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Sammanfattning 

Kreditbedömningar vid lån är en riskabel process för banker, vid felaktiga kreditbedömningar 

riskerar de inte bara sin egen lönsamhet utan det kan även påverka samhället finansiellt. En 

banktjänsteman baserar sin kreditbedömning på både finansiell- och icke finansiell 

information, banktjänstemännen har även möjlighet att använda affärssystem som ett 

datoriserat beslutsstöd vid sin kreditbedömning. Affärssystem har möjligheten att samla in 

finansiell information, hantera informationen samt generera ny information som kan användas 

som beslutsunderlag. Syftet med denna studie är att beskriva affärssystemets roll vid 

kreditbedömningar och hur affärssystemets roll påverkas av relationsfaktorer. Studien har en 

kvalitativ ansats som består av sju intervjuer av banktjänstemän som arbetar med 

kreditbedömningar på både företags- och privatsidan. Dessa sju banktjänstemän arbetar på 

olika banker, med olika arbetspositioner och har olika stor erfarenhet av kreditbedömningar. 

Studien visar att affärssystemets roll vid en kreditbedömning är olika stor mellan 

banktjänstemän på privatsidan respektive företagssidan. Studien visar även att 

relationsfaktorer påverkar affärssystemets roll vid en kreditbedömning. I och med att denna 

studie visar att affärssystemets roll skiljer sig åt vid banktjänstemäns kreditbedömningar, 

rekommenderar vi att framtida studier jämför de olika utfallen av kreditbedömningarnas 

lyckade eller misslyckade kreditbeslut beroende på affärssystemets roll.   

Nyckelord: Kreditbedömning, affärssystem, bank, riskhantering, beslutsfattning och 

relationsfaktorer. 

Abstract 

Credit assessments is a risky process for banks, if a bank makes an incorrect credit 

assessments, they will not only decrease their own profitability it may also affect the whole 

community financially. Banks base their credit assessments on both financial and non-

financial information, they are also able to use Enterprise Resource Planning (ERP) systems 

to support their decision making. ERP systems have the ability to retrieve financial 

information, manage information, and generate new information that can be used as a basis 

for decisions. The purpose of this study is to describe the ERP systems role in the credit 

assessment and how relational factors impact the ERP system's role in credit assessments. The 

study has a qualitative approach consisting of seven interviews with bank officials, these 

officials work with credit assessment for both corporate and private customers. These seven 

bank officials work in different banks, with different work descriptions and have different 

experience of credit assessments. This study shows that the ERP system's role in a credit 

assessment is different depending on if it is a corporate customer or a private customer and 

also that the relationship factors affect the ERP systems role in credit assessments. We 

recommend that a future study compares the ERP systems role with the outcomes of credit 

assessments were successful or unsuccessful credit decisions.  

Keywords: Credit assessments, Enterprise Resource Planning, banking, risk management, 

decision making and relationship factors. 
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1. Inledning 

I inledningen kan läsaren få en introduktion och bakgrund till problemet. Senare presenteras 

en diskussion om problemområdet, som leder till uppsatsens problemformulering. I 

inledningen beskrivs också syftet och de avgränsningar som uppsatsen har.  

1.1  Problembakgrund 

En banks riskhantering av lån är enligt vår uppfattning en riskabel process där banker lånar ut 

stora summor pengar med risk att låntagaren inte kan betala tillbaka. Ett exempel på hur fel 

det kan gå inom riskhantering och kreditutlåning är: Lehman Brothers, en investment bank 

grundad 1850 som var en av Wall Streets största banker framtill den 14 september 2008 när 

företaget lämnade in en konkursansökan, som resulterade i en förlust på 613 miljarder dollar 

(Appelbaum, Keller, Alvararez & Bédard, 2012). Följande finanskris, som anses vara den 

värsta finansiella krisen i modern tid, kom som en överraskning för bankerna. Krisen ledde till 

att länder och verksamheter gick i konkurs eller blev konkurshotade som i sin tur skapade 

flera års recession i hela världen. Vissa länder har än idag har inte hämtat sig. En av 

anledningarna till denna kris anses vara bankers bristande beslut i deras riskhantering (Bessis, 

2011). I och med att det finns dokumenterat bristande kreditbedömningar, anser vi att det är ur 

ett företagsekonomiskt perspektiv relevant att studera hur dessa beslut fattas. 

Enligt oss arbetar flertalet banker mot att generera vinst, en av bankers inkomster kommer 

ifrån kreditutlåning. Svensson och Ulvenblad (2000) skriver att utlåning av krediter kan vara 

svårt för banker, för de har svårt att förutse vilka låntagare som kommer betala tillbaka sina 

lån. Banker tjänar pengar när de lånar ut kapital som låntagaren betalar tillbaka med ränta. 

Om det finns risk för att låntagaren inte har möjlighet att betala tillbaka lånet, ska banken 

neka lånet för att inte riskera att förlora pengar, men om banken nekar en låntagare som skulle 

betala tillbaka lånet, förlorar banken en inkomst. För att förstå hur dessa beslut fattas behöver 

vi titta närmre på hur kreditbedömningar går till och vilka typer av hjälpmedel som 

banktjänstemannen använder sig utav. Enligt Holsapple och Sena (2005) kan affärssystem 

användas som beslutsstöd vid beslutsfattning, genom att stödja och automatisera beslut.  Den 

ovanstående studien indikerar på att affärssystem kan ha en stor roll för beslutsfattandet i 

företag beroende på hur det används, vi anser att det borde fungera likadant för 

bankverksamheter. 

I kreditbedömningsprocessen av privat- och företagskunder finns det olika typer av beslut för 

kreditbedömarna, de besluten baseras på finansiell- och icke finansiell information 

(Andersson, 2001). Vidare menar Andersson (2001) att finansiell information är ett 

kvantitativt underlag som kan vara årsredovisningar, kreditupplysningar och tidigare 

ekonomisk information. Kvantitativ information kan affärssystemet samla in-, hantera- och 

generera ny information (Holsapple & Sena, 2005). Den icke finansiella informationen 

hämtas av kreditbedömaren själv, genom integration med låntagaren. Vi tolkar den tidigare 

forskningen som att kreditbedömningen kan fattas på olika beslutsunderlag i olika situationer. 
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1.2 Problemdiskussion 

Banksektorns risk- och kredithantering beskrivs som abstrakt och är en analysverksamhet som 

helt bygger på framsteg inom den statistiska- och finansiella ekonomin (Mikes, 2011). 

Kredithantering är enligt oss en komplex process där banktjänstemän genomför en 

kreditbedömning innan beslut kan fattas kring utlåning av krediter. Tidigare forskning av 

Chornous och Ursulenko (2013) har visat att den senaste teknologin har gjort det möjligt att 

utföra risk- och kreditbedömningar samt utforma en strategi för bankers riskhantering. En 

form av teknologi är affärssystem som enligt Magnusson och Olsson (2008) har som 

huvuduppgift att förse ledningen med relevant information och skapa standardiserade 

beslutsprocesser, som vi anser kan tillämpas vid kreditbedömningar. 

Holsapple och Sena’s (2001) studie visar att affärssystem ger generella beslutsstödsfördelar. 

De tre främsta beslutsfördelarna från affärssystem anses vara bearbetning av kunskap, 

tillförlitlighet av beslutsfattandet samt bevis på att beslutsunderlaget är korrekt. Turban, 

Sharda, Aronson och King (2008) skriver att affärssystem ger beslutsstödsfördelar genom att 

systemet kan skapa beslutsunderlag i realtid, vilket vi tolkar som att få underlaget i rätt tid för 

beslutsfattningen. Nazemi, Tarokh och Diavanshir (2012) påstår att framgången för 

beslutsfattning blir allt mer beroende av att information levereras i rätt tid och är tillgängligt 

för rätt person. Turban et al. (2008) menar att det som begränsar oss i våra beslut är tillgången 

på mängden data, information och kunskap. Vi har utifrån ovanstående studier dragit 

slutsatsen att affärssystem har många beslutsstödsfördelar, som kan användas vid 

kreditbedömningar av både privat- och företagssidan inom riskhantering i banker. Holsapple 

och Sena (2001) menar att användandet av affärssystem som beslutsstöd, ger ökad 

konkurrenskraft och minskar kostnader för företag, men att affärssystemsanvändare önskar 

ännu större stöd för sitt beslutfattande. Affärssystemsanvändare vill även ha bättre 

användarvänlighet och att affärssystemet bör stimulera användarnas nytänkande. Caldwell 

och Stein (1998) påstår även att affärssystem kan vara svåra att förstå och använda, vilket kan 

leda till beslutsfattares motvilja till att använda affärssystem som beslutsstöd. Därmed anser vi 

det relevant att undersöka hur banktjänstemän använder affärssystem som beslutsstöd vid 

kreditbedömningar. 

Förutom att standardisera kreditbedömningsprocessen genom affärssystem använder sig 

banker även av standardiserade kreditpolicys för att strukturera upp sin beslutsprocess. 

Bellucci, Borisov och Zazzaro’s (2010) studie visar dock att olika banktjänstemän skiljer sig i 

vilken typ av beslutsinformation som de baserar sina kreditbedömningar på. Med andra ord så 

arbetar banktjänstemän på olika sätt i sin kreditbedömning, vilket medför en risk för felbeslut. 

Trots möjligheten att använda sig av affärssystem som kan samla in och generera finansiell 

information, har det visat sig i flertal studier att banktjänsteman som utför kreditbedömningar 

även utgår från icke finansiell information (Ulvenblad & Ulvenblad, 2012; Hedelin & 

Sjöberg, 1993; Green, 1997). Ulvenblad och Ulvenblad (2012) beskriver den icke finansiella 

informationen för kreditbedömarnas magkänsla som de delar in i intuition, relation och 

erfarenhet. Vi väljer att tolka det Ulvenblad och Ulvenblad (2012) kallar för magkänsla som 

relationsfaktorer. Det finns flera studier som tar upp olika relationsfaktorer vid beslutsfattning 

i banker, till exempel menar Uchida (2011) att en relationsfaktor även kan vara ömsesidigt 

förtroende. Denna studie har Ulvenblad och Ulvenblads (20012) relation, erfarenhet och 

intuition som utgångspunkt av relationsfaktorer. Relationsfaktorer är för oss relationen mellan 

kund och bank där erfarenhet och intuition ingår. Uchida´s (2011) studie visar att 

relationsfaktorer är en stor del av bankers kreditbedömningar, eftersom relationen mellan 

kund och kreditbedömare kan användas för att skapa långa affärsrelationer. Vi anser att det 
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kan vara svårt för en kreditbedömare att bedöma dessa relationsfaktorer, vilket kan skapa risk 

för felaktiga kreditbeslut. 

Vi anser att kreditbedömningar är en del av kreditbedömningsprocessen som ingår i bankers 

riskhantering. Vid dessa kreditbedömningar använder sig banktjänstemän av olika underlag 

för sin beslutsfattning. Tidigare studier har visat att underlaget kan bestå av finansiell 

information som vi anser kan hämtas av ett affärssystem, men även icke finansiell information 

som relation, erfarenhet och intuition som vi väljer att tolka som relationsfaktorer.  Det finns 

flera studier om affärssystemets roll som beslutsstöd i verksamheter. Det finns även flera 

studier om bankers kreditbedömningar och relationsfaktorers påverkan på besluten. Tidigare 

forskning om hur affärssystemets roll som beslutsstöd påverkas av relationsfaktorer vid 

kreditbedömningar av privat- och företagssidan i banker finner vi begränsad och därmed anser 

vi att vi hittat en kunskapslucka. Denna studie skrivs ur ett bankperspektiv för att undersöka 

hur affärssystemets roll påverkas av relationsfaktorer vid kreditbedömningar. 

1.3  Problemformulering 

Hur påverkas affärssystemets roll som beslutsstöd av relationsfaktorer vid kreditbedömningar 

inom privat- och företagssidan i banker? 

 

1.4  Syfte  
Syftet med studien är: 

– beskriva hur affärssystem används vid kreditbedömningar.  

– undersöka hur relationsfaktorer påverkar affärssystemets roll vid kreditbedömningar. 

– analysera och tolka affärssystemets användarvänlighet vid kreditbedömningar.  

 

1.5  Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till affärssystemets roll som beslutsstöd vid kreditbedömningar 

inom riskhantering samt faktorer som kan påverka användandet av affärssystem, utifrån 

banktjänstemännens perspektiv. Vi har valt att undersöka kreditbedömningar på bankers 

operativa nivå, det vill säga banktjänstemän som dagligen utför kreditbedömningar.  

1.6 Centrala begrepp 

Riskhantering 

Dionne (2013) menar att företag bör ha en strategi för sin riskhantering som utvärderar, 

kontrollerar och övervakar samtliga risker och dess eventuella utfall för företaget. Vidare 

förklarar författaren att en risk är en kombination av sannolikhet och frekvens för en händelse 

och dess konsekvenser, som vanligtvis är negativa. 

Kreditbedömning  

Definieras som bedömningen av risken att låntagaren inte fullföljer sina skyldigheter enligt 

gällande låneavtal (Basel, 2000). 
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Beslutsfattning  

Simon (1997) definierar beslutsfattning som en kombination av medvetna och omedvetna val 

som innebär när ett beslut fattas väljer beslutsfattaren en väg och samtidigt avstår en annan. 

Författaren beskriver beslutsfattning som en dynamisk process som innebär ett komplext 

sökande efter information, fullt av omvägar innan ett kan beslut fattas. 

Affärssystem 

Affärssystem är mjukvarupaket med olika moduler bestående av till exempel försäljning, 

finansiering och produktion som tillsammans kan bidra till integration av information via 

inbäddade affärsprocesser i hela företaget. Dessa affärssystem kan sedan anpassas för att ett 

speciellt behov i organisationen, exempelvis som beslutsstöd vid beslutsfattning (Nazemi et 

al., 2012). 

Relationsfaktorer 

Uchida (2011) beskriver relationsfaktorer som mjuk overifierad information som erhålls 

genom en kontakt mellan banktjänsteman och kund. Vidare skriver författaren att 

relationsfaktorer är en stor del av bankers kreditbedömningar eftersom relationen mellan kund 

och kreditbedömare kan användas för att skapa långa affärsrelationer. 
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2. Teoretisk referensram 
 

Studiens teoretiska referensram är strukturerad ifrån våra centrala begrepp, som är: 

riskhantering, kreditbedömning, beslutsfattning, affärssystem och relationsfaktorer. 

Teoretiska referensramen avslutas med en analysmodell. Denna modell används för skapa 

förståelse och överblick på problemområdet. 

2.1 Riskhantering 

En anledning till riskhantering inom banker är att upprätthålla lönsamhetsförhållanden i 

förvaltning av tillgångar och skulder (Chornous & Ursulenko 2013). Bauer och Ryser (2004) 

skriver att en banks strategi inte borde vara att försöka eliminera samtliga risker, för då skulle 

en bank aldrig ge ut ett enda lån, vilket gör att den banken skulle försämra sin lönsamhet. 

Vidare skriver författarna att banker inte heller ska ta onödiga risker, för kortsiktig lönsamhet. 

Bankerna borde istället ha ständig övervakning och analysera sina nuvarande och framtida 

risker. Alla händelser i en bank ses som individuella objekt med en viss risk som dynamiskt 

förändras genom tiden, detta gör banker för att beräkna risker för olika händelser (Chornous 

& Ursulenko 2013). Bauer och Ryser (2004) skriver att tidigare forskning kommit fram till att 

i en perfekt värld så är finansiella beslut irrelevanta eftersom de inte påverkar aktieägaren, 

men att det senare har gjorts avvikelser från dessa inställningar av andra forskare, dessa 

forskare visar att det finns viktiga motiv för banker att bry sig om beslut rörande 

riskhantering, till exempel risken för konkurs. 

Chornous och Ursulenko (2013) skriver att beslut inom riskhantering fattas baserat på 

informationsunderlaget. Detta informationsunderlag kan erhållas från ett affärssystem som 

systematiserat arbetar med affärsprocesser och nyckeltal i banker. Affärssystem eller andra 

analytiska system har en kritisk plats i riskhanteringen för banker. Chornous och Ursulenko 

(2013) skriver även att banksektorn börjar få större förståelse för informationsteknik och att 

de använder sig mer av automatiserade beslut samt analytiska beslutsstödsverktyg än tidigare. 

Mikes (2011) skriver att riskhantering i banker ökar allt mer och tillväxten stimuleras genom 

egna misslyckanden, grundade i bland annat företagskonkurser. Finanskrisen under 2007-

2009 gjorde att tillsynsmyndigheter tvingade banker att ha chefer som enbart ägnade sin tid 

till arbete med riskhantering, eftersom det uppdagades att vissa hårt drabbade banker hade en 

ineffektiv riskövervakning. 

2.2 Kreditbedömningsprocessen  
Vi anser att om man ska undersöka bankers kreditbedömning, bör man förstå hur 

kreditbedömningsprocessen kan se ut. Figur 1 visar hur kreditgivningsprocessen kan fungera i 

praktiken, den är baserad på Anderssons (2001) studie med erfarna kreditbedömare. 

Kreditprocessen börjar med att kredittagaren, ansöker om en kredit från banken. Vid den 

ansökningen menar Andersson (2001) att låntagaren presenterar sitt syfte med kreditansökan 

vid första mötet. Kredittagaren presenterar och redogör sin finansiella information och icke-

finansiell information både historisk och aktuell samt en uppskattad prognos för framtiden vid 

ett eventuellt lån. Efter mötet utför kreditbedömaren en kreditbedömning på den information 

som inhämtas från låntagaren. Anderssons (2001) menar att kreditbedömaren redan här har 

möjlighet att avslå låntagarens kreditansökan, men om kreditbedömaren är positiv till 

kreditansökan får ansökningen ett preliminärt beviljande lån. Sedan presenteras kredit 

propositionen i en kreditkommitté, där osäkerheter vägs mot ytterligare säkerheter eller andra 
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villkor. En kreditkommitté består ofta av erfarna kreditbedömare. Efter det formella 

beviljandet av kreditkommittén, kan slutligen krediter betalas ut. 

 

Figur 1: Kreditbedömningsprocessen Källa: Andersson (2001) 

2.2.1 Kreditbedömning 

Bellucci et al. (2010) påstår att banker använder sig av standardiserade kreditpolicys för att 

strukturera upp sin kreditbedömning, för att minska risken för felbedömningar. Andersson 

(2001) menar att vid en kreditbedömning finns det två grundläggande informationsområden, 

finansiell och icke finansiell information. Den finansiella informationen kan komma ifrån 

offentliga dokument och kreditupplysningar som kan hämtas av affärssystem. Den icke 

finansiella informationen kommer främst ifrån integrationen mellan kreditbedömaren och 

låntagaren. Ulvenblad och Ulvenblad (2012) beskriver den icke finansiella informationen, för 

kreditbedömarnas magkänsla som de delar in i intuition, relation och erfarenhet. Andersson 

(2001) skriver att genom den finansiella informationen kan kreditbedömaren skapa nyckeltal, 

för att utvärdera låntagarens kreditvärdighet. Dessa nyckeltal är matematiska uträkningar på 

låntagarens finansiella värde samt hur stor risken är att de inte kommer ha möjlighet att 

fullfölja låneavtalet. Fast dessa nyckeltal kan skapa matematiska uträkningar på hur framtiden 

kan se ut, har det kommit fram forskning som ifrågasätter användningen av dessa nyckeltal, 

på grund av att det finns viss möjlighet för låntagaren att manipulera den finansiella 

informationen, genom att undanhålla viss finansiell information för kreditbedömaren. Därför 

anser Andersson (2001) att det är även viktigt för kreditbedömaren att skapa sig en bild av hur 

låntagaren är som person. 
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Andersson (2001) menar att kreditbedömare analyserar låntagaren på flera sätt, bland annat 

genom att titta på låntagarens möjliga säkerheter, finansieringsmöjligheter samt även andra 

analyser kan utföras. Ett exempel på andra analyser kan vara att analysera låntagarens 

beteendemönster. Samtliga analyser sammanställs och en kreditkommitté fattar sedan ett 

beslut om belåningen. 

2.2.2 Statiskt och dynamiskt synsätt 

Det finns olika synsätt att fatta kreditbedömningsbeslut på, vi anser att det är viktigt att ha 

förståelse för banktjänstemännen och deras olika synssätt på kreditutlåningar. Svensson och 

Ulvenblad (2000) delar in banktjänstemän som arbetar med kreditbedömningar inom 

kredithantering i två olika synsätt; det statiska- och dynamiska synsättet.  Forskarna valde att 

undersöka hur dessa två synsätt arbetar med finansiella modeller, som baseras på finansiell 

information samt interaktionen mellan banktjänstemän och företagsledaren som låg till grund 

för kreditbedömningen. Resultatet visar att banktjänstemän arbetar på skilda sätt i sina 

kreditbedömningar, vilket indikerar att besluten också fattas olika. En banktjänsteman som 

tittar på finansiella modeller med ett statiskt synsätt tenderar att fokusera på företagets 

balansräkning, samtidigt som en person med ett dynamiskt synsätt tittar mer på företagets 

kassaflöde och framtida utveckling. Forskarna kommer även fram till att interaktionen mellan 

banktjänstemän och företagsledaren skiljer sig mellan de två synsätten, då ett dynamiskt 

synsätt strävar efter en långsiktig relation till låntagaren, medan ett statiskt synsätt strävar mer 

efter en kortsiktig lönsamhet. 

2.3 Beslutsfattning 

Jacobsen och Thorsvik (2002) beskriver beslutsfattning som valet mellan olika alternativ. 

Beslut inom företag grundas ofta i bakomliggande intressen; att ge ekonomiska fördelar eller 

att reducera risker. Beslutsfattare tenderar att ha svårt att förutse de exakta konsekvenserna av 

besluten. Shafir (1993) skriver att beslutsfattning därför ofta använder sig av prognoser, för att 

underlätta beslutsfattningen. Med hjälp av prognoser kan beslutsfattaren välja det alternativ 

som hen tror är det bästa alternativet. Enligt Rollof (1999) bör beslutsfattaren analysera vilka 

konsekvenser beslutet får för företaget och dess anställda.   

Viktiga beslut bör företag lägga ned extra energi och tid på, eftersom risken för felbeslut kan 

ge stora konsekvenser. Vid ett större beslut är det viktigt att komma ihåg att de har stor 

betydelse för många människor i företaget, under en längre period. Viktiga beslut behöver inte 

automatiskt vara svåra beslut, i och med att svåra beslut kan vara olika från person till person 

(Rollof, 1999). Vare sig det är små eller stora beslut är de ofta svåra att fatta på grund av 

osäkerheten i beslutsfattningen skriver Shafir (1993). Enligt Rollof (1999) bör vi fokusera på 

det som är viktigast, dels på egen hand men även genom att ta in andra synvinklar. Detta kan 

vara en av anledningar varför banker använder sig av kreditkommittéer vid kreditbeslut.    

För beslutsfattning inom banker finns det vissa restriktioner som banktjänstemannen bör 

förhålla sig till. Fletcher (1995) skriver i sin studie att banktjänstemän måste följa vissa 

instruktioner och regler vid kreditbedömningar för utlåning av krediter och nämner till 

exempel interna riktlinjer samt särskilda direktiv från högre instanser, som vi väljer att tolka 

som kreditpolicys. Vidare skriver författaren att det finns fler variabler än regler som influerar 

banktjänstemannen i hens beslutsfattning, till exempel erfarenhet. Fletcher (1995) har kommit 

fram till att bankers strikta regelsystem för kreditbedömningar har lett till att banktjänstemän 

som inte finner reglerna tillräckligt tydliga, ofta baserar hela sin beslutsfattning på erfarenhet. 
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Vidare påstår Fletcher (1995) att erfarna banktjänstemän har lärt sig hur man kan manipulera 

information för att få det beslut de vill, till exempel genom att tolka siffror som stödjer det 

beslutet. En lösning på dessa problem har lett till att banker utvecklat expertsystem, som vi 

väljer att tolka som affärssystem.  

Rollof (1999) menar att en beslutsfattare ska ha både befogenhet och kompetens till att fatta 

besluten, för rätt kompetens krävs resurser och underlag till beslutet. Etzioni (2014) skriver att 

tidigare studier i ekonomi visar att människor är generellt dåliga på att samla information till 

beslutsfattning, vilket gör dem till famlande beslutsfattare. Vidare skriver författaren att 

människor har svårt att veta vilken information de ska samla in och hur de ska behandla den 

informationen, istället fokuserar de mer på känslor och incidenter som beslutsunderlag. 

Etzioni (2014) skriver att känslor kan förvränga en beslutsfattares bedömningar och för att 

motverka detta bör beslutsfattaren sätta upp egna regler, för skydda sig mot att styras av 

känslor i onödan. Författaren menar också att människor har svårt att kombinera olika 

sannolikheter, ett exempel på en sannolikhet kan vara bedömningen på hur lång tid ett projekt 

tar.  Därför menar Etzioni (2014) att man alltid bör utgå från att ett projekt kommer att kosta 

mer, ta längre tid och har större svårigheter än vad som ursprungligen förutsågs. Etzioni 

(2014)  menar att samtliga beslut är experimentella, att det är sällan en beslutsfattare fattar det 

korrekta beslutet den första gången beslutsfattaren fattar den typen av beslut. Detta märks 

speciellt vid ekonomiska beslut som har flera påverkande faktorer som behövs ta hänsyn till. 

Tidigare ekonomistudier har visat att oerfarna beslutsfattare har fokuserat på mindre relevanta 

faktorer, Etzioni (2014) påstår att erfarenhet är en viktig faktor för en beslutsfattare, därför 

beskrivs beslutsfattning för en experimentell process.  

2.4 Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag är all information som används inför ett beslut. Banker och andra företag är 

beroende av vilket beslutsunderlag de har tillgång till i sin beslutsfattning (Rollof, 1999). 

Banker bör se information som en tillgång samt förstå det värde som informationen tillför i 

beslutsfattningen. Information kan ge företag konkurrensfördelar, genom att konkurrerande 

företag inte har tillgång till samma information (Turban et al., 2008). Informationen ska 

samlas in, hanteras och organiseras, i denna process kan det uppkomma en risk att 

beslutsfattaren upplever att den stora tillgången till information blir för svår att hantera. Om 

beslutsfattaren anser att hen har för mycket information, kan det anses svårt att överblicka och 

se vilken information som är relevant. Turban et al. (2008) anser att relevant information är 

när mottagaren använder den till att skapa mer värde än det värdet som fanns innan 

informationen var tillgänglig. Turban et al. (2008) skriver att informationen inte bara behöver 

vara relevant utan den ska också vara trovärdig och i ett passande tidsintervall. Om denna 

information även kan presenteras grafiskt, får beslutsfattaren bättre förståelse samt kan förutse 

mönster och trender. Grafiska beslutsunderlag kan produceras i beslutsstöd som till exempel 

affärssystem (Turban et al., 2008). Beslutsunderlaget kan bestå av både finansiell- och icke 

finansiell information. Denna studie tolkar den icke finansiella informationen som 

relationsfaktorer. 

2.4.1 Finansiell information 

Finansiell information har enligt forskning en stor betydelse för kreditbedömning i banker 

(Kling, Driver & Larsson, 2003). Silver och Vegholm (2009) skriver att kreditbedömare ofta 

fattar sina beslut utifrån finansiell information, som även kan beskrivas som kvantitativ data. 

Kreditbedömare kan med hjälp av denna information skapa olika beräkningsmodeller, dessa 
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modeller baseras på årsredovisningar, kreditupplysningar och tidigare ekonomisk information. 

Affärssystem anses kunna producera kvantitativ företagsinformation för både internt och 

externt bruk (Silver & Vegholm, 2009). För banker är det viktigt att informationen är 

tillförlitlig, om informationen ska betraktas som tillförlitlig behöver den vara korrekt samt att 

informationen kommer från en trovärdig källa. Trovärdigheten gör att beslutsfattaren 

verkligen kan lita på den informationen de använder som beslutsunderlag (Davenport, 2000). 

2.4.2 Relationsfaktorer 

Ulvenblad och Ulvenblad (2012) skriver att det finns även icke finansiella information som 

kreditbedömarna använder sig av till beslutsunderlag. Den icke finansiella informationen 

uppstår i integrationen mellan kreditbedömaren och låntagaren. Ulvenblad och Ulvenblad 

(2012) beskriver den icke finansiella informationen för kreditbedömarens magkänsla och 

delar in magkänslan i relation, erfarenhet och intuition. Vi har i denna studie valt att benämna 

den icke finansiella informationen som relationsfaktorer, på grund av att vi anser att den 

informationen uppstår i relationen mellan kund och kreditbedömaren. 

Relation byggs upp genom att människor knyter kontakt och skapar relationer med andra 

människor, det kan både göras i sociala och kommersiella samband. Dessa kontakter skapar i 

sin tur olika nätverk av kontakter (NUTEK, 1993). En kreditbedömare använder sig av både 

sina sociala samt kommersiella nätverk vid en kreditbedömning (Andersson, 2003). Svensson 

och Ulvenblad (2000) skriver att sociala nätverk kan vara ett bra sätt att samla information om 

kunden, till exempel genom idrottsföreningar, Rotary eller Lions. Svensson och Ulvenblad 

(2000) skriver att kreditbedömare i mindre städer är mer angelägna att använda sig av 

mjukare faktorer som relationer, personlighet och personens ansedda pålitlighet. Det är 

beroende på att i mindre städer har ofta kreditbedömaren en personlig social kontakt med 

låntagaren.  

En av fördelarna med att ha en relation med kreditsökaren, anses vara att informationen som 

tas in är mer trovärdig samt att kreditbedömaren respekterar kreditsökarens åsikter. Dock är 

den svårare att strukturera och bedöma i jämförelse med den konkreta finansiella 

informationen. Vid större kreditbeslut anses det vanligare att bedömningen utformas från den 

konkreta informationen, vid mindre kreditbeslut används mer icke finansiell information, som 

relationer, första intryck och erfarenhet (Scott, 2006). 

Erfarenhet enligt tidigare forskning visar på att personer med större erfarenhet tenderar att 

fatta beslut på skilda sätt jämfört med oerfarna personer med mindre erfarenhet. Oerfarna 

personer söker mer efter bekräftande uppgifter i samma ordning som informationen 

presenteras, detta till skillnad från personer med mer erfarenhet som verkar göra mentala 

checklistor för att komma ihåg viktig information till ett senare tillfälle när de söker efter 

motstridig information (Andersson, 2001). 

Sedan en längre tid tillbaka har bankerna haft en önskan på att vara dit kunderna vänder sig 

till för rådgivning. Det kunderna värdesätter hos bankerna är deras rådgivares erfarenhet, 

förtroende, kompetens och ålder (Miller & Staada, 2010). Ulvenblad och Ulvenblad (2012) 

skriver att en bankanställd med mindre erfarenhet av kreditbelåning och kreditbedömning, 

lägger mer analysering vid den historiska finansiella informationen som ofta är framtaget av 

affärssystem eller andra beslutsstöd. Medan de mer erfarna kreditbedömarna fokuserar mer på 

den nuvarande ekonomiska situationen samt lägger mer vikt på de mjukare faktorerna, som 

kan vara låntagarens trovärdighet och personkemi till kreditbedömaren. Studier om 
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beslutsprocessen hos erfarna och oerfarna banktjänstemän har visat att erfarna banktjänstemän 

söker efter mer information för att fatta sina beslut än vad oerfarna gör (Andersson, 2004). I 

en studie av Rodgers (1999) skriver han om hur erfarna banktjänstemän verkar ha en bättre 

förmåga att kunna identifiera motsägelsefulla uppgifter från kunder. I en annan studie av 

Beaulieu (1994) skriver författaren om hur erfarenheten hos banktjänstemän också tenderar att 

resultera i allt fler ansökningar avslås, när varningssignaler uppkommer. 

Intuition kan definieras som när människan direkt skapar sig en omedveten uppfattning eller 

bedömning av det hen varit med om, utan att basera sig på fakta. Intuition handlar mer om 

människors direkta känsla på hur någonting kommer att utspela sig (Simon, 1987). Intuition är 

en irrationell process som baseras på djup förstående för den specifika situationen (Khatri & 

Ng, 2000). Intuition är ett komplext fenomen som hämtar kunskap i vårt undermedvetna, till 

exempel genom våra erfarenheter av en liknande situation. Intuition sker snabbt men är inte 

nödvändigtvis partisk som tidigare forskning visat om rationellt beslutsfattande. 

Enligt Vaughan (1990) är intuition en form av syntetisk psykologisk funktion som uppfattar 

helheten av en utvald situation och som tillåter oss att syntetisera isolerad data och erfarenhet 

till en bild som överskrider rationellt tänkande. Intuitionsprocessen sker väldigt snabbt, likt en 

funktion för inlärda beteendesekvenser som ibland kan hindra en persons beslutsfattande, 

eftersom personen direkt känner vad som är bästa beslutet, kopplat till flera års erfarenhet 

(Isenberg, 1984). Vidare skriver författaren att intuition kräver flera års erfarenhet och inte 

kommer enkelt. Om beslutsfattarens tidigare erfarenheter är logiska och välgrundade så 

kommer även intuitionen vara det. I en studie av Parikh (1994) så observerade författaren att 

intuition, han menar att intuition mycket väl skulle kunna vara en form av intelligens, fast på 

en nivå som vi inte kan komma åt genom att tänka rationellt. Enligt författaren består intuition 

av en form av tillgång till interna reservoarer av erfarenhet samt kompetens, som under lång 

tid lagrats inom oss och som kan resultera i en lust av att välja ett alternativ, utan att 

medvetandet kan svara på varför vi gjorde vårt val. Agor (1990) skriver att intuition ligger i 

ett spann av medvetande och undermedvetande där bara en liten del av vår erfarenhet blir 

fakta som vi kan använda oss utav, där de flesta av dessa erfarenheter kommer från upplevda 

händelser som lagrats inom oss sen lång tid tillbaka.  

Kreditbedömare kan uppleva en känsla om en låntagare, den intuitionen kan göra att 

helhetsbilden av låntagaren förändras. Kreditbedömarens intention kompletterar 

kreditbedömningen av låntagarens mer svårredovisande delar. Vid en kreditbedömning av 

låntagaren kan personkemi mellan kreditbedömaren och låntagaren påverka det rationella 

beslutet, vilket utgör en risk för beslut på felaktiga grunder (Green, 1997). Både rädsla och 

lust kan störa intuitionsprocessen hos människor, till exempel att beslutsfattaren blir orolig, 

arg eller upprörd kan göra att personen är mindre mottaglig för de subtila budskap som kan 

uppkomma i medvetandet via intuition (Vaughan, 1990). 

2.5 Affärssystem  

Magnusson och Olsson (2008) beskriver affärssystem som ett gränsöverskridande 

mjukvaruverktyg som hanterar verksamheters informationsflöde genom att integrera olika 

system och databaser, så att relevant information är tillgänglig för hela företaget. 

Affärssystem hanterar även företagens materialplanering, inventering, kundhantering, 

produktion, leverans, ekonomi, personalhantering.  
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Affärssystem används även för att skapa underlag till beslutsfattning, det optimala är om 

affärssystem kan skapa detta i realtid (Turban et al., 2008). Framgången för ledningens 

beslutsfattning blir allt mer beroende av att information levereras i rätt tid samt är tillgängligt 

för rätt person (Nazemi et al., 2012). Ett affärssystem förväntas framförallt att reducera 

kostnaderna och förbättra beslutsfattningen. De här två förväntningarna på affärssystem är 

menade att i sin tur förbättra det ekonomiska resultatet för företag (Poston & Grabski, 2001). 

Reducera kostnaderna gör affärssystemet genom att integrera och datorisera hela 

verksamheten, vilket ökar effektiviteten. Affärssystemet förbättrar beslutsfattningen genom 

att ge korrekt och aktuell information. Turban et al. (2008) skriver om hur affärssystem 

hanterar stora mängder data och information, som kan presenteras genom grafiska gränssnitt, 

vilket underlättar användarens beslutsfattning. Affärssystems ekonomiska avkastning beror 

oftast inte på tekniken i sig, utan mer på hur företaget planerar sina verksamhetsflöden och 

hur de anpassar sitt affärssystem. Affärssystem säljs vanligtvis inte in som ett beslutsstöd, fast 

det är en av det mest betydande fördelarna. Affärssystem kan användas som beslutsstöd 

genom att det integrerar och fördelar information till den som behöver informationen 

(Holsapple & Sena, 2005). Vidare skriver författarna att affärssystem innehåller 

beslutsstödsystem, som är en teknisk lösning för att stödja komplex beslutsfattning och 

problemlösning. Cohen, Kelly och Medaglia (2001) skriver att beslutsstödsystem ökar 

effektiviteten hos användaren som fattar beslutet, genom att skapa beslutsunderlag med hjälp 

av integrerad information. Informationen kan sedan presenteras i olika typer av modeller, 

grafer, prognoser. Det finns även studier som visar på negativa effekter i användningen av 

affärssystem för beslutsfattning i företag. I en studie av Holsapple och Sena (2005) visar 

resultatet att beslutsstöd endast har varit måttligt viktiga i affärssystems planering och 

implementationer. Företagens främsta fokus var att de ville automatisera operativa beslut, för 

att företagen ska bli effektivare. I Caldwell och Stein’s (1998) undersökning kommer 

författarna fram till att affärssystem kan vara så svåra att förstå samt använda, vilket leder till 

beslutsfattarens motvilja att använda affärssystem som beslutsstöd. 
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2.6 Analysmodell 
 

  

Figur 2. Egenskapad figur av den teoretiska referensramen 

Detta är en grafisk modell som sammanfattar tidigare teorier och underlättar studiens 

analyser. Den grafiska modellen har begreppet riskhantering i den yttre ringen, för att 

illustrera att riskhantering har en övergripande påverkan på kreditbedömningar. Chournus och 

Ursulenko (2013) beskriver riskhantering som övergripande för bankverksamheter och de 

anser att banker borde ta hänsyn till deras riskhantering i samtliga beslut, för att minimera 

potentiella risker. Ett område inom bankverksamheters riskhantering anses vara kreditrisker, 

där kreditbedömningar och kreditbedömningsprocessen ingår. 

Kreditbedömningsprocessringen i den grafiska modellen beskriver 

kreditbedömningsprocessen som en del av bankers riskhantering. Denna process anses vara 

riskfyllt för banker, eftersom felbedömningar gör att banker minskar sin lönsamhet. Bankerna 

försöker minimera denna risk, genom att strukturera upp kreditbedömningsbeslutsprocessen 

samt att vara noggranna i deras kreditbedömningar av låntagaren (Andersson, 2001). Inom 

kreditbedömningsprocessringen finns det olika komponenter inom en kreditbedömning. Vid 

en kreditbedömning bör kreditbedömaren samla in beslutsunderlag för att ha möjlighet att 
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fatta ett beslut. Tidigare studier har visat att olika [1] relationsfaktorer utgör skillnader med 

avseende på hur kreditbedömaren samlar in och värderar information. Exempel på 

relationsfaktorer kan vara kreditbedömarens relation till kunden, egen intuition och 

erfarenhet. Dessa relationsfaktorer påverkar hur de använder [2] affärssystem vid en 

kreditbedömningsprocess, på grund av att affärssystemet samlar in och bearbetar finansiell 

information. Affärssystem kan användas som ett beslutsstöd vid kreditbedömningar och syftar 

till att bistå kreditbedömare med information i realtid. Kreditbedömaren baserar sin [3] 

kreditbedömning på den insamlade informationen från affärssystemet samt kreditbedömarens 

egna bedömningar utifrån hens relationsfaktorer. Först när kreditbedömningen är 

sammanställd, kan kreditbedömaren med eventuell hjälp av sina kollegor utföra sin [4] 

beslutsfattning av det eventuella lånet. Vi anser att relationsfaktorer, affärssystem, 

kreditbedömning och beslutsfattning är sammankopplade i kreditbedömningsprocessen. 
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3. Metod    
I detta metodavsnitt beskrivs hur vi genomfört uppsatsen. Vi argumenterar varför valt vårt 

vetenskapliga förhållningssätt samt hur vi använt oss av olika typer av datainsamling. Det 

redogörs även metoder som använts i uppsatsens genomförande samt motivering till varför vi 

valt just de metodalternativen. Vidare beskrivs upplägget kring intervjuer, litteraturstudier 

och val av studieobjekt.  

3.1 Övergripande forskningsdesign 
 

Syftet med denna studie är att beskriva hur relationsfaktorer påverkar affärssystemets roll vid 

kreditbedömningar. Vi påbörjade vår undersökningsprocess genom att söka på aktuell 

litteratur för vår teoretiska referensram som låg till grund för studiens fortsättning. Baserat på 

det material som vi samlade ihop till vår teoretiska referensram skapade vi en intervjuguide 

med frågor riktade till intervjupersonerna i undersökningen. Därefter samlade vi in empiriskt 

material som vi sedan analyserade, i samband med detta fick vi även gå tillbaka och 

konstruera om den teoretiska referensramen. Enligt Patel och Davidson (2003) kan detta 

upplägg beskrivas som en abduktiv ansats. Författarna menar att den abduktiva ansatsen 

startar med teoriinsamling och därefter jämföra med den inhämtade empirin, för att se om det 

stämmer överens med teorin. När empirin är inhämtad i en abduktiv ansats kan studien 

modifiera sin tidigare teori, en av de stora fördelarna med en abduktiv ansats är att studien blir 

mer flexibel. Vår analys består av en mellanfallsanalys där vi jämför de olika 

intervjupersonernas svar samt en inomfallsanalys där vi analyserar varje enskild 

intervjuperson mot den teoretiska referensramen. Baserat på vår problemformulering har vi 

valt att använda oss av en kvalitativ ansats vilket enligt Jacobsen et al. (2002) är användbart 

för en beskrivande problemformulering för att skapa en förståelse för problemet.  

3.1.2 Utformning av problemformulering 

Studiens utgångspunkt var att studera vad tidigare forskning visar. Backman (1998) menar att 

innan en frågeställning bestäms, bör man ta hänsyn till tidigare forskning inom det specifika 

området. Om man inte tar del av och studerar tidigare samlad kunskap, är det svårt att utföra 

en korrekt studie. Med denna inhämtade kunskap kunde vi få en relativt bra uppfattning om 

problemområdet. Vid studerande av tidigare studier om banktjänstemäns kreditbedömning, 

insåg vi att besluten även grundas på icke finansiell information, men studierna saknade 

kopplingen med affärssystem roll som beslutsstöd. 

Vi valde att diskutera problemområdet med ett par banktjänstemän, för att få deras perspektiv 

på problemområdet. Detta gjorde vi på grund av att vår kunskap om bankverksamheter var 

begränsad i början av denna studie. Jacobsen, Sandin och Hellström (2002) skriver att en 

problemformulering kan i vissa tillfällen komma fram av sig själv. Det gjorde den inte i denna 

studie, men efter diskussionerna med banktjänstemän hade vi en tydlig bild på problemet och 

dess avgränsningar. Vilket Jacobsen et al. (2002) beskriver som explicita avgränsningar, när 

studien och författarna är medvetna om vad de ska forska om. Tidigare forskning finns inom 

problemområdet, men begrepp som affärssystem inom kreditbedömning har i tidigare studier 

varit begränsad. Vi valde att fokusera på dessa begrepp och därför använda oss av en 

beskrivande problemformulering, för att beskriva hur begreppet affärssystem samspelar med 

de andra begreppen i just denna specifika situation. Vår problemformulering är explorativ, 

alltså att den går mer på djupet, därmed öppen för kontextuella aspekter. Jacobsen et al. 

(2002) menar att en beskrivande problemformulering är till för att beskriva likheter och 
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skillnader under en specifik tidpunkt. Utöver att vi vill beskriva skillnader och likheter i 

användandet av affärssystem i kreditbedömningar, ville vi skapa oss en förståelse för varför 

det används på det specifika sättet. Enligt Jacobsen et al. (2002) används en explorativ 

problemformulering när forskarna vill ha en förståelse för problemet, vilket kan skapa ny 

kunskap om problemet.  

3.2 Val av litteratur 

För att skapa en större förståelse för vår problemformulering behövde vi hitta vägar för att 

fördjupa våra teoretiska kunskaper. Vi valde därför att studera vetenskapliga artiklar samt 

litteratur vi tidigare använt oss utav. Genom att söka på artiklar relevanta för vår 

problemformulering kunde vi titta på vad tidigare forskning inspirerats av. På så sätt kunde vi 

hela tiden hitta nya artiklar som kunde bidra med teoretisk kunskap för vår studie. Denna 

metod av att litteratursökning kan liknas med vad Jacobsen et al. (2002) benämner som 

snöbollsmetoden. Författaren förklarar att metoden kan användas för att hitta nya relevanta 

intervjurespondenter genom tips och idéer från tidigare respondenter, vilket kan liknas vid en 

rullande snöboll som fylls på med fler intervjuer. Vi valde att tillämpa denna metod för vår 

litteratursökning, vilket har bidragit till en ökad teoretisk förståelse för problemet.  

I vår datainsamling har vi valt att använda oss av både primär- och sekundärdata. Primärdata 

kallas den data som en forskare själv hämtar, medan sekundärdata är från tidigare studier 

(Jacobsen et al., 2002). Vi har valt att hämta sekundärdata som främst kommer ifrån 

vetenskapliga artiklar eller relevant kurslitteratur, och för att öka reliabiliteten har vi främst 

försökt använda oss av vetenskapliga artiklar framför kurslitteratur.   

För vår litteratursökning har vi använt oss av flera olika källor för att bredda våra kunskaper. 

Till en början använde vi oss av Högskolan i Halmstads databas för vetenskapliga artiklar och 

högskolans bibliotek. Genom tillgången till högskolans databas kunde vi även studera flera 

artiklar på Google Scholar, som är en global databas. Jacobsen et al. (2002) skriver att valet 

av källor är kritiskt för studien och att det är viktigt att bedöma källans kvalitet för att säkra 

trovärdigheten för vår egen undersökning. I vår litteratursökning använde vi oss av sökorden 

affärssystem, bank, riskhantering, kreditbedömning, beslutsfattning och relationsfaktorer. 

Eftersom databaserna innehåller begränsat med vetenskapliga artiklar på svenska, valde vi att 

även använda de engelska termerna för dessa sökord. 

Vi anser att de sökord och databaser vi använt oss av har gett tillräcklig information om vad 

ett affärssystem är och hur det kan användas för beslutsfattning. Vi anser även att dessa 

sökord har ökat vår förståelse för hur banker arbetar med sina kreditbedömningar inom 

området riskhantering. När vi sedan slog samman dessa sökord blev resultatet av studier 

begränsat. Vi har av detta dragit slutsatsen att det finns mycket studier om våra begrepp var 

för sig, men att studier om affärssystemets roll för beslutsfattningen vid kreditbedömningar i 

banker är begränsat. Vi anser därmed att vi hittat en kunskapslucka som är av 

företagsekonomiskt intresse. 

3.3 Empirisk studie 
 

Vi har i denna studie valt en kvalitativ metod som innebär att vi undersökt ett fåtal enheter för 

att få en djupare förståelse för problemområdet. Detta valde vi att genomföra med hjälp av 
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intervjuer.  I en kvalitativ forskningsintervju försöker man förstå undersökspersonernas 

synvinkel och utveckla en mening av deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). 

3.3.1 Empiriskt urval 

I vårt urval av banker valde vi att skicka ut en intervjuförfrågan till flera banker oberoende av 

storlek, eftersom vi inte anser att det är relevant för undersökningen. I vår förfrågan 

informerades bankerna om att undersökningen sker anonymt, för att öka chanserna att få en 

intervju. Vi har valt att intervjua banker med en viss geografisk placering som ligger inom 

tidsramen för vår studie. I vår studie har sju banktjänstemän intervjuats, samtliga arbetar med 

kreditbedömningar för antingen privat- eller företagslån. Det kan liknas vid vad Kvale och 

Torhell (1997) menar att välja ut personer som på ett bättre sätt kan bidra till studien, eftersom 

de är kunniga i sitt område. Vi valde kreditbedömare med olika positioner inom banker samt 

med olika erfarenheter av kreditbedömning, för att se om det fanns skillnader i användandet 

av affärssystem kopplat till erfarenhet och position. För att hitta personer med skilda 

erfarenheter ställde vi lämplig fråga till de banker som svarat på vår intervjuförfrågan via 

mejl, och valde därefter ut respondenter.  Detta kan liknas vid vad Jacobsen et al. (2002) 

menar är att göra ett urval av personer som vi anser har stora kunskaper av det vi vill 

undersöka och som kan ge oss riklig och god information. Vi har i vår studie valt att intervjua 

banktjänstemän som jobbar med kreditbedömningar på både privat-, och företagssidan. Detta 

val gjorde vi för att vi finner det både intressant och relevant att titta på eventuella skillnader 

kopplat till problemformulering. Vi har inte gjort någon skillnad i kön, ålder eller etnicitet 

därför att vi anser att det inte har någon betydelse för vår studie.  

3.3.2 Undersökningsutformning 

I vår studie har vi valt att intervjua sju banktjänstemän. Detta för att skapa en förståelse för 

problemet, vilket Jacobsen et al. (2002) skriver är att använda sig av en intensiv utformning 

och utmärks av att undersöka få enheter på djupet. Vi har i vår studie även valt ett intensivt 

upplägg som förklaras av Jacobsen et al. (2002) som ett försök att skapa sig total förståelse av 

förhållandet mellan undersökningsenheten och den kontext som undersöks. 

Vi använder oss av en explorativ problemställning i denna studie. En explorativ 

problemställning innebär ofta fokus på ett fåtal undersökningsenheter vilket leder till ett 

intensivt upplägg. Dessa metoder lämpar sig bäst för insamling av kvalitativ data (Jacobsen et 

al, 2002) 

3.3.3 Den öppna individuella intervjun 

I vår studie har vi valt en intensiv utformning och intervjuat sammanlagt sju banktjänstemän 

genom personliga möten. Jacobsen et al. (2002) menar att den öppna individuella intervjun, 

som kännetecknas av att undersökare och respondenter för ett öppet samtal. Vidare påstår 

författaren att den öppna individuella intervjun troligtvis är den vanligaste formen av 

insamling av data för kvalitativa undersökningar. Vi genomförde dessa öppna individuella 

intervjuer ansikte mot ansikte på respondentens arbetsplats. Detta eftersom vi ansåg att ett 

fysiskt möte är mer personligt än en telefonintervju vilket ökar våra chanser att läsa av 

personens svar och ställa följdfrågor. Enligt Jacobsen et al. (2002) lämpar sig en öppen 

individuell intervju när relativt få enheter undersöks och studien undersöker respondentens 

uppfattning. Vidare skriver Jacobsen et al. (2002) att besöksintervjuer ökar 
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individualiseringen, för att få fram respondentens uppfattning. Det negativa med denna form 

av intervjuer är enligt författaren att det kan vara tidskrävande. 

Våra intervjuer tog cirka en timma, vilket är den tid vi informerat bankerna att det kunde ta i 

vår intervjuförfrågan. Datum och mötesplats lämnade vi öppet för respondenten att bestämma. 

Alla intervjuer spelades in på band efter godkännande från respondenten, vilket ökar vår 

chans att kunna gå tillbaka och kontrollera vad som sagts. Jacobsen et al. (2002) skriver att 

bandupptagningar i den öppna individuella intervjun kan vara ett hjälpmedel, eftersom den 

stora datamängd från intervjuerna kan försvåra en klar överblick. 

Vi har valt att genomföra en semi-strukturerad intervju som innebär ett antal strukturerade 

frågor som ska ställas till intervjupersonen, samtidigt som möjlighetenen finns att ställa 

följdfrågor. Genom denna typ av intervju kan det ge en djupare förståelse än vid en 

strukturerad intervju utan följdfrågor (Longhurst, 2003). 

För den semi-strukturerade intervjun använde vi oss av en intervjuguide med rubriker, fast 

ordningsföljd och frågor som kan besvaras med öppna svar. Jacobsen et al. (2002) skriver att 

intervjuguiden i en kvalitativ undersökning bör ha en viss strukturering, men att frågorna bör 

formuleras för att ge möjligheten till öppna svar från respondenten. Frågorna i intervjuguiden 

är utformade ifrån teoretiska referensramen, det ger möjligheten att jämföra de svar vi får 

fram jämfört med tidigare forskning. Vi har skapat ett operationaliseringsschema som ligger i 

bilagor, för att visa hur vi jämförde resultatet med tidigare forskning.  

 

3.3.4  Insamling av kvalitativ data 

Vi har i denna studie samlat in data genom intervjuer med personer som jobbar med 

kreditbedömningar i banksektorn. Den kvalitativa metoden, som intervjuer är en del av, 

lämpar sig bäst när förkunskaperna om det studerade fenomenet är begränsat (Jacobsen et al., 

2002). Vi utformade intervjuer som syftade till att få ut mycket information, för att skapa oss 

en helhetsbild kopplat till problemfrågeställningen. Enligt Jacobsen et al. (2002) är intervjuer 

ett bra sätt att få ut mycket information om färre enheter samt skapa en detaljförståelse för 

fenomenet. Vidare skriver författaren att den kvalitativa ansatsen passar bra för att skapa 

förståelse i ett oklart ämne. Intervjuerna genomfördes individuellt med en person i taget, 

Jacobsen et al. (2002) benämner denna typ av intervjuer för den öppna individuella intervjun. 

3.3.5 Analysmetod 

Efter intervjutillfället transkriberade vi ned svar noggrant, detta för att få en bättre förståelse 

för respondenternas svar på våra angivna frågor samt inte missa eller misstolka någonting som 

sagts under intervjun. I vår strukturerade intervjuguide har vi använt oss av rubriker som 

också är våra begrepp i teori och empiri, detta har vi gjort för att underlätta analysen. Studien 

har använt sig av en narrativ analysmetod, för att illustrera det tidigare begränsade 

forskningsområdet. Med hjälp av en narrativ analysmetod kan studien beskriva 

intervjupersonernas personliga helhetssyn på hur affärssystemet används beroende på olika 

relationsfaktorer. För att strukturera upp deras berättelse har vi valt att använda oss av våra 

begrepp som vi använder i vår egenskapade teorimodell. De begrepp vi utgick ifrån var 

riskhantering, kreditbedömning, affärssystem och beslutsfattning. Genom att vi använder oss 

av våra begrepp från teorin, stödjer det oss så att vi inte missar väsentliga bitar i studien. 
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Kvale och Torhell (1997) menar att en narrativ strukturering skapar en sammanhängande bild 

av de många händelser som kan beskrivas under en intervju. För att 

kreditbedömningsprocessen anses vara en komplex process, anser vi att en narrativ analys kan 

ge en bättre helhetsbild av studiens problemområde.  

Vi har i intervjuerna utgått från att personerna har tillräcklig kunskap inom sitt arbetsområde 

och kan ge sanningsenliga svar. Eftersom den information vi samlat in ligger till grund för 

vidare analyser är det viktigt att intervjuerna besvarats så utförligt som möjligt. Den 

kvalitativa ansatsen inriktar sig på att ge en rik bild av hur intervjupersonen arbetar (Jacobsen 

et al., 2002). Empirin har noggrant dokumenterats för att sedan bearbetas och diskuteras i 

vidare analyser. Detta för att höja undersökningens reliabilitet. Jacobsen et al. (2002) skriver 

att en undersökning är en metod för att samla empiri, och bör uppfylla både validitet och 

reliabilitet. 

Efter den narrativa struktureringen av intervjuerna har vi analyserat dem i både en 

inomfallsanalys och mellanfallsanalys. Inomfallsanalysen är separata analyser om den 

individen eller fallets situation jämfört med tidigare forskning. Inomfallsanalysen ligger som 

grund för mellanfallsanalysen som visar likheter, skillnader och samband mellan de olika 

fallen samt tidigare forskning. Vi har valt en mellanfallsanalys för att ha möjlighet att jämföra 

skillnader och likheter inom problemområdet. Yin (2003) menar att mellanfallsanalysen är till 

för att se samband och skillnader mellan de olika respondenterna. Vidare menar författaren att 

inomfallsanalysen bygger på att intervjupersonen analyseras mot den teoretiska referensram 

som vi har i vår studie. 

3.3.6 Validitet och reliabilitet 

Vi har valt att undersöka affärssystemets roll vid kreditbedömningar, med hjälp av vårt urval 

kan vi även analysera och dra slutsatser om andra påverkande parametrar. Genom hela studien 

har vi varit noggranna med att mäta det vi faktiskt vill undersöka för att ha hög giltighet, 

vilket är hur Jacobsen et al. (2002) förklarar begreppet validitet. 

Studiens referering är hämtad från ursprungskällan, för att vi anser att det minskar risken för 

misstolkningar av teorin. Detta för att säkerhetsställa att de ord vi skriver är korrekt återgivna. 

Patel och Davidson (2003) skriver att det är viktigt att fastställa att de dokument som används 

är original och inte förfalskningar. I och med att vi har haft detta synsätt kan artiklar vara 

äldre. Tekniska vetenskapliga artiklar inom teknik blir snabbt irrelevanta om de är för gamla, 

då har vi istället valt att använda oss av nyare kurslitteratur. 

En risk som kan ha påverkat studiens resultat är att respondenterna gett felaktiga svar. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) finns det en risk för de intervjuade respondenterna ger svar som 

de tror att intervjuaren vill höra. För att minimera denna risk förklarade vi för respondenterna 

att vi endast ville höra deras perspektiv på affärssystemets roll i kreditbedömningar och att vi 

inte var intresserade på hur det borde användas. 

Vi vill vara tydliga att studien inte har syftet att generalisera resultatet till andra 

organisationer. Utan syftet har varit att anskaffa förståelse kring problemområdet, som 

underlag för eventuell framtida forskning. Detta utgör att studien inte har en extern giltighet, 

Jacobsen et al. (2002) beskriver extern giltighet som att resultatet går att generalisera till andra 

situationer.  
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3.4 Etik 

När vi kontaktade intervjupersoner informerade vi samtliga personer om studiens syfte men 

inte om specifika detaljer eller frågor. Detta för att intervjupersonerna skulle kunna ta 

ställning om de ville delta i undersökningen eller inte. Kvale och Torhell (1997) skriver att 

undersökningspersonerna bör vara informerade och ha godkänt ett deltagande innan intervjun. 

Vidare skriver dem att det är upp till forskarna att avgöra hur mycket information som delges 

till intervjupersonen, eftersom för mycket information kan hämna undersökningens syfte, till 

exempel spontana reaktioner på en fråga.  

Samtliga företag samt intervjuer är konfidentiella och inga namn kommer att lämnas ut. Detta 

gjorde vi klart inför intervjuerna med personal. Genom att samtliga företag och personer 

kommer vara anonyma kan detta öka vår reliabilitet, att intervjupersonerna vågar svara mer 

om deras beslutsprocesser. Patel och Davidson (2003) skriver även att det är viktigt att i ett 

tidigt stadie klargöra syftet med intervjun och på vilket sätt resultatet kommer att användas. 

Samtliga intervjupersoner fick möjlighet att svara öppet och fritt på frågor, men även att avstå 

om hen så ville. Detta gjorde vi för att inte tvinga fram svar, eller ställa ledande frågor som 

kunde innebära att intervjupersonen svarade på något som han eller hon inte hade kunskap 

om. Kvale och Torhell (1997) skriver att forskningen måste uppmärksamma konsekvenser av 

undersökningen, till exempel att intervjupersonen lider skada.  

Vi hade ingen tidigare relation till någon av intervjupersonerna. Detta för att inte riskera att 

resultatet påverkas av vår relation. Kvale och Torhell (1997) skriver att en relation till 

intervjupersonerna sen tidigare kan skapa etiska dilemman ifall forskaren medvetet undviker 

information som skulle kunna sätta intervjupersonen i dålig dager.  
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras empiriska material. Kapitlet består av sju stycken intervjuer av 
banktjänstemän. Varje intervju presenteras var för sig. Empirin är insamlad genom öppna samtal 
med personer som dagligen arbetar med kreditbedömningar.  

4.1 Fallbeskrivning 

Vi anser att det är viktigt skaffa sig en förståelse för respondenternas bakgrund, för att skapa 

sig en överblick över respondenterna. Det är möjligt att respondentens bakgrund kan ha en 

påverkande faktor på varför en kreditbedömare bedömer och agerar på ett visst sätt. Till 

exempel menar Ulvenblad och Ulvenblad (2012) att en kreditbedömare fattar kreditbeslut på 

olika sätt, beroende på vilken erfarenhet rådgivaren har. Nedanför har vi skapat en 

egenarbetad tabell, som är en sammanställning av respondenternas erfarenhet av 

kreditbedömning, position, avdelning och bankkontorstyp. Vi har valt att dela in bankkontoret 

i mindre- och medelstora orter beroende på ortens storlek. Med mindre ort menar vi orter med 

färre än 20 000 invånare, med medelstor ort menar vi orter med mellan 20 000 - 60 000 

invånare. 

Respondent Erfarenhet av 

kreditbedömning 

Position Avdelning Bankkontorstyp  

Abel 20 år Rådgivare Företag Mindre ort 

Benjamin 30 år Kontorschef Privat & 

företag 

Medelstor ort 

Cyrus 5 år Rådgivare Privat Medelstor ort 

Deborah 8 år Kontorschef Privat & 

företag 

Mindre ort 

Ester 19 år Rådgivare Privat Mindre ort 

Gabriel 25 år Kontorschef Privat & 

företag 

Mindre ort 

Hanna 12 år Rådgivare Företag Medelstor ort 

Tabell 1: Beskrivning av respondenternas bakgrund 

4.2 Abel 
Abel är 53 år gammal och har en företagsekonomisk utbildning. Han har 20 års erfarenhet av 

att jobba i banksektorn och kreditbedömningar. Han har under åren jobbat med olika roller 

inom banken, till exempel som kontorschef och kundansvarig. Han jobbar främst med 

företagslån, men fyller i att han även kan hjälpa till på privatsidan om så behövs. Abel 

förklarar att banken verkar inom tre affärsområden; privat, företag och större företag som 

styrs genom en Sverigeledning som är indelat i regioner med regionchefer och lokala kontor 

med sina egna kontorschefer. Sverigeledningen styrs sedan av ett huvudkontor i utlandet.  
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4.2.1 Riskhantering  

För Abel är riskhantering ett samlingsnamn för hur banken och han som banktjänsteman på 

ett effektivt och systematiskt sätt inhämtar, bearbetar och analyserar riskfaktorer främst kring 

företag som ingått någon form av avtal med banken. Han anser att riskhantering är viktigt för 

banker därför att det handlar om att förebygga kreditförluster. Vidare menar han att genom att 

ett lån betalas tillbaka kan banken fortsätta låna ut till nya låntagare, vilket skapar lönsamhet 

för banken och möjligheter för näringslivet att finansiera sin verksamhet. För att minska sina 

risker anser Abel att banken arbetar noggrant med sin kreditgivning. De har ett nära samarbete 

med sina kunder och analyserar verksamheten genom till exempel uppföljningar. Abel 

nämner att det handlar om att kunna fånga upp signaler i ett tidigt stadie och på så sätt minska 

riskerna. Affärssystemet stödjer Abel i hans riskhantering genom att samla in- och bearbeta 

information och riskbedöma den finansiella risken. Däremot kan inte affärssystemet hjälpa till 

vid riskbedömningen av till exempel företagets management. 

4.2.2 Kreditbedömning 
I kreditbedömningsprocessen på företagssidan poängterar Abel att det är viktigt att skilja på 

om det är en ny eller befintlig kund, eftersom en ny kund innebär att banken mer grundligt 

måste sätta sig in i företaget. Med ett befintligt företag tittar banken på historik, säkerheter, 

och hur de skött sig tidigare. Abel förklarar att om banken gjort sin hemläxa på befintliga 

kunder, så finns redan mycket kunskap som till exempel företaget och dess ledning. I sin 

kreditbedömning använder sig banken av en form av rating, alltså en poängsättning av 

kunderna, där bättre rating ger ökade chanser till ett lån. Vid företagslån är en av de viktigaste 

delarna företagets ledning, som Abel menar har en central roll för om lånet beviljas eller inte, 

betydligt större del än till exempel informationen från bankens affärssystem. Abel förklarar att 

ett bra fall inom kreditbedömningar kan vara att banken faktiskt inte tar på sig lånet, riskerna 

är för höga helt enkelt. Ett dåligt fall inom kreditbedömningar kan enligt Abel handla om att 

vända ett befintligt lån som går dåligt till det bättre. För banken handlar det då om att räkna på 

riskerna, är det värt att investera mer och hoppas att det kanske vänder, eller ska banken neka 

nödlån och ta förlusten. I ett exempel som Abel förklarar gjordes detta genom ett 

ledningsbyte, som resulterade i att företaget vände sin negativa kurva.  Vid en optimal 

kreditbedömning görs en kreditupplysning på låntagaren, för att säkerhetsställa att det inte 

finns några betalningsanmärkningar. Vid företagslån så är det viktigt att ett ordentligt 

genomarbetat grundmaterial finns. En sämre kreditbedömning beror ofta på att 

banktjänstemannen har tittat för mycket på företagets säkerheter och inte betalningsförmåga. 

Vid en kreditbedömning spelar det ingen roll om banktjänstemannen känner personen privat, 

stämmer inte siffrorna i systemet överens med vad personen presenterar vid mötet så blir det 

oftast inget lån. Vid ett privatlån används affärssystemet i större utsträckning än vid 

företagslån där det handlar mer om att titta på ledningen, företagets management för 

beslutsfattningen och Abel påpekar att affärssystemet har en mindre roll vid dessa beslut. 

4.2.3 Beslutsfattning 
Det finns olika typer av beslutsunderlag och hjälpmedel för beslutsfattningen, till exempel 

bankens affärssystem och mjuka faktorer som intuition, relation och erfarenhet. Abel tittar 

mycket på kundens historik, management, marknad, produkter, kassaflöde och säkerhet. 

Enligt Abel måste alla beslut fattas inom bankens regler och interna kreditpolicy, vilket 

medför att kreditbedömare har väldigt små möjligheter att ta sig friheter vid beslutsfattningen. 

Relationen till kunden är viktig för beslutsfattningen.  För att inte relationen ska bli till ett 

problem vid beslutsfattningen är det viktigt för banktjänstemän att hålla en professionell 

relation till kunden. Abel menar att alla beslut inom kreditbedömningar och riskhantering 

fattas genom flera variabler. Den viktigaste variabeln är management, alltså vilken ledning 
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företaget har. Vidare förklarar han att saker som inte går att läsa sig till; mjukare faktorer 

exempelvis erfarenhet, intuition och relation är otroligt viktiga i beslutsfattningen, betydligt 

viktigare än användningen av affärssystem. 

”Det viktigaste i processen är att titta på mjukare faktorer, affärssystemet är bara det lilla i 

beslutsfattningen” 

4.2.4 Affärssystem 
För kreditbedömningar anser Abel att affärssystemet används i mindre utsträckning, att det 

snarare handlar om att läsa av mjukare faktorer.  Av de fyra variabler som Abel nämner 

tidigare; affärssystem, intuition, relation och erfarenhet så är det snarare de sista tre som väger 

tyngre för beslutsfattandet och då främst hans erfarenhet. 

 

”Affärssystemets betydelse för beslutet är cirka 10 % ” 

 

Enligt Abel är affärssystemets roll begränsad, eftersom systemet endast används för att lagra 

information som han lagt in. Abel, som har erfarenhet av att jobba som ekonomichef i ett 

privat företag nämner att affärssystemet används annorlunda i traditionella företag där 

systemet skapar grafiska modeller som kan användas som beslutsunderlag, men att 

affärssystemen i banker snarare bara används för att lagra data och inte skapa modeller. Abel 

upplever att användarvänligheten i affärssystemen är bristande och ser detta som en anledning 

till att personer väljer att förlita sig på andra faktorer. Han ser utvecklingsmöjligheter med 

affärssystemen om de kunde anpassas mer verksamhetsvänligt för banker, genom att 

personerna som utformar systemet förstår sig på bankverksamheten bättre. 
 

4.3 Benjamin 
Benjamin är kontorschef och anser själv att han har stor erfarenhet om bankverksamheter då 

han har varit i branschen i nästan 30 år. Under denna period har Benjamin arbetat på tre olika 

banker, där han i samtliga av dessa banker har varit inblandad i någon typ av 

kreditbedömning. Banken han idag arbetar på är en nationalbank med starka kontakter 

utomlands, vilket han anser är en av fördelarna med hans bank. Som kontorschef har 

Benjamin hand om sin egen verksamhet plus att han är delaktig i nästan alla kreditbeslut inom 

både privata och företagslån. Benjamin anser mer och mer att han har blivit ”bankmannen-

Benjamin” än människan Benjamin, han beskriver att när han kommer till en social 

tillställning att folk gärna diskuterar ekonomi med honom och vissa försöker få han att ge ut 

rabatterade lån, men detta är ingenting som stör Benjamin, utan han anser att det är någonting 

som ingår i jobbet.  

4.3.1 Riskhantering 
Riskhantering menar Benjamin har blivit en större del av bankers arbete. Fokusering och krav 

på riskhantering har ökat efter den senaste finanskrisen i samband med Lehman Brothers men 

också efter terrorattacken mot USA den 11 september 2001. Han menar att banker idag har en 

sådan omfattande dokumentation och struktur hur de ska utföra saker att det inte finns så 

mycket utrymme för egna initiativ. Hans bank har även satt upp interna regler, han anser att 

det är så mycket regler och dokumentation på hur saker ska utföras är för att alla ska utföra 

dessa saker på samma sätt, så att det inte spelar större roll vilket lokalt kontor man är på. Han 

tror att bankverksamheter använder sig mer av denna typ av strukturering än andra företag, 

bara för att banker även har ett samhällsansvar i sin kreditutgivning.  
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4.3.2 Kreditbedömning 
Kreditbedömning anser Benjamin är en del av riskhantering för banker och att det är viktigt 

att ha en struktur för hur hela banken ska ta dessa beslut. Han beskriver deras beslutsprocess 

genom att en kund ansöker om lån, där de förklarar varför de vill ha ett lån samt lämnar in 

finansiell information. Därefter gör Benjamin och hans kollegor en sammanställning med 

hjälp av affärssystemet. Denna sammanställning fungerar som beslutsunderlag och kan vara i 

form av flertal olika analyser samt att den ger en rating på vilken typ av risk det specifika 

lånet har för banken. Detta presenteras sedan för en ledningsgrupp, som beslutar om de ska ge 

ut lånet eller inte. Benjamin anser att denna sammanställning är det centrala vid deras 

kreditbedömning, han utgår alltid denna sammanställning som hämtas och beräknas utav 

deras affärssystem. Det är endast ett fåtal privata lån som rådgivarna själva får ge ut, de flesta 

besluten tas i ledningsgruppen. Ungefär 70 % tas av ledningsgruppen, ca 10 % tas av privata 

rådgivare direkt och ca 20 % anses för stora beslut för att tas på det lokala kontoret och fattas 

istället på bankens huvudkontor. Han anser att privata lån i regel lättare att besluta om jämfört 

med företagslån, för att de privata lånen har oftast färre antal faktorer som behövs analyseras 

och privata lån är ofta i mindre summor. Därför är han öppen till att eventuellt testa om vissa 

av de privata kreditbedömningarna kan automatiseras, för att spara arbetstimmar hos 

rådgivarna, men att de mer komplexa lånen kräver en rådgivare som hanterar de olika 

påverkande faktorerna. De faktorerna kan vara svåra för ett system att hitta, det kan även vara 

svåra att hitta för en rådgivare med mindre erfarenhet.  

4.3.3 Beslutsfattning 
Beslutsfattning menar Benjamin går hand i hand med kreditbedömningen och hans bank 

lägger stort fokus på att hela tiden försöka fatta rätt beslut, därför är de noggranna med att 

djupanalysera de kunder som ansöker om lån. Han anser att man kan utföra djupare och bättre 

analyser, om man har tillgång till mer information samt att man vet deras beteendemönster. 

Han anser även att det kan vara ett varningstecken när en kund byter bank, speciellt om 

kunden har fått nekat lån hos sin tidigare bank.  

”95 % av alla beslut handlar om magkänsla” 

Benjamin tittar på både finansiell- och icke finansiell information, för att sedan göra sin egen 

bedömning av låntagaren baserad på hans magkänsla och erfarenhet. Han anser att 

affärssystemet endast tar fram och hanterar beslutsunderlag och att det är Benjamin själv som 

fattar besluten. Benjamin och hans kollegor arbetar framförallt med de kreditpolicys som 

banken har strukturerat upp, affärssystemet gör det lättare att göra en generell 

kreditbedömning. Men i och med att företagskunderna kan se olika ut, ser bedömningarna 

olika ut, man tittar på olika saker vid olika typer av företag beroende på vad deras syfte med 

lånet är. Det gör att man får själv som rådgivare göra en specifik bedömning för varje 

företagslån. Därför ställer det stora krav för en rådgivare för företagslån, Benjamins bank har 

satt upp en inlärningstid på 2-3 år, om man vill bli en företagsrådgivare. Inlärningstiden krävs 

för att förstå hur verksamheter kan fungera och anskaffa sig viktig erfarenhet för att kunna 

fatta de rätta kreditbesluten. Han beskriver denna metod som en del av bankens riskhantering, 

för att minska risken för att utföra felaktiga lån. Kreditbeslutsfattningen tar idag stor kraft och 

tid hos rådgivarna, men som det ser ut nu lägger de inte lika mycket tid och kraft vid deras 

privata lån. Därför är Benjamin öppen för att helt automatisera dessa beslut, för att spara 

rådgivares arbetstimmar, vilket i sin tur ökar resultatet för banken. Detta är Benjamin endast 

intresserad av om systemet som utför dessa automatiserade beslut fungerar och har blivit 

beprövade på andra banker innan, för att säkerhetsställa att de fungerar korrekt.  
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4.3.4 Affärssystem 
Affärssystem är någonting Benjamin och hans kollegor alltid använder sig av vid ett 

kreditbeslut, som beslutsstöd, det är ofta det grundläggande beslutsunderlaget för en 

kreditbedömning. Affärssystemet samlar in information som kreditupplysningar, 

årsredovisningar och annan offentliginformation. Sedan sorterar affärssystemet upp den 

inhämtade informationen, så att den hamnar på rätt position. Avslutningsvis utför systemet 

uträkningar som visar kundens möjlighet att fullfölja lånet. Det gör den via att skapa rating 

samt ekonomiska kalkyler.  

”Ratingen och de ekonomiska kalkylerna är otroligt centrala i en kreditbedömning” 

Benjamin grundar i stort sett större delar av sin kreditbedömning utifrån vad affärssystemet 

visar, men han önskar ibland att systemet ibland kunde visa underlaget på ett mer pedagogiskt 

sätt. Det nuvarande systemet visar allting i textform, Benjamin tycker det vore bättre att 

systemet kunde visa det mer grafiskt, så han snabbare kan skapa sig en helhetsbild. Benjamin 

tycker också systemet ser gammaldags ut, med fult textgränssnitt och text som sitter tätt ihop 

som gör det svårt att avläsa vad som är viktigt. Han hoppas detta kommer lösas i närmaste 

framtid. Han vill även att systemet ska vara ännu mer gränsöverskridande, genom att även ha 

möjlighet att få tillgång till företagskundens nuvarande information i realtid.  

4.4 Cyrus 
Cyrus är 29 år, han har arbetat med privat rådgivning och kreditbedömning i fem år för två 

olika banker. Innan han började arbeta för dessa två banker, studerade han service 

management i tre år. Hans nuvarande bank är ett lokalt bolag, men har ett nationellt 

moderbolag.  De startade sin kreditutlåning för ca 10 år sedan, så de är relativt nya på 

marknaden. Inom deras kreditbedömning har de uppsatta mandat som gör att rådgivare har 

utsatta gränser för vilka typer och hur stora lån de får ge ut. Skulle en rådgivare få en kund 

som är utanför rådgivarens mandat, ska den rådgivaren kontakta en kollega inom passande 

mandat. Idag trivs Cyrus väldigt bra på sitt jobb och han anser inte att hans kontaktnät 

försöker pressa honom på oförtjänta lån.  

”Jag ser mig själv som en rådgivare och inte en försäljare” 

Han ser relationen till kunderna som en viktig del i hans arbete. Hans arbete som rådgivare 

anser han bör ha en närmre relation till kunderna, för att ha möjlighet att hjälpa kunderna. 

Jämfört om han sett sig själv som en försäljare med enbart fokus på att tjäna pengar. Cyrus 

arbetar med att hela tiden försöka hitta passande lösningar åt sina kunder och om han inte 

hittar en passande ekonomisk kalkyl för sin kund, vill han inte göra dem en björntjänst genom 

att bevilja orealistiska lån.  

4.4.1 Riskhantering 
Riskhantering anser Cyrus är en stor del av bankverksamheter idag, det är viktigt att 

banktjänstemän tar de rätta kreditbesluten, både för banken och för kunderna. Möjligheten för 

att fatta de korrekta kreditbesluten kräver det att man har flera olika typer av beslutsunderlag, 

det ökar chansen på att fatta det korrekta beslutet. Bankverksamheter arbetar mycket med 

statistik, på Cyrus bank använder de olika typer av kreditpolicys för att säkra upp vilka beslut 

en rådgivare ska fatta i olika situationer. Beroende på rådgivarnas mandat, har de olika 

mycket frihet i kreditbesluten.  
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4.4.2 Kreditbedömning 
Cyrus försöker i sin kreditbedömning förutse om kunden har möjlighet att kunna betala det 

han eller hon blir skyldig. Kreditbedömning är en stor del av Cyrus arbete som rådgivare, han 

anser att den viktigaste delen i kreditbedömningen är att samla in olika typer av information, 

för att senare göra en helhetsbedömning. Cyrus använder sig av kundens nuvarande och 

tidigare ekonomi, men han tittar även på hur förberedd kunden är vid mötet, vilket enligt 

Cyrus ger en indikation på hur bra kontroll kunden kommer ha på sin ekonomi i framtiden. 

Han försöker hålla sig inom den uppsatta kreditpolicyn, men är det en kreditbedömning som 

står och väger så skickar han vidare kunden till nästa mandat, som har mer erfarenhet av 

kreditbedömningar. Cyrus har inte möjlighet att fatta sina beslut på mjukare faktorer, utan då 

presenterar han vidare kunden till nästa mandat. En av de mjukare faktorer som han idag får 

använda sig av är att titta på om kunden anses kunna följa den uppsatta budgeten, det anser 

han kan vara svårare att veta om man inte har haft någon tidigare kontakt med kunden. Cyrus 

anser att han har blivit bättre och bättre på att bedöma detta hos kunder, genom hans 

erfarenhet i tidigare kreditbedömningar. I starten av hans rådgivning tog han mer hjälp av 

kollegor, nu anser han att han tar snabbare beslut än vad han gjorde förr.  

Cyrus bedömningsprocess går till genom att kunder lämnar en låneansökan via internet, som 

då går in direkt in i affärssystemet. Affärssystemet samlar sedan in kreditupplysningar, redan 

här utför Cyrus sin första kreditbedömning på den insamlade informationen. Eventuellt kan 

Cyrus behöva föra in kompletterande information som kan ha missats. Det kan vara om det är 

någon siffra som ser lite konstig ut, som kan behövas motiveras av kunden. Ofta vill man 

även ha in lönebevis, för att dubbelkolla att de faktiska siffrorna stämmer. Genom deras 

affärssystem utförs sedan en klassning av kunden, en typ av rating på hur stor risk det är att 

kunden inte kommer uppfylla sina låneantaganden. Den här ratingen baseras på den 

finansiella informationen som systemet hämtar, samt den information som rådgivaren 

kompletterar med.  Finns det inga konstigheter i detta, så kan man godkänna ett lånelöfte. 

Cyrus anser att ett kreditbeslut ofta faller på kontantinsatsen, tidigare betalningsanmärkningar 

eller att kunden inte kommer att klara av den uppsatta kalkylen. Den avgörande delen för 

Cyrus kreditbeslut är det underlaget som affärssystemet tar fram, alltså den ratingen av 

kunden. Om det blir en bra rating så blir oftast lånet godkänt, och tvärtom. Blir det en 

medelrating så krävs det en kompletterande bedömning i nästa mandat.  

4.4.3 Beslutsfattning 
Beslutsfattning anser Cyrus baseras i stort sätt endast på de hårda faktorerna, för att de är de 

mest grundläggande inom utlåning av krediter. Han tycker dock att man inte ska glömma bort 

de mjukare faktorerna som kan spela in. Cyrus anser att man får vara försiktig, för vissa 

kunder kan försköna sin ekonomi, speciellt om de har finansiella problem. Därför anser han 

att det är en fördel att bedöma en kund som han tidigare haft kontakt med, då kan han 

säkerhetsställa att deras ekonomi faktiskt är som de säger. Cyrus menar att han oftast märker 

om någonting inte står rätt till och vid de tillfällena är det viktigt att gräva vidare i sifforna, 

men det kan också vara så att det finns naturliga förklaringar till varför siffrorna ser 

misstänksamma ut, till exempel om kundens lön förändras vilket kan det bero på 

föräldraledighet eller sjukdomar. Därför anser han att kreditbedömningen måste utföras av 

människor och kan inte helt automatiseras, men han anser att hårdare faktorer som finansiell 

information är det mest avgörande vid en kreditbedömning. 

”De hårdare faktorerna väger ju tyngre än de andra mjuka faktorerna. De mjuka faktorerna 

är mest i de lägena där beslutet står och väger” 
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Han anser att de mjukare faktorerna som personkemi kan ha en betydelse för hur han fattar 

sina beslut, att man känner att det är en kund man kan lita på är alltid viktigt. Han anser att 

man kan lita mer på en person som han tidigare har haft kontakt med, för då vet man lite mer 

om hur den kunden beter sig i olika situationer.  

4.4.4 Affärssystem 
Affärssystem använder Cyrus för att hämta information, hantera informationen och för att 

skapa uträkningar av kundens finansiella information. Han anser att affärssystemet gör så att 

det går snabbare att hämta och analysera informationen. En annan fördel med affärssystemet 

är att det skapar ett ramverk för kreditbedömningen och att man senare kan komplettera med 

mjukare faktorer om man behöver. 

”Affärssystemet har verkligen en central roll i min kreditbedömning och för min 

beslutsfattning kring lån” 

Det Cyrus gillar med systemet är att det är gränsöverskridande, att den inhämtade 

informationen är tillgänglig för alla avdelningar i banken samt att de kan hämta in information 

från andra bolag som till exempel kreditupplysningsbolag. Detta minimerar också risken för 

att informationen blir felhanterad på vägen. Han tycker även att bankens affärssystem är 

relativt lätt att använda, men tyvärr att systemet utseendemässigt inte ser bra ut. Det viktiga 

anser Cyrus är att affärssystemet fyller sin praktiska funktion, vilket han anser att det gör.  

4.5 Deborah 
Deborah är kontorschef på en lokalägd bank, hon anser själv att hon har rätt stor erfarenhet av 

bankverksamheter då hon har arbetat inom banksektorn i drygt åtta år. Innan dess studerade 

hon till civilekonom, efter utbildningen blev hon erbjuden jobb som privat rådgivare. Hon var 

privat rådgivare i ungefär fem år innan hon bestämde sig för att flytta hemåt och bli både 

privat och företagsrådgivare. Efter ytterligare några år till blev hon befordrat till kontorschef, 

som hon nu arbetar med än idag. Idag arbetar hon både med privat- samt företagskunder och 

är delaktig i både kreditbedömningar och kreditbeslut. Banken har fyra stycken kontor i 

Sverige, som fokuserar på lokala kunder. Banken är partner med en större bank i Sverige som 

har hand om delar av deras säkerhet och tekniska resurser. Deborah anser att det viktigaste för 

hennes bank är deras kundrelationer, hon anser att hon har en väldigt nära kontakt med sina 

kunder i dagsläget. Detta anser hon att de fått genom att varit delaktiga på många lokala event 

samt att de har en ”bank-buss” som åker ut till de som inte har möjlighet att komma in till 

banken.  

 

4.5.1 Riskhantering 
Riskhantering anser Deborah är någonting som är väldigt viktigt för alla verksamheter och 

speciellt för banker. Att minimera risken för att förlora pengar, för om banker skulle förlora 

stora summor pengar skulle det vara kritiskt för hela samhället. Hon anser dock att hennes 

bank har en lite mer flexibel riskhantering än om man jämför med andra nationella och 

internationella banker. Det ser hon som en av bankens fördelar, att de har möjlighet att göra 

specifika beslut beroende på hur kundens situation ser ut.  

 

”Alla kunder har olika behov, därför är det viktigt att vi är flexibla och försöker möta deras 

behov” 
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Deborah strävar alltid efter långsiktiga relationer med sina kunder, för att kunna hålla kvar 

sina kunder samt att hon anser att det blir säkrare kreditbedömningar om det finns en tidigare 

relation med kunden. Vid en viktig kund kan hon ibland gå ifrån sin kreditpolicy och de 

uppsatta finansiella mål, för att behålla kunden. Hon anser att riskhantering är ganska lätt i 

teorin men att det inte alltid blir som man har tänkt sig. Ofta kan det finnas parametrar som 

man kan ha missat, för att man tror att de inte borde haft en påverkande faktor. Det gäller att 

man hela tiden försöker ha en helhetsbild när man pratar om riskhantering. Hon anser att 

hennes bank har stor skyldighet mot deras kunder att ständigt förbättra deras riskhantering, 

annars skulle det i slutändan drabba deras kunder. Ett sätt Deborahs bank arbetar med sin 

riskhantering, är att de försöka strukturera upp hur de ska arbeta internt inom banken, så att 

man minimerar risken för felaktiga kreditbeslut.  

 

4.5.2 Kreditbedömning 
Kreditbedömning anser Deborah är en av de största delarna av en bankrådgivares arbete, hon 

menar att det inte är alltid så enkelt att ta dessa beslut. Det gäller för rådgivaren att sätta sig in 

i kundens situation. Hon anser att deras rådgivare förmodligen har det lättare att utföra 

kreditbedömningar jämfört med större banker, för att de flesta av hennes kunder har de varit i 

kontakt tidigare på ett eller annat sätt. Det gör att rådgivaren kan basera sin kreditbedömning 

på historik och hur kunden beter sig i olika situationer. Den tidigare kontakten är för att 

Deborah anser att hon har trogna och lojala kunder, men även att det är en lokal bank så är 

chansen stor att man har stött på varandra under olika sociala event. Deborah beskriver att alla 

är välkomna för ett möte för att diskutera ett eventuellt lån, vid det första mötet presenterar 

låntagaren varför hen vill låna pengar samt vilken summa det handlar om. Syftet för lånet 

anser Deborah spelar stor roll vid deras kreditbedömning, hon menar att det handlar om att få 

någon typ av säkerhet från kunden, är det mindre säkerhet blir räntan högre. Redan här skaffar 

sig rådgivaren en bild om lånet är genomförbart, sedan kompletterar rådgivaren med djupare 

finansiell information för att skapa kalkyler. Vid större lån som är utanför vad den specifika 

rådgivaren har tillstånd att ge, går det vidare till en ledningsgrupp som fattar det beslutet. Den 

finansiella informationen hämtas av affärssystemet samt att rådgivaren för in kompletterande 

uppgifter som sedan affärssystemet utför uträkningar som beskriver hur stor risk kunden anses 

ha. De har tidigare haft ett par felaktiga kreditbedömningar och den största anledningen till att 

det blev en felbedömning var enligt Deborah att de inte hade tillräcklig med information att 

basera kreditbedömningen på.  

 

4.5.3 Beslutsfattning 
Beslutsfattning enligt Deborah består egentligen av hantering och värdering av 

beslutsunderlag. Hennes bank använder framförallt finansiell information som 

beslutsunderlag, men hon anser att den tidigare relationen till kunden är jätteviktigt. Det kan 

vara avgörande mellan en lyckad bedömning och en misslyckad. Hon anser att 

kundrelationerna skapar förtroende mellan banken och kunden. Hon menar att hon aldrig 

enbart bara tittat på den finansiella informationen, men att den alltid ligger till grund för 

beslutet. Oftast behövs det komplement till den finansiella information som affärssystemet tar 

fram och hanterar. Det handlar om att se helheten i besluten, för att det gynnar båda banken 

och kunden. För att se helheten för beslutet är det vanligt att man försöker ta reda på hur 

kunden beter sig i olika situationer, för att se om det är en trovärdig person. Om man har en 

tidigare relation med kunden är det lättare att skapa en uppfattning på hur kunden beter sig. 

Deborah anser att man aldrig kan ha för lite information för ett beslut, men att det då kan ta 

längre tid att gå igenom samtlig information. En erfaren rådgivare är ofta effektivare i sina 

beslut för att hen vet vilken information man ska fokusera på i olika situationer.  
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4.5.4 Affärssystem  

Deborah anser att affärssystem ligger till grund till de flesta kreditbedömningarna, i och med 

att de tar fram-, hanterar- och gör uträkningar på den finansiella informationen. Hon beskriver 

att affärssystemet har en större roll vid ett mindre lån, för att de anser att de inte behöver lägga 

ned lika mycket tid på de lånen. Medan på de större lånen är det mer basunderlag till 

rådgivaren som sedan behöver komplettera med annan information. Deborah anser själv att 

hon inte är så tekniskt lagd och hade i början lite svårt att förstå hur hon skulle använda 

systemet, hon antyder att affärssystemet inte är så pedagogiskt att använda. Hon anser att 

affärssystemet inte ser så inbjudande ut att använda, hon hade hellre sett att systemet hade 

varit lite snyggare så att hon även skulle kunna visa upp det till kunden, så att kunden själv 

kan se hur deras siffror ser ut i affärssystemet. Idag vill hon knappt visa upp det för hon anser 

att det inte är tillräckligt snyggt. 

 

4.6 Ester 
Ester har jobbat med olika befattningar inom banksektorn i 19 år. Hon har bland annat jobbat 

som personlig bankman, pensionsrådgivare och jobbar för till tillfället som kapitalrådgivare 

för privatkunder. Under alla dessa år har alltid kreditbedömningar varit en del av arbetet. 

Hennes tidigare utbildning utgörs av en gymnasieutbildning i företagsekonomi. Idag krävs 

dock en högskoleutbildning för en nyanställning inom banker.  Det lokala bankkontoret styrs 

av en Sverigeledning i Stockholm, som sedan styrs av ett huvudkontor i utlandet. Banken har 

inga krav eller mål på utlåning, däremot jobbar de mycket med kundnöjdhet och med sund 

rådgivning. 

4.6.1 Riskhantering  
Riskhantering för Ester handlar om att förebygga risker och att ta tag i problemet i ett tidigt 

skede. Hon påpekar att vissa kunder sticker huvudet i sanden när det går dåligt, samtidigt som 

andra verkligen visar att de vill förändra sin ekonomiska situation och då är hon väldigt öppen 

med att kreativt försöka lösa problemen. Ester menar att riskhantering också handlar om ett 

ömsesidigt förtroende mellan kund och bank. Det spelar ingen roll om låntagaren har en hög 

inkomst, ser Ester ett negativt mönster och beteende blir det svårt att bevilja ett lån.  

4.6.2 Kreditbedömningar 
Kreditbedömningar är en central del av Esters arbete. Vid kreditbedömningar använder hon 

sig av både hårda faktorer som finansiell data från systemet, men även mjuka faktorer för att 

skapa sig en helhetsbild. Det går dock inte komma ifrån att hon måste hålla sig inom bankens 

kreditpolicy och regler för utlåning av krediter. Ester gör skillnad på befintliga och nya 

kunder, eftersom en ny kund kräver mer undersökning av kundens kalkyl och beteende. Vid 

kreditbedömningar är det viktigt för Ester att kunden känner sig nöjd med banken och 

rådgivaren, det är också därför som hon tror att de har många befintliga kunder som väljer att 

vara banken trogen. Hon anser att rådgivning bör ha ett gemensamt förtroende för varandra.  

”En nöjd kund sa en gång till mig; Flyttar du till Haparanda, flyttar jag med!” 

Relationen till kund är viktigt vid kreditbedömningar för Ester, om hon inte känner förtroende 

för kunden blir det svårt att bevilja lånet. Relationen kan dock bli till ett problem när kunden 

förväntar sig att få genom lån för att de byggt upp en nära affärsrelation. Hon anser därför att 

det är viktigt att hålla relationen på en professionell nivå. Ester förklarar kreditprocessen på 

privatsidan med att en kund kontaktar henne och vill boka ett möte där de tillsammans går 

genom finansiell information och för en öppen dialog. Därefter är det hon som rådgivare som 
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beviljar eller nekar lån. Är det något osäkert med bedömningen tar man det till en högre nivå, 

till exempel lån med höga blancolån. Hon anser att hennes erfarenhet har gjort henne till en 

bättre rådgivare, genom sina tidigare kreditbedömningar kan avgöra vilken information hon 

bör fokusera på.  

”Med åren har man lärt sig; Man ska inte vara snäll mot de som har en 

betalningsanmärkning” 

En lyckad kreditbedömning kan enligt Ester vara att en kund får genom sitt lån, trots att hon 

får lägga ner mycket tid och hitta kreativa lösningar för att få kalkylen att stämma. 

Misslyckade kreditbedömningar grundar sig ofta i att banktjänstemannen inte satt sig in i 

kundens situation ordentligt eller på tillfälligheter som inte går bedöma, som att en kund 

oväntat går bort. 

4.6.3 Beslutsfattning 
De mjuka faktorerna spelar in på beslutsfattningen enligt Ester, men hon ser den finansiella 

informationen från affärssystemet som är en tröskel som måste gå ihop för att bedöma mjuka 

faktorer. Går inte kalkylen ihop blir det svårt att få genom ett lån, oavsett vad de mjuka 

faktorerna säger. I sin beslutsfattning är det upp till Ester som bankman att tolka de mjuka 

faktorerna och om det är ett bra lån för banken. Skillnaden mellan privat- och företagssidans 

beslutsfattning tror Ester ligger i att företagssidan måste bedöma fler mjuka faktorer som 

ledningens möjligheter att driva företaget och att det krävs mer finansiell- och icke finansiell 

information för ett beslut än för privatsidan. Mjuka faktorer är enligt Ester erfarenhet, 

bedömning av beteende och mönster, relation, personkemi och intuition. Med erfarenhet 

upplever Ester att de andra mjuka faktorerna används mer för beslutsfattningen. Hon känner 

även att med mer erfarenhet får hon ta större friheter, så länge som hon håller sig inom 

ramarna, en nybörjare stöttar ofta alla sina beslut på vad affärssystemet visar och har väldigt 

få friheter för sina beslut. Ester berättar att det finns gånger då kalkylen i systemet inte går 

ihop och beslutet är nej, men att hon som rådgivare tittar på helheten och kan hitta lösningar 

för att få genom lånet vid extrema fall, till exempel att det regnar in hos en kund och det 

behövs pengar för att laga taket.  

”Det finns inga regler, utan undantag” 

Ester tror att de mjukare faktorerna används mer för beslutsfattningen i mindre orter än i 

större städer som Stockholm, eftersom relationerna mellan kund och bank blir starkare i 

mindre orter. I sina kreditbedömningar använder sig Ester av olika beslutsunderlag, till 

exempel finansiell information från affärssystemet som kan begära kreditupplysningar på 

kunden, men även mjuka faktorer som erfarenhet och relation. Ester nämner att en form av 

beslutsunderlag är sunt förnuft och vad hennes magkänsla/intuition säger. Detta är faktorer 

som inte går att mäta men som kommer med erfarenhet av kreditbedömningar. Om hennes 

intuition säger att något inte stämmer kan det vara en anledning till att lånet nekas, däremot 

blir det svårt att neka en annars perfekt kalkyl på intuitionen. Ester kan känna att vid lägre 

summor baserar hon sin beslutsfattning helt på vad affärssystemet visar, men att vid större 

summor så spelar de mjukare faktorerna mer in på beslutet. 

4.6.4 Affärssystem 
Affärssystem är för Ester ett system som samlar in och bearbetar information om kunden, som 

sedan kan användas som beslutsstöd vid beslutsfattningen. Enligt Ester hjälper systemet 

banktjänstemän att hålla koll på sina kunder. Missar en kund en betalning slår det direkt i 

systemet och informerar rådgivaren. Affärssystemen sätter betyg på kunder genom ett 



 

30 
  

ratingsystem. Ratingen baseras på mönster och beteende från kundens konton. En 

betalningsanmärkning är ett beteende som resulterar i lägre rating och i med en lägre rating 

blir det mycket svårare att bevilja lånet. Användarvänligheten i bankens affärssystem är enligt 

Ester väldigt bra på privatsidan, eftersom allt finns i ett system och fungerar både smidigt och 

snabbt. Hon misstänker att det förmodligen finns förbättringsmöjligheter, även fast hon inte 

kommer på några för tillfället. När hon fyller i kalkyler med kundens information så beräknar 

systemet ut om det blir över- eller underskott för banken, vilket ger en indikation om lånet ska 

beviljas eller inte. Däremot menar Ester att även om affärssystemet är centralt för 

kreditbedömningen, så kommer man inte ifrån att de mjukare faktorerna som erfarenhet också 

spelar stor roll i beslutsfattandet. 

”Mjuka faktorerna har kommit mer med erfarenheten, man blir visare med åren” 

Om affärssystemet visar en annan bild av den finansiella informationen vid en 

kreditbedömning än vad kunden målar upp, blir det enligt Ester svårt att bevilja lånet. På 

samma sätt kan hon ganska snabbt göra en slagning i affärssystemet och kontrollera en kunds 

siffror och bevilja ett lån om allt stämmer. Det viktigaste är att kalkylen baserat på 

information från banktjänstemannen och beräkningar från affärssystemet stämmer vid en 

kreditbedömning. Stämmer inte den går det att vara kreativ för att hitta lösningar, går inte det 

så är det tyvärr ett nekat lån. 

4.7 Gabriel 
Gabriel har 25 års erfarenhet av banksektorn och kreditbedömningar. Gabriel är idag 

kontorschef och ansvarar för kunder på både privat- och företagssidan. Han har även arbetat i 

ett par år på andra banker i liknande roller som han har idag.  Den banken han idag arbetar för 

har utländska ägare och arbetar inte bara med kreditrådgivning utan även pensionsrådgivning 

samt försäkringar. Gabriel beskriver att banken är en divisionerad organisation, att den är 

indelad i olika avdelningar och mandat. Han menar att banken har ett stort samhällsansvar att 

ta hänsyn till, för om banker gör fel kan det få konsekvenser för hela samhället. Gabriel anser 

att banker befinner sig högt upp i näringskedjan, där de påverkar både privatpersoner och 

företag. Vidare förklarar han att de inte kan neka kreditansökare hela tiden, för då skulle de 

inte bidra till samhället. Samtidigt är de en affärsbank som ska generera en vinst.  

4.7.1 Riskhantering 
Gabriel anser att det finns två olika typer av riskhantering för en bank, en av dessa risker är 

kreditrisker.  Gabriel beskriver att de har väldigt tydliga kreditpolicys för att minimera denna 

risk. Kreditpolicys är speciellt strukturerade för både privat- och företagssidan, denna struktur 

används ofta för att inte missa väsentlig information.   

”Kreditutlåning helt utan risk existerar ju inte” 

Gabriel anser att om man skulle försöka eliminera all risk, skulle de inte ha möjlighet att låna 

ut mer än ett par kronor till sina kunder. Risk är någonting man får värdera, det finns risker 

som anses vara mer accepterade och risker man absolut inte vill ta. För att minimera risken 

försöker Gabriel och hans kollegor hålla nära kontakt med sina kunder, för att förstå kundens 

verksamhet, marknad och deras behov bättre. Detta kan man göra till viss del med system som 

affärssystem, men i slutändan handlar det om människor och deras beslut.  

4.7.2 Kreditbedömning 
Kreditbedömning anser Gabriel skiljer sig beroende på vilken typ av kund man har. 

Privatsidan anser Gabriel är mer standardiserad, jämfört med företagskunder eftersom 
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människor inte går i konkurs på samma sätt. Där finns det också mer lagar och uppsatta regler 

för hur banker får hantera kreditgivningar. Affärssystemen kan skapa kalkyler för 

privatkunden som ger privatrådgivare en klar bild på om de ska utföra lånet eller inte. På 

företagssidan bedöms det på flera olika faktorer, till exempel affärsidé, kassaflöden, 

konjunkturanalyser, branschanalyser, ledning, erfarenhet, pay-off, beteendemönster och 

företagets egen möjlighet till investeringar. Dessa faktorer är svåra att strukturera upp i ett 

affärssystem, utan är mer upp till kreditbedömaren själv att bedöma och analysera.  Gabriel 

beskriver själva kreditprocessen genom att kunden ansöker om krediter och lämnar samtidigt 

finansiell information samt ett skäl varför de vill låna pengar. Kreditbedömaren analyserar 

sedan informationen och med hjälp av sin intuition utför kreditbedömaren även bedömningar 

på mjukare faktorer som hur ledningen anses vara, detta anser Gabriel vara den viktigaste 

faktorn vid en kreditbelåning.   

”Det går inte bara att gå på historisk information om man siktar framåt” 

Gabriel menar att man inte bara kan gå på kundens historiska information, utan en 

kreditbedömare bör även försöka förutse framtiden. Kreditbedömning enligt Gabriel kräver 

ibland lite personkännedom, att man försöker skaffa sig en bild av personens beteende. 

Gabriel tror också att det handlar om förtroende och viss personkemi mellan kreditbedömaren 

och kunden. Han anser att det är omöjligt att mäta dessa faktorer i siffror, vilket gör att ett 

affärssystem inte är användbart till dessa faktorer. Därför krävs det att dessa bedömningar 

görs av människor som har djupare förståelse för kundens verksamhet, bransch och marknad. 

Dock bör man aldrig bortse från den information som affärssystemet tar fram, den bör alltid 

ligga som grund till beslutet. Den finansiella informationen kan även användas för att skapa 

en rating. Denna rating ligger ofta till grund för besluten, som sedan kompletteras med 

kreditbedömarens egna analyser. 

4.7.3 Beslutsfattning 
Beslutsfattning inom rådgivning av krediter är någonting som borde utföras av människor och 

inte av datorer. För man kan inte bara stoppa in information i en låda eller affärssystem och 

därifrån få ut ett kreditbeslut. Banken har en nära relation till sina kunder, för att en bank ofta 

ger lån i relativt långa avbetalningsavtal.  

”Det går inte att göra korta affärer i en bank” 

Gabriel menar att om man beviljar ett lån till en kund, så beskriver han det som en lång resa 

med kunden. Då det krävs att man bygger upp en relation till kunden, men denna relation kan 

också vara problematisk. Att man blir partisk till kunden, men Gabriel anser att det inte är ett 

större problem för att de är ofta flera som tar dessa beslut och då finns det alltid någon som är 

helt opartisk mot kunden. Det är lättare att ta beslut på befintliga kunder, för då har man bättre 

koll på deras finans, beteende och man har ett förtroende till kunden. Vid en ny kund, utgår 

man mycket ifrån en rating av kunden, som består av olika typer av information som 

beskriver hur stor risk tar vid ett eventuellt lån.  

4.7.4 Affärssystem 
Gabriel för in information om kunden och hens situation i affärsystemet, till exempel 

beskrivning av kund, historisk data, vilka krediter som finns, värderingar, syfte, summa, 

längd. Systemet lagrar denna information, som sedan kan användas som beslutsstöd. Deras 

affärssystem ger inga beslutsindikationer utan tar fram nyckeltal som sedan kreditbedömaren 
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själv får analysera. Affärssystemet skapar idag inga grafer för att underlätta bedömningen, 

men Gabriel är öppen för att det skulle göra det. Affärssystemet skickar även ut varningar om 

kunder inte amorterar på rätt sätt eller inte sköter betalningar till leverantörer. Han påstår att 

det helt klart finns förbättringspotential för affärssystemet och att det bara är fantasin som kan 

sätta stopp för affärssystemets förbättringsmöjligheter. Han menar också de som skapat detta 

affärssystem har ingen större förståelse för LEAN-tänk, det går att göra flödet mer 

tidseffektivt. Sedan tycker han att hela layouten för att hantera text, och uppdateringar är 

begränsade. Utseendet av affärssystemet tycker han är fult och liknar ett DOS gränssnitt, men 

är någonting han har vant sig vid.  

4.8 Hanna 
Hanna är en företagsrådgivare med 12 års erfarenhet från tre olika banker i Sverige. På 

tidigare anställningar har hon arbetat som rådgivare och kontorschef. Hon studerade tre år 

företagsekonomi, efter dessa studier började hon direkt att arbeta i en bankverksamhet. 

Banken hon arbetar på idag är en relativt nystartad bank, de startade deras bankverksamhet för 

att komplettera med sina andra tjänster. Banken har inga traditionella ägare utan det är 

kunderna som står som ägare, vilket gör att bankens vinstöverskott går tillbaka till kunderna.  

4.8.1 Riskhantering  

Hanna anser att riskhantering är någonting man hela tiden bör ha i bakhuvudet i allt man gör, 

för att hela tiden försöka minimera potentiella risker. Hon använder sig av en löpande 

riskhantering, där de har årsgenomgångar med analyser på vad som har hänt och varför de 

hände. Det kan även finnas kunder som ligger efter i sin betalning, då försöker de göra en 

återgäldnings plan för att underlätta för kunden, så att banken kan få tillbaka så mycket 

krediter som möjligt. De använder sig även av kreditpolicy som styr vilka kunder de ska jobba 

med, vilka säkerheter som behövs ta in och vilken amorteringstakt som är nödvändig. Hanna 

anser att de hela tiden försöker hålla sig inom dessa ramar, men ser kreditpolicyn mer som ett 

styrdokument. De finns tillfällen som hon medvetet tar avsteg från kreditpolicyn, men då har 

hon alltid en god motivering till detta. Kreditpolicyn är skapad för att minimera felbeslut 

genom att strukturera upp bedömningen, så att det inte ska spela någon roll vilken rådgivare 

kunden får.  

4.8.2 Kreditbedömning 
Kreditbedömning är en central del i Hannas arbete. Hon bedömer kunden på en rad olika 

parametrar, hon anser att den viktigaste parametern är kundens återbetalningsmöjlighet. Det 

finns även andra parametrar som är viktiga, som lånets säkerhet och hur kundens beteende är. 

Mera specifikt tittar hon på; finansiell information, beteendemönster och ledning. Dessa 

parametrar beräknas sedan i affärssystemet till en rating, som beskriver kundens risk för lånet. 

Hanna menar att hennes bedömning har stor roll för kundens rating. Om det är en kund de har 

sedan tidigare och det finns en god historik anser Hanna att det bara är positivt, för då kan hon 

skaffa en bättre förståelse för kunden. En tidigare relation skapar en mer positiv känsla, för då 

känner sig Hanna tryggare i kundens beteende. Kreditutgivning handlar mycket om 

gemensamt förtroende för varandra tror hon. Om det är ny kund kan det vara svårare att lita 

på varandra och utföra en bra kreditbedömning.  

Hanna anser att hennes erfarenhet har gjort henne till en bättre rådgivare, men hon anser att 

hennes viktigaste egenskap är att vara intresserad av kunden. Vid kreditbedömningar finns det 

dokumentationskrav från både regelverk samt den interna kreditpolicyn, som gör att rådgivare 

måste sätta sig in i kunden och dess verksamhet. Rådgivaren i sin kreditbedömning ska 

beskriva kunden, verksamheten, kreditrisken, branschen och utföra en SWOT-analys. Detta 

kräver stor kunskap om kunden och verksamheten.  En kreditpolicy är ganska formell, det är 



 

33 
  

egentligen en konkret och faktabaserad ram, men det finns ingenting om hur de borde bedöma 

kunden. Så där har hon som rådgivare stort ansvar att skapa en uppfattning om kunden, för att 

ha möjlighet att se om en eventuell kreditgivning kommer vara lönsamt i framtiden. Hanna 

anser att den privata kreditbedömningen är mer standardiserad och att kunderna är relativt 

lika, därför kan de göra sin kreditbedömning främst på de olika kalkylerna från 

affärssystemet. Det betyder att de inte behöver göra lika många bedömningar av en 

privatkund jämfört med en företagskund.  

4.8.3 Beslutsfattning 
Beslutsfattning av kreditbedömningar är en viktig del av Hannas jobb som rådgivare, hon 

försöker fatta beslut inom deras kreditpolicy. Ibland kan det dock vara mer lönsamt att töja på 

den om man har en god motivering. En bra motivering kan vara att kunden har en bra säkerhet 

som motsvarar lånets värde, men det finns även vissa parametrar eller situationer där det inte 

är värt att töja på bankens kreditpolicy, exempelvis när kunden har flertal 

betalningsanmärkningar blir lånet alltid nekat.  

”Jag godkänner aldrig en kredit när jag har en dålig känsla, fast all ekonomi ser bra ut” 

Om Hanna har en dålig känsla för att kunden kommer ha svårt att betala tillbaka krediterna, 

kommer hon aldrig godkänna kundens låneansökan. Anser hon att lånsökarens marknad är 

död, så finns det ingen mening att riskera bankens kredit i en död bransch, även fast all 

finansiell information tyder på att hon borde bevilja lånet. Här menar Hanna att det handlar 

om sunt förnuft hos rådgivaren. Annars utgår Hanna nästan alltid från den framtagna 

klassificering som tas fram av affärssystemet, som består av hennes egna bedömningar av 

kunden och lånet samt finansiell information framtaget av affärssystemet.  

4.8.4 Affärssystem  
Affärssystemet används för att de ska ha möjlighet att fatta beslut, systemet hämtar in viss 

information, hanterar den samt kan genera dokument och klassificeringar. Affärssystemet har 

också hand om automatiska uppdateringar av kunderna och kontrollerar att kunden sköter sina 

amorteringar. Vid utebliven amortering skickar affärssystemet ut en varning till rådgivaren. 

Hon tycker affärssystemets upplägg är pedagogiskt, de framtagna klassificeringarna visar 

grönt ljus om rådgivaren bör bevilja lånet. Gult ljus om lånet anses osäkert och vid rött ljus 

avråder systemet rådgivaren att bevilja lånet. Denna klassificering baseras på både 

information som systemet hämtar själv samt rådgivarens bedömning på kunden. Systemet kan 

även utföra beräkningar på hur mycket banken kommer att tjäna vid ett eventuellt beviljande 

av lånet, nyckeltal, kassaflödesanalyser och vissa förenklade grafer.  

Systemet är lätt att använda men Hanna anser att det finns flera förbättringsmöjligheter. En av 

de främsta förbättringsmöjligheterna anser hon är att göra affärssystemet mer flexibelt, för 

hon anser idag att det är väldigt oflexibelt. Det är svårt att genomföra förändringar på ett 

tidigare uträknat lån, då måste hon istället göra om allting från början. Ibland blir hon till och 

med tvungen att gå helt utanför systemet, för att räkna om lånet. Affärssystemet är tänkt göra 

kreditbedömningen mer tidseffektivt, men Hanna anser att det kan ta längre tid om hon måste 

göra om vissa uträkningar. Hon skulle också vilja att systemet hämtar in all information, för 

att spara tid.  
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5. Analys 

Detta kapitel är avsett att jämföra respondenterna med varandra samt för att se om 

respondenterna stämmer överens med tidigare forskning, vid denna jämförelse kommer vi 

även analysera om varför det blev en eventuell avvikelse. Sedan har vi strukturerat upp 

analysen inomfallsanalys och mellanfallsanlys som är uppdelade i studiens olika 

teoriområden, för att ha möjlighet att bryta ned problemområdet.  Vi har analyserat hur de 

ser på riskhantering samt hur de försöker minimera risker. Vidare har vi analyserat hur 

respondenterna utför sin kreditbedömning och vad de anser vara viktigt i sin bedömning. 

Under beslutsfattning analyserade vi hur de fattar sina kreditbeslut samt vilka 

informationsunderlag de använder. Avslutningsvis analyserade vi hur respondenterna 

använder affärssystem vid en kreditbedömning och även deras allmänna syn på deras 

affärssystem. 

5.1 Inomfallsanalys 
I denna inomfallsanalys har vi analyserat varje person var för sig och jämfört det med tidigare 

forskning.  För att skapa en rättvis grund av samtliga fall, som underlag till studiens 

mellanfallsanalys.  

5.1.1 Abel 
Riskhantering 

Enligt Abel måste alla beslut fattas inom bankens regler och interna kreditpolicy, vilket 

medför att kreditbedömare har väldigt små möjligheter att ta sig friheter vid beslutsfattningen. 

Abel menar att alla beslut inom kreditbedömningar och riskhantering fattas genom flera olika 

variabler.  Bellucci et al. (2010) påstår att banker vanligtvis använder kreditpolicys för att 

minimera risken för felbedömningar, genom att skapa en ram för vilka beslut som ska fattas i 

olika situationer. Även Fletcher (1995) skriver i sin studie att banktjänstemän måste följa 

vissa instruktioner samt regler vid kreditbedömningar för utlåning av krediter, som vi väljer 

att tolka som kreditpolicys. 

Abel anser att banken stödjer näringslivet att finansiera sin verksamhet genom kreditlån. Vi 

tolkar det som att Abel anser att banken har ett samhällsansvar med sina kreditbedömningar 

och arbete med riskhantering. Ett resultat av bankers bristande hantering av risker resulterade 

i att Lehman Brothers, som var en av Wall Streets största banker lämnade in en 

konkursansökan 14 september 2008 och blev startskottet till en av de värsta finansiella 

kriserna i modern tid (Appelbaum, Keller, Alvararez & Bédard, 2012). 

Kreditbedömning 

Abel påstår att affärssystemet används i mindre utsträckning vid hans kreditbedömningar, att 

han snarare handlar om att läsa av mjukare faktorer. Med mjukare faktorer menar han till 

exempel intuition, relation och erfarenhet. Abel säger också att av de fyra faktorer som han 

använder som beslutsstöd och som beslutsunderlag; affärssystem, intuition, relation och 

erfarenhet så är de tre sistnämnda som väger tyngre för kreditbedömningen. Det främsta 

beslutsunderlaget anser han vara sin erfarenhet. Andersson (2001) säger att det finns två 

grundläggande informationsområden vid kreditbedömningar; finansiell- och icke finansiell 

information. Ulvenblad och Ulvenblad (2012) beskriver icke finansiella informationen, för 

kreditbedömarnas magkänsla som de delar in i intuition, relation och erfarenhet. Vi väljer att 
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tolka dessa mjuka faktorer som icke finansiell information och därmed som relationsfaktorer 

vid beslutsfattningen inom kreditbedömningar. 

Abel poängterar att vid företagslån är det viktigaste att titta på företagets ledning som han 

menar har en central roll för om lånet kommer beviljas eller inte. Han menar också att 

affärssystemet har mindre roll vid företagslån jämfört med privatlån. Vi tolkar det som att 

icke finansiell information är viktigare för beslutsfattningen vid kreditbedömningar och att det 

påverkar användningen av affärssystem som har automatiskt får en mindre roll. Andersson 

(2001) menar att det finns två grundläggande informationsområden för beslutsfattning inom 

kreditbelåning, finansiell och icke finansiell information.  

Beslutsfattning 

Relationen till kunden är viktig för beslutsfattningen anser Abel. För att inte relationen ska bli 

till ett problem vid beslutsfattningen är det viktigt för banktjänstemän att hålla det på en 

professionell nivå. Ulvenblad och Ulvenblad (2012) skriver att kreditbedömare delvis fattar 

sina beslut på icke finansiell information vid kreditbedömningar, som kreditbedömarnas 

magkänsla som de delar in i intuition, relation och erfarenhet. 

Abel menar att det finns olika typer av beslutsunderlag och hjälpmedel för beslutsfattningen. 

En form av hjälpmedel som bidrar med beslutsunderlag är bankens affärssystem. Chornous 

och Ursulenko (2013) menar att användningen av affärssystem är ett sätt att minimera risker, 

eftersom de systematiserat arbetar med affärsprocesser och nyckeltal. Andra studier visar 

även att trots möjligheten att använda denna typ av teknologi som affärssystem utgör så har 

det visat sig i flertal studier att banktjänsteman som utför kreditbedömningar även utgår från 

icke finansiell information, som kreditbedömarna använder sig av (Ulvenblad & Ulvenblad, 

2012; Hedelin & Sjöberg, 1993; Green, 1997). Förutom affärssystem använder Abel även 

andra beslutsunderlag för sin beslutsfattning, till exempel faktorer som intuition, relation och 

erfarenhet. Vi väljer att tolka dessa faktorer som relationsfaktorer som påverkar Abel i hans 

beslutsfattning. Abel använder dessa relationsfaktorer för att titta mycket på kundens historik, 

management, marknad, produkter, kassaflöde och säkerhet.   

Affärssystem 

Abel säger att affärssystemet används i större utsträckning vid privatlån än vid företagslån där 

det handlar mer om att titta på ledningen, företagets management för beslutsfattningen och 

Abel påpekar att affärssystemet har en mindre roll vid dessa beslut. Vi tolkar det som att Abel 

menar att affärssystemet används, men har en mindre roll vid företagslån och att han där 

väljer att använda sig av andra faktorer i större utsträckning för sin beslutsfattning. Vi tolkar 

det också som att Abel menar att affärssystemet hanterar finansiell information har en större 

roll för beslutsfattningen vid privatlån. Andersson (2001) skriver att genom den finansiella 

informationen kan kreditbedömaren skapa nyckeltal, för att utvärdera låntagarens 

kreditvärdighet. Dessa nyckeltal är matematiska uträkningar på låntagarens finansiella värde 

samt hur stor risken är att de inte kommer ha möjlighet att förfölja låneavtalet. 

Abel anser att affärssystemets roll vid kreditbedömningar är begränsad, eftersom systemet 

endast används för att lagra information som han lagt in. Han anser även att 

användarvänligheten i affärssystemet är bristande och ser detta som en anledning till att 

rådgivare hellre fokuserar på andra faktorer vid sina kreditbedömningar. Vi tolkar det som att 

Abel anser att det finns andra faktorer som används mer för hans beslutsfattning, vilket gör att 

affärssystemets roll blir mindre. Affärssystem används för att skapa ett underlag till 

beslutsfattningen (Turban et al., 2008). Caldwell och Stein (1998) menar dock att 
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affärssystem kan vara svåra att förstå och använda, vilket leder till beslutsfattares motvilja att 

använda affärssystem som beslutsstöd.  

Abel anser att affärssystemet skulle kunna anpassas bättre, så att det skulle bli mer 

verksamhetsvänligt. Han nämner även att affärssystemet snarare används för att lagra 

information och inte för att skapa grafiska modeller. Turban et al. (2008) menar att 

affärssystemet har möjlighet att skapa olika typer av grafiska beslutsunderlag som modeller, 

grafer och prognoser. Abel menar att affärssystemen inte har möjlighet att ta in och bearbeta 

samtliga variabler som behövs vid en kreditbedömning, därför använder han sig av sin egen 

erfarenhet samt att han skapar sig en intuition om kundens möjlighet att betala tillbaka det 

eventuella lånet.  

 

5.1.2 Benjamin 
Riskhantering  

Benjamin anser att riskhantering har blivit viktigare för banker, sedan Lehman Brothers 

kraschen som var en anledning till finanskrisen 2008. Som Bessis (2011) påstår bero på 

bankers misslyckade riskhantering. Benjamin menar att kraven och dokumentationen om 

riskhantering har blivit viktigare sedan denna finanskris. Mikes (2011) beskriver detta på ett 

liknande sätt, att finanskrisen under 2007-2009 gjorde att tillsynsmyndigheter tvingade banker 

att ha chefer som enbart ägnade sin tid till arbete med riskhantering, eftersom det uppdagades 

att vissa hårt drabbade banker hade en ineffektiv riskövervakning. 

Ett konkret sätt som Benjamin använder sig av för att minimera risken för felaktiga 

kreditbedömningar, är att använda sig av kreditpolicys. Benjamin tror att bankverksamheter 

använder sig mer av en strukturerad beslutsfattning än andra typer av verksamheter, för att 

minska kreditrisken. Bellucci et al. (2010) menar att banker vanligtvis använder kreditpolicys 

för att minimera risken för felbedömningar, genom att skapa en ram för vilka beslut som ska 

fattas i olika situationer. Benjamin anser att det ibland kan finnas motiv för att avvika sig från 

kreditpolicyn, men om man ska avvika sig från kreditpolicyn krävs det att det en bra 

motivering samt att situationen ska diskuteras med en kollega. Bellucci et al. (2010) studie 

visar att banker använder sig av standardiserade kreditpolicys för att strukturera upp sin 

beslutsprocess, men banktjänstemän fattar kreditbeslut på olika sätt ändå. 

Ett annat sätt att strukturera sin kreditbedömning är att använda sig av affärssystem, som 

Benjamin använder. Chornous och Ursulenko (2013) menar att affärssystem minskar risken 

för banker, för att de systematiserat arbetar med affärsprocesser och nyckeltal. Chornous och 

Ursulenko (2013) menar att det är viktigt för banker att ha ständig övervakning och analysera 

sina nuvarande och framtida risker. Affärssystemet håller ständig övervakning av kundernas 

betalningar och skickar ut varningar till rådgivarna om kunderna inte sköter sina betalningar. 

Benjamin anser själv att kreditpolicyn strukturerar upp kreditbedömningarna och att 

affärssystemet gör det enklare att utföra en generell kreditbedömning. 

Kreditbedömning 

Benjamin använder sig både finansiell- och icke finansiell information vid en 

kreditbedömning. Han anser att den finansiella informationen alltid ligger till grund för 

kreditbedömningen, men ibland krävs det djupare analyser av kunderna och då krävs det att 

kreditbedömaren själv kompletterar med icke finansiell information som relationsfaktorer. 

Ulvenblad och Ulvenblad (2012) skriver att kreditbedömare delvis fattar sina beslut på icke 
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finansiell information vid kreditbedömningar. Benjamin anser att de största 

relationsfaktorerna är kreditrådigvarens erfarenhet, han menar att det behövs en inlärningstid 

på 2-3 år innan en anställd har möjlighet att utföra en vettig företagskreditbedömning. 

Benjamin anser att företagskreditbedömningar kräver mer av kreditbedömaren, han menar att 

privata kreditbedömare mestadels fokuserar på vad affärssystemet tar fram. Han är öppen för 

att testa att automatisera privata utlåningar via affärssystemet, för att han anser att det inte 

krävs någon större djupare analys av kunden. 

 

Beslutsfattning 

Benjamin och hans bank lägger stort fokus på att hela tiden försöka fatta de korrekta 

kreditbesluten, därför är de noga med att djupanalysera vissa kunder. Dessa djupanalyser är 

baserade på Anderssons (2001) beslutsunderlag som är finansiell- och icke finansiell 

information. Benjamin tittar på både finansiell- och icke finansiell information, för att sedan 

göra sin egen bedömning av låntagaren baserad på hans magkänsla och erfarenhet. I hans 

ögon tar affärssystemet endast fram och hanterar underlag, men att det är Benjamin som fattar 

besluten. Han menar att 95 % av hans kreditbedömning görs på hans magkänsla. Benjamin 

och hans kollegor arbetar framförallt med de kreditpolicys som banken har strukturerat upp. 

Affärssystemet gör det lättare att göra en generell kreditbedömning, men i och med att 

företagen kan se olika ut, så ser bedömningarna olika ut, en kreditbedömare fokuserar på olika 

saker vid olika typer av företag och beroende på vad deras syfte är. Det gör att man får själv 

som rådgivare göra en specifik bedömning för varje företagslån. Benjamin menar att det krävs 

mänskliga bedömningar av företagslån, för de har specifika delar som måste bedömas, därför 

väljer Benjamin komplettera den finansiella informationen från affärssystemet med 

bedömningar av Benjamins erfarenhet och magkänsla. Vilket även har visat sig i tidigare 

studier, att kreditbedömningar också utgår från icke finansiell information (Ulvenblad & 

Ulvenblad, 2012; Hedelin & Sjöberg, 1993; Green, 1997). 

Affärssystem 

Benjamin använder sitt affärssystem för att samla in-, hantera-, genera beslutsunderlag som 

kalkyler och ratings av kunderna. Det är ofta den grundläggande beslutsinformationen för en 

kreditbedömning enligt Benjamin.  Vilket enligt Turban et al. (2008) är en av affärssystemets 

huvuduppgifter; att hantera och genera underlag till beslutsfattning. Benjamin anser att 

ratingen och de ekonomiska kalkyler som affärssystemet genererar är basen för varje 

kreditbedömning, men han önskar att affärssystemet vore lite mer pedagogiskt och att det 

kunde visa lite mer grafiska kalkyler. Grafiska kalkyler är någonting affärssystem borde ha 

möjlighet till, för enligt Turban et al. (2008) har affärssystemet möjlighet att skapa olika typer 

av grafiska beslutsunderlag som modeller, grafer och prognoser. Benjamin anser även att 

affärssystemets gränssnitt ser föråldrat ut, både i text och i utseende. Om Benjamin fick önska 

borde affärssystemet vara ännu mer gränsöverskridande, så att systemet kan hämta kundernas 

företagsinformation i realtid. 

5.1.3 Cyrus 
Riskhantering 

Cyrus anser att riskhantering är en väldigt stor del av bankverksamheter och att det är viktigt 

att rätt beslut fattas, för både banken och kunden. För att minska dessa risker använder sig 

Cyrus bank av olika typer av kreditpolicys, för att säkra upp vilka beslut en rådgivare ska fatta 

i olika situationer. Bellucci et al. (2010) menar att banker vanligtvis använder kreditpolicys 
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för att minimera risken för felbedömningar, genom att skapa en ram för vilka beslut som ska 

fattas i olika situationer. Till sin hjälp använder sig Cyrus av olika beslutsunderlag och 

hjälpmedel, till exempel affärssystem. Chornous och Ursulenko (2013) skriver att ett sätt att 

minimera risker i banker är att använda affärssystem som minskar risken för banker, för att de 

systematiserat arbetar med affärsprocesser och nyckeltal.  

Kreditbedömning 

Cyrus nämner att han inte kan gå utanför bankens kreditpolicy för att fatta sina beslut, utan 

han måste hålla sig inom bankens ramar. Om det skulle hända att han måste gå utanför 

ramarna, så måste han skicka ärendet vidare till någon med mer erfarenhet och högre mandat, 

vilket indikerar att erfarenhet har en stor betydelse för beslutsfattningen. Fletcher (1995) 

skriver i sin studie att banktjänstemän måste följa vissa instruktioner och regler vid 

kreditbedömningar för utlåning av krediter och nämner till exempel interna riktlinjer och 

särskilda direktiv från högre instanser, som vi väljer att tolka som kreditpolicys. 

Cyrus säger att han använder affärssystemet i stor utsträckning vid sina kreditbedömningar. 

Han fokuserar på affärssystemets finansiella information som beslutsunderlag. Han menar att 

han har de mjuka faktorerna i åtanke, men att han inte kan fatta beslut baserat på dem, utan att 

det är den finansiella informationen som är avgörande för hans beslut. Vi tolkar det som att 

Cyrus som jobbar på privatsidan använder affärssystemet i stor utsträckning vid sina 

kreditbedömningar och att andra faktorer, till exempel relationsfaktorer har mindre betydelse 

för hans beslutsfattning. Andersson (2001) skriver att genom den finansiella informationen 

kan kreditbedömaren skapa nyckeltal, för att utvärdera låntagarens kreditvärdighet. Dessa 

nyckeltal är matematiska uträkningar på låntagarens finansiella värde samt hur stor risken är 

att de inte kommer ha möjlighet att fullfölja låneavtalet. 

Beslutsfattning 

Cyrus säger att i hans beslutsfattning ingår det att tolka mönster hos kunden.  Det kan handla 

om att tyda och jämföra kunders ofta förskönade historier av deras privatekonomi med den 

faktiska finansiella informationen. Vidare förklarar han att de är viktigt att diskutera med 

kunden med eventuella skillnader i deras historia och befintlig data eftersom det kan finnas 

naturliga förklaringar till att lönen varit lägre, till exempel föräldraledighet. Andersson (2001) 

menar att det finns två grundläggande informationsområden för beslutsfattning inom 

kreditbelåning, finansiell- och icke finansiell information. 

Cyrus anser att personkemi är viktigt för hans beslutsfattning, att han känner att det är en kund 

han kan lita på. Samtidigt säger han att det är lättare att lita på en person som han varit i 

kontakt med tidigare, för då vet man lite mer om hur den kunden beter sig i olika situationer 

vilket indikerar att relationen är viktig för Cyrus. Ulvenblad och Ulvenblad (2012) skriver att 

kreditbedömare delvis fattar sina beslut på icke finansiell information vid kreditbedömningar, 

som kreditbedömarnas magkänsla som de delar in i intuition, relation och erfarenhet. 

Affärssystem 

Cyrus säger att affärssystemet används för att hämta- och hantera informationen för att sedan 

skapa uträkningar av kundens finansiella information som ligger till grund för 

beslutsfattningen. Han anser affärssystemet gör så att det går snabbare att hämta och analysera 

informationen samt att systemet är gränsöverskridande, vilket gör informationen tillgänglig 

för alla i banken och möjliggör att hämta in information från andra bolag. Magnusson och 

Olsson (2008) beskriver affärssystem som gränsöverskridande, som hanterar verksamheters 
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informationsflöde genom att integrera olika system och databaser, så att relevant information 

är tillgänglig för hela företaget. En annan fördel med affärssystemet är att det skapar ett 

ramverk för kreditbedömningen och att man senare kan komplettera med mjukare faktorer om 

man behöver. Vi tolkar det som att Cyrus anser att affärssystemet skapar ett ramverk för hans 

kreditbedömningar och hjälper hans beslutsfattning vilket överensstämmer med vad Turban et 

al., (2008)  menar att ett affärssystem kan användas för att skapa ett underlag till 

beslutsfattningen. 

Cyrus säger att affärssystemet hjälper han i hans kreditbedömningar genom att hämta in 

finansiell information om kunden, till exempel kundens rating som är en form av 

betygsättning men även kreditupplysningar och betalningsanmärkningar. Detta ligger sedan 

till grund för hans beslut om lånet ska beviljas eller inte. Vi tolkar det som att affärssystemet 

har en central roll för Cyrus beslutsfattning och att affärssystemet förenklar hans arbete att ta 

fram finansiell information. Chornous och Ursulenko (2013) menar att det är viktigt för 

banker att ha ständig övervakning och analysera sina nuvarande och framtida risker. 

Affärssystemet håller ständig övervakning av kundernas betalningar och skickar ut varningar 

till rådgivarna om kunderna inte sköter sina betalningar. 

Affärssystemet har en central roll för Cyrus beslutsfattning vid kreditbedömningar och han 

anser att systemet fyller sin praktiska funktion. Däremot tycker han att systemet 

utseendemässigt inte ser bra ut, men det inte är någonting han stör sig på. Turban et al. (2008) 

menar att affärssystemet har möjlighet att skapa olika typer av grafiska beslutsunderlag som 

modeller, grafer och prognoser. 

5.1.5 Ester 
Riskhantering 

Ester menar att riskhantering handlar om att förebygga risker och ta tag i problemet i ett tidigt 

skede. Hon anser också att riskhantering handlar om ett ömsesidigt förtroende mellan kund 

och bank. För sina kreditbedömningar använder sig Ester av kreditpolicys vilket är en del av 

riskhanteringen. Bellucci et al. (2010) menar att banker vanligtvis använder kreditpolicys för 

att minimera risken för felbedömningar, genom att skapa en ram för vilka beslut som ska 

fattas i olika situationer. Även fast Ester säger att hon använder sig av kreditpolicys så säger 

hon också att det finns gånger då hon hittar kreativa lösningar för att få genom ett lån. Hon 

menar att det finns inga regler, utan undantag. Vi tolkar det som att Ester anser att hon måste 

följa bankens uppsatta regler och kreditpolicys, men att det finns undantag då hon försöka 

hitta kreativa lösningar för att få genom ett lån som till en början borde nekas. Detta kan 

liknas med vad Bellucci et al. (2010) studie visar att banker använder sig även av 

standardiserade kreditpolicys för att strukturera upp sin beslutsprocess men att olika 

banktjänstemän skiljer sig i vilken typ av beslutsinformation som de baserar sina 

kreditbedömningar på. 

Kreditbedömning 

Ester anser att relationen mellan henne som banktjänsteman och kunden är viktig eftersom om 

hon inte känner förtroende för kunden blir det svårt att bevilja lånet. Hon menar också att hon 

tittar på beteendemönster hos kunden, att det inte enbart handlar om att ha en hög inkomst 

utan att om hon ser att kunden har ett sämre ekonomiskt beteende så blir det svårt att bevilja 

ett lån. Vi tolkar det som att relationen är en stor del för Ester vid hennes kreditbedömningar, 

vilket indikerar att andra faktorer än affärssystemet också ligger till grund som 

beslutsunderlag och beslutsstöd. Ulvenblad och Ulvenblad (2012) skriver att kreditbedömare 
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delvis fattar sina beslut på icke finansiell information vid kreditbedömningar, som 

kreditbedömarnas magkänsla som de delar in i intuition, relation och erfarenhet. 

Ester anser att relationen är väldigt viktig vid kreditbedömningar. Hon tror även att de 

mjukare faktorerna, som relation erfarenhet, bedömning av beteende och mönster, 

personkemi, sunt förnuft och intuition används i större utsträckning i mindre orter än i större 

städer som Stockholm, eftersom relationerna mellan kund och bank blir starkare i mindre 

orter. Vi tolkar det som att Ester anser att banktjänstemän arbetar annorlunda i mindre städer 

än i större städer, att olika faktorer har olika stor betydelse beroende på ortens storlek. Vi 

tolkar det även som att det Ester väljer att kalla för mjuka faktorer och som vi kallar 

relationsfaktorer har en större betydelse i mindre orter än i större orter. Svensson och 

Ulvenblad (2000) beskriver en del av dessa synsätt som det dynamiskt synsätt strävar efter en 

långsiktig relation till låntagaren, samtidigt som ett statiskt synsätt tittar mer kortsiktigt, till 

exempel genom en bedömning av personen. 

Beslutsfattning 

Ester säger att hon använder sig av både hårda faktorer som finansiell data från systemet, men 

även en mindre del mjuka faktorer för att skapa sig en helhetsbild för sin beslutsfattning vid 

kreditbedömningar. Chornous och Ursulenko (2013) menar att användningen av affärssystem 

minskar risken för banker, för att de systematiserat arbetar med affärsprocesser och nyckeltal. 

Mjuka faktorer är enligt Ester erfarenhet, bedömning av beteende och mönster, relation, 

personkemi och intuition. Ester använder sig mer av sin erfarenhet än de andra mjuka 

faktorerna vid kreditbedömningar. Vi tolkar Esters mjuka faktorer som icke finansiell 

information och därmed som relationsfaktorer som påverkar hennes beslutsfattning och som 

också påverkar affärssystemets roll vid kreditbedömningar.  

Affärssystem 

Ester säger att affärssystemet används för att samla in- och bearbeta information om kunden, 

som sedan kan användas som beslutsstöd vid beslutsfattningen. Affärssystem används för att 

skapa ett underlag till beslutsfattningen (Turban et al., 2008). Ester anser även att systemet 

hjälper henne som banktjänsteman att hålla koll på sina kunder eftersom om en kund missar 

en betalning flaggas det direkt i affärssystemet och som informerar rådgivaren. Chornous och 

Ursulenko (2013) menar att det är viktigt för banker att ha ständig övervakning och analysera 

sina nuvarande och framtida risker. Affärssystemet håller ständig övervakning av kundernas 

betalningar och skickar ut varningar till rådgivarna om kunderna inte sköter sina betalningar.  

Ester använder sig av både finansiell- och icke finansiell information vid sina 

kreditbedömningar, men hon anser att den finansiella informationen är som en tröskel som 

man måste gå över för att man ska kunna bedöma den icke finansiella informationen. 

Andersson (2001) menar att det finns två grundläggande informationsområden för 

beslutsfattning inom kreditbelåning, finansiell och icke finansiell information. Ester menar att 

om inte den finansiella delen går ihop, att kalkylen stämmer så spelar det ingen roll att icke 

finansiell information som till exempel relation till kunden är väldigt goda, det blir svårt att 

bevilja lånet enbart på icke finansiella information. Vi tolkar det som att den finansiella 

informationen från affärssystemet har en stor roll för Esters beslutsfattning vid 

kreditbedömningar, att hon ser det som en tröskel för att ens kunna bedöma icke finansiell 

information. Däremot nämner hon också att hon kan välja att hitta kreativa lösningar på ett 

problem, vilket vi tolkar som att även om affärssystemets kalkyl säger en sak så kan 

banktjänstemän hitta vägar för att kunna ta ett annat beslut ändå. Trots den möjlighet som 

affärssystem utgör vid kreditbedömningar har det visat sig i flertal studier att banktjänsteman 



 

41 
  

som utför kreditbedömningar även utgår från icke finansiell information, som 

kreditbedömarna använder sig av (Ulvenblad & Ulvenblad, 2012; Hedelin & Sjöberg, 1993; 

Green, 1997). 

Ester anser att affärssystemet är väldigt bra på privatsidan eftersom det fungerar smidigt och 

allt är samlat på ett ställe, till exempel hjälper affärssystemet henne med att räkna ut över- 

eller underskott vilket ger en indikation på om lånet bör beviljas eller inte. Hon anser dock att 

det finns förbättringsmöjligheter med systemet, men hon kan inte nämna några specifika.  

5.1.4 Deborah 
Riskhantering  

Deborah anser att hennes och andra banker har ett stort samhällsansvar, för om banker fattar 

ett felbeslut, kan det påverka hela samhället. Hon beskriver detta likt finanskrisen 2008, som 

Bessis (2011) anser berodde på bankers misslyckade riskhantering. Deborah anser att 

riskhantering är väldigt viktigt för både samhället men också för banken själv ska ha 

möjlighet till lönsamhet. Ett sätt för att minimera risken är att de använder sig av 

kreditpolicys, vilket Bellucci et al. (2010) beskriver är ett sätt för att strukturera upp 

kreditbedömningen, genom att skapa en ram för vilka beslut som ska fattas i olika situationer. 

Det händer att Deborah gör avvikelser från denna kreditpolicy, för att hon anser att 

relationsfaktorer som till exempel relation till kund kan vara viktigare än vissa delar av den 

finansiella informationen. Hon anser att det är viktigt i en mindre ort att bankerna är flexibla 

och försöker möta kundernas behov. Hon menar att detta ger hennes bank konkurrensfördelar, 

för att hon har möjlighet att fatta specifika beslut som passar kunden bättre. Detta kan liknas 

med vad Bellucci et al. (2010) studie visar att banker använder sig även av standardiserade 

kreditpolicys för att strukturera upp sin beslutsprocess, men att olika banktjänstemän skiljer 

sig i vilken typ av beslutsinformation som de baserar sina kreditbedömningar på. 

Deborah använder sig även av ett affärssystem som beslutsstöd, för att underlätta 

kreditbedömningen.  Chornous och Ursulenko (2013) anser att använda affärssystem som 

beslutsstöd minskar risken för banker, för att de systematiserat upp affärsprocesser. Deborah 

anser även att affärssystemet hjälper henne att hålla kontroll på hennes tidigare kunder.  

Kreditbedömning 

För Deborah är relationen till låntagaren en av de viktigaste faktorerna vid 

kreditbedömningen, Ulvenblad och Ulvenblad (2012) skriver att kreditbedömare delvis fattar 

sina beslut på icke finansiell information vid kreditbedömningar, som kreditbedömarnas 

magkänsla som de delar in i intuition, relation och erfarenhet. Deborah använder både 

finansiell och icke finansiell information i sin kreditbedömning men anser att det är viktigt för 

mindre banker att ha nära relationer till sina kunder. Hon beviljar ibland lån med sämre 

lönsamhet för banken, för att skapa en långvarig relation till kunden. Det betyder att hon kan 

frångå viss finansiell information samt bankens uppsatta kreditpolicy. Detta påminner om ett 

av Svensson och Ulvenblads (2000) synsätt, att ha ett dynamiskt synsätt som strävar efter en 

långsiktig relation till låntagaren. Deborah tror att de banker i större städer inte har samma 

relation som de har i mindre orter.  

Deborah anser att mindre lån inte kräver lika mycket bedömning av relationsfaktorer som 

större lån gör, utan mindre lån görs ofta med den finansiella informationen och 

affärssystemet. Hon anser att större lån innebär att kreditbedömaren bör använda sig av mer 

relationsfaktorer i sin kreditbedömning, men att den finansiella informationen alltid bör ligga 

som grund till kreditbeslutet. De felaktiga kreditbedömningar som tidigare gjorts beror enligt 
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henne på att de inte hade tillräckligt med information om kund och situationen. Ett sätt att 

minska risken för att ha för lite information om kunden, är att ha en tidigare relation med 

kunden. Hon anser att den tidigare relationen med kund kan vara avgörande mellan en lyckad 

och en misslyckad kreditbedömning. Hon anser att en kreditbedömare med större erfarenhet 

är effektivare i sina kreditbeslut för att de vet vilka faktorer de ska fokusera på i sin 

kreditbedömning. Ulvenblad och Ulvenblad (2012) menar att en bankanställd med mindre 

erfarenhet av kreditbedömningar, fokuserar mer på analysering av historisk finansiell 

information som ofta är framtaget av datoriserade system, som vi väljer att tolka som 

affärssystem och som hanterar den finansiella informationen. Medan de mer erfarna 

bedömarna fokuserar mer på nuvarande ekonomiska situationerna samt att de lägger mer vikt 

på relationsfaktorerna. 

Beslutsfattning 

Deborah menar att beslutsfattning handlar om hantering och värdering av beslutsunderlaget. 

Hon anser att den finansiella informationen används som en grund till besluten, men att den 

tidigare relationen till kund är jätteviktigt. För en tidigare relation anser hon skapar ett större 

förtroende mellan kunden och banken, relationen kan även skapa ett beteendemönster hos 

kunden. Andersson (2001) menar att det finns två grundläggande informationsområden för 

beslutsfattning inom kreditbelåning, finansiell och icke finansiell information. Trots 

möjligheten att använda den teknologi som affärssystem utgör, så har det visat sig i tidigare 

studier att banktjänstemän som utför kreditbedömningar även utgår från icke finansiell 

information (Ulvenblad & Ulvenblad, 2012; Hedelin & Sjöberg, 1993; Green, 1997). Deborah 

använder sig av den finansiella informationen som grund till sina bedömningar och den icke 

finansiella informationen hon fokuserar främst på är hennes nuvarande samt framtida 

kundrelationer. 

Affärssystem 

Deborah använder affärssystemet för att samla in-, hantera- och generera information. 

Informationen som skapas är olika typer av kalkyler. Detta är enligt Turban et al. (2008) en av 

huvudfunktionerna för ett affärssystem, vilket gör det möjligt att använda affärssystem som 

ett beslutsstöd. Hon erkänner att hon inte är så tekniskt lagd och har svårt att kommentera vad 

affärssystemet borde göra, men hon tycker att affärssystemet har förbättringsmöjligheter för 

hon anser att det är opedagogiskt och har ett fult gränssnitt.  

I och med att det ofta är mindre lån på privatsidan används affärssystemet i en mer central roll 

på privatsidan jämfört med företagssidan. Det gör att flera faktorer tas med som 

beslutsunderlag på företagssidan, än bara den finansiella informationen som affärssystemet 

hämtar. Deborah använder alltid affärssystemet som grund till samtliga kreditbedömningar, 

för att sedan komplettera med relationsfaktorer och hur relationen till kund ser ut. Deborah 

använder sitt affärssystem till stor utsträckning, vilket enligt Ulvenblad och Ulvenblads 

(2012) studie kan bero på hennes relativt begränsade erfarenhet. De menar att en bankanställd 

med mindre erfarenhet av kreditbedömningar, fokuserar mer på analysering av historisk 

finansiell information som ofta är framtaget av datoriserade system som hanterar den 

finansiella informationen. 

5.1.6 Gabriel 
Riskhantering 

Gabriel anser att det finns olika typer av riskhantering i banker, en av dem är kreditrisker. 

Vidare säger han att de har en tydlig kreditpolicys för att minimera deras kreditrisk, denna 
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kreditpolicys är i sin tur strukturerade för både privat- och företagssidan och används för att 

inte missa väsentlig information. Bellucci et al. (2010) menar att banker vanligtvis använder 

kreditpolicys för att minimera risken för felbedömningar, genom att skapa en ram för vilka 

beslut som ska fattas i olika situationer. Fletcher (1995) skriver i sin studie att banktjänstemän 

måste följa vissa instruktioner och regler vid kreditbedömningar för utlåning av krediter och 

nämner till exempel interna riktlinjer och särskilda direktiv från högre instanser, som vi väljer 

att tolka som kreditpolicys. 

Gabriel anser att kreditutlåning helt utan risk inte existerar, för då skulle de endast kunna låna 

ut ett fåtal kronor till sina kunder. Istället anser han att risk är någonting man får värdera, om 

det är en risk man är villig att ta eller inte. Bauer och Ryser (2004) beskriver detta på ett 

liknande sätt, att en bank inte ska eliminera samtliga risker, för det skulle ge en försämrad 

lönsamhet för bankerna.  

Gabriel anser att banken har större samhällsaspekt att ta hänsyn till än andra företag, för om 

banker gör fel kan det få konsekvenser för hela samhället. Vidare säger han att arbetet med 

riskhantering är viktigt, eftersom banker befinner sig högt upp i näringskedjan där de kan 

påverka privatpersoner och företag med kreditkoppling till banken. Ett resultat av bankers 

bristande hantering av risker är Lehman Brothers, som var en av Wall Streets största banker 

lämnade in en konkursansökan 14 september 2008 och blev startskottet till en av de värsta 

finansiella kriserna i modern tid (Appelbaum, Keller, Alvararez & Bédard, 2012).  

Kreditbedömning 

Gabriel säger att banken använder sig av både finansiell- och icke finansiell information vid 

kreditbedömningar. Den finansiella information kan hämtas från bankens affärssystem där 

banktjänstemän för in- och lagrar information. Ett sätt att minimera risker anser Chornous och 

Ursulenko (2013) att använda affärssystem som minskar risken för banker, för att de 

systematiserat arbetar med affärsprocesser och nyckeltal.  

Vid kreditbedömningar använder sig Gabriel av bland annat finansiell information från 

affärssystemet, som kan skapa en form av rating, betygsättning av kunden som ligger till 

grund för beslutet. Denna grund kompletteras sedan också av kreditbedömarens egna analyser 

av kunden. Andersson (2001) skriver att genom den finansiella informationen kan 

kreditbedömaren skapa nyckeltal, för att utvärdera låntagarens kreditvärdighet. Dessa 

nyckeltal är matematiska uträkningar på låntagarens finansiella värde samt hur stor risken är 

att de inte kommer ha möjlighet att fullfölja låneavtalet. 

Beslutsfattning 

Gabriel anser att den finansiella informationen och affärssystemet ligger till grund för 

beslutsfattningen vid kreditbedömningar, men att man inte kan bortse från den icke finansiella 

informationen vid en kreditbedömning. De icke finansiella faktorerna väger också tungt vid 

beslutsfattningen. Han nämner till exempel att kreditbedömaren bör försöka förutspå 

framtiden med relationsfaktorer som personkemi, beteende och personkännedom. Trots den 

möjlighet som affärssystem utgör så har det visat sig i ett flertal studier att banktjänsteman 

som utför kreditbedömningar även utgår från icke finansiell information, som 

kreditbedömarna använder sig av (Ulvenblad & Ulvenblad, 2012; Hedelin & Sjöberg, 1993; 

Green, 1997). 

Gabriel menar att man aldrig kan bortse från den information som affärssystemen ger, 

eftersom det ligger till grund för beslutet. Affärssystemet bidrar till exempel med uträknade 
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kalkyler som kan användas som beslutsunderlag. Vi tolkar det som att bankens affärssystem 

hjälper Gabriel och hans medarbetare att hålla koll på kunders ekonomiska situation och 

bidrar med ett underlag för beslutsfattningen. Chornous och Ursulenko (2013) menar att det är 

viktigt för banker att ha ständig övervakning och analysera sina nuvarande och framtida 

risker. Däremot vill Gabriel även poängtera att det finns flera faktorer som inte ett 

affärssystem kan hantera som måste utföras av banktjänstemannen själv, till exempel 

bedömning av ledning, affärsidé och erfarenhet. Vi tolkar denna typ av beslutsunderlag som 

icke finansiell information. Andersson (2001) menar att det finns två grundläggande 

informationsområden för beslutsfattning inom kreditbelåning, finansiell och icke finansiell 

information. Ulvenblad och Ulvenblad (2012) skriver att kreditbedömare delvis fattar sina 

beslut på icke finansiell information vid kreditbedömningar, som kreditbedömarnas 

magkänsla som de delar in i intuition, relation och erfarenhet.  

 

Affärssystem 

Företagskunder anser Gabriel använder sig av fler icke finansiell information i deras 

kreditbedömningar, den största icke finansiella informationen anser han vara kundens ledning. 

Gabriel anser vid en kreditbedömning av en företagskund, att en kreditbedömare inte bara kan 

gå på den finansiella informationen, utan bör förutse framtiden och kundens beteendemönster 

med hjälp av personkännedom, förtroende och viss personkemi mellan kreditbedömaren och 

kunden. Han anser att det är omöjligt att mäta de icke finansiella informationen i siffror, vilket 

gör att en rådgivare inte endast kan förlita sig på affärssystemet, därför anser han att en 

företagskreditbedömning alltid ska fattas av människor.  

Gabriel anser att affärssystemet endast används för att föra in- och lagra information. Genom 

att Gabriel för in information om kunden och hens situation i systemet, till exempel 

beskrivning av kund, historisk data, vilka krediter som finns, värderingar, syfte, summa, 

längd. Hans affärssystem ger inga beslutsindikationer, utan tar bara fram nyckeltal som sedan 

kreditbedömaren själv får analysera. Vilket inte stämmer överens med Turban et al., (2008), 

som påstår att affärssystemet kan generera prognoser för olika beslutsalternativ.  

Gabriel anser att affärssystemet helt klart har förbättringspotential, idag så skapar 

affärssystemet inga grafer för att underlätta kreditbedömningen, något som han saknar. Detta 

går emot vad Turban et al., (2008) säger, att affärssystem har möjlighet att skapa olika typer 

av grafiska beslutsunderlag som modeller, grafer och prognoser. Vi ser två möjliga 

anledningar till att teorin inte överensstämmer med Gabriels banks affärssystem. Det ena är 

att affärssystemet ännu inte har möjligheten att skapa dessa grafer, eller att Gabriel inte vet 

hur dessa grafer kan skapas. Caldwell och Stein (1998) menar även att affärssystem kan vara 

svåra att förstå och använda, vilket leder till beslutsfattares motvilja att använda affärssystem 

som beslutsstöd. 

5.1.7 Hanna 
Riskhantering  

Hanna anser att riskhantering är viktigt och någonting man hela tiden borde ha i bakhuvudet 

som kreditbedömare, för att hela tiden försöka minimera potentiella risker. Hanna använder 

sig av löpande riskhantering där de har regelbundna genomgångar, där de analyserar vad som 

hände och varför de hände. För att sedan ha möjlighet att förändra och förbättra eventuella 

misstag. Chornous och Ursulenko (2013) menar att det är viktigt för banker att ha ständig 

övervakning och analysera sina nuvarande och framtida risker. Affärssystemet håller ständig 
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övervakning av kundernas betalningar och skickar ut varningar till rådgivarna om kunderna 

inte sköter sina betalningar. Hon använder sig även av kreditpolicys för att minimera riskerna 

vid kreditutlåning, Bellucci et al. (2010) menar att banker använder kreditpolicys för att 

minimera risken för felbedömningar, genom att skapa en ram för vilka beslut som ska fattas i 

olika situationer. Hon försöker hålla sig inom bankens uppsatta kreditpolicys ramar, men hon 

ser mer kreditpolicyn som ett styrdokument, än att det är någonting man måste hålla sig till. 

De tillfällen hon har gått utanför kreditpolicyns ramar, krävde det goda motiveringar varför 

hon beslutade sig för att gå utanför de internt uppsatta ramarna. Hon använder även sig av 

affärssystem i hennes kreditbedömning, som enligt Chornous och Ursulenko (2013) kan vara 

ett till sätt att minimera risken, för att de systematiserat arbetar med affärsprocesser och 

nyckeltal.  

Kreditbedömning 

Hanna gör sina kreditbedömningar utifrån finansiell information, beteendemönster och hur 

företagets ledning ser ut. Den finansiella informationen kan komma ifrån offentliga 

dokument, kreditupplysningar och låntagaren själv. Andersson (2001) skriver att genom den 

finansiella informationen kan kreditbedömaren skapa nyckeltal, för att utvärdera låntagarens 

kreditvärdighet. Den finansiella informationen hanteras i affärssystemet där kan även ny 

information generas, men kundens beteende mönster och ledningsbedömning är någonting 

Hanna får bedöma själv. Hanna anser att den icke finansiella bedömningen av kunden är 

viktigt. Hon bedömer sina kunders icke finansiella områden i siffror, dessa siffror för hon 

sedan in i affärssystemet som räknar ut en klassificering på kundens risk vid ett eventuellt lån. 

Hanna anser att kreditbedömningar av privatkunder är mer strukturerade, standardiserade och 

är relativt lika. Därför behöver de inte utföra lika mycket bedömningar av kunden, utan de 

räcker oftast med kalkyler som affärssystemet tar fram.  

Hanna anser att relationsfaktorer påverkar hennes kreditbedömning, för Hanna innebär 

relationen att en befintlig kund i banken gör att hon har mer finansiell information att titta på, 

vilket skapar bättre förståelse för kunden och hens beteende. Ulvenblad och Ulvenblad (2012) 

skriver att kreditbedömare delvis fattar sina beslut på icke finansiell information vid 

kreditbedömningar, som kreditbedömarnas magkänsla som de delar in i intuition, relation och 

erfarenhet. 

Beslutsfattning 

Hanna anser att beslutsfattning är en del av hennes kreditbedömning, hon försöker hålla sig 

inom bankens kreditpolicy, men ibland kan hon gå utanför kreditpolicyns ramar. Hanna 

menar att om hon har en dålig känsla för att kunden kommer ha betalningssvårigheter, 

kommer hon aldrig godkänna kundens låneansökan. Detta gäller även om företagskundens 

ekonomi ser bra ut men att hon anser att företaget befinner sig i en död marknad, då kommer 

hon inte bevilja lånet, för att hennes bedömning är att de inte kommer ha möjlighet att betala 

tillbaka lånet. Vidare anser hon att detta handlar om sunt förnuft hos rådgivaren. Annars utgår 

hon nästan alltid ifrån den framtagna rating som affärssystemet tar fram genom hennes 

bedömningar och den finansiella informationen. Hon anser att relationsfaktorer som 

erfarenhet och vilja att sätta sig in i kundens situation har gjort henne till en bättre 

kreditbedömare.  

Affärssystem 

Hanna anser att affärssystemet hämtar in viss information, hanterar samt generar 

beslutsunderlag, vilket är en av fördelarna med av att använda affärssystem enligt Turban et 
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al. (2008). Affärssystemet har också hand om uppdateringar och kontrolleringar av kunderna 

efter ett eventuellt beviljande av lån. Hon tycker att affärssystemet är väldigt pedagogiskt 

upplagt, för de framtagna klassificeringarna visar klart och tydligt om affärssystemet tycker 

det ska bevilja eller neka lånet. Dessa klassificeringar baserar sig både på finansiell 

information samt Hannas egna bedömningar. Hannas kreditbeslut grunderar sig alltid i dessa 

klassificeringar. 

Hannas affärssystem kan även skapa vissa förenklade grafiska beslutsunderlag, som till 

exempel grafer. Turban et al. (2008) menar att affärssystemet har möjlighet att skapa olika 

typer av grafiska beslutsunderlag som modeller, grafer och prognoser. Även fast Hannas 

grafiska beslutsunderlag är relativt enkla, stämmer de överens med Turbans et al. (2008) 

beskrivning om affärssystemets generering av beslutsunderlag.  

Hanna ser flertal förbättringsmöjligheter i affärssystemet, det huvudsakliga som bör förbättras 

anser Hanna att affärssystemet är så oflexibelt att det inte går att använda i vissa specifika 

situationer. Istället får hon ibland utföra vissa uträkningar manuellt i specifika lån situationer. 

Hon anser även att affärssystemet borde hämta in samtlig information, för att spara tid. 

5.2 Mellanfallsanalys  
Vi utgår vår mellanfallsanalys utifrån tidigare inomfallsanalyser. Mellanfallsanalysen jämför 

de olika fallen mot varandra samt med tidigare forskning. Vi har utgått vår mellanfallsanalys 

från våra tidigare teoretiska begrepp.  

5.2.1 Riskhantering 

Samtliga respondenter använder sig av affärssystem som beslutsstöd vid kreditbedömningar 

inom riskhantering. Ett sätt att minimera risker är enligt Chornous och Ursulenko (2013) 

användandet av ett affärssystem som minskar risker för banker, för att de systematiserat 

arbetar med affärsprocesser och nyckeltal. Författaren fortsätter med att det är viktigt för 

banker att ständigt övervaka och analysera sina nuvarande och framtida risker. Affärssystemet 

håller ständig övervakning av kundernas betalningar och skickar ut varningar till rådgivarna 

om kunderna inte sköter sina betalningar. 

Samtliga respondenter beskriver att riskhantering som en viktig del för banker och för att 

minska potentiella risker använder de sig av kreditpolicys för att strukturera upp kundens 

kreditansökan. De anser även att det finns mycket lagar och regler om hur en 

kreditbedömning ska gå till, vilket strukturerar upp deras kreditbedömning ännu mer. 

Benjamin tror även att bankverksamheter använder sig av strukturerad beslutsfattning än 

andra typer av verksamheter. Bellucci et al. (2010) menar att banker vanligtvis använder 

kreditpolicys för att minimera risken för felbedömningar, genom att skapa en ram för vilka 

beslut som ska fattas i olika situationer. 

Samtliga personer vi har intervjuat säger att de måste följa bankens kreditpolicys vid 

kreditbedömningar. Däremot nämner några av respondenterna att det finns tillfällen då de tar 

avsteg från kreditpolicyn för att behålla eller få nya kunder. När de tar avsteg från 

kreditpolicyn måste de hitta andra lösningar, till exempel genom att arbeta mer kreativt och se 

på helheten. Detta kan liknas med vad Bellucci et al. (2010) studie visar att banker använder 

sig även av standardiserade kreditpolicys för att strukturera upp sin beslutsprocess men att 

olika banktjänstemän skiljer sig i vilken typ av beslutsinformation som de baserar sina 

kreditbedömningar på. 
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Benjamin som är kontorschef menar att riskhantering har blivit en större del av bankers 

arbete. Fokusering och krav har ökat efter finanskrisen i samband med Lehman Brothers, men 

också efter terrorattacken mot USA 11 september 2001. Han menar att de idag har en sådan 

omfattande dokumentation och struktur för hur de ska utföra saker att det inte finns så mycket 

rum för egna initiativ. Mikes (2011) beskriver detta på ett liknande sätt, att finanskrisen under 

2007-2009 gjorde att tillsynsmyndigheter tvingade banker att ha chefer som enbart ägnade sin 

tid till arbete med riskhantering, eftersom det uppdagades att vissa hårt drabbade banker hade 

en ineffektiv riskövervakning. Gabriel, Abel och Deborah anser att banken har större 

samhällsaspekt att ta hänsyn till än andra företag, för om banker gör fel kan det få 

konsekvenser för hela samhället. Vidare menar Gabriel att arbetet med riskhantering är 

viktigt, eftersom banker befinner sig högt upp i näringskedjan, där bankerna kan påverka både 

privatpersoner och företag.  

5.2.2 Kreditbedömning 

Samtliga respondenter utom Gabriel nämner att relationen mellan kreditbedömare och kund är 

en viktig faktor för kreditbedömningen. Ester nämner till exempel att om hon inte känner 

förtroende för kunden blir det svårt att bevilja lånet. För Hanna innebär relationen att en 

befintlig kund i banken gör att hon har mer information att använda som beslutsunderlag, 

vilket skapar bättre förståelse för kunden och underlättar beslutsfattningen. Abel anser att 

relationen är viktig vid kreditbedömningar och beslutsfattningen, men att relationen måste 

hållas på en professionell nivå så att inte kreditbedömningen påverkas, något som Ester anser 

kan bli till ett problem om kunder förväntar sig att få genom lån för att de har en nära 

affärsrelation. Ulvenblad och Ulvenblad (2012) skriver att kreditbedömare delvis fattar sina 

beslut på icke finansiell information vid kreditbedömningar, som kreditbedömarnas 

magkänsla som de delar in i intuition, relation och erfarenhet. 

Majoriteten av rådgivarna i mindre orter tenderar till att söka längre relationer till sina kunder, 

som baseras mycket på förtroende. Deborah och Ester anser att mindre orter hellre ser till att 

skapa en långvarig relation till kunden istället för att bara basera sin kreditbedömning på 

finansiell information, de tror att större städer inte har samma relationer till sin bank och att 

bankerna i större städer värderar en långvarig relation mindre. Det gör att mindre städer har 

ett mer dynamiskt synsätt medan större städer anses ha ett mer statiskt synsätt. Svensson och 

Ulvenblad (2000) beskriver att det dynamiska synsättet som strävan efter en långsiktig 

relation till låntagaren, medan ett statiskt synsätt fokuserar mer på kortsiktig lönsamhet. I 

vissa fall har kreditbedömare med dynamiskt synsätt avsiktligt frångått sin kreditpolicy och 

vissa finansiella beslutsunderlag, för att behålla eller anskaffa nya kunder.  

Vid kreditbedömningar anser Cyrus som jobbar på privatsidan och har fem års erfarenhet av 

att jobba i banksektorn, att han inte kan fatta beslut baserat på mjukare faktorer utan grundar 

sin bedömning på finansiell information och historik om kunden. Samtidigt nämner Ester som 

jobbar på privatsidan och har nitton års erfarenhet av banksektorn att hon grundar sina 

bedömningar på både finansiell- och icke finansiell information som mjuka faktorer. I en 

studie av Ulvenblad och Ulvenblad (2012) menar de att en bankanställd med mindre 

erfarenhet av kreditbedömningar, fokuserar mer på analysering av historisk finansiell 

information som ofta är framtaget av datoriserade system, som vi väljer att tolka som 

affärssystem och hanterar den finansiella informationen. Medan de mer erfarna bedömarna 

fokuserar mer på nuvarande ekonomiska situationerna samt att de lägger mer vikt på 

magkänslan som vi tolkar som mjukare faktorer. 
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Den finansiella informationen kan komma ifrån offentliga dokument, kreditupplysningar och 

låntagaren själv. Medan den icke finansiella informationen kommer främst ifrån integrationen 

mellan kreditbedömaren och låntagaren. Respondenterna använder sig både av finansiell- och 

icke finansiell information, de anser att den finansiella information alltid ligger som grund för 

alla kreditbedömningar, men att den icke finansiella informationen är viktig som 

kompletterande beslutsunderlag. Den främsta icke finansiella informationen för både privat 

och företag är enligt respondenterna att se kundens beteendemönster, för att de anses påverka 

återbetalningsförmågan. 

5.2.3 Beslutsfattning 

Hanna menar att om hon har en dålig känsla för att kunden kommer få det svårt att betala 

tillbaka krediterna, kommer hon aldrig godkänna kundens låneansökan. Vidare anser hon att 

detta handlar om sunt förnuft hos rådgivaren. Övriga respondenter nämner också att intuition, 

relation, erfarenhet, bedömning av företagsledning, beteendemönster hos kunden, 

personkännedom, personkemi och trovärdighet används som beslutsunderlag vid deras 

beslutsfattning. Trots möjligheten att använda sig av teknologi som affärssystem med 

dokumenterade beslutsstödsfördelar, så har det visat sig i flertal studier att banktjänsteman 

som utför kreditbedömningar även utgår från icke finansiell information (Ulvenblad & 

Ulvenblad, 2012; Hedelin & Sjöberg, 1993; Green, 1997). 

Abel, Benjamin, Cyrus, Hanna anser att privata rådgivares kreditbedömningar är mer 

strukturerad av regler och baserad på statistik, framtagen av affärssystemen och den 

finansiella informationen. Deborah anser att små lån kan baseras till större del av statistik från 

affärssystemet jämfört med större lån. Andersson (2001) skriver att genom den finansiella 

informationen kan kreditbedömaren skapa nyckeltal, för att utvärdera låntagarens 

kreditvärdighet. Dessa nyckeltal är matematiska uträkningar på låntagarens finansiella värde 

samt hur stor risken är att de inte kommer ha möjlighet att förfölja låneavtalet. Den finansiella 

informationen hanteras och beräknas till nyckeltal och ratings i affärssystemen.  

5.2.4 Affärssystem 

Samtliga respondenter använder sig av affärssystemet som beslutsstöd vid en 

kreditbedömning. Affärssystem används för att skapa ett underlag till beslutsfattningen 

(Turban et al., 2008). Majoriteten av respondenterna använder affärssystemet till att samla in-, 

hantera- och uppdatera information. Affärsystemet genererar även beslutsunderlag som 

nyckeltal, kalkyler och klassificering/rating av kunden, men Gabriel och Abel anser att 

affärssystemet endast lagrar informationen som de själva för in samt att endast affärssystemet 

generar ett fåtal nyckeltal. De anser att affärssystemets betydelse för deras kreditbedömning är 

väldigt liten, de fokuserar mer på deras erfarenhet, intuition och relation till kunden.  

Resterande respondenter anser att affärssystemet är det grundläggande beslutsunderlaget och 

den rating eller klassificeringar som affärssystemet genererar har en central roll i deras 

kreditbedömning. De anser även att det ger en struktur för kreditbedömningen och ökar 

effektiviteten. Magnusson och Olsson (2008) beskriver affärssystem som ett 

gränsöverskridande, vilket Cyrus ser som en av affärssystemets fördelar, att systemet har 

möjlighet att hämta information från olika avdelningar och andra bolag. Men samtliga 

respondenter anser att deras affärssystem har förbättringsmöjligheter, majoriteten 

respondenter gillar inte utseendet av affärssystemet samt att de saknar grafiska 

beslutsunderlag. Turban et al. (2008) menar att affärssystemet har möjlighet att skapa olika 
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typer av grafiska beslutsunderlag som modeller, grafer och prognoser. Hanna menar att 

systemet är så oflexibelt att det inte går att använda i vissa specifika situationer. Abel anser att 

användarvänligheten i affärssystemet är bristande och ser detta som en anledning till att han 

fokuserar på andra faktorer istället. Caldwell och Stein (1998) menar också att affärssystem 

kan vara svåra att förstå och använda, vilket leder till beslutsfattares motvilja att använda 

affärssystem som beslutsstöd. 

I studien har vi intervjuat sammanlagt sju personer, varav två personer som jobbar med 

kreditbedömningar på privatsidan, två personer som jobbar med kreditbedömningar på 

företagssidan samt tre personer som jobbar med kreditbedömningar på både privat- och 

företagssidan. Personer som jobbar på privatsidan angav att de i större utsträckning använder 

affärssystemet vid sina kreditbedömningar och att affärssystemet är centralt för bedömningen. 

Vidare menar personer på privatsidan att de i mindre utsträckning kan använda sig av icke 

finansiell information. 

 

Företag Privat 

Användande 
 av affärssystem 

Låg Hög 

Användande  
av relationsfaktorer 

Hög Låg 

Tabell 2: Jämförelse av användandet av affärssystemet, beroende på företag- eller privatlån. 

Kreditbedömare med företagskunder angav att de använder sig av finansiell information från 

affärssystemet vid sina kreditbedömningar, men även icke finansiell information som känslor, 

sunt förnuft, intuition, relation, erfarenhet, bedömning av företagsledning, beteendemönster 

hos kunden, personkännedom, personkemi och kundens trovärdighet. Vi väljer att benämna 

den icke finansiella informationen som relationsfaktorer. Personer som jobbar med både 

privat- och företagskunder angav att affärssystemet har en större del i beslutsfattningen för 

privatsidan och att man på företagssidan måste ta hänsyn till fler faktorer än finansiell 

information från affärssystemet vid sina kreditbedömningar. 

Vi kan även se skillnader i användningen av affärssystem på både privat- och företagssidan 

beroende på erfarenhet, där Cyrus som har jobbat på privatsidan i endast fem år anger att 

affärssystemet är mycket centralt vid hans kreditbedömningar och inte kan använda sig av 

andra relationsfaktorer, samtidigt som Ester som har nitton års erfarenhet anger att 

affärssystemet är mycket centralt, men att hon i viss utsträckning även kan titta på icke 

finansiella faktorer. Liknande mönster ser vi på företagssidan där Hanna som har tolv års 

erfarenhet samt Deborah som har åtta års erfarenhet använder affärssystemet i större 

utsträckning än till exempel Gabriel och Abel som har tjugofem respektive tjugo års 

erfarenhet. Ulvenblad och Ulvenblads (2012) studie visar att en bankanställd med mindre 

erfarenhet av kreditbedömningar, fokuserar mer på analysering av historisk finansiell 

information som ofta är framtaget av datoriserade system, som vi väljer att tolka som 

affärssystem. Medan de mer erfarna bedömarna fokuserar mer på nuvarande ekonomiska 

situationerna samt att de lägger mer vikt på magkänslan. 
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 Erfarna rådgivare Oerfarna rådgivare 

Användande 
 av affärssystem 

 
Låg 

 
Hög 

Användande 
 av relationsfaktorer 

 
Hög 

 
Låg 

Tabell 2: Jämförelse av användandet av affärssystemet, beroende på erfarenhet. 
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6. Slutsats och framtida forskning  

I det avslutande kapitlet kommer vi att besvara problemformuleringen. Vi kommer även att 

uppfylla vårt syfte med studien. De slutsatser som vi har kommit fram till kommer vi att 

presentera tillsammans med de diskussioner vi fört kopplat till ämnet. Genom att besvara vår 

problemformulering och uppfylla vårt syfte kommer vi att presentera vårt bidrag till den 

vetenskapliga forskningen. Vi kommer även att presentera förslag på vad framtida forskning 

kan fokusera på. Användningen av affärssystem som beslutsstöd för beslutsfattning vid 

kreditbedömningar skiljer sig internt åt i banksektorn. I vår studie kan vi se att alla använder 

sig av affärssystemen vid kreditbedömningar, men utsträckningen av affärssystemets roll 

skiljer sig åt beroende på relationsfaktorer som erfarenhet, relation, intuition samt om 

kreditbedömningen genomförs på privat- eller företagssidan i banker. Studien visar även att 

affärssystems bristande användarvänlighet kan utgöra vissa skillnader i användandet. 

6.1 Slutsats 

Under detta avsnitt kommer vi att besvara vår problemformulering genom att presentera de 

slutsatser vi har kommit fram till. 

Syftet med studien är: 

 

– beskriva hur affärssystem används vid kreditbedömningar.  

– undersöka hur relationsfaktorer påverkar affärssystemets roll vid kreditbedömningar. 

– analysera och tolka affärssystemets användarvänlighet vid kreditbedömningar. 

 Slutsatsen är att affärssystem används som ett beslutsstöd för att hantera och generera 

de grundläggande beslutsunderlagen för kreditbedömningar. Detta beslutsunderlag kan 

sedan kreditbedömaren komplettera med deras egen intuition till kunden.   

Kreditbedömare använder affärssystem på olika sätt, men minimum för användandet av 

affärssystem är att hantera och lagra information. De kreditbedömarna som använder 

affärssystemet till lagring och hantering av information, anser att det används för en första 

bedömning av kunden men sedan har affärssystemet en liten roll i deras kreditbedömning. De 

värdesätter sin egen bedömning och intuition av kunden högre. Majoriteten av 

kreditbedömarna använder affärssystemet för att samla in-, hantera-, uppdatera- och generera 

information. De kreditbedömare som använder affärssystemet för att generera information, de 

anser att affärssystemet är centralt i deras kreditbedömning och inte behöver använda sin 

intuition i samma utsträckning. Vilket stämmer överens med Chornous och Ursulenko (2013) 

som anser att det informationsunderlag som kan erhållas från ett analytiskt system har en 

kritisk roll för banker. 

 Slutsatsen är att oerfarna kreditbedömare använder affärssystem i större utsträckning 

än erfarna kreditbedömare.  

Kreditbedömare med mindre erfarenhet tenderar till att fokusera på den finansiella 

informationen, som affärssystemet kan samla in-, hantera- och genera som ett 

beslutsunderlag. Ulvenblad och Ulvenblads (2012) studie visar ett liknande resultat där en 

bankanställd med mindre erfarenhet av kreditbedömningar fokuserar mer på analysering av 

historisk finansiell information som ofta är framtaget av datoriserade system. Vi ser även att 
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erfarna kreditrådgivare tar sig mer frihet att komplettera den finansiella informationen med 

mer icke finansiell information. Den icke finansiella informationen bedöms mer av 

kreditbedömaren själv, istället för att affärssystemet bedömer kunden via klassificeringar. 

 Slutsatsen är att kreditbedömarens nuvarande samt framtida kundrelationer kan 

påverka hanteringen och värdering av affärssystemets framtagna beslutsunderlag.  

Kreditbedömares relation till kund kan ha en avgörande faktor vid en kreditbedömning, 

kreditbedömare anser att relationen kan skapa förtroende för kunden samt bättre förståelse 

för kundens beteende och finansiella situation. En bra relation till kund kan göra att 

kreditbedömaren åsidosätter vissa delar av affärssystemets beslutsunderlag, för att behålla 

eller skapa framtida kundrelationer. Om detta ska ske krävs det vettiga motiveringar för 

eventuell åsidosättning av visst beslutsunderlag. Denna typ av hantering av 

beslutsunderlag är vanligare för kreditbedömare baserade i mindre orter, för de tenderar 

att söka längre relationer jämfört med kreditbedömare på större orter som anses ha ett mer 

kortsiktigt synsätt.  

 Slutsatsen är att affärssystemets roll är olika beroende på om det är en 

kreditbedömning av privat- eller företagskund.  

Vid privata kreditbedömningar har affärssystemet en central roll i kreditbedömningen. Privata 

kreditbedömare använder sig till större del av finansiell information, för att det finns mycket 

lagar och regler om privatkreditbelåning samt att privatlån är oftast i mindre summor än 

företagslån. Den finansiella informationen hanterar och genererar affärssystemet, vilket ger att 

affärssystemet har central roll i en privat kreditbedömares beslutsfattning. Kreditbedömningar 

av företag anses vara mer komplext och kräver en djupare analys av den icke finansiella 

informationen. Den icke finansiella information är mer svårdefinierad och bedöms genom 

kreditbedömarens: intuition, erfarenhet, känslor, sunt förnuft, beteendemönster, 

personkännedom, personkemi och relation till kunden. Dessa faktorer kan inte ett 

affärssystem generera, därför blir affärssystemets roll mindre vid kreditbedömningar av 

företag.  

 Slutsatsen är att affärssystems användarvänlighet är begränsad för kreditbedömare, 

vilket minskar affärssystemets roll vid en kreditbedömning. 

Kreditbedömare anser att affärssystemet har stora förbättringsmöjligheter. Kreditbedömarna 

anser att affärssystemets utseende bör förbättras och möjligheten till att skapa grafiska 

underlag borde finnas. Vissa kreditbedömare anser också att affärssystemet är oflexibelt, att 

de ibland måste arbeta manuellt utanför systemet, vilket minskar affärssystemets användande 

vid kreditbedömningar.  Detta visar även Caldwell och Stein’s (1998) generella studie om 

affärssystem, där författarna menar att affärssystem kan vara svåra att förstå och använda, 

vilket leder till beslutsfattares motvilja att använda affärssystem som beslutsstöd. 
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6.2 Förslag på framtida forskning 
– En kvantitativ studie som kan generalisera vår studies resultat genom att inkludera fler 

forskningsenheter. 

– En studie hur affärssystemets roll som beslutsstöd vid kreditbedömningar påverkar antal 

lyckade eller misslyckade kreditbedömningar. Vår studie visar att affärssystemets roll skiljer 

sig åt beroende på kreditbedömare, men inte hur det påverkar utfallet av kreditbedömningen.  

– En studie hur kreditbedömares syn på affärssystemet påverkar affärssystemets roll som 

beslutsstöd vid kreditbedömningar eftersom att några av intervjupersonerna visade en ovilja 

att använda teknik som affärssystem som beslutsstöd. 
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Bilagor 

 

Intervjuguide 

– Presentation av oss själva 

– Ställer frågan till intervjupersonen om vi får lov att spela in intervjun, detta för att förenkla 

konversationen och en möjlighet för oss att gå tillbaka och granska intervjun mer noggrant. 

Inledande frågor 

Individen  

Kan Ni berätta lite om er själva? 

– Ålder 

– Bakgrund 

– Utbildning 

– Bankerfarenhet 

– Kreditbedömningserfarenhet 

– Arbetar du mot privat/företag eller både och? 

Banken 

– Kan ni berätta lite om hur er Bank styrs? (lokalt-, eller centralt styrd?) 

– Vad har ni för organisationsstruktur? (Till exempel Hierarkisk, platt, nätverk) 

– Strategi och mål för banken? (lokalt styrt eller centralt?)        

 

1. Riskhantering 

– Vad är riskhantering för dig? 

– Varför är det viktigt? 

– Vad gör ni konkret för att minska era risker? 

– Hur överser ni er riskhantering? 

– Anser du att affärssystemet kan minska er risk på något sätt? 
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2. Kreditbedömning 

– Vad är kreditbedömning för Er? 

– Kan Ni berätta lite om er Kreditbedömningsprocess? (från start till beslut, gärna detaljerat) 

– Hur genomför ni kreditbedömningar på privat- respektive företagssidan? 

– Hur hanteras risker med krediter till låntagare? 

– Använder ni av kreditpolicy för lån? Varför? 

– Kan du berätta om ett specifikt fall där Ni anser kreditbedömningen har varit lyckad.  

-Varför blev den lyckad? 

– Kan du berätta om ett specifikt fall där Ni anser kreditbedömningen har varit misslyckad 

-Varför blev den misslyckad? 

– Hur bör en optimal kreditbedömning gå till enligt Er?  

– Vad betraktar Ni som en dålig kreditbedömning?  

– Kopplat till kreditbedömningar som du har genomfört, kan du se något mönster till varför det 

har blivit lyckat eller misslyckat? 

– I en kreditbedömning finns det olika typer av beslutsunderlag och hjälpmedel som kan spela in 

på dina beslut, vilken eller vilka är avgörande för din kreditbedömning? 

 

3. Beslutsfattning 

– Hur mycket frihet anser du att kreditbedömarna har för att fatta sina kreditbeslut? (hur 

mycket kan de gå ifrån Er kreditpolicy).  

– Hur ser ni på beslutsunderlag till kreditbedömning? 

– Vilken typ av beslutsunderlag anser du är viktigast? 

– Sker det en uppföljning av om kreditutlåningsbeslutet, för att till exempel se vilka 

beslutsunderlag som användes och hur det gick när dessa beslutsunderlag användes.  

CASE 1 

- En privatperson har bokat in ett möte med dig för att diskutera ett eventuellt lån. Ditt första 

intryck och intuition av personen är endast positiv. Personen talar fritt om vad lånet skall 
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användas till och ni kommer in på sidoämnen som att era barn spelar i samma fotbollsklubb 

och ska börja samma klass i skolan. Din erfarenhet säger dig att personen borde få ett lån, allt 

låter ju så bra, men först ska du bara kontrollera med systemet så att siffrorna stämmer om 

personen. Tyvärr visar det sig att personens siffror inte alls överensstämmer med vad han/hon 

har pratat om, det är något som inte stämmer. Hur skulle Ni lösa situationen?  

CASE 2 

-  En privatperson har bokat in ett möte med dig för att diskutera ett eventuellt lån. Ditt första 

intryck och intuition av personen är inte så positiv. Personen kom till en början 15 minuter för 

sent och inte särskilt förberedd då han/hon svarar undvikande på dina frågor. Din erfarenhet 

säger dig att personen inte borde få ett lån, men för säkerhetsskull ska du bara kontrollera med 

systemet vad siffrorna säger om personen. När du tittar i systemet så visar det sig att personen 

har mycket god ekonomi och inga anmärkningar som skulle kunna hindra ett lån. Hur skulle 

Ni lösa situationen? 

4. Affärssystem 

Affärssystem är mjukvarupaket med olika moduler bestående av till exempel mänskliga 

resurser, försäljning, finansiering och produktion som tillsammans kan bidra till integration 

av information via inbäddade affärsprocesser i hela företaget. Dessa affärssystem kan sedan 

anpassas för att ett speciellt behov i organisationen, exempelvis beslutsfattning (Nazemi, 

Tarokh & Diavanshir, 2012). 

–Hur använder ni affärssystemet vid en kreditbedömning?  

– På vilket sätt bidrar dessa delar av affärssystemet till kreditbedömningen? 

– Vilken roll skulle du som anställd säga att affärssystemet har för ditt beslutsfattande? 

– Hur gjorde kreditbedömare före det fanns affärssystem? vad är skillnaden jämfört med nu? 

- Hur anser du affärssystemets användarvänlighet är? 

- Forskning om affärssystem har visat att en stor problematik ligger i affärssystemets bristande 

användarvänlighet. Användare har återberättat historier om att det varit så svårt att arbeta i 

systemet, och hur det resulterat i att de undvikit systemet för sin dagliga verksamhet. Har du 

personligen några erfarenheter (kopplat till kreditbedömning) där du valt att avstå från 

affärssystemet och förlitat dig på andra informationskällor (t.ex. intuition, relation eller din 

erfarenhet) för din beslutsfattning? 

– I vilken utsträckning använder ni systemet för beslutsfattande? (använder ni det bara rådata och 

nyckeltal eller använder ni också systemet för att få fram prognoser, tabeller, grafer) 

Avslutning 

– Frågar om vi får lov att återkomma om vi har någon eventuell kompletteringsfråga? 

Tack för oss! 
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Operationaliseringsschema 

 

Riskhantering  
Beslut inom riskhantering fattas baserat på 
informationsunderlaget. Erhålls från ett 
analytiskt system (Chornous & Ursulenko, 
2013). 

Fråga 1: Vad gör ni konkret för att minska 
era risker? 
Fråga 2: Hur ser ni över er riskhantering? 
Fråga 3: Anser du att affärssystemet kan 
minska er risk på något sätt? 
 

Bankerna borde ständigt ha övervakning 
och analysera sina nuvarande och framtida 
risker (Chornous & Ursulenko, 2013). 

Fråga 1: Hur ser överser ni er 
riskhantering? 
Fråga 2: Anser du att affärssystemet kan 
minska er risk på något sätt? 
 

Bankers strategi inte borde vara att försöka 

eliminera samtliga risker (Bauer & Ryser, 
2004) 

Fråga 1: Vad är riskhantering för dig? 
Fråga 2: Varför är riskhantering viktigt? 

Alla händelser i en bank kan ses som 
individuella objekt med en viss risk som 
dynamiskt förändras genom tiden 
(Chornous & Ursulenko, 2013). 

Fråga 1: Vad är riskhantering för dig? 
Fråga 2: Hur ser överser ni er 
riskhantering? 
 

Det är viktigt för banker att bry sig om 
beslut rörande riskhantering, till exempel 

risken för konkurs (Bauer & Ryser, 2004). 

Fråga 1: Vad är riskhantering för dig? 
Fråga 2: Varför är riskhantering viktigt? 
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Kreditbedömning 
Kreditbedömningar är bedömningen av 

risken att låntagaren inte fullföljer sina 

skyldigheter enligt gällande låneavtal 

(Basel, 2000). 

 

Fråga 1: Vad är kreditbedömning för Er? 

Fråga 2: Kan Ni berätta lite om er 

Kreditbedömningsprocess? 

Fråga 3: Hur genomför ni 

kreditbedömningar på privat- respektive 

företagssidan? 

Fråga 4: Kopplat till kreditbedömningar 

som du har genomfört, kan du se något 

mönster till varför det har blivit lyckat 

eller misslyckat? 

 

Andersson (2001) menar att vid en 
kreditbedömning finns det två 
grundläggande informationsområden 
som kreditbedömaren använder sig av, 
finansiell och icke finansiell information. 
 

Fråga 1: I en kreditbedömning finns det 
olika typer av beslutsunderlag och 
hjälpmedel som kan spela in på dina 
beslut, vilken eller vilka är avgörande för 
din kreditbedömning? 

Bellucci et al. (2010) påstår att banker 
använder sig även av standardiserade 
kreditpolicys för att strukturera upp sin 
kreditbedömning, det för att minska 
risken för felbedömningar. 
 

Fråga 1: Hur använder ni er av 
kreditpolicys för kreditbedömningar? 

 

 

Beslutsfattning 

Banktjänstemän måste följa vissa 
instruktioner och regler vid 
kreditbedömningar för utlåning av 
krediter och nämner till exempel interna 
riktlinjer och särskilda direktiv från högre 
instanser (Fletcher, 1995) 

Fråga 1: Använder ni av kreditpolicy för 
lån? Varför? 
Fråga 2: Hur mycket frihet anser du att 
kreditbedömarna har för att fatta sina 
kreditbeslut?  

Människor har generellt dåliga på att 
samla information till beslutsfattning 
(Etzioni, 2014) 

Fråga 1: Hur ser ni på beslutsunderlag till 
kreditbedömning? 
Fråga 2: Vilken typ av beslutsunderlag 
anser du är viktigast? 
Fråga 3: Vilken roll skulle du som anställd 
säga att affärssystemet har för ditt 
beslutsfattande? 
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Samtliga beslut är experimentella, att 
det är sällan en beslutsfattare fattar det 
korrekta beslutet första gången den 
personen fattar den typen av beslut 
(Etzioni, 2014). 

Fråga 1: Kopplat till kreditbedömningar 
som du har genomfört, kan du se något 
mönster till varför det har blivit lyckat 
eller misslyckat? 
Fråga 2: Sker det en uppföljning av om 
kreditutlåningsbeslutet? 

 

 

 

Affärssystem 

Affärssystem säljs vanligtvis inte in som 
ett system för beslutsstöd fast det är en 
av det mest betydande fördelarna, 
genom att integrera och fördela 
information till de som behöver 
informationen (Holsapple & Sena, 2005) 

Fråga 1: Vilken roll skulle du som anställd 
säga att affärssystemet har för ditt 
beslutsfattande? 

Affärssystem kan vara så svåra att förstå 
samt använda, vilket leder till 
beslutsfattarens motvilja att använda 
affärssystem som beslutsstöd (Caldwell & 
Stein, 1998). 

Fråga 1: Hur anser du affärssystemets 
användarvänlighet är?  

Affärssystem hanterar stora mängder 
data och information genom grafiska 
gränssnitt som underlättar för 
användaren i beslutsfattningen (Turban 
et al., 2008) 

Fråga 1: I vilken utsträckning använder ni 
systemet för beslutsfattande? (använder 
ni det bara rådata och nyckeltal eller 
använder ni också systemet för att få 
fram prognoser, tabeller, grafer) 
 

Affärssystem används även för att skapa 
ett underlag till beslutsfattningen, det 
optimala är om affärssystem kan skapa 
detta i realtid (Turban et al., 2008) 

Fråga 1: Hur använder ni affärssystemet 
vid en kreditbedömning? 
Fråga 2: På vilket sätt bidrar dessa delar 
av affärssystemet till 
kreditbedömningen? 
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