att bli. Kreditgivare använder sig utav flera källor i sitt sökande och tolkande av 

information om det kreditsökande företaget där kreditgivarens sociala nätverk är en av dessa 

källor. Syftet med denna uppsats var att göra en kvalitativ undersökning för att förklara 

betydelsen av kreditbedömarens sociala nätverk då han/hon i en liten respektive stor stad 

samlar in information beträffande utlåning till små och medelstora företag. Undersökningen 

bestod av två personliga intervjuer och två telefonintervjuer som har utförts på 

Handelsbankens kontor i Falkenberg och Malmö City. Utifrån vår teori har vi skapat en 

sammanfattande modell som vi sedan har omarbetat efter det att vi samlat in och analyserat 

vår empiri. Det samlade resultatet av vår teoretiska och empiriska undersökning visar att en 

kreditbedömare i en liten stad utnyttjar sitt sociala nätverk i hög utsträckning i syfte att samla 

in information till kreditbedömningsprocessen. Detta i jämförelse med en stor stad där det 

sociala nätverket tenderar att inte utnyttjas alls. Undersökningen visar även att det sociala 

nätverket har betydelse för att generera personinformation som sedan används i 

kreditbedömningsprocessen samt ge lokal-, marknads- och branschinformation. Vi har även 

konstaterat att det finns olikheter i vilka utlåningstekniker en kreditbedömare i en liten 

respektive stor stad lägger störst vikt på. 
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1. Inledning 

I denna inledande del av uppsatsen har vi valt att ta upp bakgrunden till vårt problem och 

därefter framföra en diskussion om denna. Detta kommer sedan att utmynna i en 

problemformulering där vi framställer vår frågeställning och därefter vårt syfte. 

1.1 Bakgrund 

”Utnyttjandet av det sociala nätverket är en av de mest välbevarade offentliga hemligheterna 

bakom kreditbedömningar inom bankvärlden. Detta är ett fenomen som alla erfarna bankmän 

känner till, men sällan diskuterar.” (s.168) 

 – Silver (2003) 

Bankers finansiering av små och medelstora företag, även kallat SME, har en mycket lång 

historia bakom sig (Silver, 2003). Redan under medeltiden finansierade banker olika typer av 

affärsverksamheter och denna finansiering är i grunden, och har alltid varit lokalt förankrad 

(ibid.). Banker har genom hela sin långa utveckling ansett det ytterst nödvändigt att låna ut 

lokalt, eftersom den tillgängliga informationen är bättre ju närmare kunden beslut om 

finansiering sker (ibid.) Detta fenomen brukar beskrivas som ”kyrktornsprincipen”, det vill 

säga att all utlåning sker inom ett avstånd på vilket man kan se det lokala kyrktornet (ibid.). I 

princip alla moderna banker har växt fram ur lokala och regionala bankverksamheter där 

mallsystem och de datoriserade systemen blir allt mer avancerade (ibid.). Bruns (2008) 

undersöker de risker som bankerna tar i sitt arbete med SME och han anser att finansieringen 

av dessa genom utlåning är vikigt för bankerna.  

I Sverige är 95 % av samtliga företag klassade som små eller medelstora och detta gör dem till 

en mycket intressant kundgrupp för bankerna (Bruns, 2003). Samtidigt menar Ang (1991) att 

de större företagen har det betydligt enklare att finansiera sin verksamhet än vad de små- och 

medelstora företagen har. Dessutom har ett stort antal studier från ett flertal länder visat att 

SME under de senaste decennierna haft en stor och växande betydelse för skapande av nya 

arbetstillfällen (Kirchhoff & Phillips, 1988; Picot & Dupuy, 1998). Det är därför idag få som 

skulle motsätta sig påståendet att majoriteten av nya jobb uppstår i SME (Cressy et al.; 1996 

Davidsson et al., 2001).  

I svenska små- och medelstora företag är banken den vanligast förekommande externa 

finansieringskällan och banken utgör således en viktig finansieringskälla för många företag 

(Berggren, 2006; Landström, 2003). Även Olofsson och Berggren (1998) visar i sina studier 

att småföretag i Sverige finansieras främst av banker. Tegin (1997) menar att de flesta 

företagen i Sverige är beroende av krediter för att kunna överleva. 

Innan ett kreditbeslut kan fattas måste en kreditbedömning utföras. Utfallet av 

kreditbedömningen beror på hur mycket information om kredittagaren som kreditbedömaren 

har (Andersson, 2001). Beroende på hur bankerna bearbetar den information man har är också 

en påverkande effekt på hur utfallet kommer att bli (ibid.). En bearbetad information som 

leder till ett korrekt beslut beror på hur mycket och hur pålitlig information man har (Berger 

& Udell, 1995).  
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Enligt Svensson och Ulvenblad (1994) använder sig kreditgivare av flera källor i sitt sökande 

och tolkande av information om det kreditsökande företaget. Kreditgivarens sociala nätverk är 

en av dessa källor (Ferrary, 2003; Silver & Vegholm, 2009; Svensson & Ulvenblad, 1994).  

Coleman (1988) och Nahapiet och Ghoshal (1998) menar att det sociala nätverket och den 

lokala informationen är viktig för kreditbedömningen. Detta har i sin tur en positiv inverkan 

på hans/hennes ekonomiska framgång (ibid.). Även svenska studier har visat att det sociala 

nätverket har betydelse för affärsverksamheten (Davidsson, 1994; Johannisson, 1996) och 

även för kreditbedömningen (Svensson-Kling, 1999; Silver & Vegholm, 2009; Svensson & 

Ulvenblad, 1994).  

Silver (2003) menar dock att det i dag på grund av teknikutveckling och allt större 

bankkoncerner finns tecken som tyder på att allt fler banker börjar ompröva idén om lokal 

kreditgivning och allt fler avgörande beslut långt från de företag som ska finansieras. Den 

individuella informationen om det enskilda företaget verkar inte lika viktigt längre (ibid.) 
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1.2 Problemdiskussion 

Den mänskliga sidans betydelse får stöd i forskning där det ständigt växer fram nya belägg för 

individens viktiga roll i samband med kreditbedömning (Svensson & Ulvenblad, 1994). 

Författarna menar att det är i stort sett upp till kreditbedömaren att bestämma vilka variabler 

som han/hon väljer att fokusera mest på. Kreditbedömare skiljer sig avsevärt åt i sättet att 

bedöma kunders kreditansökningar även om det finns omfattande och standardiserade 

kreditpolicies att följa (ibid.). Vissa kreditbedömare fokuserar exempelvis mer på finansiell 

information medan andra strävar efter att fokusera mer på den kvalitativa för att fånga 

företagets utveckling över tiden för att därmed få ett bredare perspektiv (ibid.). Det finns 

följaktligen grund att förvänta sig individuella skillnader i sättet att hantera information inför 

kreditbeslutet och att detta har inverkan på bankernas kreditbedömning (ibid.). 

Vi ser därmed likheter i teorin om transaktions- och relationsbaserad utlåning där den 

sistnämnda kan definieras som en typ av utlåning som baseras på egenutvecklad mjuk 

information om låntagaren (Udell, 2008). Mjuk information är kvalitativ information som 

inhämtas av banken genom flera interaktioner med låntagaren, ofta genom att tillhandahålla 

fler finansiella tjänster eller genom kontaktnät i form av sociala nätverk (ibid.). Man kan 

sammanfatta relationsbaserad utlåning med att banken drar nytta av företagens tidigare 

interaktioner med sina leverantörer, kunder, konkurrenter, andra företag och 

företagsorganisationer i den lokala marknaden, d.v.s. det sociala nätverket (ibid.). Vi tror 

således med stöd av Ferrary (2003), Silver (2003) och Svensson och Ulvenblad (1994) att det 

sociala nätverket har en stor betydelse i kreditbedömningen.  

Stora banker som är mer centraliserade och finns i större städer förlitar sig mer på kvantitativ 

information (Udell 2008). Detta leder därmed till att de lägger större vikt på en 

transaktionsbaserad utlåning som baseras på hård fakta vilket innebär mätbar och 

kvantifierbar information som exempelvis nyckeltal (ibid.). Däremot, de små bankerna som är 

mer decentraliserade förlitar sig mer på kvalitativ information och lägger därför större vikt vid 

relationsbaserad utlåning (Berger et al., 2005; Cole et al., 2004; Scott, 2004). Det finns 

således en politisk oro mot den globala trenden mot en centraliserad kreditgivning (Udell 

2008). Större banker förvärvar mindre banker och mindre banker slås samman med andra 

mindre för att på så sätt bli större (ibid.). Den genomsnittliga storleken på bankerna ökar och 

om detta fortlöper så kan SME som är i behov av relationsbaserad utlåning bli allt mer 

ekonomiskt begränsade (ibid.).  

Denna teori går hand i hand med teorin om det sociala nätverkets betydelse i lokal kontext 

och hur dessa utnyttjas mer i en liten stad (Silver, 2003). Han förklarar vidare att det 

grundläggande svaret gällande lokal samhörighet säger att ju mer den lokala samhörigheten är 

desto starkare band finns mellan aktörerna och ju mer kommer det sociala nätverket att 

utnyttjas och spela roll för att skapa viktig information som senare är av stort värde i 

kreditbedömningsprocessen (ibid.).  Kreditbedömare i småstäder är generellt mer positiva till 

starka relationer till företaget än kreditbedömare i storstäder (Svensson & Ulvenblad, 1994). 

Som vi tidigare nämnt så pekar teorin på att det sociala nätverket spelar en viktig roll i 

kredithanteringen, och om detta nu är fallet motsäger sig det trenden om ett allt mer 

centraliserat beslutfattande som vi anser att dagens samhälle strävar mot. Allt fler lokala 

kontor läggs ner och således försämras den personliga relationen till kreditbedömaren. Vi tror 
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därmed att kreditbedömaren i en stor stad får svårt att utnyttja denna relation i 

kreditbedömningen. 

Vi vill gå djupare i dessa resonemang och tydligare utreda och förklara fenomenet sociala 

nätverk. Genom denna fördjupning vill vi speciellt utreda det sociala nätverkets roll i 

informationshanteringen och klargöra vilka av Altman och Saunders (1998) 

bedömningsfaktorer som har störst betydelse för kreditbedömaren i en liten respektive stor 

stad. Vi undersöker sedan hur dessa faktorer är kopplade till det sociala nätverkets betydelse 

och utlåningstekniker. Tenderar det så att någon bedömningsfaktor är direkt relaterad till 

kreditbedömarens sociala nätverk vill vi ta reda på vilken. Skulle så vara fallet bör vi 

sannolikt upptäcka skillnader i hur mycket information kreditbedömaren har att tillgå vid 

informationsinsamlingen i en stor respektive liten stad. 

Skulle det visa sig så att kreditbedömaren i en stor stad har svårt att utnyttja sitt sociala 

nätverk, som teorin talar för, innebär detta att man skulle gå miste om denna 

informationskälla vid en eventuell centralisering av bankväsendet, som trenden idag pekar på. 

Detta skulle i så fall återigen innebära att en kreditbedömare i en liten stad har ett bredare 

underlag att fatta sina beslut på jämfört med en kreditbedömare i en stor stad. Bestämmer sig 

bankerna för att fortsätta öka graden av centralisering menar Silver (2003) att viktiga lokala 

informationsbärare som är användbara i kreditbedömningen kommer att gå förlorade.  

Det vi vill undersöka i denna uppsats är vilken betydelse det sociala nätverket har vid 

informationsinsamlingen inför kreditbeslut. Vi kommer då, förhoppningsvis, indirekt även att 

kunna påvisa en av många effekter som centraliseringen av bankkontor kan ha på 

kreditbedömningsprocessen. 

1.3 Problemformulering 

Vilken betydelse har kreditbedömarens sociala nätverk vid informationsinsamlingen inför 

kreditbeslut gentemot SME i en liten respektive stor stad? 

1.4 Syfte 

Vi vill med denna studie förklara betydelsen av kreditbedömares sociala nätverk vid 

informationsinsamlingen inför kreditbeslut till SME samt belysa skillnader i dess nyttjande i 

en liten och en stor stad. 

1.5 Definitioner 

Informationsinsamling 

Innan ett kreditbeslut kan fattas måste en kreditbedömning utföras. Utfallet av 

kreditbedömningen beror på hur mycket information om kredittagaren som kreditbedömaren 

har (Andersson, 2001). Beroende på hur bankerna bearbetar den information man har är också 

en påverkande effekt på hur utfallet kommer att bli (ibid.). Vi menar således hur 

kreditbedömaren värdesätter/analyserar olika sorters information inför kreditbeslut och vilken 

betydelse har det sociala nätverket som informationsbärare? 
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SME 

SME är ett samlingsnamn för fristående små och medelstora företag, och företag som 

tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag, som:  

– sysselsätter färre än 250 personer och  

– vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller  

– vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år (http://ec.europa.eu, 2010-02-

10). 

Kreditbedömare 

Den part i avtalet som ger kredit, utgörs på den svenska kreditmarknaden av affärsbanker, 

sparbanker, finansieringsbolag, försäkringsbolag, hypoteksinstitut, myndigheter m fl. 

(Broomé et al, 1998). 

Småstad 

Vi har valt att använda oss utav Svensson (2000) definition av en småstad som en mindre 

tätort med mellan 20 000 och 50 000 invånare. 

Storstad 

Enligt SCB (www.scb.se, 2010-02-10) är en storstad en tätort som har mer än 200 000 

invånare. I Sverige anses vanligtvis Stockholm, Göteborg och Malmö vara storstäder (ibid.) 

Sociala nätverk 

Kreditbedömaren bygger upp ett socialt nätverk genom att knyta kontakter och skapa sociala 

relationer i den miljö han/hon verkar i. Sociala nätverk skiljer sig från kommersiella nätverk 

genom att relationerna är av mer privat, informell och social karaktär i motsatt till av rent 

affärsmässiga (NUTEK, 1993).  



 

6 

 

1.6 Fortsatt disposition 

 

 

Figur 1.6 Modell över uppsatsen disposition. Källa: Egen 

I detta kapitel redogörs uppsatsens metod som introducerar 

de val av metodansats som tillämpas i uppsatsen för att 

uppfylla dess syfte. Här ges även en förklaring av vår 

problemformulering. 

I detta kapitel har vi valt att redovisa relevant forskning 

kopplat till vårt ämnesområde. Först presenteras de teorier 

som ligger till grund för vår undersökning samt vad tidigare 

forskning som berör vårt ämne har kommit fram till. Detta 

kommer senare att mynna ut i en förenklad modell.  Den 

teoretiska referensramen används sedan vid analys av 

insamlad data. 

I detta kapitel har vi beskrivit vårt empiriska 

tillvägagångssätt i uppsatsen. Vi förklarar först vilka urval 

vi gjort för att sedan redogöra för vilket tillvägagångssätt vi 

valt. Vi förklarar sedan vidare hur insamlad data blivit 

behandlad innan inför analysen. 

 

I detta kapitel har vi redovisat det primärdata som vi samlat 

in genom våra intervjuer på Handelsbankens kontor. Datan 

kommer att presenteras stad för stad där vi använder samma 

rubriker på båda presentationerna. 

Under detta kapitel kommer vi först analysera 

respondenternas svar enskilt. Därefter jämför vi deras svar 

med varandra för att lyfta fram likheter och olikheter. 

Vidare kommer resultatet från den empiriska 

undersökningen ställas mot den teoretiska referensramen 

för att på så sätt analysera resultatet samt visa på likheter 

och skillnader mellan teori och empiri. 

 
I detta avslutande kapitel kommer vi att koppla tillbaka till 

undersökningens syfte för att svara på vår problemställning. 

Vi kommer även att presentera implikationer och vad vi har 

för förslag till fortsatt forskning inom området. 
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2. Uppsatsens metod 

I detta kapitel redogörs uppsatsens metod som introducerar de val av metodansats som 

tillämpas i uppsatsen för att uppfylla dess syfte. Här ges även en förklaring av vår 

problemformulering. 

Jacobsen (2002) menar att problemställningen avgör vilket slags undersökningsupplägg vi bör 

använda samt vilken metod vi ska använda oss utav för att samla in empiri. Vanligen skiljer 

han mellan 3 dimensioner som kan användas för att analysera problemställningen. 

 Om problemställningen är oklar eller klar 

 Om problemställningen är förklarande eller beskrivande 

 Om vi vill generalisera eller inte 

Vi ansåg oss ha haft en klar problemställning som enligt Jacobsen (2002) symboliseras som 

en problemställning där det finns en väl utarbetad teori, men forskarna vill se vad som händer 

om man inför ytterligare variabler. I en sådan typ av problemställning är värdena, variablerna 

och enheterna väldefinierade och forskaren vill bara nyansera fenomen som är ganska väl 

förstådda (ibid.). Exempelvis har Silver (2003) en undersökning om lokala skillnader i 

kreditgivning. Vi ville utföra en liknande undersökning där vi bland annat ville tillföra 

teorierna om relationsbaserad utlåning och transaktionsbaserad utlåning samt teorin om 

kreditbedömningens fem C. 

Jacobsen (2002) menar vidare att en förklarande undersökning ska klargöra sambandet mellan 

fenomen (orsak och verkan). Han menar att vi ibland i förväg kan ha en åsikt om vad vi 

kommer att hitta. Denna kunskap kan vara spekulationer som kan få oss att lägga fram ett 

påstående – en hypotes – om vad vi tror oss kunna säga om problemet (ibid.) Därefter 

undersöker vi om detta påstående är sant eller inte (ibid.). En förklarande problemställning 

kan formuleras ”Varför ser ett tillstånd ut som det gör?” (ibid.). Här är vi ute efter orsakerna 

till problemet (ibid.). Vi ansåg här att vi hade en förklarande problemställning då vi hade vissa 

åsikter och spekulationer om vad vi skulle hitta och undersökte vidare om detta stämde eller 

inte.  

Jacobsen (2002) menar att med en deduktiv datainsamlingsmetod arbetar man ”från teori till 

empiri”. Anhängare av denna strategi hävdar att det bästa sättet att arbeta är att först skaffa sig 

förväntningar om hur världen ser ut för att sedan samla in empiri för att se om dessa stämmer 

överens med verkligenheten (ibid.) Dessa förväntningar bygger på tidigare forskning och 

teorier (ibid.). Vi ansåg att vi hade en deduktiv ansats där vi utgick från teorin när vi samlade 

in empirin. Vi hade vissa förväntningar och ville se om dessa stämde överens med 

verkligheten. 

Vi ställde oss frågan om vi ville generalisera problemet eller inte. Vi ansåg det mindre viktigt 

i vårt fall då vi ville fånga kreditbedömarnas attityder till olika informationsbärare för att 

sedan kunna jämföra dessa med varandra och om det fanns skillnader mellan en liten och en 

stor stad. Jacobsen (2002) menar att om generalisering är mindre viktig kan vi ofta välja en 

mer intensiv undersökningsmetod, det vill säga att koncentrera sig på färre enheter. Jacobsen 

(2002) menar vidare att om vi är intresserade av att förstå eller förklara vad som sker i en 
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speciell situation, eller förklara en specifik händelse, bör vi som sagt välja en intensiv 

utformning. Ett sådant upplägg lämpar sig bäst när vi vill gå på djupet och försöka få fram så 

många nyanser och detaljer i själva fenomenet som möjligt (ibid.). Det centrala i en sådan 

problemställning brukar vara att få fram en helhetsbild av ett fenomen (ibid.). 

Utgångspunkten för detta är ofta att vi vill finna skillnader i uppfattningen av ett fenomen 

samtidigt som vi vill få fram likheter och olikheter (ibid.). Tonvikten ligger alltså på att få 

grepp om individens uppfattning och tolkning av fenomenet (ibid.). Detta tyckte vi passade in 

bra på vår problemställning där vi som sagt ville undersöka individens uppfattningar och 

tolkningar av situationen i en liten och en stor stad.  

Jacobsen (2002) menar att i en intensiv uppläggning skall undersökningen koncentreras på 

några få enheter. Vi bör därför välja en metod som får fram många nyanser, vilket normalt 

kräver att man koncentrerar sig på ett fåtal enheter (ibid.). Dessa metoder lämpar sig för 

insamling av det Jacobsen (2002) benämner kvalitativa data. 

Jacobsen (2002) beskriver även att en kvalitativ ansats är i regel avsedd för att få fram hur 

människor tolkar och förstår en given situation eller ämne. Detta ansåg vi stämma bra överens 

med vår undersökning då vi ville undersöka betydelsen av kreditbedömarens sociala nätverk 

och storlek på stad när han/hon samlar in information inför ett kreditbeslut.  

Fördelarna med en kvalitativ ansats är att det råder hög intern giltighet, på grund av att 

forskarna inte påtvingar fram givna svar hos respondenterna, utan fångar upp detaljer, nyanser 

och det unika (Jacobsen, 2007). Han menar vidare att genom detta kommer den ”riktiga” 

förståelsen av ett fenomen fram. Nackdelarna med att använda sig av kvalitativa metoder är 

att det oftast är resurskrävande (ibid.). Med tanke på den begränsade tiden vi haft är detta 

något som vi är beredda att hålla med om. Jacobsen (2007) beskriver vidare att prioritering av 

många variabler bör göras framför många enheter, det vill säga så att det blir en intensiv 

utformning. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel har vi valt att redovisa relevant forskning kopplat till vårt ämnesområde. Först 

presenteras de teorier som ligger till grund för vår undersökning samt vad tidigare forskning 

som berör vårt ämne har kommit fram till. Detta kommer senare att mynna ut i en förenklad 

modell.  Den teoretiska referensramen används sedan vid analys av insamlad data. 

3.1 Kreditbedömningsprocessen 

Kreditbedömningar är avsedda för att identifiera företag som kommer att överleva och ha 

kapacitet att återbetala hela lånet, respektive identifiera de företag som inte kommer att 

överleva (Altman, 1984; Dernroth, 1993). Forskning har strävat efter att skapa modeller som 

ger oss indikationer om att det finns en viss möjlighet att använda vissa nyckeltal såsom 

soliditet och kassaflöde för att förutsäga risker för konkurs (ibid.). Bankernas ambition att 

bygga komplicerade modeller tenderar emellertid att vara utvecklade utifrån stora, 

väletablerade företag som därför är mindre användbara i SME (Ang, 1991; Svensson & 

Ulvenblad, 1994). Forskare har funnit att de finansiella nyckeltalen har mindre betydelse än 

kvalitativ data när det handlar om kreditgivning till SME (Keasey & Watson, 1991). Det finns 

således argument för en ökad användning av kvalitativa faktorer som personliga 

karaktärsdrag, kompetens och ärlighet (Glassman, 1987). Ett problem är dock att det är svårt 

att bedöma och framförallt samla in kvalitativ data (ibid.).  

Green (1997) beskriver att i första steget mottas en kreditansökan från kunden. Det är då 

tjänstemannen som bedömer huruvida den är rimlig eller inte. Godkänds denna ansökan 

skickas ett beslutsunderlag till en högre instans för en noggrannare översikt (ibid.). Vid höga 

belopp blandas flera instanser in i granskningen men om nu krediten beviljas är det den första 

instansen som verkställer detta beslut (ibid.). I nästa steg så följer kreditbedömaren upp 

kreditmottagaren regelbundet för att minimera eventuella kreditförluster. Bedömningen som 

utförs har två målsättningar; minimera risk samt maximera avkastningen ur bankens synvinkel 

(ibid.). 
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Figur 3.1 Kreditbedömningsprocessen. Källa: Andersson (2001) 

Det viktigaste målet för bankerna är att finna företag som har god återbetalningsförmåga men 

även kunna överleva på marknaden under kredittidens gång (Kling, Driver och Larsson, 

2003). 

Kreditbedömaren samlar under beredningsfasen in information för att kunna bedöma den risk 

som en kredit innebär och under kreditens livslängd så finns det två sorters risk som 

kreditgivaren utsätts för (Broomé et al., 1995). Författarna beskriver dessa enligt följande: 

- Risk för att betalning ställs in – risken är kopplad till den kreditsökandes framtida 

återbetalningsförmåga. Kreditbedömaren samlar in information för att bilda sig en 

uppfattning om hur stor denna risk är. Denna information är speciellt inriktad på 

personen bakom företaget, affärsidén och siffermaterialet. 

- Risk vid betalningsinställelse – Detta är den situation som bildas när en kredittagare 

inte kan fullfölja sina betalningsåtaganden. Det man i denna situation fokuserar på är 

de säkerheter som kredittagaren har. 

 

Innan ett kreditbeslut kan fattas måste en kreditbedömning utföras (Andersson, 2001). Utfallet 

av kreditbedömningen beror på hur mycket information om kredittagaren som 

kreditbedömaren har (ibid.). Beroende på hur bankerna bearbetar den information man har är 

också en påverkande effekt på hur utfallet kommer att bli (ibid.). En bearbetad information 

som leder till ett korrekt beslut beror på hur mycket och hur pålitlig information man har 

(Berger & Udell, 1995). 
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3.1.1 Informationsinsamlingen inför kreditbeslut 

Den mänskliga sidans betydelse får stöd i forskning där det ständigt växer fram nya belägg för 

individens viktiga roll i samband med kreditbedömning (Svensson & Ulvenblad, 1994). Det 

är i stort sett upp till kreditbedömaren att bestämma vilka variabler som skall fokuseras mest 

på (ibid.). Kreditbedömare skiljer sig avsevärt åt i sättet att bedöma kunders 

kreditansökningar även om det finns omfattande och standardiserade kreditpolicies att följa 

(ibid.). Vissa kreditbedömare fokuserar exempelvis mer på finansiell information samtidigt 

som andra strävar efter att fokusera mer på den kvalitativa för att fånga deras utveckling över 

tiden från ett bredare perspektiv (ibid.). Det finns följaktligen grund att förvänta sig 

individuella skillnader i sättet att hantera information inför kreditbeslutet och att detta har 

inverkan på bankernas kreditbedömning (ibid.). 

Svensson & Ulvenblad (1994) säger att kreditbedömare får sin information från olika 

informationsbärare. Exempel på informationsbärare kan vara en persons uppträdande, en 

persons klädsel, ett samtal, en årsredovisning eller andra händelser som förmedlar information 

(ibid.). Författarna menar att dessa signaler sedan tolkas och på så vis blir detta den 

tillgängliga informationen där kvalitén på informationen är avgörande för kredithanteringen. 

Informationen delas in av i olika kategorier beroende på typ av information (ibid.); 

 Företagsspecifik information: information som direkt avser företaget. 

 Kontextuell information: information som indirekt avser företaget, t ex allmän 

information om händelser som kan påverka företaget. 

 Kommersiell information: ekonomisk information om direkta affärsförutsättningar. 

 Social information: information om t ex personer, värderingar och trender. 

Den kontextuella-sociala informationen avser allmän information om samhällstrender, 

attityder och värderingar (ibid.). Ett bra exempel på detta är den växande miljömedvetenheten 

i samhället (ibid.). Företagsspecifik-social information är i huvudsak information om personer 

i företaget, t ex ägare, företagsledare och andra nyckelpersoner i företaget (ibid.). 

Kreditbedömare ser t ex skilsmässa och alkoholism som viktiga varningssignaler (ibid.). 

Kommersiell information delas in i företagsspecifik-kommersiell information, t ex att man 

inte får kredit från en leverantör, och i kontextuell-kommersiell information, t ex förändringar 

i konjunkturen (ibid.). 

Figur 3.1.1 Olika kategorier av information. Källa: Svensson & Ulvenblad, (1994) 
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3.2 Sociala nätverk 

Silver och Vegholm (2009) menar att nätverk är oerhört viktigt av flera orsaker. Först och 

främst är det en öppen kanal mellan företagen och politiken som oftast genererar i att de mest 

relevanta frågor besvaras (ibid.). För det andra kan de lokala politikerna få legitimitet för 

företagen och därigenom tillhandahålla sitt stöd när behovet uppstår (ibid.). Slutligen genom 

att bredda nätverket tillåts fler aktörer att engagera sig i den lokala och regionala utvecklingen 

och därigenom öka kompetensnivån (ibid.). Ett socialt nätverk karakteriseras av relationer av 

social och informell karaktär (NUTEK, 1993). Ekonomiska åtgärder i de flesta 

tillväxtekonomier tenderar att vara baserade på sociala nätverk (Peng & Heath, 1996). 

Nahapiet och Ghoshal (1998) beskriver att i de flesta nätverk kommer myter, berättelser och 

uppfattningar förändras över tiden och en typ av gemensam förståelse kommer så småningom 

att utvecklas inom nätverket. En sådan gemensam förståelse är till hjälp för att underlätta 

kommunikationen inom nätverket (ibid.). Ett problem för många kommuner som behöver 

ändra mönster är att de saknar en gemensam trosuppfattning, ett gemensamt mål att sträva 

efter (ibid.). Dessa mål och idéer är av stor vikt för att nätverket ska vara framgångsrikt 

(ibid.). 

3.2.1 Sociala nätverk i banksektorn 

I sociologiskt orienterande studier anförs ofta betydelsen av bankers medverkan i lokala o 

regionala nätverk, och därmed i den lokala finansieringen av SME (Cole et al., 2004). 

Kännetecknandet av denna verksamhet är deltagandet i sociala nätverk, där kontakter skapas 

som kan utnyttjas för ökad kännedom om det lokala och regionala näringslivet (Caroll & Teo, 

1996). Inte minst används olika näringslivsorganisationer som mötesplatser i syfte att skapa 

och underhålla sociala kontakter som sedan blir till nytta i arbetet (Silver & Vegholm, 2009). 

Även andra studier har visat att det sociala nätverket har betydelse för affärsverksamheten 

(Davidsson, 1994; Johannisson, 1996). Det sociala nätverket omfattar bankmannens relationer 

som är av helt eller delvis social karaktär till olika personer (Svensson & Ulvenblad, 1994). 
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I figur 3.2.1 åskådliggörs vad Svensson & Ulvenblad (1994) kallar för bankmannens totala 

nätverk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2.1 Bankmannens nätverk. Källa: Svensson & Ulvenblad (1994) 

1. Dyadrelationen – relationen mellan låntagare och långivare (Svensson & Ulvenblad, 

1994). Relationen skapar en möjlighet för bankmannen att få både social och 

kommersiell information och genom direkt kontakt mellan kredittagare och 

kreditgivare ökar sannolikheten att informationen inte förvrängs av en förmedlande 

persons tolkning (ibid.). 

 

2. Inre kommersiella nätverk – Består av bankmannen, företaget och de närmaste 

kommersiella aktörerna runt företaget. Exempel på detta är revisor, jurist eller konsult. 

Den kreditsökande kan således välja att lämna sin revisor som referens (Svensson & 

Ulvenblad, 1994). Informationen från denna nivå av bankmannens nätverk är i 

huvudsak av kommersiellt syfte, bankmannen använder sedan dessa relationer 

framförallt i syfte att skaffa sig specifik affärsmässig företagsinformation det vill säga 

det kommersiella nätverket utnyttjas (ibid.). 

3. Lokala nätverket – Består av bankmannens relationer i samhället där denne verkar 

(Svensson & Ulvenblad, 1994). Nätverket genererar social, lokal och företagsspecifik 

information samt hjälper bankmannen att tolka både social och kommersiell 

information om det specifika företaget (ibid.). Silver (2003) understryker att bankmän 

bygger upp ett socialt nätverk i den lokala kontext de verkar i och nätverket utnyttjas 

sedan i hög grad för att få information rörande kreditärenden. 

4. Kontext nätverk – Denna nivå innefattar bankmannens samtliga relationer, både svaga 

och starka (Svensson & Ulvenblad, 1994). 

5. Bankorganisationen – Denna sträcker sig över alla nivåer i nätverket och består av 

samtliga relationer inom banken (Svensson & Ulvenblad, 1994). 

Cole et al. (2004) analyserar skillnaderna mellan stora och små bankers utlåning till 

SME. Denna studie tyder på att stora banker använder standardiserade kvantitativa kriterier i 

sin besluts- och informationsprocess. Samtidigt som mindre banker förlitar sig i högre grad på 

personlig interaktion som samlas in genom kreditbedömarens sociala nätverk (ibid.). Eftersom 

banker i en stor stad möter agentproblem med att bevilja lån, måste de standardisera sina 
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godkännanden och informationsinsamlingsprocess för att på så sätt undvika dessa problem 

(ibid.). 

Cole et al. (2004) studie visar att de stora bankerna är mer benägna att godkänna ett lån när 

den sökande har tillgång till kommersiella finansiella poster vilket tyder på att det är dessa 

poster de värdesätter högst vid en informationsinsamling. Små banker använder en mer 

godtycklighet och förlitar sig i högre grad på redan existerande relationer som ger information 

om låntagarens karaktär och lägger således mindre vikt på de kommersiella finansiella 

variablerna jämfört med de stora bankerna (ibid.). 

Berger et al. (2001) hittar några bevis som överensstämmer med Cole et al. (2004). De tycker 

att små banker är bättre än stora banker i sin bearbetning av kvalitativ information och lägger 

således störst vikt på denna i sin informationsinsamlingsprocess. Stora banker interagerar mer 

opersonligt med låntagare och koncentrerar sig mer på kommersiella finansiella poster som 

samlas in genom de kommersiella nätverken (ibid.). 

Teorin om relationsbaserad utlåning bygger enligt Udell (2008) på information som över tiden 

samlats in genom ömsesidig kontakt med företaget, företagaren och det lokala samhället. Han 

benämner även detta som mjuk information och menar att baserat på relativa fördelar och 

kostnader kan relationsbaserad utlåning vara bäst lämpad för vissa typer av SME. I likhet med 

Udell (2008) menar även Berger et al. (2005), Cole et al. (2004), Scott (2004) och Stein 

(2002) att det finns två typer av utlåningstekniker; relationsbaserad och transaktionsbaserad 

utlåning, där den sistnämnda bygger på hård information vilket innebär mätbar och 

kvantifierbar information som exempelvis nyckeltal. Relationsbaserad utlåning är bäst lämpad 

för SME som är mer svårbegripliga och transaktionsbaserad utlåning passar bäst för SME som 

är mer öppna, d.v.s. bättre tillgång till hård information (ibid.). 

Elyasiani och Goldberg (2004) menar att långivare har flera alternativ för att samla in 

information om låntagare. Bankerna kan kräva att få detaljerad ekonomisk information 

alternativt kan kreditbedömaren använda sig av personliga kontakter med låntagaren, hans 

familj och vänner utanför den finansiella sfären som i sin tur kan bidra med värdefull 

information inför kreditbeslutet (ibid.). Författarna beskriver vidare att denna information är 

mer lämplig när det handlar om SME eftersom stora företag oftast är mer öppna. Mycket av 

intresset för relationsbaserad utlåning kretsar kring utlåning till SME eftersom i dessa företag 

är det relativt svårt att tillhandahålla den nödvändiga information, som behövs i 

kreditprocessen (ibid.). 

Silver (2006) menar att centraliserade bankorganisationer kännetecknas av att de lägger stor 

vikt vid all typ av kvantitativ information d.v.s. transaktionsbaserad utlåning. Denna 

utlåningsteknik kännetecknas av att det sociala nätverket utnyttjas allt sämre jämfört med en 

decentraliserad bankorganisation som kännetecknas av en mer relationsbaserad utlåning där 

det sociala nätverket utnyttjas i större utsträckning (ibid.). 

3.2.2 Lokala skillnader 

Silver (2001) menar att bankerna genom hela sin utveckling ansett det nödvändigt att låna ut 

lokalt eftersom den information som finns tillgänglig är bättre ju närmare kunden man är. 

Detta kan också beskrivas som ”kyrktornsprincipen”, d.v.s. all utlåning sker inom ett avstånd 

som kan överblickas från det lokala kyrktornet (ibid.). Vidare menar Silver (2006) att det 
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finns tecken på att de svenska bankerna arbetar hårt med att försöka centralisera 

kreditgivningen då det blir allt vanligare att kreditmallar används. Dessa tenderar också att bli 

mer och mer utförliga med tiden (ibid.). Detta leder till att vi i det långa loppet står med ett 

frågetecken om det överhuvudtaget är meningsfullt att bevara lokalkontoren (ibid.). Även 

Petersson (2006) stödjer denna tes om centraliserad kreditgivning då han beskriver att detta 

kan leda till att bankernas fysiska närvaro blir allt mindre, framförallt i landsbygdsregionerna. 

Udell (2008) samt Louge (2006) menar att en ökad centralisering i bankväsendet har medfört 

att tillgången på lånekapital minskat vilket gör det svårare för SME:s expansion.  

Silver (2001) menar vidare att det sociala nätverket utnyttjas mer på mindre orter för 

affärsmässiga skäl. Det sociala nätverket är begränsat till sin storlek och används för att knyta 

kontakter mellan den lokala banken och företag/advokater/revisorer/myndigheter på orten 

(ibid.). Författaren menar även att bankerna på mindre orter är mer benägna att skaffa 

information från lokala nätverk, medan i storstaden är relationen mer orienterad mot andra 

aktörer och de sociala nätverken utnyttjas allt sämre. Detta kan förklaras att på mindre orter 

har banken en betydligt större mängd information till sitt förfogande (ibid.). Kontorschefer på 

mindre orter känner bättre till olika aktörer lokalt genom sitt sociala nätverk, vilket påverkar 

deras strategi i sin kreditbedömning (ibid.). Svensson-Kling (1999) menar även hon att det 

förekommer starka informella sociala relationer mellan bank och företag på mindre orter och 

menar samtidigt att denna relation är betydligt sämre på större orter.  Även Wallander (1998) 

menar att den lokala kontexten har en klar inverkan på kreditbedömning, och att beslut som 

fattas på denna basis anses vara mer välinformerade än beslut som saknar denna dimension. 

Kreditbedömare i småstäder är generellt mer positiva till starka relationer till företaget än 

kreditbedömare i storstäder och kreditbedömare på regionnivå (Svensson & Ulvenblad, 1994). 
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Figur 3.2.2.A Kategorier av bankmän och deras sätt att utnyttja relationer. Källa: Svensson & Ulvenblad (1994) 

Kreditbedömare i småstäder underhåller och utvidgar sina nätverk både socialt, som grannar 

och släktingar, men även kommersiella, med syfte att förbättra informationsinsamlingen i 

anknytning till företaget (Svensson & Ulvenblad, 1994). Detta görs i större utsträckning än 
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kreditbedömare i storstäder, och kreditbedömare i småstäder känner även till de flesta av 

ortens invånare (ibid.) Ofta är de aktiva i diverse sociala nätverk som Rotary eller annan 

föreningsverksamhet och erhåller genom dessa mycket information (ibid.). En kreditbedömare 

i en storstad har inte lika god företagsspecifik kunskap och måste därför relatera 

informationen till mer kvantitativ data såsom nyckeltal m.m. (ibid.). Banker i småstäder har 

alltså goda förutsättningar att bedriva en sund kreditgivning, eftersom de arbetar aktivt med 

att utveckla sina nätverk (ibid.). Som sagt bäst förutsättningar finns, som nämnts tidigare, hos 

dem som väljer att inte bedriva sin kreditverksamhet längre bort än att de fortfarande kan se 

kyrktornet (ibid.). 

Silver (2003) menar att i princip alla moderna banker har växt fram från lokal och regional 

nivå, men med dagens tekniska utveckling och tendensen till att skapa allt större bankkontor 

finns det tecken på att flera banker emellertid håller på att bortse från denna idé om lokal 

finansiering och börja med s.k. ”credit scoring”. Detta innebär att man vill skapa mallsystem 

och besluten fattas långt ifrån där det gällande företaget ska finansieras (ibid.). I takt med att 

bankerna väljer att centralisera sitt beslutsfattande finns misstankar och oroligheter att vissa 

regioner kommer att påverkas mer än andra (ibid.). Här pekar forskning på att storstäder 

kommer att prioriteras mest (ibid.). 

Silver (2001) menar att det finns skillnader i bankernas kreditbedömning gentemot SME, 

särskilt vad det gäller mindre orter kontra storstad. Där kreditgivning till mindre företag 

utanför storstadsområden är baserad på sociala och lokala källor som inte avspeglas i 

datoriserade beslutsystem och mallstyrningsteknik (ibid.). 

Silver (2003) menar att det grundläggande svaret gällande lokal samhörighet säger att ju mer 

den lokala samhörigheten är desto starkare band finns mellan aktörerna och ju mer kommer 

det sociala nätverket att utnyttjas och spela roll för att skapa viktig information som senare är 

av stort värde i kreditbedömningsprocessen (ibid.). Externa aktörer som själva har sociala 

nätverk kommer att utnyttjas (dessa kan exempelvis vara företagare, revisorer men även 

kommunala och regionala politiker) (ibid.). För att i sin tur nå dessa kommer kreditbedömare 

att utnyttja sitt sociala nätverk som exempelvis Rotary och Företagareföreningen (ibid.). På så 

sätt kommer individerna att bli mer betydelsefulla i bankorganisationen och få större inblickar 

lokalt även gällande konkurrenter (ibid.). 

Silver (2003) menar också att skälet till att bankerna misslyckas med att utnyttja det sociala 

nätverket i storstadsmiljö är delvis deras eget fel. Genom att behålla en centraliserad 

kontorsstruktur så skärs innerstaden upp i ”tårtbitar” som inte har någon större betydelse för 

företagen på plats (ibid.). Resultatet blir att man delar upp staden i områden där gränserna inte 

har något och göra med de underliggande sociologiska mönster som påverkar befolkningen i 

det området (ibid.). 

Silver (2006) beskriver att banker som har en mer decentraliserad organisation lägger fokus 

vid den personliga interaktionen med kunder som en del i den process i vilken information 

hämtas. I dessa banker kompletteras kvantitativ information med icke-kvantifierbar 

information (ibid.). Den kvalitativa informationen består av både direkt information och 

tredjepartsinformation då decentraliserade bankerna prioriterar relationer i helhet (ibid.).  

De viktigaste konkurrensmedlen som decentraliserade banker har, är att personkemin stämmer 

mellan bank och företag samt att beslut fattas snabbt i organisationen (ibid.). 
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Silver (2003) menar att i en centralstyrd bank får de enskilda kreditbedömarna svårt att kunna 

utnyttja sina sociala nätverk. De går därmed miste om en viktig informationsbärare som 

framförallt kan bidra med lokal information (ibid.). Logue (2006) ser också en fara i den 

ökade centraliseringen, han menar att den innebär minskad tillgång på lånekapital, vilket 

försvårar företagens expansion. 

 

 

Figur 3.2.2.B Kreditbedömningens lokala kontext. Källa: Silver (2003) 

Det förväntas att den lokala kontexten påverkar bankens organisation av kreditgivning, vilket 

i sin tur påverkar kreditbedömning av SME. Dessutom förväntas kreditbedömningen påverkas 

av skillnader i lokal kontext (Silver, 2003). 

3.2.3 Risken med starka relationer 

Kreditbedömare betonar även den eventuella faran med relation genom sociala nätvek och 

menar att risken pekar på att de blir alltför engagerade i sina kundföretag (Svensson & 

Ulvenblad, 1994). En annan risk med starka relationer är att de kan leda till att 

kreditbedömarna saknar förmågan att tillgodogöra sig negativ information, d.v.s. information 

som talar för att företaget befinner sig eller är på väg in i en ekonomisk kris (ibid.). Förklaring 

till detta kan vara att kreditbedömaren och kunden är goda vänner privat eller att 

kreditbedömaren har satsat mycket yrkesmässig status i engagemanget (ibid.) Ett sätt att 

motverka detta är att minst två kreditbedömare ansvarar för kreditgivningen men där endast 

en av dem har direkt kundkontakt (ibid.). 

Lokal  

kontext 

Bankens 

organisation 

Kredit-
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3.3 Fem C-modell 

Enligt Altman och Saunders (1998) finns det fem grundläggande bedömningsfaktorer vid 

kreditgivning. Dessa kallas kreditbedömningens ”fem C” och definieras enligt följande: 

 Capacity (betalningsförmåga) 

 Character (personlighet)  

 Capital (kapital) 

 Collateral (säkerheter)  

 Conditions (affärsklimat). 

 

Svenska forskare som Hedelin & Sjöberg (1993) menar att person, affärsidé, kapitalstruktur 

och säkerhet är viktiga faktorer medan Svensson och Ulvenblad (1994) pekar på att 

siffermaterialet, säkerheterna, affärsidén, personen bakom företaget samt företaget som helhet 

är de viktigaste bedömningsfaktorerna. 

Silver (2003) anser att fem C-modellen i dagsläget är en av de mest accepterade vid 

kreditgivningsprocessen. Dock anser han att det finns flera nackdelar med detta synsätt och 

menar att det är en modell som är hårt fokuserad mot kvantifierbara mått som säger lite 

utifrån kvalitativa variabler (ibid.). 

Enligt Broomé et al. (1998) kan tre av dessa element bedömas utifrån kvantitativa faktorer 

(säkerheter, betalningsförmåga och kapital). Transaktionsbaserad utlåning bygger enligt Udell 

(2008) på hård information vilket innebär mätbar och kvantifierbar information som 

exempelvis nyckeltal. En kreditbedömare i en stor stad har inte lika god företagsspecifik 

kunskap och måste därför relatera informationen till generella kunskaper till exempel i form 

av nyckeltal för branschen (ibid.).  

Betalningsförmåga (Capacity) 

Återbetalningsförmåga är den mest kritiska av de fem faktorerna (Altman & Saunders, 1998). 

Kreditbedömare vill veta exakt hur företagaren tänker betala tillbaka lånet, tidpunkten för 

återbetalningen, bedöma kassaflödet från verksamheten och sannolikheten för framgångsrika 

återbetalningar av lånet (ibid.). Kreditbedömaren vill även veta om potentiella källor för 

återbetalning (ibid.). 

Kapital (Capital) 

Detta är de pengar företagaren själv har investerat i företaget vilket ger en indikation på hur 

mycket personen har på spel om företaget misslyckas (Altman & Saunders 1998). 

Kreditbedömare förväntar sig att personen har bidragit med sina egna tillgångar och har tagit 

personliga ekonomiska risker att etablera verksamheten innan man ber om finansiering (ibid.). 

Säkerhet (Collateral) 

I de flesta fall vill banken att lånebeloppet inte ska överskrida det belopp, till vilket företagets 

säkerheter är värderade (Altman & Saunders, 1998). Anledningen till att banken är intresserad 

av säkerheten i företaget är att den fungerar som en andra källa för återbetalning av lånet 

(ibid.). Om företaget inte kan generera tillräckligt kassaflöde för att betala tillbaka lånet någon 
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gång i framtiden, vill banken vara säker på att de kommer att kunna ta tillbaka sitt lån genom 

att sälja av säkerheterna och använda intäkterna för att betala av lånet (ibid.). Berger och 

Udell (1995) visar att kreditbedömare i små banker erbjuder företag där man haft en längre 

relation lägre räntor och är således mindre benägna att kräva säkerheter. Cole et al. (2004) 

finner i sin studie att effekten av säkerheter för storbankerna är dubbelt så stor som effekten 

för små banker.  

Affärsklimat (Conditions) 

Banken vill ofta ha hjälp med att identifiera och förstå dessa viktiga risker och därför måste 

företagaren hjälpa dem att visa de primära hoten mot verksamheten (Altman & Saunders, 

1998). Företagaren behöver även visa hur och varför han/hon är bekväm med närvaron av 

dessa risker samt vad personen gör för att skydda företaget Banken kommer att behöva förstå 

drivkrafterna för företaget, vilket är lika viktig som att förstå företagets finansiella profil 

(Berger & Udell (1995). Författarna menar vidare att kreditbedömare i små banker i större 

utsträckning kommer att använda sig av affärsklimatet vid informationsinsamlingen där de 

menar att banken kommer att behöva det kreditsökande företagets hjälp med att identifiera 

och förstå dessa viktiga risker. De ska därför vara beredda på att formulera vad de ser som de 

primära hoten mot sin verksamhet och hur och varför de är bekväma med närvaron av dessa 

risker och vad de är gör för att skydda företaget (ibid.). Banken kommer att behöva förstå 

drivkrafterna för företaget, vilket är lika viktigt för banken som att förstå företagets finansiella 

profil (ibid.). Detta görs lättast genom personliga interaktioner och de sociala kontakterna 

(ibid.). 

Personlighet (Character) 

Detta är det allmänna intrycket som företagaren gör på potentiella kreditgivare eller 

investerare (Altman & Saunders, 1998). Kreditgivaren bedömer på ett subjektivt sätt huruvida 

personen bakom företaget är tillräckligt trovärdig för att återbetala lån eller generera en 

avkastning på investerat kapital i företaget (ibid.). Utbildningsbakgrund och erfarenhet inom 

näringslivet och i branschen kommer att ses över (ibid.). Även kvaliteten på referenserna, 

bakgrunden och erfarenhet av eventuella tidigare anställningar kommer att beaktas (ibid.). 

Hedelin och Sjöberg (1993) och Svensson och Ulvenblad (1994) redogör för att i en liten stad 

förekommer en stor personkännedom där ”alla känner alla”. Kreditbedömaren kan således 

utnyttja sitt sociala nätverk i staden för att skaffa sig information om personen bakom 

företaget (ibid.), något som även Ferrary (2003) talar för. Svensson och Ulvenblad (1994) 

menar samtidigt att de sociala nätverken utnyttjas speciellt för att få tillgång till 

personinformation i informationsinsamlingen inför kreditbeslut vilket de menar görs i större 

utsträckning i en liten stad jämfört med en stor stad. Johannisson (1996) menar att om den 

kreditsökande därmed skulle försöka dölja något negativt om sig själv är chansen stor att detta 

skulle komma fram via det sociala nätverket. Petersen och Rajan (1994) undersöker värdet av 

personliga relationer när det gäller kreditgivning och de manar att en stark relation med 

kreditbedömaren ökar chansen till beviljat lån för SME.
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3.4 Teoretisk sammanfattning 

Nedan har vi gjort en sammanfattande modell av de teorier vi undersökt. Syftet med den egna modellen är att göra det lättare att förstå 

sambanden mellan de olika teorierna. Vi kommer således med stöd av tidigare forskning från vår teoretiska referensram lättförståeligt förklara 

och redogöra för modellens uppbyggnad, med andra ord en sammanfattning av teorikapitlet. I modellen har vi valt att markera vilket samband vi 

ser som starkast utifrån teorin i förhållandet mellan en liten och stor stad vid informationsinsamlingen inför kreditbedömning av SME.  
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Figur 3.4 Teoretisk sammanfattning. Källa: Egen 
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 I en liten stad kommer betydelsen av kreditbedömarens sociala nätverk vid 

informationsinsamlingen vara större än vad den är i en stor stad (Berger et al., 2001; 

Cole et al., 2004; Ferrary, 2003; Hedelin & Sjöberg, 1993; Johannisson, 1996; Kling, 

1999; Nahapiet & Ghoshal, 1998; Silver, 2006; Svensson & Ulvenblad, 1994; 

Wallander, 1998). 

 I en stor stad kommer betydelsen av kreditbedömarens kommersiella nätverk vid 

informationsinsamlingen vara större än vad den är i en liten stad. (Berger et al., 2001; 

Cole et al., 2004; Ferrary, 2003; Svensson & Ulvenblad, 1994; Silver, 2006). 

 Kreditbedömare som utnyttjar sitt sociala nätverk i hög utsträckning vid 

informationsinsamlingen kommer att lägga större vikt på den relationsbaserad 

utlåningsteknik (Berger et al., 2005; Cole et al., 2004; Scott, 2004; Stein, 2002; 

Svensson & Ulvenblad, 1994; Udell, 2008). 

 Kreditbedömare som utnyttjar sitt kommersiella nätverk i hög utsträckning vid 

informationsinsamlingen kommer att lägga större vikt på den transaktionsbaserade 

utlåningstekniken (Berger et al., 2005; Cole et al., 2004; Scott, 2004; Stein, 2002; 

Svensson & Ulvenblad, 1994; Udell, 2008). 

 Centraliserade bankorganisationer kännetecknas av att de lägger stor vikt vid all 

typ av kvantitativ information dvs. transaktionsbaserad utlåning (Cole et al., 2004). 

Detta kännetecknas därmed av att det kommersiella nätverket utnyttjas i högre grad 

jämfört med en decentraliserad bankorganisation som kännetecknas av en mer 

relationsbaserad utlåning där det sociala nätverket utnyttjas i högre grad (ibid.). 

 

 Personlighet (Character) klassa som mjuk information (Berger & Udell, 1995; 

Ferrary, 2003; Hedelin & Sjöberg, 1993; Svensson & Ulvenblad, 1994). Även 

Affärsklimat (Condition) klassas av Berger och Udell (1995) som mjuk information.  

Denna information karaktäriseras således av en relationsbaserad utlåningsteknik 

som kreditbedömaren i en liten stad lägger större vikt på jämfört med en stor stad. 

(Berger et al., 2005; Cole et al., 2004; Scott, 2004; Stein, 2002; Udell, 2008). 

 Kapital (Capital), Betalningsförmåga (Capacity), Säkerhet (Collateral) klassas som 

hård information (Berger & Udell, 1995; Ferrary, 2003; Hedelin & Sjöberg, 1993; 

Svensson & Ulvenblad, 1994). Denna information karaktäriseras således av en 

transaktionsbaserad utlåningsteknik som kreditbedömaren i en stor stad lägger 

större vikt på jämfört med en liten (Berger et al., 2005; Cole et al., 2004; Scott, 2004; 

Stein, 2002; Udell, 2008). 
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4. Empirisk metod 

I detta kapitel har vi beskrivit vårt empiriska tillvägagångssätt i uppsatsen. Vi förklarar först 

vilka urval vi gjort för att sedan redogöra för vilket tillvägagångssätt vi valt. Vi förklarar 

sedan vidare hur insamlad data blivit behandlad inför analysen. 

4.1 Undersökningens metod 

Vi började vår uppsats med att söka och studera sekundärdata, i form av litteratur och 

vetenskapliga artiklar. Då området kreditbedömning var ganska stort så hittade vi snabbt en 

omfattande mängd studier kring detta och valde därför ut de data som var mest relevant för 

vår undersökning. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats vilket har inneburit att vi 

samlat in våra primärdata genom personliga intervjuer som formades av den kunskap vi 

erhållit från våra sekundärdata.  

En alternativ metod hade varit en kvantitativ ansats vilken hade inneburit att vi hade samlat in 

våra primärdata genom enkätundersökningar och därmed hade vi kunnat observera ett större 

antal respondenter. Detta hade gjort att vi hade haft större möjlighet att generalisera vårt 

resultat. Eftersom vi ville skapa en djupare förståelse så valde vi dock att göra en kvalitativ 

undersökning där personliga intervjuer låg som grund för vår datainsamlingsmetod. Vi hade 

därmed möjligheten att ställa eventuella följdfrågor som dök upp under intervjuns gång. 

Dessutom känns sociala nätverk och kreditbedömning på individnivå som ett mer djupgående 

ämne som inte kan förklaras med hjälp av enkäter. Vi behövde personens personliga åsikter 

och funderingar då vi ville fånga kreditbedömarens faktiska beteende då han/hon söker och 

använder information. 

4.2 Urval 

Då det inte var är möjligt för oss att undersöka samtliga kreditbedömare så vi var tvungna att 

göra ett urval. I urvalsprocesser är det viktigt att det finns en genomtänkt strategi till hur 

urvalet ska ske (Bryman & Bell, 2005). 

4.2.1 Urval av stad och kontor 

Denna studie har som syfte att förklara betydelsen av kreditbedömares sociala nätverk vid 

informationsinsamlingen inför kreditbeslut till SME samt belysa skillnader i dess betydelse i 

en liten och en stor stad. Silvers (2003) undersökning anser vi vara lik vår och för att få fram 

skillnaden i kreditbedömning mellan en liten och en stor stad så ställde han samma frågor till 

kreditbedömare i små städer och stora städer. Därefter analyserades dessa svar och på så sätt 

fick han fram skillnaden. Vi ansåg att detta var en bra metod och valde därför att göra 

likadant. Vi hade också ett antal urvalskriterier som vi använde oss av när vi valde bank och 

stad. Eftersom vår problemformulering var formulerad på individbasis och vi gjorde en 

intensiv undersökning bestämde vi oss för att endast undersöka en bank i respektive stad.  

Vårt val föll på Handelsbanken eftersom de har den största marknadsandelen, med 26,8 

procent, för utlåning till svenska företag (handelsbankens årsredovisning 2009, 2010-03-30). 

Vi upptäckte också att Handelsbanken marknadsför sig som en starkt decentraliserad bank där 

de skriver att kontoret är banken, samt att kunden är i centrum – inte enskilda produkten 

(www.handelsbanken.se, 2010-03-30). Detta tyckte vi gjorde vår undersökning ännu mer 



 

23 

 

intressant och om detta stämmer skall det enligt tidigare forskning inte vara någon skillnad i 

utnyttjandet av det sociala nätverket om kontoret finns i en liten eller stor stad. 

När vi valde en liten stad använde vi oss av Svenssons (2000) definition av en småstad som en 

mindre tätort med mellan 20 000 och 50 000 invånare. Silver (2003) och Svensson och 

Ulvenblad (1994) menar att en viktig del av kreditbedömarens sociala nätverk bestod i dennes 

medlemskap i Rotary. Därför ville vi också att staden vars bank vi skulle undersöka hade 

minst en sådan förening och valet vi gjorde föll således på Falkenberg med 21 172 invånare 

(www.scb.se, 2010-02-10). Totalt har kontoret åtta stycken anställda varav två stycken 

kreditbedömare som är inriktade på kreditgivning till företag (www.handelsbanken.se, 2010-

03-30). Vi tyckte detta speglade en svensk småstad bra och passar dessutom in på kriterierna i 

uppsatsen.  

Enligt SCB (www.scb.se, 2010-02-10) är en storstad en tätort som har mer än 200 000 

invånare. I Sverige anses vanligtvis Stockholm, Göteborg och Malmö vara storstäder (ibid.). 

Eftersom vi ansåg att Stockholm låg geografiskt olägligt för personliga intervjuer så återstod 

Malmö och Göteborg. Valet föll därmed på Malmö eftersom huvudkontoret har 30 stycken 

anställda varav 10 stycken kreditbedömare som är inriktade på kreditgivning till företag 

(www.handelsbanken.se, 2010-03-30). Detta kan jämföras med Göteborgs huvudkontor som 

har 23 stycken anställda varav 6 stycken kreditbedömare som är inriktade på kreditgivning till 

företag (www.handelsbanken.se, 2010-03-30). Vi tyckte därmed att Malmökontoret passade 

bättre in i vår undersökning då de har fler anställda samt fler som är inriktade på kreditgivning 

till företag och dessutom färre invånare jämfört med Göteborg. Vi hade tanken att detta skulle 

ge en större kontrast till Falkenbergskontoret vilket vi ansåg förhoppningsvis skulle underlätta 

vår analys. 

4.2.2 Urval av respondenter 

Vid urval av respondenter menar Holme och Solvang (1991) att det är avgörande om man 

skulle få tag på ”fel” personer i sitt urval eftersom det kan leda till att undersökningen blir 

värdelös i förhållande till den utgångspunkt studien hade från början. Detta gäller även om 

den person som väljs ut för att intervjuas har rikligt med kunskap om ämnet som ska 

undersökas (ibid.). Även Jacobsen (2007) påpekar vikten i att välja rätt i sitt urval.  

Utifrån vår problemställning valde vi att begränsa oss på individbasis och ville således fånga 

kreditbedömarens faktiska beteende vid informationsinsamlingen. Ett kriterium för att få fram 

detta beteende var att respondenten haft stor erfarenhet av att samla in, söka och använda 

information för att kunna handlägga ärenden fram till beslut. Därför hade vi som kriterier att 

kreditbedömaren skulle ha arbetat minst 5 år med kreditbedömning och vi kunde därmed 

säkerställa att personen hade haft möjlighet att bygga upp ett socialt nätverk. Vi var först i 

kontakt med kreditbedömare på utvalda Handelsbankskontor och fick där liknande tips och 

råd att vi skulle, om det var möjligt, intervjua cheferna på varje kontor. De menade att chefen 

hade störst kunskap och erfarenhet inom området. Även i vår pilotintervju fick vi tipset att vi 

skulle intervjua chefen förutsatt att han aktivt arbetade med kreditgivning till företag.  

När vi sedan satte oss ner och skulle bestämma vilka personer vi skulle intervjua så ansåg 

även vi att chefen var den mest representativa personen eftersom de på båda kontoren passade 

in på samtliga av våra kriterier och besatt en stor kunskap inom området. Dessa två 

respondenter godkände dessutom att vi fick använda deras namn i uppsatsen. För att sedan 
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styrka vår reliabilitet valde vi att komplettera med ytterligare en intervju på varje kontor och 

vi utgick även här från våra kriterier men ville nu ha en kreditbedömare som inte hade en 

chefsbefattning. Detta gjorde vi för att sammanställa en heterogen grupp för vår 

undersökning. Dessa två valde dock att vara anonyma i den grad att de inte vill bli nämnda 

vid namn och vi har därmed endast valt att presentera vilken befattning och kontor de arbetar 

på. 

Jacobsen (2007) tar upp olika typer av sammansättningar av grupper såsom homogena och 

heterogena grupper. Författaren menar att för att få fram skillnader mellan två grupper så är 

en heterogen sammansättning det ultimata, men för att få fram hur en enhetlig grupp ser på ett 

fenomen så är det en homogen grupp som bör undersökas. Jacobsen (2007) menar även att 

med en homogen sammansättning har de oftast samma erfarenhetsbakgrund samt att de 

kommer att vara socialt lika. Vi valde en kreditbedömare med chefsbefattning och en utan på 

varje kontor för att få en heterogen grupp då vi ville säkerställa att deras svar inte beror på 

personliga preferenser utan beror på den kontext de verkar i när det gäller sociala nätverk vid 

informationsinsamlingen. Syftet är som sagt att undersöka kreditbedömare i en liten 

respektive en stor stad.  

Våra respondenter kommer att benämnas enligt följande: 

Handelsbanken Falkenberg  

 Thomas Zilén (kontorschef, kreditbedömare), Respondent F (kreditbedömare) 

Handelsbanken Malmö 

 Olof Enander (chef företagsmarknad, kreditbedömare), Respondent M 

(kreditbedömare) 

4.3 Datainsamling 

Datainsamling är ett viktigt element i forskningsarbetet (Holme & Solvang, 1991). Det finns 

två kategorier av information som kan användas vid en undersökning; primär- och 

sekundärdata (ibid.). 

Vi har valt att genomföra vår insamling av primärdata genom två personliga besöksintervjuer 

som vi även valde att lägga störst fokus på eftersom dessa inkluderade cheferna på respektive 

kontor samt att dessa personer tillät oss använda sig av deras namn i uppsatsen. Jacobsen 

(2002) menar att den bäst lämpade metoden att göra en intervju på är således genom en 

besöksintervju. Han menar vidare att en besöksintervju skapar en mer personlig kontakt och 

underlättar när man vill in mer på djupet hos den man intervjuar. Vi hade som mål med de 

personliga intervjuerna att ha en öppen dialog mellan oss och den intervjuade. Detta är något 

som Jacobsen (2002) styrker när han säger att man på så vis bygger upp ett förtroende med 

personen och därmed få mer ärliga svar.  

Från början hade vi endast i avsikt att genomföra dessa två personliga intervjuer men efter 

noggrant övervägande bestämde vi oss för att genomföra ytterligare två intervjuer. Dessa två 

kompletterande intervjuer valde vi dock att genomföra via telefon på grund av tidsbrist, för 

både oss och kontoren. Därmed valde vi även att fokusera lite mindre på dessa eftersom 

materialet vi fick här inte var i närheten av det vi erhöll från de personliga intervjuerna. 

Tanken med dessa var att stärka reliabiliteten i vår uppsats då vi ansåg att endast två 

intervjuer inte var tillräckligt för att kunna dra de slutsatser vi gjort. 
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4.3.1 Litteratursökning 

Med sekundärdata menas data insamlad av andra personer än forskaren (Jacobsen, 2002). Det 

betyder dock att informationen har samlats in för ett annat ändamål (ibid.). Exempel på 

sekundärdata är information från internet, litteratur eller vetenskapliga artiklar (ibid.). I vår 

insamling av sekundärdata sökte vi efter litteratur främst på högskolebiblioteket i Halmstad. 

De sökmotorer vi använde oss av här är Libris och Hulda. Då vi sökte efter data på internet 

använde vi oss av sökmotorer som google scholar och samsök (där följande databaser ingår: 

Emerald fulltext, Kluwer online, Oxford journals, Directory of open access journals, 

Academic search elite (EBSCO), ABI/inform (Proquest), Science direct (Elsevier)). Vid våra 

sökningar använde vi oss av sökord som: kreditbedömning, sociala nätverk, 

bedömningsfaktorer, transaktionsbaserad utlåning, relationsbaserad utlåning och socialt 

kapital. Vi har även kombinerat dessa sökord i våra sökningar och dessutom använt ordens 

engelska motsvarighet. 

4.3.2 Genomförande av intervjuer 

Vid våra personliga intervjuer som hölls i bankkontorets konferensrum i Malmö respektive 

Falkenberg var det en av oss som ställde frågorna medan den andra gjorde anteckningar och 

lyssnade. Anledningen till att vi antecknade beskrivs senare i detta kapitel. Dessa intervjuer 

varade i cirka 50 minuter och vi fick väldigt utförliga svar på varje fråga. Telefonintervjuerna 

med de anonyma kreditbedömarna ansåg vi däremot blev stela och svaren mindre utförliga 

och varade endast cirka 15 minuter. Vi hade heller inte som avsikt att ställa för många 

följdfrågor då vi inte behövde göra detta när vi genomförde de personliga intervjuerna och 

fick därmed en rättvis balans som inte styrde respondentens svar för mycket.  

Som hjälpmedel vid de personliga intervjuerna använde vi oss av en diktafon för att 

säkerställa att vi inte gick miste om betydelsefull information. Jacobsen (2002) menar att 

fördelen med att använda bandspelare är att vi kan inskränka anteckningarna och därmed 

upprätthålla en mer naturlig samtalskontakt med den vi intervjuar. Vidare menar han att detta 

får intervjun att flyta på lättare. Dessutom innebar detta att vi kunde få med direkta, 

ordagranna citat. När vi kan återge sådana utsagor i varierad språkdräkt ger det ofta en rapport 

extra tyngd enligt Jacobsen (2002). Nackdelen är att många reagerar negativt på att bli 

inspelade på band samt att det kan lura intervjuaren att slappna av (ibid.). Detta anser vi oss 

ha motverkat genom att på förhand meddela att vi skulle använda diktafon som komplement i 

vår intervju. Därmed ansåg vi också att de som egentligen inte ville bli intervjuade föll bort. 

Vi antecknade även stödord under intervjun som en typ av innehållsförteckning över var på 

bandet olika ämnen kunde hittas.  

Vid telefonintervjuerna ansåg vi att det var bra att vi båda skulle kunna lyssna och vi använde 

oss därför av en mobiltelefon med högtalarfunktion. Samtalet spelades också in med hjälp av 

telefonens inspelningsfunktion. Detta gjordes i samma syfte som vid de personliga 

intervjuerna. 

För att testa och förbättra den intervjuguide vi sammanställt gjorde vi en pilotintervju med 

Susanne Söderberg som är kreditbedömare på Skurups Sparbank. Vid denna intervju 

förklarade vi syftet med arbetet och ställde sedan frågorna från vår intervjuguide. Därefter lät 

vi Susanne kommentera dessa och ge oss tips och råd. Efter detta gjorde vi en egen 

bedömning av intervjuguiden och reviderade denna till vad som blev vår slutgiltiga upplaga. 
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De förändringar vi gjorde var att ta bort en del frågor som vi ansåg var likvärdiga och vi 

ändrade även ordning på frågorna då vi märkte att ordningsföljden inte var helt korrekt. Efter 

denna pilotintervju tyckte vi att vi fick en mer trattliknande och effektiv intervjuguide, d.v.s. 

färre och mer koncentrerade frågor.  

Jacobsen (2002) diskuterar om avsikten med intervjun ska vara dold eller öppen. Inför våra 

intervjuer lät vi inte respondenterna ta del av vår problemformulering i förväg. Valet att inte 

gå ut med vår direkta problemställning gjordes eftersom vi ville ha spontana svar från våra 

respondenter om hur de går tillväga i sin informationsinsamling (ibid.). 

Jacobsen (2002) skriver att en intervju kan vara mer eller mindre strukturerad. Vi anser att 

den semistrukturerade intervjutekniken passade vår undersökning bäst då vi sökte mer djupa 

och uttömmande svar (ibid.). Vid semistrukturerade intervjuer är det möjligt för respondenter 

att berätta och svara på frågor med egna ord om sina erfarenheter och kunskaper (ibid.). 

Under intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide som vi byggde upp utifrån teorin för att 

kunna besvara studiens problem och syfte (ibid.). 

4.4 Konstruktion av intervjuguide 

Detta är vår operationalisering, som Jacobsen (2002) beskriver som den process där man gör 

ett abstrakt begrepp mätbart. Man måste med andra ord gå från de mångtydiga teoretiska 

begreppen till mer konkreta, operationella begrepp (ibid.). Vi använde ett upplägg där man 

börjar intervjun rätt öppensinnat för att sedan steg för steg smalna av den för att få ett 

trattliknade upplägg. Vi har sammanställt vår intervjuguide utifrån vår operationalisering i 

bilaga 1 där vi hämtat inspiration från tidigare forskning och uppsatser. 

4.4.1 Informationsinsamling vid kreditbedömning 

Svensson och Ulvenblad (1994) säger att kreditbedömare får sin information från olika 

informationsbärare. Exempel på informationsbärare kan vara en persons uppträdande, en 

persons klädsel, ett samtal, en årsredovisning eller andra händelser som förmedlar information 

(ibid.). Dessa signaler tolkas sedan av kreditbedömaren och på så vis blir detta den 

tillgängliga informationen (ibid.). Kvalitén på informationen är avgörande för 

kredithanteringen. Informationen delas in i olika kategorier beroende på typ av information 

(ibid.). 

 Företagsspecifik information: information som direkt avser företaget. 

 Kontextuell information: information som indirekt avser företaget, t ex allmän 

information om händelser som kan påverka företaget. 

 Kommersiell information: ekonomisk information om direkta affärsförutsättningar. 

 Social information: information om t ex personer, värderingar och trender. 

 

Här har vi samlat in information angående vilka informationsbärare kreditbedömaren 

värdesätter högst vid en informationsinsamling. Vi anser att vi har haft ett bra underlag i vilka 

kategorier som informationsbärare kan delas in i och dessa användes i sin tur även i Svensson 
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och Ulvenblads (1994) studie. Vi har i vår intervjuguide färdigställt egna komponerade frågor 

med utgångspunkt från vår problemformulering och vårt syfte som täcker samtliga dessa 

punkter. Vi ansåg att personliga frågor var nödvändiga här eftersom vi ville ha möjligheten att 

ställa följdfrågor eftersom det är kreditbedömaren som person som väljer och tolkar vilken 

information han/hon anser viktig, detta i sin tur blir underlaget för själva 

bedömningsprocessen.  

De frågor vi valde för att undersöka informationsinsamlingen vid kreditbedömningen finns 

under motsvarande rubrik i frågeguiden. Vi valde att inte ställa några direkta frågor angående 

vilken utlåningsteknik kreditbedömaren lägger störst vikt på eftersom vi behövde analysera 

hela vårt material för att kunna dra den slutsatsen. 

4.4.2 Fem C-modellen 

Enligt Altman och Saunders (1998) finns det fem grundläggande bedömningsfaktorer vid 

kreditgivning. Cole et al. (2004) studie visar att bankerna i en stor stad är mer benägna att 

godkänna ett lån när den sökande har tillgång till affärsmässiga finansiella poster vilket tyder 

på att det är dessa poster de värdesätter högst vid en informationsinsamling. Stora banker 

interagerar alltså mer opersonligt med låntagare och koncentrerar alltså sig mer på 

affärsmässiga finansiella poster (ibid.). Små banker använder en mer godtycklighet och 

förlitar sig i högre grad på redan existerande relationer som ger information om låntagarens 

karaktär (ibid.). Cole et al. (2004) menar vidare att de små bankerna således lägger mindre 

vikt på de affärsmässiga finansiella variablerna jämfört med de stora bankerna. Som vi 

tidigare nämnt har vi även, genom tidigare forskning, dragit slutsatsen vilka 

bedömningsfaktorer som klassificeras som kvantitativa och kvalitativa.  

Vi har hämtat inspiration av Cole et al. (2004)  kvantitativa undersökning där de försöker hitta 

en rad samband mellan diverse variablers relation till stora och små banker. Några av dessa är 

således de fem C: na. Vi hämtade även inspiration i en liknande undersökning från Berger och 

Udell:s (1995) kvantitativa undersökning som innehöll liknande forskning som Cole et al. 

(2004) undersöker. Resultatet av dessa undersökningar säger samma vad gäller de fem C: na, 

nämligen att det finns signifikanta skillnader vad gäller en stor bank i kapital (Capital), 

säkerhet (Collateral) och betalningsförmåga (Capacity). Skillnaden är att dessa variabler 

utnyttjas mer i en stor bank jämfört med en liten bank. Eftersom dessa undersökningar enbart 

var kvantitativa ville vi undersöka dessa variabler på ett djupare sätt och började med den 

relativt enkla och raka frågan där vi bad respondenten rangordna vilka C de lägger störst vikt 

på vid informationsinsamlingen. Denna finns i intervjuguiden under fråga 6b. Vi har även, 

som komplement, använt oss av en omarbetad version av Silvers (2003) fråga som återfinns 

under fråga 6a. Vi kombinerade denna fråga med andra under rubriken ”socialt nätverk” i 

intervjuguiden. 

4.4.3 Sociala nätverk 

För att på ett tydligt sätt utreda vad bankmannens sociala nätverk består av och vilken 

information det genererar, har vi använts oss av Svensson och Ulvenblads (1994) 

nätverksmodell som återfinns i teoretiska referensramen. Genom att tolka modellen som 

behandlar bankmannens totala nätverk samt använt oss av deras intervjuunderlag som ligger 

till grund för information om det sociala nätverket, skapade vi de frågor som berör vilken typ 

av relation kreditbedömaren använder. Vi ansåg därmed att vi kunde förklara bankmannens 

sociala nätverks innehåll och funktion i kreditbedömningen på ett bra sätt. Vi använde oss 
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även av Silvers (2003) intervjuunderlag när vi skulle beskriva det sociala nätverkets 

betydelse. Silver (2003) har skrivit ner ett antal punkter som han bad intervjupersonerna svara 

och rangordna. Dessa använde han sedan som underlag i sin undersökning som beskriver 

skillnader i bankmäns utnyttjandegrad av det sociala nätverket i stora respektive små städer. 

Vi hämtade även inspiration från denna då vi i vår intervju bad personen rangordna dessa 

punkter för att på så sätt få en bredare förståelse. Ett perfekt komplement till vår intensiva 

undersökning ansåg vi. 

 Kommersiella nätverk 

Här återkopplade vi återigen till Svensson och Ulvenblads (1994) nätverksmodell 

(figur 3.2.1). Där vi anser att det kommersiella nätverket främst omfattas av den andra 

nivån i denna modell, d.v.s. ”inre kommersiella nätverk”. 

De frågor vi valt för att särskilt undersöka kreditbedömarens kommersiella nätverk 

var: 7, 8 och 14. 

 Sociala nätverk 

Detta ansåg vi vara främst den tredje nivån, ”lokala nätverket”, i Svensson och 

Ulvenblads (1994) nätverksmodell (figur 3.2.1). 

De frågor vi valde för att speciellt undersöka kreditbedömarens sociala nätverk i 

intervjuguiden var främst: 7,9,10,11,12,13 och 14. 

När vi valde ut frågor för att fånga dessa två typer av nätverk hämtade vi även inspiration från 

Svensson och Ulvenblads (1994) modell: Kategorier av bankmän och deras sätt att utnyttja 

relationer, som återfinns i som figur 3.2.2 under teorikapitlet. I denna modell kunde vi se 

vilken typ av nätverk som används i en stor respektive liten stad. Genom användandet av 

denna har vi kunnat skapa en bild av hur det verkligen är och utifrån detta sedan skapat frågor 

som fångar det vi vill veta. 

De frågor vi valde för att undersöka kreditbedömarens nätverk ur både ett kommersiellt och 

socialt synsätt i intervjuguiden var främst: 8 och 14. 

4.5 Analysmetod 

Eftersom vi använde oss utav en diktafon när vi genomförde intervjuerna var vi tvungna att 

renskriva våra rådata på något sätt. Jacobsen (2002) menar att när vi överför information från 

tal till skrift innebär det att vi som vill komma åt intervjun inte längre behöver hålla samma 

tempo som intervjuobjektet. Vi valde således att ord för ord renskriva intervjun för att 

säkerhetsställa trovärdigheten. Enligt Jacobsen (2002) garanterar utskriven rådata nämligen 

att ingen information försvinner och risk för egna tolkningar uteblir som i annat fall lätt kan 

leda till förändringar i det ursprungliga syftet. Kvale (1997) menar att man kan öka 

reliabiliteten i sin studie genom att låta två olika personer skriva ner samma intervjumaterial 

för att sedan jämföra utskrifterna. Vi valde dock att avstå ifrån att göra detta på grund av 

tidsbrist. 

För att få en struktur över vårt intervjuunderlag sammanställde vi svaren i empiridelen efter 

olika kategorier som vi skapat utifrån vår insamlade data. Jacobsen (2002) säger att 



 

29 

 

kategorierna ska ha sin grund i data. De ska springa fram ur intervjuer som vi har tillängliga 

(ibid.). Det upplägget vi använt oss av i empirin och analysen följer inte helt, men till en stor 

del, upplägget i den teoretiska referensramen. Detta berodde på att vi gjorde nya kategorier 

efter det att vi samlat in våra data och vi ville som sagt inte ”tvinga” in information under 

dessa. Att i empirin presentera varje stads respondenters svar enskilt ansåg vi skulle ge en 

bättre överblick och läsaren kan lättare hålla isär resonemangen rörande liten respektive stor 

stad.  

När vi hade sammanfattat och kategoriserat intervjuunderlaget var det dags att se vilka 

samband och slutsatser som kommit fram under datainsamlingen. Enligt Jacobsen (2002) kan 

samband lätt urskiljas genom kategorisering. 

4.6 Validitet och reliabilitet 

4.6.1 Validitet 

Validitet innebär att man mäter det man avser att mäta och handlar därmed om giltighet 

(Jacobsen, 2001). Vid användandet av ett kvalitativt tillvägagångssätt är syftet att förstå och 

fördjupa sig i ett generellt fenomen (ibid.). Vidare menar Jacobsen (2002) att genom att 

jämföra resultatet med tidigare forskning kan man till viss del dra generella slutsatser. Den 

kvalitativa generaliseringens giltighet baseras på hur enheterna har valts ut samt vilken teori 

undersökningen stödjer sig på (ibid.).  

Att vi riktat oss till rätt respondenter motiverar vi med att Susanne Söderberg på Skurups 

Sparbank samt diverse kreditbedömare vi varit i kontakt med gav tips på typ av 

intervjupersoner som de trodde skulle passa in i vår undersökning. Denna information tog vi 

till oss inför vårt beslut i urvalsprocessen men vill poängtera att i slutändan var det våra egna 

val som avgjorde hur upplägget blev. Som vi nämnt tidigare i uppsatsen så tog vi även hjälp 

av Susanne på Skurups sparbank för att se om vår intervjuguide var lätt att förstå för 

respondenterna samt om vi täckte in de områden vi avsedde att få svar på vilket vi anser 

stärker validiteten. Då vi bland annat utförde personliga intervjuer har vi reducerat risken att 

respondenten missuppfattat frågorna. Detta har vi gjort för att ytterligare stärka validiteten i 

undersökningen.  

Med intern giltighet menas att man mäter det man verkligen vill mäta. I vår undersökning har 

vi varit kritiska till vår forskning när det gäller resultatet och kategoriseringen och försökt 

lyfta fram vad som är bristfälligt och vad som kunde gjorts bättre för att öka den interna 

giltigheten. Angående kategoriseringen utformade vi den utifrån vår teoretiska referensram 

som grund men arbetade ändå väldigt öppensinnat då vi inte ”tvingade” in svaren i 

kategorierna och anser därför den har god validitet. Extern giltighet menar hur väl vår 

undersökning kan generaliseras (Jacobsen, 2007). Han menar vidare att i en kvalitativ 

undersökning är målet inte att det skall kunna generaliseras utan enbart att få en större 

förståelse för ämnet samt att enheterna som undersöks är få. 

När vi genomförde våra intervjuer valde vi en kreditbedömare med chefsposition och en 

kreditbedömare utan chefsposition på varje kontor för att få en heterogen grupp eftersom vi 

ville säkerställa att deras svar inte beror på personliga preferenser utan beror på den kontext 

de verkar i när det gäller sociala nätverk vid informationsinsamlingen. Detta ansåg vi styrkte 

vår validitet men även reliabilitet i uppsatsen.  
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4.6.2 Reliabilitet 

Jacobsen (2002) skriver att reliabilitet handlar om tillförlitlighet vilket med andra ord menar 

att undersökningen ska kunna göras om av en annan individ och ändå visa samma resultat. Ett 

sätt att öka reliabiliteten är att säkerställa att tillförlitligheten är hög i respondenternas svar 

och mätningarna ska alltså ge identiska resultat oberoende av vem som gör dem (ibid.).  

Det mest ultimata är att spela in intervjun så att man lätt kan gå tillbaka och se vad som sagts 

(Jacobsen, 2002). Vi ansåg därmed att tillförlitligheten i vår studie säkerställdes ännu mer då 

vi spelade in intervjuerna och kunde lyssna igenom dessa flera gånger för att kontrollera vad 

som verkligen sades. Att vi även förde anteckningar samtidigt ansåg vi också ökade 

tillförlitligheten i uppsatsen. Jacobsen (2002) menar att den bäst lämpade metoden att göra en 

intervju på är således genom en besöksintervju. Han menar vidare att en besöksintervju skapar 

en mer personlig kontakt och underlättar när man vill in mer på djupet hos den man intervjuar.  

Jacobsen (2007) belyser även hur uppgiftslämnaren svarar på frågan och vad han/hon faktiskt 

anser eller har gjort. Detta anser vi ha motverkats genom att vi skickade tillbaka vår 

sammanställda empiri som den skall presenteras i uppsatsen till våra respondenter där 

samtliga fick stämma av om det var några oklarheter i vad de har sagt eller menat. Ingen av 

dem hade dock några invändningar och samtliga ansåg att vi återspeglat deras resonemang på 

ett korrekt sätt. Vi ansåg att vårt tillvägagångssätt således fick en högre reliabilitet där vi inte 

förvrängde någon information på vägen.  

Jacobsen (2002) menar att tillförlitligheten och därmed reliabiliteten påverkas när något vid 

själva undersökningstillfället påverkar resultatet som presenteras. Han menar här att 

kontexteffekten är en av dessa, vilket innebär att miljön och sammanhanget där intervjun äger 

rum påverkar respondenten. Vi valde således att hålla våra ”huvudintervjuer” på deras 

arbetsplats d.v.s. deras naturliga miljö vilket vi anser borde minskat kontexteffekten.
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5. Empiri 

I detta kapitel har vi redovisat det primärdata som vi samlat in genom våra intervjuer på 

Handelsbankens kontor. Datan kommer att presenteras stad för stad där vi använder samma 

rubriker på båda presentationerna. 

5.1 Handelsbanken – Malmö City 

På Handelsbankens kontor i Malmö City intervjuade vi Olof Enander. Enander är 38 år 

gammal och chef för en avdelning som heter företagsmarknad. Hans arbetsuppgifter är främst 

att handlägga krediter och låneärenden till företag.  På denna avdelning arbetar förutom 

Enander ytterligare 10 personer. Han har varit anställd på Handelsbanken sedan 1998 varav 

de 5 senaste åren på kontoret Malmö City. Han kom till Handelsbanken då Stadshypotek, som 

var hans tidigare arbetsgivare, köptes upp av Handelsbanken.  Innan Enander startade sin 

karriär inom banksektorn tog han en examen som förvaltningsekonom på högskolan i 

Karlstad. 

Då respondent M inte vill uppge sitt namn i uppsatsen kommer vi inte att presentera någon 

personlig information eller bakgrund om denna person mer än att han arbetar som kreditgivare 

gentemot företag. 

Handelsbanken jobbar med så kallade marknadsområden. Detta innebär att varje kontor har 

ett eget marknadsområde där man är verksam och har därför alla typer av företag som kunder, 

stora som små. Då Enanders kontor har en geografisk placering mitt i Malmö så kan han se att 

fastighetsbolag och konsultbolag är ganska vanliga som kunder men som sagt finns alla typer 

av bolag, från en handfull stora börsnoterade bolag till små enskilda firmor. Totalt har 

Handelsbanken Malmö City 1300-1400 företagskunder säger Enander. 

5.1.1 Kreditbedömningsprocessen 

Ett kreditärende på kontoret i Handelsbanken - Malmö City initieras med att kreditbedömaren 

bereder ärendet och samlar in den information han/hon anser viktig för att sedan kunna göra 

en affärsmässig bedömning. Enander berättar att processen kan ta olika lång tid beroende på 

hur komplext ärendet är och påpekar samtidigt att det inte förekommer några kreditmallar 

eller scoring-system som används i bedömningsprocessen. Det är upp till varje 

kreditbedömare att avgöra vilken information de vill samla in inför kreditbeslutet. Det är 

många aspekter som måste bejakas och Enander nämner bland annat företagets 

återbetalningsförmåga, livskraftighet, bransch och kassaflöden som några viktiga hörnstenar 

som man måste ta hänsyn till i kreditärendet.  Enander förklarar att de endast arbetar med en 

så kallad affärsbedömningsmall vilket innehåller diverse företagsbeskrivningar och 

skötselsystem mm. Han säger att de alltså inte kan knappa in förutsättningar i ett 

datorprogram och få ett grönt eller rött ljus. 

Han sammanfattar kreditbedömningsprocessen som individuell i en standardiserad form och 

motiverar detta med att det är upp till individen att bestämma vilken information han/hon 

anser viktigt men samtidigt har banken givetvis vissa punkter som måste bejakas och finnas 

med i processen, mallar hur man fyller i alla uppgifter som underlättar på kreditbedömaren i 

sitt arbete. 
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5.1.2 Informationsinsamling inför kreditbeslut 

Enander säger att det är enklare att bevilja kredit till befintliga kunder eller om man känner 

företagsledaren genom ett track-record, det vill säga meriter inom arbetslivet och tidigare 

finansiella prestationer. Stor fokus ligger således på att samla in historisk data som finansiella 

nyckeltal. Är företaget nystartat och söker kredit för första gången är det till så gott som 100 

procent affärsplanen som gäller. Beräknad omsättning, kassaflöden och resultat är då viktiga 

hörnstenar i informationsinsamlingen berättar Enander. Kreditbedömaren försöker identifiera 

risker och möjligheter som finns för företaget som söker kredit, detta görs inte på ett 

standardiserat sätt utan man måste se till ändamålet för ärendet.  

Vi frågade sedan hur han gick till väga när han söker information om personen och vilka 

källor han då använder sig av. Här berättar Enander att han tycker det är svårt att söka 

information om personen men det är lättare att söka information om bolag där allt är officiella 

uppgifter och det finns årsredovisningar och UC m.m. att hämta. När det gäller personen så 

samlar han in information om denna genom att kunden får presentera sin affärsplan skriftligt 

och muntligt. Enander berättar vidare att de inte har någon rätt att göra några ekonomiska 

upplysningar på företagsledaren och därför anser han att det är väldigt svårt att få tillgång till 

information till personen.  

”Vi har inte rätt att göra några ekonomiska upplysningar på företagsledaren och därför 

anser jag att det är väldigt svårt att få tillgång till information om personen” 

Respondent M menar att de har som policy att vi ska känna vår marknad väl efterson vi 

arbetar enligt kyrktornsprincipen. Men tycker även han att det blir svårt söka information om 

personen i fråga då kontakten till dessa är rent affärsmässig.  

”Det är svårt att få tillgång till information om personen då kontakten till dessa är rent 

affärsmässig” 
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För att kunna bedöma de olika relevanta bedömningsfaktorerna i ett kreditärende använder sig 

kreditbedömarna av olika informationskällor. För att få en klarare bild över vilka 

informationskällor Enander och M ansåg viktigast för att samla information inför ett 

kreditbeslut tilldelades de en fråga där de ombads välja ut och rangordna de tre 

informationsbärare de ansåg viktigast. Resultatet blev följande:  

 Enander M  

Företagsledaren 1 1 Här menar Enander att de först och främst utgår 

från framåtriktad information som lämnats av 

företagsledaren. Här är det affärsplanen som vi 

nämnt tidigare speglas av beräknad omsättning, 

kassaflöden och resultat ligger i störst fokus vid 

informationsinsamlingen inför kreditbeslut. 

Även M tycker att företagsledaren är den 

viktigaste informationskällan då det är härifrån 

man får nyttig beredningsmaterial. 

Kreditupplysningsföretag  3 

 

2 De kollar mycket på historisk information (om 

det finns) och på så sätt se hur kunderna har 

skött sig tidigare ekonomisk. M säger att det de 

lägger stor vikt i att kunden har skött sin 

ekonomi sen tidigare. Han menar att om 

företaget har misskött detta sen tidigare finns 

det stor risk att de gör det igen. 

Sociala nätverk    

Stödorganisationer     

Företagsbesök    

Massmedia    

Bankorganisationen     

Årsredovisningar 2 3 Årsredovisningar är givetvis oerhört viktiga för 

att se om företaget går med vinst och visar bra 

siffror menar Enander och M. 

Annan________________    

Figur: 5.1.2.A Rangordning av informationsbärare. Källa: Egen 
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Vi bad sedan Enander och M att rangorda vilken information inför kreditbeslut de anser vara 

viktigast: 

 Enander M  

Betalningsförmåga 1 

 

1 Viktigast är absolut att identifiera kundens 

återbetalningsförmåga genom kassaflödet från 

verksamheten, tidpunkten för återbetalningen, och 

sannolikheten för återbetalningar av lånet menar 

Enander. M säger att det framförallt är kundens 

betalningsförmåga han kollar på och menar att utan 

den så blir det svårt för ett företag att överleva. 

Affärsklimat 2 

 

3 Enander ansåg att detta hörde ihop med 

betalningsförmåga men efter ett kort ögonblicks 

övervägande valde han att rangordna detta som tvåa 

eftersom ett företag kan ha betalningsförmåga utan att 

affärsklimatet är bra.  

Kapital 3 

 

2 Enander och M menar att det är viktigt hur mycket 

företaget kan bidra av egna medel då detta visar att de 

har ambitioner att satsa på sig själv. 

Säkerhet 4 

 

4 Enander säger att Handelsbanken inte är någon 

pantbank och skulle därför aldrig betala ut en kredit 

bara mot säkerhet. Detta tror han skulle sätta både 

kunden och banken i en tråkig situation. Säkerheten 

spelar alltså ingen roll om inte kunden har någon 

betalningsförmåga. M säger att säkerhet är något vi 

tittar på först efter att vi konstaterat företagets 

betalningsförmåga. 

Personlighet  5 

 

5 Enander säger att det är väldigt svårt att få någon 

information om personen bakom företaget då vi inte 

har någon rätt att göra några ekonomiska 

upplysningar på honom/henne. M säger att han tycker 

det blir svårt söka information om personen i fråga då 

kontakten till dessa är rent affärsmässig. 
Figur: 5.1.2.B Rangordning av ”fem C”. Källa: Egen 

 

Enander förklarar att han använder sig mer eller mindre enbart av det kommersiella nätverket 

som informationskälla vid informationsinsamlingen och förklarar vidare att det sociala sällan 

förekommer då det gäller att ha en nära men professionell, d.v.s. affärsmässig relation till 

kunden. Han berättar vidare att han i dagsläget inte är bosatt på orten där han arbetar vilket 

mer eller mindre var ett måste när han var verksam på kontoret i Sölvesborg. Han träffade då 

ständigt kunderna på fritiden i olika sammanhang, medan idag är det nästan enbart 

professionella relationer som vi arbetar med avslutar Enander. 

”När jag arbetade i Sölvesborg träffade jag hela tiden kunderna på fritiden i olika 

sammanhang, men idag är det mer professionella relationer som gäller” 

Om en kreditbedömare är osäker på något material som företagsledaren lämnar kan han/hon 

givetvis kontrollera detta genom olika medel som exempelvis revisorer, berättar Enander. Han 

fortsätter och menar att om det är något som ser konstigt ut i till exempel en affärsplan så 
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pratar vi med kunden och då är det inte omöjligt att han/hon hänvisar till sin revisor. Detta 

beror lite på vilken typ av företag det handlar om där mindre företag ofta har en rådgivare som 

tar fram budget, kassaflöden mm. Större företag som har en egen ekonomiavdelning har redan 

denna kunskap själva, förklarar Enander.  

”Om det är något som ser konstigt ut i en framåtriktad affärsplan så pratar vi med kunden 

och då är det inte omöjligt att kunden hänvisar till revisorn” 

5.1.3 Sociala Nätverk inom banksektorn 

Vad gäller informationsinsamling från befintliga kunder angående nya kreditärenden så anser 

Enander detta vara svårt då banksekretessen är jätteviktig. Man kan alltså aldrig prata med 

någon kund om en konkret kreditbedömning. Dock är alla nätverk för informationsinsamling 

väldigt viktiga. Som exempel om man har en kund som ska köpa en fastighet i ett visst 

område så kan man använda en annan kund som är mäklare för att få fram information om 

priser och dylikt i området. På samma vis kan man göra om det gäller t.ex. ett lastbilsköp kan 

man ringa till den lokala lastbilsförsäljaren och stämma av med honom. Det är dock betoning 

på att i sådana fall kan man aldrig prata om konkreta kundärenden, då detta skulle bryta mot 

banksekretessen. Det nätverk som används här är uteslutande det kommersiella nätverket. 

Relationen som Enander har till sina kunder ser han som bra men tillägger dock att han 

hoppas att den är det. Kundnöjdhet är en väldigt viktig del i vår verksamhet. Då bankerna har 

svårt att använda sig av unika produkter så får man utmärka sig från mängden på annat vis. 

Här har alltså Handelsbanken valt att fokusera på kundnöjdhet som de mäter genom ett så 

kallat kundnöjdhetsindex vilket också Enander beskriver som en grundsten i verksamheten. 

Det är genom just kundnöjdhetsindex som han motiverar att han tror att han har en bra 

relation till sina kunder. Respondent M beskriver sin relation till kunderna som god men att 

det är viktigt att man håller den på ett professionellt plan. 

Enander betonar starkt att den bästa relationen till kunden är en professionell nära relation. 

Enander tror dock att det i vissa kontor kan förekomma mer privata relationer mellan 

bankmän och företagare men han tror att detta gör det svårare för båda parter då detta kan leda 

till att kunden inte får den bästa rådgivningen. 

”Man ska ha en god och nära relation till kunden men professionell” 

Enander ser inga negativt med starka kundrelationer och menar att om man sköter sitt jobb på 

rätt sätt och inte bryter mot banksekretessen så har en stark kundrelation bara positiva sidor. 

Dock ska man vara försiktig med att utnyttja sina kundrelationer när det gäller t.ex. 

förvärvskrediter då detta är känsliga områden där även banksekretessen är mycket viktig. 

Respondent M kan inte se några negativa sidor med starka relationer till sina kunder om man 

sköter det på rätt sätt. Han menar vidare att om man håller sig på det affärsmässiga planet så 

ser han därmed inget negativt. 

”Håller man sig på det affärsmässiga planet så ser jag inget negativt med starka relationer” 

Vad gäller kontakten mellan kreditbedömare på varje kontor så anser Enander att denna 

endast innefattar marknadsfrågor, t. ex hur priserna ser ut på krediter eller vilka konkurrenter 

som agerar på ett visst sätt. Man utbyter också mycket erfarenheter mellan varandra och detta 
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utbyte är jätteviktigt. Dock så begränsas informationen man kan dela med sig av 

banksekretessen då denna även gäller ”inom huset”. 

Ett exempel på nätverk i en stor stad som Enander är med i är en revisionsbyrå som har ett 

nätverk för 70-talister där både kunder till revisionsbyrån och bankmän träffas. Detta är dock 

av en helt annan karaktär en t.ex. Rotary. Han beskriver det som mer affärsmässigt. 

Respondent M berättar att han inte deltar i något föreningsliv på orten och säger att han inte 

tror detta hade hjälpt honom i sitt arbete. Han motiverar detta med att de har ett stort antal 

olika kunder från olika branscher och att det därför skulle vara svårt att hålla koll på varje 

enskild person. 

”Då vi har ett stort antal olika kunder från olika branscher blir det svårt att hålla koll på 

varje enskild person” 

M berättar också att om den kreditsökande är någon jag känner privat och har en personlig 

relation till så vidarebefordrar jag denna kreditsökning till en kollega eftersom jag då inte 

känner att jag kan göra en objektiv bedömning. Om jag då har några tips till min kollega så 

lämnar jag självklart också över dessa till personen, dock inom gränserna för banksekretessen 

avslutar Enander. 

5.1.4 Erfarenheter av olika städer 

Eftersom Enander har jobbat i bland annat Sölvesborg, Karlskrona, Helsingborg och Malmö 

har han också sett att det är mycket olika hur det lokala näringslivet fungerar. Han berättar 

t.ex. att om man jobbar som kreditbedömare i en liten stad så är det oerhört viktigt att du är 

med i ”rätt” nätverk som t.ex. rotary, lions eller något lokalt ”ålagille”. Han beskriver det som 

att om man inte är med här så gör man inga affärer. Nätverken är här en källa till potentiella 

affärer genom att man umgås med folk, nätverkar och får affärsupplägg. På så vis kan de 

sociala kontakterna som informationsbärare utnyttjas i arbetet för att få tillgång till nödvändig 

information som är till hjälp i kreditbedömningsprocessen. Dock anser Enander att det säkert 

kan finnas visst skvaller som man snappar upp genom nätverket men det är alltså inte detta 

som är huvudsyftet. 

Enander berättar att om du kommer ny till en liten stad där invånarna inte känner dig får du 

det svårt att även utnyttja det kommersiella nätverket och detta leder till att det blir svårare för 

en utsocknes bankman att göra affärer. Han påstår att det är svårare för en bankman i en liten 

stad att göra affärer om man inte har en kvalitetsstämpel på sig. Medans i en stor stad är alla 

väldigt anonyma och arbetet blir mer affärsmässigt. Detta är Enanders främsta erfarenhet av 

skillnaden på stor och liten stad. 

”I en stor stad är alla väldigt anonyma och arbetet blir mer affärsmässigt. Detta är min 

erfarenhet av skillnaden på stor och liten stad” 

Vidare berättar han att när han kom till Malmö så var situationen helt annorlunda. Som 

förklaring till detta anser han är att i en så pass stor stad så går nätverken mer kors och tvärs 

d.v.s. här är det en annan typ av nätverkande som fungerar. 

”Ju större stad du arbetar i, desto mindre viktigt är det att vara med i de lokala nätverken” 
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5.2 Handelsbanken – Falkenberg 

I Falkenberg har Handelsbanken endast ett kontor och det var här gjorde vi vår intervju med 

kontorschefen som heter Thomas Zilén. Han är 54 år gammal och har jobbat inom 

Handelsbanken i över 30 år. Ziléns arbetsuppgifter är att leda den dagliga verksamheten vid 

kontoret samt utveckla, styra och följa upp bankens verksamhet inom verksamhetsområdet. 

Han är även ansvarig för den dagliga verksamheten inom företagsmarknaden. Hans första 

jobb som kontorschef var på Handelsbankens kontor i Åre för exakt 30 år sedan. Han har 

sedan dess varit runt på sju olika kontor i Sverige. Det kontor han varit längst på var i 

Värnamo där han var i 9 år.  

Då respondent F inte vill uppge sitt namn i uppsatsen kommer vi inte att presentera någon 

personlig information eller bakgrund om denna person. 

Zilén berättar att inom Handelsbanken så jobbar varje kontor inom sitt marknadsområde. För 

kontoret i Falkenberg är det huvudsakligen Falkenbergs kommun som är marknadsområdet. 

Han säger också att man inte får gå utanför sitt marknadsområde vilket medför att man får en 

bättre relation och mer nöjda kunder. Detta medför också att det blir lättare att följa upp sina 

investeringar. Om man ska sammanfatta Handelsbankens kundkrets så nämner Zilén att de 

jobbar med alla företag som vi bedömer har en bra framtid, oavsett vilken bransch de är 

verksamma i. Zilén säger också att kontoret i Falkenberg har en kundstock på 400-450 

företagskunder. 

5.2.1 Kreditbedömningsprocessen 

Zilén beskriver att kreditbedömningsprocessen är väldigt individuell och påpekar att de har 

varit på denna marknad i 36 år och jobbar således nästan oavbrutet med företag som redan är 

kunder i banken. Kreditbedömningsprocessen bottnar i en behovsanalys eller kalkyl av 

företaget. Vi behöver underlag från kunden där de visar sina behov och sedan gör vi en 

stresstest för att undersöka om vi förstår och tänker likartat menar Zilén. Han fortsätter 

beskriva att de jobbar med en affärsbedömningsmall i sin kreditbedömning vilket innebär 

företagsbeskrivning, notiser om vad företaget sysslar med, vilka som äger företaget, internt 

skötselsystem som fångar upp om kunden missköter sina krediter samt inte betalar i tid och 

drar över sina konton mm. Zilén påpekar att de har ett eget internt rating-system som handlar 

om betalningsförmåga och motståndskraft men att den bygger helt på personliga bedömningar 

av de punkter han tidigare beskrivit. Han avslutar med att säga att de alltså inte köper in 

färdiga scoring-system som andra banker gör. 

”Vi har ett eget internt rating-system som handlar om betalningsförmåga och motståndskraft 

men det bygger helt på personliga bedömningar av punkterna som ingår” 

5.2.2 Informationsinsamling inför kreditbeslut 

Zilén har enbart arbetat i mindra städer och säger att det ingår i deras arbete att lära sig den 

lokala marknaden och framförallt ens egna kunder. Han menar att de bygger information och 

kunskap, både affärsmässiga som personliga och vill samtidigt påpeka att den lokala 

förankringen är oerhört viktigt i deras arbete.  De affärer vi inte förstår ska vi inte vara med i 

för då kommer vi aldrig kunna stötta företaget säger Zilén. 
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”Jag har enbart arbetat i mindra städer och då ingår i ens arbete att lära sig den lokala 

marknaden och framförallt ens egna kunder” 

Zilén säger att förutom i storstäderna så har Handelsbanken i de små städerna en lokal styrelse 

som består av tre till fyra väl förankrade personer som oftast består av företagare som är bra 

med i näringslivet på orten. Detta kan vara till stor nytta om man är osäker på ett företag eller 

en person säger Zilén. Han menar att det är en personlig bedömning om man litar på kunden 

eller inte men att de brukar utgå från att kunden är ärlig i det han/hon säger och menar 

samtidigt att det vore jättesvårt att föra en sund kreditgivning om man inte litar på kunden. 

Om man kan sin marknad och har öron och ögon öppna så klickar det till om man känner att 

det är något som inte stämmer, berättar Zilén. Han avslutar med att berätta att om man har en 

bra relation till företagskunden d.v.s. man vet hur de fungerar och tänker så behöver 

informationsunderlaget inte vara så jättestort.  

”Har vi en bra relation till företagskunden, vet hur de fungerar och tänker så behöver inte 

underlaget vara så jättestort” 

För att kunna bedöma de olika relevanta bedömningsfaktorerna i ett kreditärende använder sig 

kreditbedömarna av olika informationskällor. För att få en klarare bild över vilka 

informationskällor Zilén och F ansågs viktigast för att samla information inför ett kreditbeslut 

tilldelades de en fråga där de ombads välja ut och rangordna de tre informationsbärare de 

ansåg viktigast. Resultatet blev följande: 



 

39 

 

 

 

 Zilén F  

Företagsledaren 1 

 

1 Om Zilén måste välja mellan en bra företagsledning 

med en halvbra produkt eller en bra produkt med en 

halvbra företagsledning så väljer han direkt den bra 

ledningen. Företagsledningen är alltid den 

viktigaste punkten när det gäller att samla 

information inför ett kreditbeslut berättar Zilén. 

Även respondent F valde detta som viktigast och 

menade att företagsledaren har mycket information 

som är viktig att ta till sig.  

Kreditupplysningsföretag     

Sociala nätverk 3 

 

3 I ett fungerande företag är det viktigt att man kan 

visa att företaget gå med vinst och är framgångsrikt 

och inte för hårt belånat. Kontakten till den lokala 

revisorn är en bra informationskälla när man 

exempelvis ska samla in diverse användbar 

information menar Zilén. Men även kontakten till 

det lokala näringslivet genererar i nyttig 

information säger Zilén.  Respondent F berättade 

att han kan ha nytta av sitt sociala nätverk genom 

att utnyttja befintliga kontakter för att skapa en bild 

av nya kunder. F nämnde också att man får mycket 

information genom det sociala nätverket som man 

inte tänker på men att det alltid finns i bakhuvudet.  

Stödorganisationer     

Företagsbesök 2  Man bildar sig en uppfattning hur verksamheten 

och personen bakom denna fungerar säger Zilén. 

Massmedia    

Bankorganisationen     

Årsredovisningar  2 Respondent F menar att man här får en bild av 

företagets nuvarande ekonomiska situation. Han 

berättar att han kan samla in dessa från revisorer 

han känner till eller direkt från företagsledaren.  

Annan________________    

Figur: 5.2.2 Rangordning av informationsbärare. Källa: Egen 

”Om jag måste välja mellan en bra företagsledning med en halvbra produkt eller en bra 

produkt med en halvbra företagsledning så väljer jag direkt den bra ledningen” 

Vi bad sedan Zilén och F att rangordna vilken information inför kreditbeslut de ansågs vara 

viktigast: 
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 Zilén F  

Personlighet 1 

 

1 Det är människorna bakom företaget som är betydande för 

om det blir framgång eller inte säger Zilén. Respondent F 

kopplar detta till betalningsförmåga men motiverar att 

personligheten är en stor del som avgör den framtida 

betalningsförmågan. Bra nätverkande är väldigt viktigt här 

avslutar F. 

Betalningsförmåga 2 

 

2 Zilén menar att grunden för all kreditbedömning är 

givetvis betalningsförmågan hos kunden. Men man måste 

samtidigt förstå kunden för att kunna förstå deras 

betalningsförmåga. F säger att för att förstå 

betalningsförmågan måste man först förstå personen 

bakom det hela. 

Affärsklimat 3 

 

4 Zilén förklarar att det är viktigt att förstå drivkrafterna och 

klimatet d.v.s. hur kunden ska eliminera risker och hot.  

Kapital 4 

 

3 Det måste givetvis finnas eget kapital också, går inte att 

leva på lånat kapital berättar Zilén. Respondent F:s 

motivering påminner om Ziléns då han säger att företaget 

måste ha en egen grund av kapital för att man ska kunna 

låna av banken. 

Säkerhet 5 

 

5 Har det gått så långt att de behöver gå in och ta säkerheten 

så är det oftast inte värt någonting. Därför fyller den minst 

funktion av dessa kriterier berättar Zilén och F 
Figur: 5.2.2 Rangordning av ”fem C”. Källa: Egen 

”Det är människorna bakom företaget som är betydande för om det blir framgång eller inte” 

5.2.3 Sociala Nätverk inom banksektorn 

Vår viktigaste konkurrensdel är kunskapen om våra kunder och för att få detta så gäller det att 

skapa en bra relation till dem, en så kallad förtroenderelation säger Zilén. Denna relation 

menar han är både av affärsmässig och av social karaktär. Båda parter ska känna att man har 

förtroende för varandra. Respondent F säger att utbytet till sina kunder är ofta av personlig 

karaktär där man hela tiden skiljer på den privata och professionella relationen.  

Något som kan vara negativt med relationer menar Zilén är om man blir för social med 

kunden. Detta tror han kan inträffa om det är en kund som man haft under väldigt lång tid, 

kanske i 10-15 år. Han beskriver då att affärsrelationen kan bli slentrian och man kan tappa 

lite av den affärsmässiga skärpan och man kan missa att se faror i tid.  

När vi är på företagsbesök, vilket vi ofta är, så berättar företagaren ofta om sin verksamhet 

och om leverantörer och kunder som man har. Detta är något som är väldigt intressant även 

för oss eftersom vi då får information om både just den specifika kunden men även 

information om andra kunder som vi har beskriver Zilén. På detta vis kan vi få signaler på 

vilka kunder och leverantörer som sköter sig bra eller mindre bra. Denna information kan vi 
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ha stor nytta av även vid arbete med andra kunder. Zilén understryker dock att man aldrig 

pratar om en specifik kund med en annan kund. 

Zilén är medlem i Rotary, handelskammaren och företagarföreningen. Han går ofta på de 

träffar som ordnas. Utöver detta så deltar han även på lokala näringslivsluncher som ordnas 

med jämna mellanrum. Detta ser han som ett bra sätt att skaffa sig information om och 

kontakter med näringslivet vilket han anser vara nödvändigt att ha med sig när man jobbar 

med kreditgivning. 

Respondent F berättar att han är med i Rotary och även RT38 som är en förening där personer 

från olika verksamhetsområden träffas för att få en ökad kännedom om samhällslivet på orten. 

Här skapas möjligheter till nya affärer och det är även ett bra tillfälle att göra reklam för 

banken. 

Zilén anser att hans viktigaste kontakter på marknaden är den till de framgångsrika 

företagarna. Detta förklarar han med att en bra företagsledning med starka ledare hittar oftast 

rätt affärsidéer, verksamheter och även rätt affärsbekanta. Han ser detta som en röd tråd i 

kontaktnätet – En framgångsrik företagare umgås ofta med andra framgångsrika företagare.  

”En framgångsrik företagare umgås ofta med andra framgångsrika företagare” 

Han säger också att det är viktigt att ha en bra relation och känna de olika revisionsföretagen 

väl. Dessa har oftast stor insikt i många företag och ibland kan de känna att ett företag 

behöver bättre stöd från sin bank. Då kan vi få tips och värdefull information från dem och 

detta kan vara väldigt användbart i kreditbedömningsprocessen menar Zilén.  Även F 

understryker vikten att ha en bra relation till revisionsföretagen. 

”Det är viktigt att ha en bra relation till de olika revisionsföretagen och känna dem väl” 

När respondent F berättar vilka kontakter på marknaden han anser viktiga i sitt arbete så 

nämner han kontakter inom banken, såväl interna som andra kontor, sociala nätverk på orten 

samt nöjda kunder som sprider budskapet om en bra bank. F sammanfattar med att säga att det 

är hans sociala nätverk som han har mest nytta av i sitt arbete där bankens medarbetare är en 

stor del av detta. Nätverket kan även bidra med nya kunder till banken. Han påpekar dock att 

det är viktigt att man även bildar sig en egen uppfattning baserat på kommersiell fakta. 

”Det är mitt sociala nätverk som jag utnyttjar mest i mitt arbete och medarbetarna på 

kontoret är en stor del av detta. Nätverket kan även bidra med nya kunder till banken” 

Något som är viktigt på kontoret i Falkenberg är att varje medarbetare jobbar med egna 

kunder och Zilén fungerar som bollplank i egenskap av kontorschef säger F. Det förekommer 

dock en hel del informationsutbyte mellan de anställda på kontoret vid till exempel 

kafferaster. Här diskuteras ofta vad som är på gång i staden eller andra liknande saker för att 

de ska vara uppdaterade i det lokala näringslivet. Man diskuterar dock aldrig någon 

information om specifika kunder. 

De nätverk som Zilén anser sig ha stor nytta av i sitt arbete är främst sina medarbetare. Han 

nämner också att Handelsbanken har i alla städer utom storstäderna Stockholm, Göteborg och 

Malmö en lokalstyrelse. Denna styrelse, som i Falkenberg består av tre lokalt förankrade 
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framgångsrika företagare har till uppgift att fungera som rådgivare för kontorets anställda. 

Med dessa kan all information diskuteras då de har sekretess och marknadsinformationen man 

får här är mycket viktig. 

”Lokalstyrelsen har till uppgift att fungera som rådgivare för kontorets anställda och med 

dem får all information utbytas” 
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6. Analys 

Under detta kapitel kommer vi först analysera respondenternas svar enskilt. Därefter jämför 

vi deras svar med varandra för att lyfta fram likheter och olikheter. Vidare kommer resultatet 

från den empiriska undersökningen ställas mot den teoretiska referensramen för att på så sätt 

analysera resultatet samt visa på likheter och skillnader mellan teori och empiri.  

6.1 Sociala nätverk 

Samtliga respondenter anser att det är mycket viktigt att ha en bra relation till sina kunder. Vi 

anser dock att det finns en viss skillnad i deras synsätt eftersom Enander och M lägger stor 

vikt vid att relationen ska vara strikt affärsmässig medan Zilén och F menar att den även till 

viss del är av social karaktär. Zilén beskriver detta som att man då skapar en 

förtroenderelation. Denna relation anser vi vara mycket lik Svennson och Ulvenblads (1994) 

beskrivning av det sociala nätverket som säger att bankmannens informella relationer utgörs 

av relationer som är av helt eller delvis social karaktär till olika personer. Zilén uppger också 

att när man jobbar i en liten stad är det oerhört viktigt att man lär sig den lokala marknaden 

och sina egna kunder. Detta lärande beskriver han och även F som ett ständigt byggande av 

nätverk och är viktigt för att hålla sig uppdaterad om vad som händer vilket även Cole et al. 

(2004) menar är viktigt då små banker använder sig i hög grad av denna typ av information i 

kreditbedömningsprocessen. Detta är något som även Enander har erfarenhet av från tidigare 

kontor i mindre städer där han jobbat. Enligt Enander är skillnaden mellan en liten och stor 

stad att i en stor stad är man mer anonym och arbetet blir mer affärsmässigt medan i en liten 

stad så måste man vara med i det sociala nätverket för att kunna få ”kvalitetsstämpel” av 

kunderna och därmed kunna göra affärer. Cole et al. (2004) beskriver detta som att stora 

banker använder standardiserade kvantitativa kriterier medan mindre banker förlitar sig i 

högre grad på personlig interaktion som samlas in genom kreditbedömarens sociala nätverk. 

I modellen där vi bad kreditbedömarna att rangordna vilka informationsbärare de ansåg som 

viktigast så valde samtliga respondenter företagsledaren som den viktigaste. Detta stämmer 

bra överens med vad Broomé, Elmér och Nylén (1998) säger, nämligen att företagsledningen 

är en av de viktigaste faktorerna för att ett företag ska överleva och nå framgång. Enander och 

M förklarar här att det är genom företagsledningen man får affärsplanen och att det är i denna 

som man hittar bland annat beräknad omsättning, kassaflöden och resultat. Detta är alltså hård 

information som samlas in genom de kommersiella nätverken. Zilén motiverar istället sitt val 

med att han hellre väljer en bra företagsledning med en halvbra produkt än en halvbra 

företagsledning med en bra produkt. Här menar han alltså att det är viktigare att titta på 

personerna i företagsledningen än att titta på vilka siffror som företaget har att presentera. 

Detta är något som även F menar när han säger att det är personen som gör företaget och att 

det grundar sig i ett bra nätverkande genom de sociala kontakterna. Vi anser därmed att Zilén 

och F ser informationen från ett bredare perspektiv och får en större förståelse då de både ser 

till den hårda och den mjuka informationen vid informationsinsamlingen. Det finns även 

forskning av Glassman (1987), Keasey och Watson (1991) och Silver (2006) som säger att de 

finansiella nyckeltalen har mindre betydelse än kvalitativ data och att det finns argument för 

en ökad användning av kvalitativa faktorer som personliga karaktärsdrag, kompetens och 

ärlighet när det gäller kreditbedömning av SME.  Således finns det argument för en ökad 

användning av det sociala nätverket vid informationsinsamlingen (Svensson & Ulvenblad, 

1994). Även Wallander (1998) menar att den lokala kontexten har en klar inverkan på 
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kreditbedömning, och att beslut som fattas på denna basis anses vara mer välinformerade än 

beslut som saknar denna dimension. 

Som tvåa valde Enander årsredovisningar med motiveringen att man vill kontrollera om 

företaget går med vinst och visar bra siffror, det vill säga hård information. Även M valde 

hård information då han ansåg kapital vara näst viktigast. Zilén valde istället företagsbesök 

med motiveringen att man måste bilda sig en uppfattning hur verksamheten och personen 

bakom denna fungerar det vill säga mer mjuk information. Detta stämmer bra överens med 

Cole et al. (2004) som menar att stora banker använder standardiserade kvantitativa kriterier i 

sin besluts- och informationsprocess samtidigt som mindre banker förlitar sig i högre grad på 

personlig interaktion som samlas in genom kreditbedömarens sociala nätverk.  F valde 

däremot årsredovisningar som två med motiveringen att han berättar att han till exempel 

samlar in dessa från revisorer han känner till eller direkt från företagsledaren. Vi tolkar detta 

som att han använder sitt sociala nätverk för att samla in denna information då bland annat 

Silver (2001) säger att det sociala nätverket används för att knyta kontakter mellan den lokala 

banken och företag/advokater/revisorer/myndigheter på orten.  

Som trea valde Enander kreditupplysningsföretag som en viktig informationskälla med 

motiveringen att de tittar mycket på historisk information för att genom denna se hur kunden 

har skött sig ekonomiskt. Vi kan tillägga att här valde M årsredovisningar och även detta kan 

givetvis tolkas som hård information då man genom ett kreditupplysningsföretag eller 

årsredovisningar inte kan fånga någon mjuk utan endast hård information. Zilén och F valde 

däremot sitt sociala nätverk som en av de viktigaste informationskällorna. De menar att 

medarbetarna, lokalstyrelsen och den lokala revisorn är till god hjälp för att förstå och bedöma 

företagsledningen och personen bakom denna. Vi ser en markant skillnad i respondenternas 

val och Enander och M kopplar många av sina resonemang till nästan enbart hård information 

medan Zilén och F har ett annat synsätt och resonerar mycket kring den mjuka informationens 

betydelse i informationsinsamlingen. Detta påminner om Svensson och Ulvenblads (1994) 

resonemang om att en kreditbedömare i en stor stad inte har lika god företagsspecifik kunskap 

och måste därför relatera informationen till mer kvantitativ data såsom nyckeltal m.m. Banker 

i små städer har alltså goda förutsättningar att bedriva en sund kreditgivning, eftersom de 

arbetar aktivt med att utveckla sina nätverk (ibid.). Även Silver (2001) menar att bankerna på 

mindre orter är mer benägna att skaffa information från lokala nätverk, medan i storstaden är 

relationen mer orienterad mot andra aktörer och de sociala nätverken utnyttjas allt sämre.  

Enander berättar att om man jobbar som kreditbedömare i en liten stad så är det oerhört 

viktigt att du är med i ”rätt” nätverk som t.ex. rotary, lions eller något lokalt ”ålagille”. Han 

beskriver det som att om man inte är med här så gör man inga affärer. Nätverken är här en 

källa till potentiella affärer genom att man umgås med folk, nätverkar och får affärsupplägg. 

På så vis kan de sociala kontakterna som informationsbärare utnyttjas i arbetet för att få 

tillgång till nödvändig information som är till hjälp i kreditbedömningsprocessen. Enander är 

endast med i en revisionsbyrå som har ett nätverk för 70-talister där både kunder till 

revisionsbyrån och bankmän träffas, han betonar dock att den är av en mer affärsmässig 

karaktär än rotary och lions. M däremot är inte aktiv i några föreningar alls och säger 

samtidigt att han inte tror att detta skulle hjälpa honom i sitt arbete. Här ser vi klara 

kopplingar till vad Silver (2003) anser vara en centralstyrd bank, nämligen att de enskilda 

kreditbedömarna får svårt att kunna utnyttja sina sociala nätverk som Rotary och 
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Företagarföreningen. Vi anser därmed i likhet med Silver (2003) att de går miste om en viktig 

informationsbärare som framförallt kan bidra med lokal information. 

Zilén däremot är medlem i Rotary, handelskammaren och företagarföreningen. Han går ofta 

på de träffar som ordnas. Utöver detta så deltar han även på lokala näringslivsluncher som 

ordnas med jämna mellanrum. Detta ser han som ett bra sätt att skaffa sig information om och 

kontakter med näringslivet vilket han anser vara nödvändigt att ha med sig när man jobbar 

med kreditgivning. Även F är med i Rotary och RT38 för att få information om näringslivet 

och uppdatera sig på marknaden. Cole et al. (2004) beskriver hur viktigt det är med bankers 

medverkan i lokala o regionala nätverk, och därmed i den lokala finansieringen av SME. 

Caroll & Teo (1996) menar vidare att kännetecknandet av denna verksamhet är deltagandet i 

sociala nätverk, där kontakter skapas som kan utnyttjas för ökad kännedom om det lokala och 

regionala näringslivet. Davidsson (1994) och Johannisson (1996) delar denna åsikt och menar 

att dessa näringslivsorganisationer används som mötesplatser i syfte att skapa och underhålla 

affärsmässiga kontakter.  

Svensson och Ulvenblad (1994) säger att kreditbedömare i småstäder underhåller och utvidgar 

både sina sociala men även kommersiella nätverk, med syfte att förbättra 

informationsinsamlingen i anknytning till företaget. Ofta är de aktiva i diverse sociala 

nätverk, som Rotary eller annan föreningsverksamhet och erhåller genom dessa mycket 

information som är till nytta vid informationsinsamlingen (ibid.). Vi ser även här distinkta 

skillnader när det gäller stor och liten stad och utnyttjandet av det sociala nätverket. Zilén 

anser att det är ”ett måste” att vara med i dessa föreningar och även Enander ansåg så när han 

arbetade i en liten stad. Det blir därmed enklare att lära känna sitt marknadsområde och vi kan 

se att Zilén och F genom deltagandet i dessa föreningar och nätverk arbetar mer aktivt i 

jämförelse med Enander och M med att utvidga och underhålla sina nätverk precis i enlighet 

med Svensson och Ulvenblads (1994) forskning. 

Även Silver (2003) drar liknande slutsatser och menar att ju mer den lokala samhörigheten är 

desto starkare band finns mellan aktörerna och ju mer kommer det sociala nätverket att 

utnyttjas och spela roll för att skapa viktig information som senare är av stort värde i 

kreditbedömningsprocessen. Silver (2003) menar vidare att ett vanligt sätt att skapa starka 

band är genom sitt sociala nätverk som exempelvis Rotary och Företagareföreningen. På så 

sätt kommer individerna bli mer betydelsefulla i bankorganisationen och få större inblickar 

lokalt även gällande konkurrenter (ibid.). Zilén gjorde en nästan snarlik beskrivning när vi 

frågade honom om föreningslivet och även Enander beskriver att det förekommer stora 

skillnader på liten och stor stad när det handlar om det sociala nätverkets betydelse för närings 

och föreningslivet. 
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6.2 Fem C- modellen 

 LITEN STAD STOR STAD 

 Zilén F Enander M 

Personlighet 1 1 5 5 

Betalningsförmåga 2 2 1 1 

Affärsklimat 3 4 2 3 

Kapital 4 3 3 2 

Säkerhet 5 5 4 4 

Figur 6.2 Sammanställning av figur 5.1.2 och 5.2.2. Källa: Egen 

6.2.1 Personlighet 

Här kan vi se en markant skillnad i respondenternas val där Zilén och F har valt personlighet 

som den absolut viktigaste informationen inför ett kreditbeslut. Enander och M har däremot 

valt personlighet som den minst viktiga informationen. Detta är precis vad tidigare forskning 

säger där Berger och Udell (1995), Ferrary (2003), Hedelin och Sjöberg (1993), Silver (2003) 

och Svensson och Ulvenblad (1994) redogör för att i en liten stad förekommer en stor 

personkännedom där ”alla känner alla”. Kreditbedömaren kan således utnyttja sitt sociala 

nätverk i staden för att skaffa sig information om företagets person (ibid.). De menar 

samtidigt att de sociala nätverken utnyttjas speciellt för att få tillgång till personinformation i 

informationsinsamlingen inför kreditbeslut och detta görs i större utsträckning i en liten stad 

jämfört med en stor stad. Zilén markerar att det är människorna bakom företaget som är 

betydande för om det blir framgång eller inte, medan F menar att det är personligheten som 

till stor del avgör den framtida betalningsförmågan. Enander och M däremot, säger att de 

tycker att det är väldigt svårt att få tillgång till information om personen eftersom de inte har 

rätt att göra några ekonomiska upplysningar på företagsledaren. Samtidigt påpekar Enander 

att han hoppas i alla fall att relationen som han har till sina kunder är bra. Han motiverar detta 

genom att de har ett bra kundnöjdhetsindex. Vi menar att en kund kan vara nöjd utan några 

starka personliga kontakter till kreditbedömare. M beskriver vidare att han tycker det är svårt 

att få tillgång till information om personen då kontakten till dessa är rent affärsmässiga. 

Svensson och Ulvenblad (1994) har som åsikt att det sociala nätverket inte alls utnyttjas när 

det rör sig om kontakten till företaget. Därmed blir det även svårt för Enander och M att få 

tillgång till information om personen som är till användning inför kreditprocessen.   

Zilén nämner att det är en personlig bedömning om man litar på kunden eller inte men att de 

brukar utgå från att kunden är ärlig i det han/hon säger och menar samtidigt att det vore 

jättesvårt att föra en sund kreditgivning om man inte litar på kunden. Något som vi 

uppmärksammade här var att han också sa att om man kan sin marknad och har öron och ögon 

öppna så klickar det till om man känner att det är något som inte stämmer. Här ser vi tydliga 

kopplingar till Johannisson (1996) som säger att om den kreditsökande skulle försöka dölja 

något negativt om sig själv är chansen stor att detta skulle komma fram via det sociala 

nätverket. Enanders resonemang här var att om man som kreditbedömare är osäker på något 
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material som företagsledaren lämnar kan man givetvis kontrollera detta genom olika medel. 

Han utvecklade här att om det är något som ser konstigt ut i till exempel en affärsplan så 

pratar vi med kunden och då är det inte omöjligt att han/hon hänvisar till sin revisor. Denna 

typ av kontakt beskriver Svennson och Ulvenblad (1994) som rent affärsmässig vilket samlas 

in genom det kommersiella nätverket. Här vill vi framhäva att Enander återigen använder sina 

affärsmässiga kontakter i sitt kommersiella nätverk medan Zilén redan har denna information 

via sitt sociala nätverk.  

6.2.2 Betalningsförmåga 

Enander och M valde denna information som viktigast och beskrev att man identifierar 

kundens återbetalningsförmåga genom kassaflödet från verksamheten, tidpunkten för 

återbetalningen och sannolikhet för återbetalning av lånet, alltså endast hård information. 

Detta är precis samma variabler som Altman och Saunders (1998) nämner som avgörande för 

betalningsförmågan. Det är precis vad tidigare forskning har kommit fram till då Broomé, 

Elmér och Nylén (1998) säger att betalningsförmåga bedöms utifrån kvantitativa faktorer. 

Udell (2008) menar samtidigt att en transaktionsbaserad utlåning bygger på ”hård” 

information vilket innebär mätbar och kvantifierbar information. En kreditbedömare i en stor 

stad har inte lika god företagsspecifik kunskap och måste därför relatera informationen till 

"generella kunskaper” som hård information, där betalningsförmåga ingår enligt Broomé, 

Elmér och Nylén (1998). 

Zilén och F tyckte också att betalningsförmågan var viktig och valde denna som tvåa. 

Däremot kopplade båda respondenterna denna enbart till personligheterna i företagsledningen 

och ansåg att det är dessa som avgör om företaget har en bra betalningsförmåga eller inte. 

Zilén och F berättade att man måste förstå kunden för att förstå deras betalningsförmåga. 

Denna förståelse anser vi att han får genom de nätverk som han flertalet gånger under 

intervjun nämnde som viktiga för att hålla sig uppdaterad i det lokala näringslivet.  

Intressant var att respondenterna i Falkenberg återkopplade betalningsförmågan till 

personlighet medans respondenterna i Malmö inte nämnde det alls. 

6.2.3 Affärsklimat 

Som tvåa valde Enander affärsklimat med motiveringen att han tyckte det hörde ihop med 

betalningsförmåga som han tidigare förklarat går ut på att identifiera kundens 

återbetalningsförmåga genom kassaflödet från verksamheten, tidpunkten för återbetalningen, 

och sannolikheten för återbetalningar av lånet. Vi utgår ifrån vad Enander har sagt och drar 

slutsatsen att affärsklimatet som han valde som tvåa till största del baseras på hård 

information och vi anser därmed att vi kan koppla hans resonemang till en 

transaktionsbaserad utlåningsteknik. Detta går emot tidigare forskning av Berger och Udell 

(1995) och Udell (2008) som klassar affärsklimat som en mjuk utlåningsfaktor som bygger på 

personliga interaktioner och de sociala kontakterna. En trolig förklaring till detta kan vara att 

Berger och Udell är amerikanska forskare som undersöker en helt annan marknad än vad vi 

gör. Vi kan tillägga att M valde affärsklimat som trea och vi fick dessvärre ingen uttömmande 

motivering. 

Zilén och F gjorde en snarlik rangordning och vi ansåg att vi inte blev klokare då de inte 

motiverade svaren särskilt noga.  
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6.2.4 Kapital 

Vi kan se att respondenterna i Malmö rangordnar kapital högre än respondenterna i 

Falkenberg. Zilén och F säger att det givetvis måste finnas eget kapital att tillföra och det går 

inte att leva på lånade medel. Men återigen återkommer Zilén till att det är människorna 

bakom företaget som är betydande för om det blir framgång eller ej, inte hur mycket kapital 

kunden tillför.  Enander menar att det givetvis är viktigt hur mycket kunden kan bidra av egna 

medel men återigen nämner han inget om företagsledarens egenskaper som Zilén och F gör.  

6.2.5 Säkerhet 

Vi kan se att samtliga respondenter anser att säkerhet inte var speciellt viktig. Vi kan dock se 

att i en liten stad så valde båda respondenterna säkerhet sist och i stor stad kom säkerhet på 

fjärde plats. Zilén motiverar detta med att om det har gått så långt att de behöver gå in och ta 

säkerheten så är det oftast inte värt någonting. Därför anser han att det fyller minst funktion av 

dessa kriterier. Enander anger ett liknande svar då han berättar att de inte är någon pantbank 

och skulle därför aldrig betala ut en kredit bara mot säkerhet. Detta tror Enander skulle sätta 

både kunden och banken i en tråkig situation. Säkerheten spelar alltså ingen roll om inte 

kunden har någon betalningsförmåga menar han. Vi anser att varken Enander och M eller 

Ziléns och F: s svar skiljer sig speciellt mycket åt och deras resonemang runt säkerhet är 

snarlika. Tidigare forskning av Berger och Udell (1995) och Jiménez och Saurina (2004) 

menar att kreditbedömare i små städer där företag haft en längre relation är mindre benägna 

att kräva säkerheter. Vi anser här att vi har för lite information för att avgöra om tillståndet 

verkligen är så men ser vi till den information vi har så kan vi spekulera att i Falkenberg är de 

eventuellt mindre benägna att kräva säkerhet i jämförelse med Malmö.  

6.3 Relationsbaserad utlåning 

När vi nu analyserat allt material så kan vi relativt enkelt se vilken utlåningsteknik respektive 

stad lägger störst vikt på. Relationsbaserad utlåning bygger enligt Berger et al. (2005), Cole et 

al. (2004), Scott (2004), Stein (2002) och Udell (2008) på information som över tiden samlats 

in genom ömsesidig kontakt med företaget, företagaren och det lokala samhället och 

benämner detta som ”mjuk” information. Ferrary (2003), Svensson och Ulvenblad (1994), 

Silver (2006) och Petersson (2006) menar att den mjuka informationen samlas till största del 

in genom kreditbedömaren sociala nätverk. Svensson och Ulvenblad (1994) menar samtidigt 

att de sociala nätverken utnyttjas speciellt för att få tillgång till personinformation i 

informationsinsamlingen inför kreditbeslut, detta görs i större utsträckning i en liten stad 

jämfört med en stor stad. Analyserar vi respondenternas svar från Falkenberg som valde 

personlighet som viktigast så är det inga tvivel på att de symboliseras av en relationsbaserad 

utlåningsteknik som just karaktäriseras av att personligheten och de sociala nätverken är de 

främsta och viktigaste faktorerna, allt i enlighet med tidigare nämnd forskning. Vi kan här 

också tillägga att respondenterna i Malmö ansåg personligheten minst viktig.  

6.4 Transaktionsbaserad utlåning 

Transaktionsbaserad utlåning bygger enligt Berger et al. (2005), Cole et al. (2004), Scott 

(2004), Stein (2002) och Udell (2008) på hård information vilket innebär mätbar och 

kvantifierbar information som exempelvis nyckeltal. Ferrary (2003), Svensson och Ulvenblad 

(1994), Silver (2006) och Petersson (2006) menar att den hårda informationen lättast samlas 

in genom det kommersiella nätverket som utnyttjas mest i en stor stad. Vi kan således dra 
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slutsatsen av respondenternas svar från Malmö att de lägger störst vikt på den 

transaktionsbaserade utlåningstekniken. Vi menar att de då använder sig av sitt kommersiella 

nätverk i sin informationsinsamling och relationen till kunderna är rent affärsmässig samt att 

kreditbedömningen till största del baseras på hård information. 
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6.5 Sammanfattning av analys 

 

 

Kommersiella 
nätverk 

Sociala 
nätverk 

Relationsbaserad 
utlåning 

Transaktionsbaserad 
utlåning 

Personlighet 

(Character) 

Affärsklimat 

(Conditions) 

Kapital 

(Capital) 

Säkerhet 

(Collateral) 
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förmåga 

(Capacity) 

Liten 

stad 
 X X  X     

Stor 

stad 
X   X      

Figur 6.5 Sammanfattning av analys. Källa: Egen 
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Vi anser oss kunna påvisa att i en liten stad använder kreditbedömaren sitt sociala nätverk i 

större utsträckning vilket leder till att han/hon lägger större vikt på den relationsbaserade 

utlåningstekniken. Detta ger honom/henne fördelen att bättre kunna få tillgång till information 

om personen bakom företaget vilket gör att han/hon även utnyttjar det i större utsträckning vid 

informationsinsamling inför kreditbeslut. Detta i jämförelse med en kreditbedömare i en stor 

stad.  

En kreditbedömare i en stor stad utnyttjar således sitt kommersiella nätverk i större 

utsträckning vilket leder till att han/hon lägger större vikt på den transaktionsbaserade 

utlåningstekniken. Vi vill även hävda att användandet av det sociala nätverket i arbetet uteblir 

när det handlar om en kreditbedömare i en stor stad. Därmed blir det svårt att få tillgång till 

information om personen bakom företaget och detta leder till att personligheten blir något som 

kreditbedömaren värdesätter och anser mindre viktigt vid informationsinsamlingen inför 

kreditbeslut. Detta i jämförelse med en kreditbedömare i en liten stad. 

Anledningen att vi utelämnat resterande variabler var att vi hade för lite data för att kunna dra 

slutsatser om stadens storlek har någon betydelse för vilka bedömningsfaktorer som anses 

viktigast. Vi diskuterar och presenterar ett utförligare resonemang i vår slutdiskussion. 
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7. Slutsats 

I detta avslutande kapitel kommer vi att koppla tillbaka till undersökningens syfte för att 

svara på vår problemställning. Vi kommer även att presentera implikationer och vad vi har 

för förslag till fortsatt forskning inom området. 

Syftet med denna kvalitativa studie var att förklara betydelsen av kreditbedömares sociala 

nätverk vid informationsinsamlingen inför kreditbeslut. Vi gjorde denna undersökning i en 

liten och i en stor stad och utifrån detta kunde vi dra följande slutsatser angående betydelsen 

av det sociala nätverket. 

Vi vill påstå att den mest signifikanta skillnaden vi uppmärksammade mellan Malmö och 

Falkenberg var betydelsen av det sociala nätverket. Här anser vi att detta enbart utnyttjades i 

Falkenberg. Enligt tidigare presenterad forskning så kännetecknas betydelsen av det sociala 

nätverket en del av en decentraliserad bankorganisation. Eftersom kreditbedömarna i Malmö 

inte utnyttjade sitt sociala nätverk så tolkar vi detta som att organisationen inte är helt 

decentraliserad som Handelsbankens policy säger. Vi anser här att de går miste om denna 

viktiga informationskälla som framförallt kan bidra med lokal information, vilket försämrar 

deras möjlighet att göra en rättvis kreditbedömning. Vi vill dock tillägga att organisationen är 

decentraliserad, i både Malmö och Falkenberg, ur det perspektivet att man i båda städerna 

bara jobbar med sitt marknadsområde och även att besluten tas lokalt. 

För att svara på vår problemställning och vårt syfte så vill vi lyfta fram att i en liten stad anser 

vi att kreditbedömarens sociala nätverk är av stor betydelse då detta är till stor hjälp vid 

informationsinsamlingen inför kreditbeslut. De använder således både sina kommersiella och 

sociala kontakter och får därmed bättre förutsättningar att skapa och utnyttja ett stort och 

utbrett nätverk vid informationsinsamlingen. Däremot i en stor stad anser vi att betydelsen av 

kreditbedömarens sociala nätverk faller bort helt eftersom de enbart utnyttjar sina 

kommersiella kontakter på marknaden. De får således sämre förutsättningar att skapa och 

utnyttja ett stort och utbrett nätverk i jämförelse med kreditbedömare i en liten stad. 

Vi kan även se att det sociala nätverket har betydelse på vilka bedömningsfaktorer som 

kreditbedömaren lägger störst vikt på. I vår undersökning kan vi se att kreditbedömare i en 

stor stad som inte utnyttjar sitt sociala nätverk har svårt att få tillgång till information om 

personen. Däremot har kreditbedömare i en liten stad som kan utnyttja sitt sociala nätverk 

lättare att få tillgång till denna information. Personlighet blir därmed en viktig faktor som 

kreditbedömare i en stor stad får svårt att utnyttja och ta till sig i en kreditbedömningsprocess. 

Vidare kan vi dra slutsatsen att det sociala nätverket även har betydelse när det gäller vilken 

utlåningsteknik kreditbedömaren lägger störst vikt på. Eftersom den personliga relationen och 

det sociala nätverket går förlorad i en stor stad är det inte möjligt att använda sig av en 

relationsbaserad utlåningsteknik utan får istället hänvisa till hård information och således en 

transaktionsbaserad utlåningsteknik. I en liten stad är det sociala nätverket av stor betydelse 

och personligheten en följd av detta. Det blir därmed möjligt för kreditbedömaren att utnyttja 

en relationsbaserad utlåningsteknik som en följd av utnyttjandet av det sociala nätverket. 

Kreditbedömaren får ytterligare en input vid informationsinsamlingen och kan basera sina 

beslut på ett bredare underlag, tack vare den stora betydelsen av det sociala nätverket i arbetet. 
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7.1 Förslag till fortsatt forskning 

En naturlig fortsättning på vår uppsats anser vi vara att göra en kvantitativ uppsats inom 

samma ämne för att eventuellt kunna generalisera vårt resultat på ett bättre sätt. Här skulle 

man även kunna ta med de andra storbankerna för att på så sätt se om det finns några 

skillnader i betydelsen av det sociala nätverket bankerna emellan. 

Vi hade även tyckt det skulle varit intressant att ta vår uppsats ett steg längre och undersöka 

hur stor del av krediter i en liten respektive stor stad som återbetalas, d.v.s. lyckade krediter, 

för att sedan jämföra den informationen mot användandet av det sociala nätverket. Därmed 

tror vi att man skulle få en djupare förståelse för hur viktigt det sociala nätverket verkligen är. 

7.2 Avslutande diskussion 

Vi kan se att vår omarbetade modell utifrån våra insamlade data blev mindre detaljerad i 

jämförelse med modellen utifrån teorin. Vi ställer oss kritiska till vår forskning och vi menar 

att vi har för lite data för att kunna dra slutsatser om stadens storlek har någon betydelse för 

vilka bedömningsfaktorer som anses viktigast. När vi analyserade materialet blev svaren för 

diffusa och oklara när det gällde betalningsförmåga, kapital, säkerhet och affärsklimat. När vi 

bad respondenterna rangordna dessa så såg vi ingen markant skillnad i deras beslut när det 

gäller dessa variabler. Även resonemanget omkring variablerna var snarlika och vi väljer 

därför utelämna dessa i vår modell. Dock har vi fört ett analyserande resonemang omkring 

dessa men vi anser att dessa resonemang inte är starka nog för att vi ska kunna dra en 

trovärdig slutsats. Detta kan till exempel bero på felkomponerade frågor vilket har tvingat 

respondenterna att rangordna eller att vi försökt täcka in ett för stort område och samtidigt 

försökt dra för många slutsatser. Tidsbristen ansåg vi var en bidragande orsak till detta. Vi vill 

återkoppla till vårt inledande citat av Silver (2003) som säger att utnyttjandet av det sociala 

nätverket är en av de mest välbevarade offentliga hemligheterna bakom kreditbedömningen 

inom bankvärlden. Vi vill därmed understryka att vi har undersökt ett komplicerat ämne som 

vi har erfaret är mycket tidskrävande.  

Vi har även diskuterat om det verkligen är den lokala kontexten som spelar roll i utnyttjandet 

av det sociala nätverket och inte kreditbedömarens personliga preferenser när vi drar 

slutsatsen mot stor/liten stad. Enligt tidigare nämnd forskning av Landström (2003) tenderar 

bankorganisationens kultur att i stor utsträckning prägla dess passform, d.v.s. att 

organisationens arbetssätt avgör vilken information som är nödvändig samt hur denna 

information ska bedömas. Enskilda kreditbedömares personliga preferenser får därför inget 

stort utrymme i kreditbedömningsprocessen (ibid.). Även Silver (2003) menar enligt tidigare 

nämnd forskning att den lokala kontexten påverkar kreditbedömningen av SME. Vi menar att 

Handelsbankens organisationskultur i Falkenberg skiljer sig från den i Malmö. Kontoret i 

Falkenberg har nämligen en lokalt förankrad kontorsstyrelse som fungerar som en mer 

organiserad form av ett socialt nätverk som skapar och underhåller kontakter till det lokala 

näringslivet, något som inte existerar på kontoret i Malmö. Även Enander som har erfarenhet 

av kreditgivning från en liten och stor stad redogör att det finns markanta skillnader hur man 

utnyttjar sitt sociala nätverk och för ett liknande resonemang som Zilén gör rörande liten stad. 

När Enander började arbeta i en stor stad ändrades hans preferenser och de anpassades 

troligtvis till kulturen på det specifika kontoret. Vi menar därmed att det är den lokala 

kontexten och inte kreditbedömarnas personliga preferenser som speglar vår uppsats när vi 

menar en liten och stor stad. Vi bör även ha graden av generaliserbarhet i åtanke eftersom 
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studiens population har varit begränsad då vi enbart undersökt kreditbedömare i två städer där 

Handelsbanken är verksam i. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Inledning 

 

Titel? 

 

Ålder? 

 

År som kreditgivare? 

 

Är du inriktad på någon speciell typ av företag? 

 

Är det okej att vi nämner dig vid namn i uppsatsen eller vill du vara anonym? 

 

Informationsinsamling vid kreditbedömning 

 

1. Förklara övergripande hur kreditbedömningsprocessen går till hos er. 

 

2. Använder du någon särskild kreditmall eller modeller i din kreditbedömning?  

 Om ja, är den/de egenutvecklade för kontoret eller för hela koncernen? 

 Om ja, datorsystem? Rating? 

 

3. Hur påverkas din informationsinsamling när ett företag utan någon historisk 

information söker kredit? 

 

4. Hur går ni till väga då ni söker information inför ett kreditbeslut till ett företag? 

Vilken information söker ni för att bedöma personen/ personerna bakom företaget och 

hur får ni denna information? 

Var söker ni information för att kontrollera den information ni får av kunden själv? 

 

5. Tror du att kreditgivarens syn på vilka faktorer som anses vara viktiga kan skilja 

sig från fall till fall? 

 



 

 

 

6. A) Vilka av nedanstående alternativ anser ni viktigast som källor för att samla 

information som ska ligga till grund för kreditbeslutet till ett företag? Välj ut de tre 

viktigaste: 

 

– Företagsledaren (material och referenser lämnade av kunden) 

– Kreditupplysningsföretag (t ex UC) 

– Sociala nätverk (Personliga kontakter till aktörer i staden, t ex till kollegor eller 

revisorer) 

– Stödorganisationer (t.ex. NUTEK och ALMI) 

– Företagsbesök 

– Massmedia 

– Bankorganisationen (kontorsstyrelse, databaser) 

– Årsredovisningar 

– Annan __________________________________ 

(Denna fråga tilldelades respondenterna skriftligen under intervjutillfället) 

 

 B) Vilken av nedanstående information anser ni vara viktigast? Rangordna 1-5, där 

1 är viktigast. 

 

– Personlighet 

 (bedömer på ett subjektivt sätt huruvida personen bakom företaget är tillräckligt 

trovärdig för att återbetala lån eller generera en avkastning på investerat kapital i 

företaget. Utbildningsbakgrund och erfarenhet inom näringslivet och i branschen kommer 

att ses över. Även kvaliteten på referenserna, bakgrunden och erfarenhet av eventuella 

tidigare anställda kommer att beaktas)  

– Affärsklimat  

(Banken vill ofta ha hjälp att identifiera och förstå dessa viktiga risker och därför måste 

företagaren hjälpa dem att visa de primära hoten mot verksamheten och hur och varför 

han/hon är bekväm med närvaron av dessa risker samt vad han/hon gör för att skydda 

företaget. Banken kommer att behöva förstå drivkrafterna för företaget, vilket är lika 

viktig som att förstå företagets finansiella profil) 

– Kapital  

(Är de pengar företagaren själv har investerat i företaget en indikation på hur mycket 

personen har på spel om företaget misslyckas) 

– Säkerhet 

(Kreditbedömare vill veta exakt hur företagaren tänker betala tillbaka lånet. Långivaren 

överväger kassaflödet från verksamheten, tidpunkten för återbetalningen, och 

sannolikheten för framgångsrika återbetalningar av lånet. Kreditbedömaren vill även veta 

om potentiella källor för återbetalning) 

– Betalningsförmåga 

(Kreditbedömare vill veta exakt hur företagaren tänker betala tillbaka lånet. Långivaren 

överväger kassaflödet från verksamheten, tidpunkten för återbetalningen, och 

sannolikheten för framgångsrika återbetalningar av lånet. Kreditbedömaren vill även veta 

om potentiella källor för återbetalning) 

 

( Även denna fråga tilldelas respondenterna skriftligen under intervjutillfället.) 



 

 

 

Sociala nätverk 

 

7. Hur skulle du beskriva relationen du har till merparten av dina kunder? 

Anser du er relation delvis social? Utbyte? 

Kan befintliga kunder ge information av värde beträffande nya kreditärenden? 

– Om ja, vilken slags information? 

Kan starka kundrelationer innebära några negativa sidor? 

8. Vilka kontakter på marknaden anser du viktiga i ditt arbete? 

 

9. Kommunikation inom banken – kaffeinformation? 

 

10. Hur kan du som kreditbedömare utnyttja ditt sociala nätverk i ditt arbete? 

 

11. Vilken roll anser du ditt sociala nätverk har för att samla information i ett 

kreditärende? 

Kan du genom att knyta sociala kontakter till aktörer i staden få värdefull information för 

dina kreditärenden, i så fall vilken slags information?(t ex. person-, marknads-, bransch-, 

företagsinformation) 

Är det i någon speciell fas i kreditbedömningen det är viktigt?  

 

12. Deltar du i föreningslivet på orten? Vilka? 

T.ex. Rotary, Lions, lokal fotbollsförening, Handelskammaren, företagsföreningar eller 

annan organisation/förening. 

Vilka fördelar kan medlemskapet ge dig i ditt arbete? 

– Kan du få information betydelsefull i dina kreditärenden? – Vilken slags information? 

 
13. Vad kan det finnas för negativa sidor att använda sig av sitt sociala nätverk i 

kreditbedömningen? Begränsningar? 

 

 

14. Vilken typ av nätverk anser du dig ha mest nytta av i ditt dagliga arbete, det sociala 

eller det kommersiella? 

 

Avslutande frågor 

I detta skede kommer vi att berätta för respondenten vad vår undersökning går ut på. 

 

15. Är det något väsentligt som du anser att vi missat och som du skulle vilja framföra? 

 

16. Får vi återkomma över telefon eller mail om vi skulle behöva ha svar på någon 

kompletterande fråga i efterhand? Kontaktuppgifter? 

 

 


