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Förord  
Till en början vill vi uttrycka vår tacksamhet till alla respondenter som tagit sig tid att delta i 
denna studie. De har gett oss värdefulla insikter i sitt arbete med kreditgivning och sociala 
medier, utan dem hade det inte varit möjligt att genomföra denna studie. Vi vill dessutom 
tacka alla andra som bidragit med konstruktiv kritik och idéer under studiens gång.  
 
Ett speciellt tack vill vi ge vår handledare Per-Ola Ulvenblad. Utan hans förståelse, kunskap 
och vägledning under hela processen hade det slutliga resultatet inte varit detsamma. Slutligen 
vill vi tacka varandra för gott samarbete och glädje under hela uppsatsprocessen vilket har lett 
till att vi stolt kan presentera denna uppsats. 
 
Trevlig läsning,  
 
 
Halmstad 2016-05-17 
 
 

 
 
 
 
 

 
Gabriella Odd           Cornelia Strebel  



	

Sammanfattning 
Användningen av sociala medier ökar allt mer i dagens samhälle och banker använder sig i 
dagsläget av sociala medier till kundservice samt i marknadsföringssyfte. Banker är den 
vanligaste finansieringskällan av externt kapital för små företag i Sverige och för att undvika 
kreditförluster gör banker en kreditbedömning av det kreditsökande företaget. I en 
anställningsprocess som kan likna personbedömning vid kreditgivning används sociala 
medier, detta väckte författarnas intresse att undersöka möjligheten att även använda sociala 
medier vid kreditgivning. Användning av sociala medier vid kreditgivning har tidigare inte 
studerats och syftet med denna studie är därför att skapa förståelse för hur och varför sociala 
medier beaktas i bankers kreditgivning till företag samt beskriva i vilka delar av 
kreditgivningsprocessen banker använder sig av sociala medier. Genom tolv kvalitativa 
intervjuer med kreditgivare och ansvariga för sociala medier har studiens problem-
formulering besvarats. Hur och varför används sociala medier i bankers kreditgivning till 
företag? Resultatet av denna studie visar att kreditgivare använder sig av samt kan tänka sig 
att använda sociala medier vid kreditgivning till företag. I dagsläget är användningen 
begränsad men sociala medier används till viss del för att skapa ett första intryck och känsla 
för kredittagaren innan första mötet. Detta leder till både teoretiska och praktiska 
implikationer beträffande sociala mediers användning vid kreditgivning. Sociala medier 
inverkar i olika utsträckning i kreditgivningsprocessen med störst påverkan i det första steget, 
kreditansökan, men även vid kredituppföljning som varningssignaler och indirekt vid 
kreditbedömning och när kreditbeslutet tas. Sociala medier kan dessutom utgöra ytterligare ett 
nätverk för kreditgivaren och leda till att en bättre personbedömning görs, banken kan därmed 
undvika kreditförluster. Studien har även bidragit till att utveckla en modell som förenklar 
kreditgivarnas förståelse för hur de kan beakta sociala medier vid kreditgivning.  
 
Nyckelord: kreditgivning, kreditbedömning, sociala medier, sociala medier i 
kreditgivningsprocessen, bankinnovation, implementering av sociala medier, användning av 
sociala medier 
 
  
  



	

Abstract 
The use of social media is increasing in today's society, and in the current situation, banks use 
social media for customer service and for marketing purposes. For small businesses in 
Sweden, banks are the most common source of financing of external capital, and to avoid 
credit losses, banks makes a credit assessment of the credit applicant. In the recruitment 
process, that could resemble the personal assessment when granting loans, social media is 
used; this has brought the authors interest in exploring the possibility of also using social 
media in the lending process. Since the use of social media in lending previously never have 
been studied, the purpose of this study is to understand how and why social media are taken 
into account in banks lending to companies, and also to describe in what parts of the lending 
process banks use social media. Twelve qualitative interviews with lenders and managers of 
social media have been done to answer the problem statement. How and why do banks use 
social media in lending to businesses? The results of this study show that creditors use and 
are willing to use social media in credit granting for companies. In the current situation, the 
use of social media is limited but is to some extent used to create a first impression and 
feeling of the borrower before the first meeting. This leads to both theoretical and practical 
implications regarding the use of social media in lending. Social media affects the credit 
granting process in varying degrees with the greatest impact at the first stage, the credit 
application. It also affects the follow-up of the credit as warning signals, and indirectly the 
credit assessment and credit decision. Social media can also form an additional network for 
the creditor and lead to a better assessment of the applicant, through this; the bank can avoid 
credit losses. The study has also developed a model that facilitates lenders understanding of 
how to incorporate social media in credit granting. 
 
Keywords: credit granting, credit assessment, social media, social media in credit granting, 
innovation in bank processes, social media implementation, social media usage 
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1. Inledning 
Inledningsvis introduceras läsaren i ämnet genom en problembakgrund beträffande bankers 
kreditgivningsprocess och sociala medier. Därefter följer en problemdiskussion kring bankers 
kreditgivning till företag och tidigare forskning redogörs som diskuterar bankers nuvarande 
användning av sociala medier. Forskningsgapet inom detta område presenteras som leder 
vidare till studiens problemformulering och därefter studiens syfte. Slutligen presenteras en 
disposition över studiens olika delar. 
 

1.1 Problembakgrund 
Den här studien handlar om att skapa förståelse för bankers kreditgivning till företag och 
användningen av sociala medier i denna kontext. Bankers kreditgivningsprocess är viktig att 
förbättra för att undvika kreditförluster och ett sätt att göra detta kan vara genom att använda 
sociala medier vid kreditgivning. Det är även viktigt ur företagens synvinkel att erhålla 
finansiering från bankerna och därmed utveckla sina verksamheter. Banker är några av de 
viktigaste finansiärerna och den vanligaste finansieringskällan av externt kapital för små 
företag i Sverige (Svensson & Ulvenblad, 1994; Winborg & Landström, 2001). Bankens 
utlåning av kapital utgör dock en risk då det inte är säkert att låntagaren kan betala tillbaka 
lånet vilket kan medföra en kreditförlust för banken. Vidare kan det uppstå en förlorad 
inkomst om banken nekar en kredit till en låntagare som hade kunnat betala tillbaka ett lån 
(Svensson & Ulvenblad, 1994, 2000). För att undvika de olika kreditriskerna som kan uppstå 
behöver kreditbedömning göras av bankerna (Svensson & Ulvenblad, 1994, 2000). Syftet 
med kreditbedömning är att undersöka vilka möjligheter den kreditsökande har att betala ränta 
och amorteringar (Andersson, 2003).  
 
Begreppet kredithantering förklaras som den process under vilken bankmannen hanterar 
krediten, det vill säga från att kontakt mellan banken och företaget uppstår och en 
kreditprövning görs, tills att krediten avvecklas (Altman, 1985; Andersson, 2001; Broomé, 
Elmér & Nylén, 1998; Hempel & Simonson, 1999; Svensson & Ulvenblad, 1994). 
Kredithanteringsprocessen beskrivs enligt Altman (1985) med fem oberoende steg: 
låneansökan, kreditbedömning, kreditbeslut och strukturering av lånet, internrevision och 
låneöversyn samt återbetalningsförmåga. Svensson och Ulvenblad (1994) beskriver denna 
process på ett liknande sätt med stegen initial kontakt, beredning och bedömning, beslut, 
uppföljning, hantering av företag i kris samt kreditavveckling. Den initiala kontakten 
innefattar bankmannens första kontakt med kredittagaren och intrycket som kan beskrivas 
som en känsla eller intuition i samband med den initiala kontakten vilken ofta är avgörande 
för kreditbeslutet. Beredning och bedömning består av bankmannens insamling av 
information som ligger till grund för kreditbeslutet. Personen, affärsidén, siffermaterialet, 
säkerheter samt företaget är viktiga bedömningsvariabler att undersöka och analysera. Efter 
bedömningen är gjord fattas kreditbeslutet av kreditgivaren och det initiala kreditbeslutet har 
stor betydelse. Uppföljningen av krediten kan sedan göras med olika tidsintervall beroende på 
bankmannens preferenser. Under uppföljningen kan kreditgivaren upptäcka hur det går för 
företaget och om hantering av företag i kris behöver ske och därefter om en kreditavveckling 
behöver göras (Svensson & Ulvenblad, 1994).  
 
Sociala medier är ett brett begrepp men relateras ofta till sociala nätverk så som Facebook, 
Youtube, LinkedIn samt Twitter (Lövheim, Jansson, Paasonen & Sumiala, 2013). Sociala 
medier beskrivs som online-tekniker och metoder som människor använder för att dela 
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erfarenheter, åsikter, insikter, innehåll och perspektiv, det vill säga media för social 
interaktion (Hatfiels & Rapson, 2015). Sociala mediers användning har ökat avsevärt under de 
senaste åren och allt fler människor använder sociala medier för att konsumera information 
(Lövheim et al., 2013; Maharaj, Cowden & Karodia, 2015). En anledning till den ökade 
användningen av sociala medier beror på spridningen av internet världen över, år 2012 hade 
antalet internetanvändare i hela världen nått 2,27 miljarder (Hatfiels & Rapson, 2015), år 
2015 hade antalet ökat till 3 miljarder användare (Hope, 2015). 
 
Sociala medier är integrerat i det sociala livet till en punkt där det nästan blivit osynligt och en 
naturlig del av hur människan idag lever sitt vardagliga liv (Lövheim et al., 2013; Masa’d, 
2015; Mitic & Kapoulas, 2012). Detta betyder också att den tidigare separationen mellan 
kommunikation och interaktion online eller på internet samt offline eller i verkliga livet 
nästan har blivit inaktuell (Lövheim et al., 2013). Åldern har visat sig ha betydelse vid 
användningen av sociala medier, de yngre är desto mer aktiva att besöka och kommunicera 
via sociala nätverk (Findahl & Davidsson, 2014). Människor lever idag sina liv i och genom 
sociala medier och det påverkar människors agerande även när de inte använder exempelvis 
en mobil eller dator. Termen sociala medier påminner oss om att digitala medier i grunden är 
interaktiva vilket innebär att de gör sociala interaktioner mer omedelbara och lyhörda än 
tidigare medieformer, något som har olika konsekvenser för hur vi relaterar till varandra och 
tänker kring samhället idag (Lövheim et al., 2013). Sociala medier växer snabbt med allt fler 
användare av till exempel Facebook och LinkedIn och de flesta företag och banker vill ha en 
plats på dessa plattformar (Maharaj et al., 2015). Statistiken över sociala medier i världen 
visar att LinkedIn har 400 miljoner användare (LinkedIn, 2016), Facebook 1,15 miljarder 
användare och Twitter 500 miljoner användare (Maharaj et al., 2015). Eftersom det finns så 
många aktiva användare som engagerar sig i sociala medier finns det kapacitet att fånga 
användaren för ett företagssyfte och därmed även möjligheter för banker att utnyttja sociala 
medier (ibid.).  
 

1.2 Problemdiskussion 
Kreditbedömning är en del i processen inom kreditgivning, i början av processen tas kontakt 
med den kreditsökande och därefter samlar kreditgivaren in information som 
kreditbedömningen utgår från (Svensson & Ulvenblad, 1994). Det finns olika typer av 
information som bankerna grundar sina beslut på när de gör en kreditbedömning, denna 
information är av både finansiell (hård) och icke-finansiell (mjuk) karaktär (Andersson, 2001; 
Berger & Udell, 2006; Svensson & Ulvenblad, 1994, 2000; Ulvenblad & Ulvenblad, 2012). 
Finansiell information beskrivs som kreditupplysningar, årsredovisningar samt ytterligare 
ekonomisk information medan icke-finansiell information beskrivs som information som 
kreditbedömaren själv samlar in i interaktion med låntagaren (Andersson, 2001; Ollows & 
Moro, 2015). Den icke-finansiella informationen kan också beskrivas som kreditgivarens 
magkänsla (Ulvenblad & Ulvenblad, 2012). Kopplingar kan göras mellan denna magkänsla 
och kreditgivarens personliga relationer till kredittagaren (Uchida, 2011). Icke-finansiell 
information kräver en subjektiv bedömning av kreditgivaren som samlat in informationen och 
kan inte trovärdigt överföras till andra (Chen, Huang, Tsai & Tzeng, 2013). 
 
Kreditgivaren får information om låntagarens bedömda pålitlighet, personlighet och relationer 
genom att samla in icke-finansiell information (Svensson & Ulvenblad, 2000). En 
kreditgivare använder sig även av både kommersiella samt sociala nätverk vid insamling av 
den icke-finansiella informationen vid en kreditbedömning (Andersson, 2003). Banker 
använder sig också av nätverk för att samla in information (Della Peruta, Campanella & Del 
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Giudice, 2014; Godlewski, Sanditov & Burger-Helmchen, 2012) och ett sätt att samla in 
information om kunden kan till exempel vara genom sociala nätverk som Lions, Rotary eller 
idrottsföreningar (Svensson & Ulvenblad, 2000). Vidare är det även viktigt att bedöma 
karaktären hos den eller de som ansöker om en kredit (Brody & Frank, 1998). För att bedöma 
karaktären krävs information direkt kopplad till kredittagarens professionella och personliga 
nätverk. Kreditgivaren kan genom kredittagarens karaktär få en uppfattning om hur denne 
kommer agera i svåra tider och hur beslutsam denne är på att återbetala skulden (Brody & 
Frank, 1998). 
 
Genom informationshantering och information om det kreditsökande företaget har 
bankmannen möjlighet att påverka kredithanteringen för att undvika kreditförluster (Svensson 
& Ulvenblad, 1994). Informationsinsamling och analys av information är således betydande 
vid bankers kreditbeslut (Elsakit & Worthington, 2013). Bankerna saknar i viss utsträckning 
information om företagsledningen i de låntagande företagen, hade bankerna haft tillgång till 
denna information hade de bättre kunnat prognostisera företagets överlevnad och därmed 
företagets återbetalningsförmåga till banken (Svensson & Ulvenblad, 1994). 
 
Ett av dagens sociala nätverk som har stor betydelse i samhället är sociala medier (Raman, 
Barloon & Welch, 2012). Sociala medier har stor påverkan på alla mänskliga aktiviteter och 
bankaktiviteter är inte något undantag (Kirakosyan, 2014). Bankers tillvägagångssätt och 
metoder har förändrats på grund av sociala medier då banker numera har blivit mer 
kommunikativa, kundcentrerade och innovativa (Cortiñas, Chocarro & Villanueva, 2010; 
Kirakosyan, 2014). Banker använder data från sociala medier för att bygga kundnärhet och de 
distribuerar en massiv samling av mätningar för att bevaka människorna, deras demografi och 
behov (Balnaves, 2012). Banker och långivare använder sociala medier för att öka 
konkurrenskraften och några användningsområden som banker redan använder sociala medier 
inom är marknadsföring och kundservice (Raman et al., 2012). Bankerna behöver dock inte 
bara använda sociala medier till att samla in information om kunder utan kan även använda 
det för att bygga nära relationer (Balnaves, 2012; Kirakosyan, 2014). Banker kan få 
sofistikerad feedback från sociala medier och anpassa sina reaktioner därefter (Balnaves, 
2012). Det finns fördelar både för kreditgivare och kredittagare att stärka uppgifter som 
lämnats i kreditansökningar med sociala medier (Thomas, 2015). Vidare ger sociala medier 
äkta demonstrationer av beteenden som indikerar på en individs förmåga och sannolikhet att 
uppfylla bankens återbetalningsvillkor (Thomas, 2015). 
 
Banksektorn har tidigare varit en pionjär beträffande elektroniska marknader (Alt & 
Puschmann, 2012; Pousttchi, Moormann & Felten, 2015). Bankerna använder sig idag till viss 
del redan av sociala medier, främst i marknadsföringssyfte och för att öka konkurrenskraften 
(Raman et al., 2012). Det har aldrig tidigare funnits en nytt sorts nätverk med så djup 
inverkan på så kort tid och därmed borde bankerna ha tagit sociala medier mer seriöst långt 
tidigare (Kirakosyan, 2014). Det finns andra potentiella användningsområden för bankerna att 
utnyttja sociala medier än vad som görs idag (Raman et al., 2012). Sociala medier är en 
nästan oändlig källa och bankerna måste identifiera strategier för att utveckla en lönsam 
användning av sociala medier (Kirakosyan, 2014). Dock är det en utmaning att göra data från 
sociala medier användbar och det är en anledning till att sociala medier ännu inte används i så 
stor utsträckning i bankernas processer och system (Thomas, 2015). Ett praktiskt problem 
uppstår i denna studie beträffande vilken information bankerna ska samla in och hur denna 
insamling ska göras vid användning i kreditgivningsprocessen. Sociala medier har oändliga 
användningsområden och det finns möjligheter för banker att genom sociala medier hitta och 
övervaka allmän kännedom om företag för att enklare kunna fatta beslut (Kirakosyan, 2014). 
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Nya medier, såsom internet, sociala medier och mobila tekniker har potential att revolutionera 
hur bankerna och deras kunder gör affärer (Pousttchi et al., 2015). 
 
Sociala medier har även andra användningsområden och används idag allt mer i 
anställningsprocessen (Ladkin & Buhalis, 2016; Masa’d, 2015) som till viss del kan likna den 
icke-finansiella personbedömningen i kreditgivningsprocessen (Hedelin & Sjöberg, 1993). 
Det finns tydliga indikationer på att trenden att använda sociala medier vid bland annat 
anställning ökar och företag som utnyttjar dessa nätverk gynnas (Masa’d, 2015). Det finns 
tidigare forskning som diskuterar bankernas användning av sociala medier (Balnaves, 2012; 
Kirakosyan, 2014; Maharaj et al., 2015; Pousttchi et al., 2015; Raman et al., 2012; Thomas, 
2015). Denna forskning fokuserar främst på bankernas användning av sociala medier i 
marknadsföringssyfte och för att öka kundkretsar samt skapa konkurrensfördelar, vidare 
saknas det forskning om hur sociala medier används och kan användas i bankernas 
kreditgivningsprocess. Den forskning som finns tillgänglig gör det svårt att se hur och varför 
sociala medier används i kreditgivningens alla delar. Det finns alltså ett empiriskt problem då 
det saknas tidigare studier inom området. Detta leder till att det även finns ett teoretiskt 
problem då det saknas relevanta teorier gällande bankers användning av sociala medier i 
kreditgivningsprocessen. Därmed finns det ett forskningsgap beträffande bankers användning 
av sociala medier i processen för kreditgivning. 
 
För att fylla detta forskningsgap kommer denna studie att skapa förståelse för kreditgivares 
och bankers användning av sociala medier vid kreditgivning till företag. Att skapa förståelse 
kring sociala mediers betydelse vid kreditgivning anser vi är viktigt då tidigare forskning 
indikerar att bankerna kan utöka sina användningsområden av sociala medier. Sociala medier 
kan vara ett ytterligare nätverk för bankerna där icke-finansiell information om personen 
bakom företaget inhämtas och kreditgivarens viktiga magkänsla förstärks. Sociala medier 
används redan till viss del på detta sätt i anställningsprocesser och vi anser att en liknande 
användning hade kunnat göras av kreditgivarna. Vi anser att det finns ett empiriskt och 
teoretiskt forskningsgap beträffande bankernas beaktande av sociala medier i 
kreditgivningsprocessen. Det är därför intressant att undersöka bankers användning av sociala 
medier i kreditgivningsprocessen då det kan bidra till att kreditgivaren gör en bättre 
personbedömning av kredittagaren. Genom att göra en korrekt kredithantering undviker 
banken att göra kreditförluster och kan samtidigt hjälpa företag till rättvisa krediter. 
 

1.3 Problemformulering 
Hur och varför används sociala medier i bankers kreditgivning till företag? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva i vilka delar av kreditgivningsprocessen banker använder 
sig av sociala medier vid kreditgivning till företag, samt skapa förståelse för hur och varför 
sociala medier beaktas i bankers kreditgivning. Studien syftar även till att förstå den framtida 
användningen av sociala medier i kreditgivningsprocessen. För att förtydliga sociala mediers 
inverkan på bankers kreditgivning eftersträvar studien att utveckla en modell. 
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1.5 Disposition 
	

	
	 	

1.	Inledning 

•  I kapitel ett presenteras bakgrunden till studiens problem som grundas i bankers kreditgivning 
och användning av sociala medier. Vidare följs kapitlet av en problemdiskussion beträffande 
bankers användning av sociala medier som leder fram till studiens forskningsfråga samt syfte. 

2. Teoretisk 
referensram 

•  I detta kapitel redogörs för tidigare relevant forskning inom kreditgivning och sociala medier. 
Kreditgivningsprocessen kommer att beskrivas tillsammans med de fem C:na som bedömnings-
variabler med fokus på informationsinsamling genom kreditgivarens nätverk och sociala medier. 

3.	Metod 

•  I metodkapitlet beskrivs den abduktiva ansatsen och det kvalitativa angreppssättet som använts 
för att genomföra denna studie följt av urval, datainsamling och analysmetod. Kapitlet innehåller 
även en kritisk diskussion av studien och dess reliabilitet och validitet samt forskningsetik.  

4.	Empiri  

•  Empirikapitlet innehåller en presentation av studiens insamlade empiriska material. Empirin är 
insamlad genom semi-strukturerade intervjuer med tolv respondenter, tio företagsrådgivare och 
två sociala medie ansvariga.  

5.	Analys 

•  Det femte kapitlet behandlar en analys av det empiriska materialet och tidigare forskning för att 
skapa en djupare förståelse för studien samt belysa studiens bidrag. Likheter och skillnader 
mellan respondenterna och även tidigare forskning jämförs och analyseras.  

6.	Slutsats 

•  Baserat på analys och diskussion i tidigare kapitel presenteras i det avslutande kapitlet studiens 
slutsatser och resultat. Studiens implikationer, begränsningar och förslag till vidare forskning 
presenteras också i detta kapitel.  
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2. Teori 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram som ger läsaren en djupare 
förståelse för bankers kreditgivning och sociala medier med fokus på hur och varför sociala 
medier används i bankers kreditgivning till företag. Inledningsvis presenteras sociala medier 
kort, därefter kreditgivningsprocessen följt av kreditgivarens bedömningskriterier där vi valt 
att tillämpa forskningen kring kreditgivarens fem C. Därefter redogörs för kreditgivarens 
olika nätverk och slutligen bankers användning och tillämpningsmöjligheter av sociala 
medier. En jämförelse med användningen av sociala medier i anställningsprocessen görs 
också. Avsnittet innehåller olika modeller för att förtydliga de olika teorierna som 
presenteras och avslutas med en sammanfattande teorimodell. 
	

2.1 Sociala medier och banker 
Sociala medier är ett snabbt växande nätverk som i allt större utsträckning påverkar både 
privatpersoner, företagsverksamheter och banker (Maharaj et al., 2015). Idag är sociala 
medier integrerat i det vardagliga livet och har blivit en naturlig del av dagens samhälle 
(Lövheim et al., 2013; Masa’d, 2015; Mitic & Kapoulas, 2012). Bankers användning av 
sociala medier är i dagsläget begränsad till främst kundservice, kundkontakt samt 
marknadsföring (Balnaves, 2012). Eftersom sociala medier i samhället används i stor 
utsträckning och utvecklas allt mer finns det även möjlighet för banker att utnyttja detta 
nätverk ytterligare (Maharaj et al., 2015). Sociala medier används och utnyttjas på ytterligare 
sätt i anställningsprocesser (Ladkin & Buhalis, 2016; Masa’d, 2015) vilket kan liknas vid 
personbedömningen i kreditgivningsprocessen (Hedelin & Sjöberg, 1993), det finns därmed 
även förutsättningar för banker att utöka sitt användande. 
 

2.2 Kreditgivningsprocessen 
Bankmannens kredithantering kan förklaras genom en process med olika steg (Altman, 1985; 
Andersson, 2001; Broomé et al., 1998; Hempel & Simonson, 1999; Lin & Kuo-Chung, 2006; 
Svensson & Ulvenblad, 1994). Svensson och Ulvenblad (1994) beskriver de olika delarna i 
processen som initial kontakt, beredning och bedömning, beslut, uppföljning, hantering av 
företag i kris samt kreditavveckling. Processen kan även beskrivas med låneansökan, 
kreditbedömning, kreditbeslut och strukturering av lånet, internrevision och låneöversyn samt 
återbetalningsförmåga (Altman, 1985). Kreditgivaren har ansvar för samtliga steg i processen 
(Hempel & Simonson, 1999). Ett kreditinstitut, i detta fall banken, måste bedöma risken med 
en kredit innan den beviljas för att säkerställa att krediten återbetalas (Lag om bank- och 
finansieringsrörelse, SFS 2004:297). Utifrån tidigare forsknings definierade steg i 
kredithanteringsprocessen (Altman, 1985; Andersson, 2001; Broomé et al., 1998; Hempel & 
Simonson, 1999; Lin & Kuo-Chung, 2006; Svensson & Ulvenblad, 1994) har vi utformat en 
egen illustration av denna process och kallar den kreditgivningsprocessen.  
 

	
Modell 1. Egen illustration av kreditgivningsprocessen 
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2.2.1 Kreditansökan 
Det första steget i kreditgivningsprocessen beskrivs som ansökan av kredit, denna ansökan 
behandlas sedan av en bankman (Altman, 1985; Lin & Kuo-Chung, 2006). En initial kontakt 
uppstår mellan bankmannen och företagaren i detta första steg (Svensson & Ulvenblad, 1994). 
Efter att kontakten uppstått samlar kreditgivaren in information som ligger till grund för 
kreditbeslutet, informationen kan vara av både finansiell och icke-finansiell karaktär (Lin & 
Kuo-Chung, 2006; Svensson & Ulvenblad, 1994). Finansiell information är data grundad i 
ekonomiska siffror beträffande det kreditsökande företaget och icke-finansiell information är 
grundad i relationen mellan kreditgivare och kredittagare (Andersson, 2001). Det är 
lagstadgat att kreditgivaren vid en kreditbedömning måste samla in information som 
säkerställer att bedömning av kreditrisken kan göras på ett tillräckligt sätt (Lag om bank- och 
finansieringsrörelse, SFS 2004:297). För att samla in relevant information beträffande 
kredittagaren som krävs till kreditbedömningen menar Altman (1985) att kreditgivaren ska 
använda sig av de fem C:na som bedömningsvariabler vilka förklaras ytterligare nedan. De 
vanligaste informationskällorna som bankmannen använder sig av vid kreditgivning är 
kreditupplysningsföretag, bankinterna register, kollegor, bankkontakter samt personliga 
kontakter för att få information om den som ansöker om en kredit (Hedelin & Sjöberg, 1993). 
I och med den första kontakten skaffar sig bankmannen ett intryck av kredittagaren som är av 
stor vikt för kreditbeslutet. Intrycket beskrivs med att bankmannen får en mycket snabb 
känsla för företagarens förutsättningar att lyckas (Svensson & Ulvenblad, 1994). Det är även 
viktigt att samla in information utöver kreditgivarens intryck, bland annat om produkten eller 
tjänsten som säljs samt de anställda och styrelseledamöter i företaget (Lin & Kuo-Chung, 
2006). Bankmännen litar enligt tidigare forskning dock mer till egna bedömningar än den 
tillgängliga informationen (Hedelin & Sjöberg, 1993).  
 

2.2.2 Kreditbedömning 
Kreditbedömningen görs huvudsakligen av banken för att undersöka kredittagarens 
återbetalningsförmåga och således undvika kreditförluster (Altman, 1980, 1985; Broomé et 
al., 1998; Bruns & Fletcher, 2008; Green, 1996; Hedelin & Sjöberg, 1993; Hempel & 
Simonson, 1999; Svensson & Ulvenblad, 1994, 2000). För att bedöma sannolikheten att en 
potentiell kund kommer att återbetala krediten kan kreditgivaren använda sig av de fem C:na i 
kreditbedömningen (Altman, 1985). Anledningen till att banker måste göra kreditbedömning 
innan en kredit beviljas beror på att bankerna endast får låna ut en viss del av deras kapital, 
samt att det enligt svensk lag är reglerat att låntagaren måste bedömas med avseende på dess 
återbetalningsförmåga (Bruns, 2004). “Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda 
grunder kan förväntas fullgöra låneförbindelsen” (Bankrörelselag, SFS 1987:617, 2 kap. 13§). 
Kreditbedömningen består bland annat av att analysera finansiell information om den som 
ansöker om en kredit för att sedan kunna fatta ett kreditbeslut (Altman, 1985; Lin & Kuo-
Chung, 2006). Bedömningen består även av att analysera bankmannens intuition och känsla 
för kredittagaren (Svensson & Ulvenblad, 1994). Kreditbedömningen kan bli problematisk 
om det saknas bedömningsunderlag vilket är vanligt förekommande hos nystartade små 
företag. Genom att kreditgivaren gör en tillräckligt bra initial kreditbedömning minskar risken 
för bankens kreditförluster (Svensson & Ulvenblad, 1994). Den viktigaste informationen fås 
enligt Hempel och Simonson (1999) av kredittagaren.  Bankmännen söker aktivt efter 
information vid bedömning av företaget (Svensson & Ulvenblad, 1994). Denna information 
består bland annat av en persons uppträdande och klädsel. Bankmannen saknar initialt social 
information om företagaren och kan därför införskaffa denna information från andra personer 
inom eller utanför banken (Svensson & Ulvenblad, 1994). 
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2.2.3 Kreditbeslut 
Efter att insamling av information och kreditbedömning gjorts fattar kreditgivaren ett beslut, 
antingen beviljas eller avslås krediten (Lin & Kuo-Chung, 2006; Svensson & Ulvenblad, 
1994). Intuition är en viktig aspekt vid beslutsfattandet (Hensman & Sadler-Smith, 2011). Två 
beslut tas i kreditgivningen, ett formellt beslut men även ett informellt beslut. Det informella 
beslutet tas redan några minuter efter att bankmannen och den som ansöker om en kredit 
träffats första gången (Svensson & Ulvenblad, 1994). Kreditgivarens intuition och första 
intryck av kredittagaren är avgörande för det slutliga kreditbeslutet (Green, 1996; Hedelin & 
Sjöberg, 1993; Hempel & Simonson, 1999; Svensson & Ulvenblad, 1994). Erfarenhet och 
kompetens hos kreditgivaren påverkar dess förmåga att använda sig av intuition vid 
kreditbeslutet (Hedelin & Sjöberg, 1993; Hensman & Sadler-Smith, 2011). Kreditbeslutet 
måste även koordineras med bankens egna finansieringskällor, när beslutet att bevilja krediten 
är fattat måste bland annat pris och lånevillkor fastställas. Prissättningen av krediten beror på 
bankens risktagande samt bankens kostnader för krediten, banken vill alltid uppnå en 
vinstmarginal på varje kredit (Altman, 1985).  
 

2.2.4 Kredituppföljning 
Det sista steget i kreditgivningsprocessen utgörs av kredituppföljning (Altman, 1985; Lin & 
Kuo-Chung, 2006). Uppföljningen kan göras med olika tidsaspekt och innefattar den årliga 
uppföljningen men även hantering av företag i kris och kreditavveckling (Svensson & 
Ulvenblad, 1994). Uppföljning av krediten innebär att kreditgivaren regelbundet samlar in 
information om kredittagaren för att undersöka om krediten ska fortlöpa eller inte (Altman, 
1985; Lin & Kuo-Chung, 2006). Uppföljningen kan även göras för att upptäcka tidiga 
varningssignaler för att minska bankens kreditförluster (Altman, 1985; Hempel & Simonson, 
1999). Uppföljningen kan bestå i att bankmannen kontaktar företagaren men även motsatsvis 
att företagaren kontaktar bankmannen. Denna kontakt bygger på förtroende och är en 
förutsättning för att banken ska hinna agera när företaget hamnar i svårigheter. Det finns även 
en indirekt kontakt mellan bankmannen och företagaren genom sociala kontakter, exempelvis 
genom föreningsliv i Rotary eller i en fotbollsförening. Genom denna indirekta kontakt får 
bankmannen på den mindre orten en bättre personkännedom, den indirekta kontakten är dock 
inte lika vanlig i storstäder (Svensson & Ulvenblad, 1994).  
 

2.3 Finansiell och icke-finansiell information 

2.3.1 Finansiell information 
Kreditbedömning ses som tidigare nämnts som en del i kreditgivningsprocessen och grundas i 
finansiell och icke-finansiell information som är insamlad beträffande kredittagaren (Hempel 
& Simonson, 1999; Lin & Kuo-Chung, 2006; Svensson & Ulvenblad, 1994). Banker grundar 
ofta sina beslut på finansiell information då de kan använda den i olika beräkningsmodeller 
(Silver & Vegholm, 2009). Utifrån den finansiella informationen kan kreditgivaren beräkna 
nyckeltal som sedan kan användas för att bedöma kredittagaren (Andersson, 2001). 
Kreditgivaren bör även beakta företagets affärsmodell samt affärsidé för att undersöka hur 
företagets marknad ser ut, vilka konkurrenter som finns samt företagets relation till kunder 
och konkurrenter (Svensson & Ulvenblad, 1994). Kreditbedömningen grundad i finansiell 
information baseras på relativt objektiva kriterier. Nyckeltalen grundas i uträkningar av 
kredittagarens finansiella information samt risken att inte kunna fullfölja krediten (Berger & 
Udell, 2006). Det är viktigt för kreditgivaren att undersöka hur stort eget kapital kreditsökaren 
har då det är ett viktigt medel för att stå emot förluster i verksamheten men även ett viktigt 
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sätt för banken att skydda sig mot en eventuell framtida konkurs (Svensson & Ulvenblad, 
1994). Det föreligger en nackdel med att använda nyckeltal baserad på finansiell information 
vid kreditbedömningen då kredittagaren kan manipulera den finansiella informationen som 
ligger till grund för nyckeltalen och därmed ger inte nyckeltalen en rättvisande bild. Det är 
således viktigt för kreditgivaren att även fokusera på den icke-finansiella informationen om 
kredittagaren (Andersson, 2001). 
 

2.3.2 Icke-finansiell information 
Den icke-finansiella informationen beskriver Ulvenblad och Ulvenblad (2012) som 
kreditgivarens magkänsla som kan förklaras genom erfarenhet, relation och intuition. 
Magkänsla kan kopplas samman med kreditgivarens personliga relationer till kredittagaren 
(Ollows & Moro, 2015; Uchida, 2011). Denna relation kan sedan användas för att skapa 
långsiktiga affärsrelationer (Uchida, 2011). Den icke-finansiella informationen kan också 
förklaras som den information som kreditgivaren själv samlar in i interaktion med låntagaren 
(Andersson, 2001; Ulvenblad & Ulvenblad, 2012). Icke-finansiell information kan även 
samlas in genom sociala medier (Ollows & Moro, 2015). Kreditbedömningen baseras på att få 
en känsla för den som söker krediten och denna känsla är beroende av interaktionen mellan 
kreditgivaren och kredittagaren. Det är även viktigt att kreditgivaren kontaktar kredittagarens 
leverantörer och kunder för att få en uppfattning om kunden (Udell, 2008). När 
kreditbedömningen fokuseras på icke-finansiell information och till mestadels är 
relationsorienterad har kreditgivaren en avgörande roll i bedömningen då han eller hon har 
den närmsta relationen med kredittagaren (Berger & Udell, 2006; Ollows & Moro, 2015). En 
fördel för kreditgivaren med att ha en relation till kredittagaren är att informationen blir mer 
trovärdig, informationen som samlas in genom relationen är dock svårare att bedöma och 
strukturera jämfört med den mer konkreta finansiella informationen (Scott, 2006). Den icke-
finansiella informationen så som relationer, erfarenhet och första intryck används vid mindre 
kreditbeslut medan den finansiella informationen används vid större kreditbeslut (ibid.). 
 
Små företag kan vara begränsade och därmed sakna finansiella transaktioner vilket leder till 
att insamling av relevant data blir kostsamt för bankerna (Ang, 1991; Landström, 2003; 
Svensson & Ulvenblad, 2000). Insamlingen av icke-finansiell information i kombination med 
kreditgivarens intuition medför att bankens informationskostnader blir mycket låga och att de 
skulle kunna bli ännu lägre (Green, 1996). Vidare kan informationskostnaderna minska 
ytterligare genom att teknologin inom banksektorn utvecklas (Godlewski et al., 2012).  
 

2.3.3 Kreditgivarens erfarenhet kopplat till informationsanvändning 
Banktjänstemannens erfarenhet är också något som har betydelse för kreditbedömningen 
(Svensson & Ulvenblad, 1994; Ulvenblad & Ulvenblad, 2012). En bankanställd med mindre 
erfarenhet av kreditbedömning fokuserar på att analysera den historiska finansiella 
informationen som finns om det kreditsökande företaget. Den erfarna kreditgivaren fokuserar 
däremot mer på företagets nuvarande ekonomiska situation samt de icke-finansiella faktorerna 
som exempelvis personkemin mellan kreditgivaren och kredittagaren samt kredittagarens 
trovärdighet. Genom att kreditgivaren har stor erfarenhet leder det till ett annat helhetstänk 
vid kreditbedömningen och den finansiella informationen får därmed mindre betydelse (ibid.). 
Den finansiella informationen och siffrorna ska inte ses som en sanning utan behöver 
kompletteras med kreditgivarens erfarenhet. Den finansiella informationen ska därmed inte 
uteslutas i bedömningen, även erfarna kreditgivare beaktar information så som kassaflöde och 
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likviditet. De är dock mer kritiska mot denna typ av information då de anser att det inte ger 
någon förklaring till framtida händelser (Svensson & Ulvenblad, 1994). 
 

2.4 Kreditgivarens fem C som bedömningsvariabler 
Banker använder sig av de fem C:na vid kreditgivning; capacity (kapacitet), character 
(karaktär), capital (kapital), collateral (säkerheter) samt conditions (förhållanden) (Altman, 
1985; Beaulieu, 1994, 1996; Brody & Frank, 1998; Golden & Walker, 2012; McCormick, 
2009; Thomas, 2000; Trönnberg & Hemlin, 2012). Kreditgivare utbildas i att söka och 
organisera information genom att använda de fem C:na som sedan ligger till grund för 
kreditbeslutet (Beaulieu, 1994, 1996; Golden & Walker, 2012). Faktorn karaktär grundas på 
icke-finansiell information medan de fyra övriga faktorerna grundas på finansiell information 
(Brody & Frank, 1998). De fem C:na är ett verktyg som hjälper kreditgivaren att fokusera på 
relevant information för att göra en objektiv kreditbedömning (Trönnberg & Hemlin, 2012). 
Genom att bedöma de fem C:na undersöker kreditgivaren relevant information för att bedöma 
kredittagarens återbetalningsförmåga (Altman, 1985). Efter att all information från de fem 
C:na har analyserats fattas ett beslut i att antingen bevilja eller avslå krediten (Altman, 1985; 
Brody & Frank, 1998). Svensson och Ulvenblad (1994) likställer de fem C:na med fem 
bedömningsvariabler som kan användas vid kreditbedömningen; den kreditsökande personen, 
affärsidén, siffermaterialet, den kreditsökandes säkerheter samt företaget som helhet. 
Bedömningsvariablerna kan även användas som varningssignaler efter att kreditbeslutet 
fattats för att bankmannen ska få signaler om hur det går för företaget (ibid.). De fem C:na 
kan således användas genom hela kreditgivningsprocessen. Utifrån detta har vi utformat en 
egen illustration där kreditgivningsprocessen kombineras med de fem C:na för att förtydliga 
hur de sammanhänger. 
 

	
Modell 2. Egen illustration av kreditgivningsprocessen kombinerad med de fem C:na 
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2.4.1 Kapacitet 
Kapaciteten förklaras som kredittagarens förmåga att driva en verksamhet som är kapabel till 
att återbetala krediten (Altman, 1985; Beaulieu, 1994, 1996; Brody & Frank, 1998; Golden & 
Walker, 2012; Thomas, 2000). Kapaciteten värderas huvudsakligen genom analys av 
företagets finansiella data (Altman, 1985; Beaulieu, 1994, 1996; Hedelin & Sjöberg, 1993; 
Svensson & Ulvenblad, 1994). Bedömning görs även av företagsledningens erfarenhet av att 
driva en verksamhet då erfarenheten kan reflektera framtida agerande (Beaulieu, 1994, 1996). 
Kredittagaren måste inneha vissa kompetenser för att lyckas återbetala krediten (McCormick, 
2009). Kreditgivaren behöver utveckla en förståelse för verksamheten och kredittagarens 
ekonomiska förhållanden för att möjliggöra undersökning och bedömning av kredittagarens 
kapacitet (Brody & Frank, 1998). Det är därmed viktigt att kreditgivaren undersöker 
kredittagarens kvalitet och spridning av investeringar (McCormick, 2009). För att undersöka 
företagets återbetalningsförmåga är det viktigt att göra en genomgående kassaflödesanalys av 
företaget (ibid.). Det är inte tillräckligt att fastställa den nuvarande risken och 
återbetalningsförmågan kopplad till kredittagaren utan även den framtida 
återbetalningsförmågan måste förutsägas (Brody & Frank, 1998). 
 

2.4.2 Kapital 
Kapital beskrivs som företagets tillgängliga medel för att driva verksamheten där finansiell 
information och bokslut är den primära källan till information om företagets kapital 
(Beaulieu, 1994, 1996; Thomas, 2000). Det är viktigt att företaget som banken lånar ut pengar 
till har tillräckligt med kapital för att säkerställa förluster som kan uppstå vilket därmed 
hjälper banken att skydda sig mot kredittagarens konkurs (Altman, 1985; Golden & Walker, 
2012; Hedelin & Sjöberg, 1993). Att bestämma lämpligheten av kredittagarens kapital är 
särskilt viktigt för att undvika bankens kapitalförluster (Brody & Frank, 1998; Svensson & 
Ulvenblad, 1994) och betydelsen av kapitalet beror på storleken av den sökta krediten 
(McCormick, 2009). Kreditgivaren bör därmed bedöma om kredittagaren har resurser att 
återbetala krediten redan vid kreditens beviljande (Broomé et al., 1998).  
 

2.4.3 Säkerheter 
Säkerheter beskrivs som en alternativ källa till återbetalning, ett uttryckligt löfte som krävs 
när det finns svagheter i de övriga C:na (Altman, 1985; Beaulieu, 1994, 1996; Bruns & 
Fletcher, 2008). Det finns olika sorters säkerheter som kredittagaren ställer i samband med en 
kredit; företagshypotek, pantbrev i fastighet, företagsinteckning, borgensåtagande, stödbrev 
med flera (Broomé et al., 1998). Det är viktigt att undersöka företagets säkerheter innan ett 
kreditbeslut tas (McCormick, 2009; Svensson & Ulvenblad, 1994). Endast säkerheter skall 
dock inte användas för att bedöma en kredit (Beaulieu, 1994, 1996; Bruns & Fletcher, 2008; 
Golden & Walker, 2012). En kredit som ges med utgångspunkt endast i företagets säkerheter 
är oetisk och icke-affärsmässig, även företagets icke-finansiella information måste inkluderas 
i bedömningen (Svensson & Ulvenblad, 1994). En anledning till att bestämma lämpligheten 
av kredittagarens säkerheter är för att undvika kapitalförluster (Brody & Frank, 1998). Om 
kredittagaren inte skulle kunna fullgöra sina betalningar kan företagets tillgångar och 
säkerheter skydda banken mot eventuella förluster. Det finns dock svårigheter för 
kreditgivaren att bedöma säkerheternas värde, dels i framtiden (tidsrisken) samt risken 
kopplad till avyttringsvärdet vid en konkurs (realisationsrisken) (Svensson & Ulvenblad, 
1994). 
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2.4.4 Förhållanden 
Kredittagarens förhållanden innefattar dess nuvarande marknadsförhållanden och allmänna 
ekonomiska förhållanden, det vill säga yttre förhållanden (Altman, 1985; Thomas, 2000). 
Ekonomiska förhållanden på marknaden kan exemplifieras med konjunktur och tillväxt och 
det är viktigt att undersöka kredittagarens eventuella agerande under dessa förhållanden 
(Beaulieu, 1994, 1996). Kredittagarens aktuella agerande kan ge kreditgivaren en indikation 
på framtida agerande (Brody & Frank, 1998). Det är viktigt att undersöka om de ekonomiska 
förhållandena är gynnsamma för kredittagarens verksamhet innan ett kreditbeslut fattas 
(ibid.). Affärsmässiga och ekonomiska förhållanden kommer att förändras över tid och banker 
kan inte förutsäga framtiden, däremot är det viktigt att banker är medvetna om förhållanden 
på marknaden för att snabbt kunna agera när det krävs (Golden & Walker, 2012). Vidare är 
det viktigt att undersöka hur kredittagarens kundkrets ser ut då det påverkar kredittagaren, 
dess verksamhet och därmed återbetalningsförmågan (McCormick, 2009). 
 

2.4.5 Karaktär 
Karaktären innefattar kredittagarens beslutsamhet i att återbetala krediten (Altman, 1985; 
Beaulieu, 1994, 1996). Kreditgivaren gör en bedömning av kredittagarens karaktär för att få 
en uppfattning om hur kredittagaren kommer att agera i svåra tider (Brody & Frank, 1998; 
Golden & Walker, 2012). Genom att bedöma kredittagarens karaktär görs en utvärdering av 
den potentiella låntagarens personliga egenskaper (Thomas, 2000). Även McCormick (2009) 
menar att det är viktigt att undersöka kredittagarens karaktär vid kreditgivning men menar 
likväl att det är viktigt att undersöka kulturen i företaget, det vill säga företagets karaktär, då 
den har lika stor betydelse. Vidare är det viktigt att kreditgivaren undersöker aktiviteten och 
ordningen hos kredittagaren genom ett företagsbesök för att säkerställa att känslan 
kreditgivaren fått genom de övriga variablerna stämmer överens med känslan kreditgivaren 
får vid företagsbesöket (Svensson & Ulvenblad, 1994). Viktiga egenskaper för att bedöma 
kvaliteten på kredittagarens karaktär innebär att utvärdera dess ärlighet, integritet samt 
stabilitet (Beaulieu, 1994, 1996; Brody & Frank, 1998; Golden & Walker, 2012; Hempel & 
Simonson, 1999; Svensson & Ulvenblad, 1994). Kredittagarens personliga och professionella 
referenser likväl som dennes kredithistoria påverkar bedömningen av karaktären (Brody & 
Frank, 1998). Karaktären är enligt Beaulieu (1994, 1996) den viktigaste faktorn att bedöma 
vid kreditgivningen då kredittagarens finansiella information påverkas av karaktären. Om en 
potentiell kredittagare har en bristfällig karaktär är kvaliteten på övrig information företaget 
tillhandahåller ofta misstänksam (Beaulieu, 1994; Brody & Frank, 1998). Bedömning av 
kredittagarens karaktär måste därmed göras och den är otroligt viktig då övrig information går 
att förfalska (Beaulieu, 1994). Det finns risker kopplade till företagets finansiella information 
då det är svårt för kreditgivaren att bedöma om siffrorna som kredittagaren presenterar är 
realistiska och korrekta (Svensson & Ulvenblad, 1994). Det är därför viktigt att undersöka 
trovärdigheten i den finansiella informationen (McCormick, 2009). 
 
Karaktären kräver en betydande subjektiv bedömning av kreditgivaren (Brody & Frank, 
1998). De övriga fyra C:na menar Brody och Frank (1998) kan bedömas mer objektivt genom 
finansiella eller ekonomiska mått. Vidare lär sig kreditgivaren lite om hur karaktären bör 
bedömas och det går inte att skapa några standarder att följa (Beaulieu, 1994). Kreditgivaren 
behöver erfarenhet för att kunna göra personbedömningar och bedöma kredittagarens karaktär 
(Beaulieu, 1994; Svensson & Ulvenblad, 1994). Enligt Beaulieu (1996) studie visar det sig att 
oerfarna kreditgivare inte använder sig av karaktären i kreditbedömningen i lika stor 
utsträckning som de erfarna kreditgivarna. Erfarna kreditgivare kan bevilja en kredit trots att 
kapital och säkerheter är negativa på grund av att de väger in karaktären i beslutet. 
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Kreditgivaren kan använda sig av olika informationskanaler för att förvissa sig om 
kredittagarens lämplighet, exempel på dessa informationskanaler är upplysningsföretag, 
referenser, medarbetare på bankkontoret samt nätverk utanför banken (Svensson & 
Ulvenblad, 1994). Det krävs även information direkt kopplad till kredittagarens professionella 
och personliga nätverk för att bedöma karaktären hos den kreditsökande (Brody & Frank, 
1998). 
 
Kreditgivarens intuition 
Bedömning av karaktären kan enligt Green (1996) likställas med en personbedömning utförd 
av kreditgivaren och Green (1996) menar att intuitionen har påverkan vid bedömning av 
kredittagarens karaktär. Intuition kan beskrivas som en plötslig tanke som beror på en 
parallell process i ett globalt kunskapsfält (Hedelin & Sjöberg, 1993). Vidare är intuition ett 
uttryck för personens föreställningar som fås genom ett intryck och som personen inte kan 
påverka (Green, 1996). Personbedömningen och därmed kreditgivarens intuition har stor 
påverkan vid bankens kreditgivning (Hedelin & Sjöberg, 1993; Hensman & Sadler-Smith, 
2011). “… intrycket av personen är avgörande för kreditbedömningen” (Svensson & 
Ulvenblad, 1994, s. 49). Det första intrycket av en person kan även påverka 
kreditbedömningen och vidare behandling av krediten negativt då kreditgivaren endast söker 
information som stödjer detta intryck (Hedelin & Sjöberg, 1993). Det finns en skillnad i att 
bedöma olika kredittagare beroende på om kredittagaren varit kund sen tidigare hos banken 
samt i vilket utvecklingsstadie företaget befinner sig i, intuitionen har dock betydelse oavsett 
de olika faktorerna (Green, 1996). Kreditgivaren måste basera sitt beslut på information om 
företagarens personlighet och kreditgivaren får ofta en säker bild genom personbedömningen 
(Andersson, 2001).  
 
Kreditbedömningen baseras på att få en känsla för den som söker krediten och kreditgivaren 
kan använda sig av olika nätverk för att få en uppfattning om kredittagaren (Udell, 2008). 
Icke-finansiell information bör hanteras med intuition och känsla medan finansiell 
information bör hanteras med analysverktyg (Hedelin & Sjöberg, 1993). Det ställs därmed 
höga krav på bankmannens förmåga att bedöma informationen som finns tillgänglig (Berger 
& Udell, 2006; Green, 1996). Det saknas dock tillämpbara instruktioner inom banker för hur 
personbedömning skall ske (Green, 1996). Kredittagaren kan använda sig av olika tekniker 
för att manipulera kreditgivaren och dennes personbedömning (Hedelin & Sjöberg, 1993; 
Green, 1996; Hempel & Simonson, 1999). Vidare belyser vanligtvis kredittagaren sina 
positiva egenskaper vilket kan påverka kreditgivarens personbedömning (Hedelin & Sjöberg, 
1993). Den organisatoriska kulturen inom banken påverkar ofta kreditgivarens användning av 
intuition vid beslutsfattande (Hensman & Sadler-Smith, 2011). Intuitionen kan innebära både 
begränsningar och möjligheter för kreditgivaren men är samtidigt avgörande för att kunna 
bedöma en persons generella personlighet (Hedelin & Sjöberg, 1993). Intuitionen vid 
kreditbedömning bidrar till att skapa en helhetsuppfattning av kredittagaren samt till att 
kreditgivare kan fatta korrekta beslut baserat på mycket lite information (Green, 1996). Det 
finns olika faktorer som påverkar kreditgivarens intuition; kredittagarens ålder, kroppsspråk, 
klädsel, utseende samt självsäkerhet (Hedelin & Sjöberg, 1993). 
 
Sannolikheten att bankmannen använder sig av sin intuition eller känsla av kredittagaren ökar 
i takt med ökad arbetslivserfarenhet (Hedelin & Sjöberg, 1993). Desto mer erfarenhet 
bankmannen har, desto mer förlitar sig denne på personbedömningen, därav är den otroligt 
viktig i kredithanteringsprocessen (Hensman & Sadler-Smith, 2011; Svensson & Ulvenblad, 
1994; Ulvenblad & Ulvenblad, 2012). Den oerfarne bankmannen brukar istället fokusera på 
siffermaterialet (Svensson & Ulvenblad, 1994). Vidare poängterar Green (1996) att 
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faktainsamling inte kan ersätta intuition. Det finns inte någon enkel mall för 
personbedömning av kredittagaren men möjligheterna att göra en sådan värdering beror till 
stor del på kreditgivarens kunskaper och erfarenhet av företagsbedömning (Broomé et al., 
1998). 
 

2.5 Kreditgivarens nätverk 
När banker beviljar en kredit riskerar de att kredittagaren inte kan betala tillbaka sin skuld 
(Ferrary, 2003; Svensson & Ulvenblad, 2000) och för att minska denna osäkerhet har 
bankerna skapat utvärderings- och bedömningsmetoder som leder till att risken kan bedömas 
mer objektivt (Ferrary, 2003). För att samla in och få ökad tillgång till information som krävs 
för att göra en korrekt och tillförlitlig riskbedömning samt för att reducera 
informationsasymmetri mellan låntagaren och banken, använder sig bankmännen av sociala 
nätverk (ibid.). Det finns olika typer av nätverk och relationer att beakta vid 
kreditbedömningen och insamlingen av information vilka kan användas på olika sätt för att 
säkerställa kredittagarens lämplighet (Svensson & Ulvenblad, 1994). 
 
Utöver den personliga relationen mellan bankmannen och företagaren finns det även andra 
relationer, till exempel med revisorer eller skatteverket, vilka också kan ha betydelse vid 
kreditgivningen (Svensson & Ulvenblad, 1994). Dessa relationer kan benämnas som 
kreditgivarens professionella och personliga nätverk (Andersson, 2003; Brody & Frank, 
1998). Det finns även ytterligare informationskanaler och nätverk som kreditgivaren kan 
använda sig av vid kreditgivning; upplysningsföretag, referenser samt medarbetare på 
bankkontoret (Svensson & Ulvenblad, 1994). Information kan även inhämtas genom 
kommersiella publikationer som tillhandahåller skriftlig och statistisk information (Hempel & 
Simonson, 1999). Vidare är det viktigt att bedöma karaktären hos den kreditsökande och för 
att bedöma karaktären krävs information direkt kopplad till olika nätverk (Brody & Frank, 
1998). Bankmännen använder sig också av olika nätverk vid bedömning av affärsidén och 
dessa nätverk kan till exempel vara nätverk inom och utanför banken, konsulter, tidningar 
samt facklitteratur (Svensson & Ulvenblad, 1994). Företagsbesök tillsammans med 
kommersiella nätverk kan vara viktiga för att kreditbedömningen inte ska bli för generell i sin 
karaktär. Ofta använder sig banker på mindre orter mer av dessa företagsbesök och 
kommersiella och sociala nätverk jämfört med banker på större orter, de kan därmed bedöma 
företaget mer relaterat till den specifika situationen (ibid.). 
 
Ytterligare sätt att samla in information om kunden till kreditbedömningen kan vara genom de 
sociala och kommersiella nätverken vilka består av samtliga relationer i samhället och 
omvärlden där bankmannen är verksam (Andersson, 2003; Svensson & Ulvenblad, 2000). Det 
kan vara kontakter med medborgare på en ort, till exempel genom idrottsnätverk, Rotary samt 
Lions (Svensson & Ulvenblad, 1994). Kvaliteten på de sociala relationerna bestämmer 
kvaliteten på den insamlade informationen och därav även kvaliteten på riskbedömningen 
(Ferrary, 2003). Användningen av olika nätverk har visat sig ha påverkan på 
kreditbedömningen och sociala medier är ett av dessa växande nätverk (Findahl & Davidsson, 
2014). Raman et al. (2012) anser att användningen av sociala nätverk och sociala medier idag 
är stor men att det finns andra möjliga användningsområden jämfört med hur det används av 
banker idag. Det finns även möjligheter att använda kredittagares sociala medieprofil eller 
sociala nätverk i beslutsprocessen vid en kreditansökan (Raman et al., 2012).  
 
Modell 3 förklarar kreditgivarens nätverk och relationer som beskrivits ovan utifrån Svensson 
och Ulvenblad (1994) modell om nätverk. Den närmsta relationen kreditgivaren har är med 
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kredittagaren, det vill säga relationen mellan banken och det kreditsökande företaget. 
Kreditgivaren har även relationer med professionella aktörer på marknaden så som 
Skatteverket och revisionsbyråer. I kreditgivarens nätverk finns också relationer med 
samhället genom exempelvis Rotary och idrottsföreningar samt med omvärlden genom övriga 
kontakter. 

 
Modell 3. Egen illustration av kreditgivarens nätverk och relationer 

	

2.6 Sociala medier 

2.6.1 Bankernas tillämpning av sociala medier  
Användningen av sociala medier ökar allt mer och har blivit en integrerad del i människors liv 
(Gaff, 2014; Lövheim et al., 2013; Masa’d, 2015; Mitic & Kapoulas, 2012). Även banker 
använder sig av sociala medier, främst för att konkurrera på marknaden och skapa eller stärka 
bankens relation till kunderna (Mitic & Kapoulas, 2012). Banker använder sig av sociala 
medier för att bygga förtroende och skapa nära relationer men även för att samla in 
information om sina kunder (Balnaves, 2012). Dessutom använder banker sig av sociala 
medier som ett verktyg för att marknadsföra, skaffa sig ett bra rykte samt förstärka sin 
kundservice men även för att skapa en interaktiv service online (Mendelsohn, 2010; Mitic & 
Kapoulas, 2012; Raman et al., 2012; Tsitsi Chikandiwa, Contogiannis & Jembere, 2013). 
Användning av sociala medier kan även medföra förbättrad kommunikation och större 
transparens (Khan, Swar & Lee, 2014). 
 
Det finns en oro hos bankerna över hur pålitligt sociala medier är som plattform för att stödja 
relationen mellan banker och dess kunder. Detta beror på att bankerna är oroliga över bristen 
på säkerhet i sociala medier och därmed osäkerheten i att förlora kontrollen över data och 
varumärke (Mitic & Kapoulas, 2012; Tsitsi Chikandiwa et al., 2013). Vidare finns det inte 
några rekommendationer för hur sociala medier skall användas i kreditgivningen (Ollows & 
Moro, 2015). Bankerna är i ett tidigt stadie av användandet av sociala medier och de 
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fokuserar därmed mestadels på att undersöka och förbereda den framtida användningen av 
sociala medier (Tsitsi Chikandiwa et al., 2013). Det finns oändliga användningsområden av 
sociala medier för bankerna (Raman et al., 2012; Tsitsi Chikandiwa et al., 2013) och det krävs 
att bankerna ökar användandet av sociala medier för att behålla sin marknadsandel (Mitic & 
Kapoulas, 2012). Vidare kan banken införskaffa information om en person som eventuellt kan 
användas till kreditgivningen genom sociala medier (Raman et al., 2012). Det är viktigt att 
bankerna implementerar användningen av sociala medier långsamt för att kunderna ska 
acceptera det (Tsitsi Chikandiwa et al., 2013). Det är således viktigt att bankerna gör 
marknadsundersökningar för att undersöka på vilket sätt den specifika banken skulle kunna 
använda sig av sociala medier för att inte göra onödiga investeringar (Mendelsohn, 2010). 
 

2.6.2 Tillämpningsmöjligheter av sociala medier i banker  
Åtta miljarder minuter spenderas på Facebook varje dag, Twitteranvändare twittrar 50 
miljoner gånger per dag och 24 timmars video laddas upp på YouTube varje minut, banker 
måste därför utnyttja detta och utöka sin användning av sociala medier (Vemuri, 2011). 
Sociala medier är en oändlig källa och bankerna måste identifiera strategier för att skapa en 
lönsam användning (Kirakosyan, 2014; Vemuri, 2011). Experter inom området förutsätter att 
sociala medier kommer att spela en viktig roll i framtida bankprocesser för att upptäcka 
potentiella incidenter och missnöjda kunder (Pousttchi et al., 2015). Bankerna måste inse att 
sociala medier inte bara är en förbipasserande trend utan ett kraftfullt verktyg (Pannunzio & 
Nelson, 2008). Vidare finns det fördelar för kreditgivare att stärka uppgifterna som lämnats av 
kredittagaren genom sociala medier (Thomas, 2015). Det kan ge äkta demonstrationer av 
beteende som indikerar på en individs förmåga och sannolikhet att uppfylla bankens 
återbetalningsvillkor (Raman et al., 2012; Thomas, 2015). 
 
Det finns möjlighet för kreditgivare att använda sig av sociala medier för att få information 
om kredittagarens profil online och därmed information om kredittagarens ras, etnicitet, 
civilstånd samt sexuella läggning som kan vara av betydelse för kreditbeslutet (Raman et al., 
2012). Även kredittagarens livsstil, vanor, karriärhistoria samt ambitioner kan kartläggas 
genom sociala medier (Thomas, 2015). Bankerna kan genom sociala medier dessutom stärka 
sitt varumärke och skapa ett gott rykte på de största potentiella marknaderna i världen 
(Kirakosyan, 2014; Vemuri, 2011). Sociala medier kan även användas till att övervaka allmän 
kännedom om företag som kan ha stor betydelse vid kreditbeslutet (ibid.). Traditionella källor 
som idag används av kreditgivare vid kreditbedömning kan således kompletteras med 
uppgifter som samlats in från sociala medier (Thomas, 2015). Kreditgivaren kan till exempel 
använda sig av sociala medier för att avgöra vilka typer av företag, organisationer samt affärer 
som kredittagaren är intresserad av (Raman et al., 2012). Informationen som kan fås genom 
sociala medier är unik och svår att upptäcka på annat sätt (Thomas, 2015). Det finns även 
möjlighet för bankerna att erbjuda banktjänster baserade på kundprofiler som är jämförbara 
med Facebook-konton (Pousttchi et al., 2015). Genom att bankerna investerar i användningen 
av sociala medier kommer det att öka effektiviteten och produktiviteten inom bankerna och 
därmed leda till en positiv avkastning (Mitic & Kapoulas, 2012).  
 
Innan bankerna börjar använda sig av sociala medier måste de göra marknadsundersökningar 
för att undersöka om kunderna är redo att kommunicera och använda sig av sociala medier i 
kontakten med banken (Mendelsohn, 2010). Sociala medier är inte lämpligt för alla banker 
och då är det inte värt att investera pengar om det sedan inte kommer att användas (ibid). Det 
har diskuterats huruvida sociala medier diskriminerar vid användning i anställningsprocessen 
och detta kan även bli ett problem om sociala medier används i kreditgivningsprocessen 
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(Raman et al., 2012). Om behandlingen av sociala medier är inkonsekvent kan det vara en 
grund för diskriminering av kredittagare (Raman et al., 2012). Det är kreditgivarens ansvar att 
samla in all sorts information som kan vara relevant för att fatta ett kreditbeslut och det är 
därmed upp till kreditgivaren att avgöra om information från sociala medier är relevant för 
kreditbeslutet (Ollows & Moro, 2015). 
 
Kreditgivare bör även vara medvetna om riskerna som sociala medier innefattar (Gaff, 2014; 
Joseph, 2012; Smith, Wollan, & Zhou, 2010). Kredittagaren kan använda sig av olika tekniker 
för att manipulera kreditgivaren (Hedelin & Sjöberg, 1993; Green, 1996; Hempel & 
Simonson, 1999). Kredittagaren kan belysa sina positiva egenskaper vilket kan påverka 
kreditgivarens bedömning (Hedelin & Sjöberg, 1993) men även undanhålla kritisk 
information (Joseph, 2012). Kredittagaren kan också förvränga information vilket kan leda till 
att det blir svårt för kreditgivaren att inse vilka kredittagare som är oärliga (Hempel & 
Simonson, 1999; Joseph, 2012). En annan typ av risk som kan uppstå på grund av sociala 
medier för det kreditsökande företaget är attacker mot företagets närvaro på nätet (Gaff, 
2014). Till exempel har det funnits fall där ett företags Twitter-konto har hackats och falska 
meddelanden har skickas. Dessa meddelanden kan innehålla felaktig information om 
företagets finansiella resultat eller liknande och kan skapa förödelse mot exempelvis bolagets 
aktiekurs (ibid.). För att undvika riskerna som sociala medier innefattar är det därmed viktigt 
att kreditgivaren behandlar informationen från sociala medier på ett vaksamt sätt (Nelson & 
Simek, 2011) och även inhämtar annan information beträffande kredittagaren (Hempel & 
Simonson, 1999). Information från sociala medier används mer om den anses som trovärdig 
(Khan et al., 2014). En annan grupp av risker som ett företag ställs inför är de som kommer 
från de anställda eller en tredje persons personliga inlägg på sociala medier (Gaff, 2014). 
Dessa kan vara ärliga misstag eller avsiktliga sätt att orsaka skada. Fientliga parter till ett 
företag kan avsiktligt lägga upp vilseledande uppgifter på sociala medier. Till exempel kan 
felaktig information om bolagets ledning eller affärsstrategi publiceras och sedan spridas 
snabbt genom internet. Företag måste därmed vara vaksamma för uppkomsten av ogrundade 
rykten som kan påverka företagets resultat och agera snabbt för att stoppa dem (ibid.). 
 

2.7 Likheter anställningsprocessen och kreditgivningsprocessen 
Då det saknas tidigare forskning och teorier beträffande bankers användning av sociala 
medier i kreditgivningsprocessen har vi i denna studie valt att utifrån tidigare forskning 
beskriva användningen av sociala medier i anställningsprocessen eftersom den i stora drag 
kan liknas vid den personliga bedömningen i kreditgivningsprocessen. Användningen av 
sociala nätverkssidor, så som sociala medier, blir allt mer viktig och är en ökande 
informationskälla bland företag (Masa’d, 2015). Trots att det finns en del tvivel beträffande 
sociala mediers plats i företagsvärlden finns det många fördelar relaterade till anställning, till 
exempel marknadsföring av varumärket för att bli en attraktiv arbetsgivare (Gibbs, 
MacDonald & MacKay 2015). Sociala medier kan också vara en hjälpsam metod för att skapa 
referenser åt kandidater som kan komma att bli anställda (ibid.). Sociala nätverk spelar en stor 
roll i anställningsprocessen och det blir således mer och mer viktigt för företag att ha kunskap 
om (Ladkin & Buhalis, 2016; Masa’d, 2015; Nelson & Simek, 2011). Det dras en koppling 
mellan kreditbedömning och anställningsintervju där till exempel ansökanden klär sig så som 
den tror att intervjuaren förväntar sig samt uppför sig så som den tror att intervjuaren 
förväntar sig att en idealkandidat skulle ha uppfört sig (Hedelin & Sjöberg, 1993). Både 
arbetsgivare och potentiella anställda har tillgång till och är ofta aktiva online, det ger både 
organisationer och individer möjlighet att tillföra information till en global publik som lätt 
kan uppdateras (Ladkin & Buhalis, 2016). Idag används sociala medier av företag bland annat 



	 18 

till att lägga ut annonser för att locka till sig potentiella anställda medan individer som önskar 
att bli anställda marknadsför sina möjligheter och skickligheter genom sociala medier (ibid.). 
 
Genom att både arbetsgivare och arbetstagare är aktiva online leder det till både för- och 
nackdelar för båda (Ladkin & Buhalis, 2016). Företagen är just nu i nybörjarstadiet men 
indikationer visar på att det är en uppåtgående trend att använda sociala medier vid 
rekrytering (Ladkin & Buhalis, 2016; Masa’d, 2015). Företagen kan gynnas av att anställa 
utifrån dessa nätverk då de kan ta del av ytterligare information om den ansökande (Masa’d, 
2015). En del information som finns på internet om en person är dock inte direkt jobbrelaterad 
utan mer personlig, till exempel foton, favoritmusik och böcker (Ladkin & Buhalis, 2016). 
Problemet för jobbsökande är att de ofta har olika online-identiteter för olika aspekter av livet 
och det finns därmed behov av att förstå att de olika identiteterna är synliga för andra (ibid.). 
 
De flesta företagen använder för närvarande främst sociala medie plattformen LinkedIn 
(Masa’d, 2015), men även Facebook och Twitter används vid rekrytering (Gibbs et al., 2015). 
Företagen gynnas av att använda sig av dessa nätverk och noterbart är även att kostnaderna 
inte heller påverkas av användningen av sociala medier (Gibbs et al., 2015; Masa’d, 2015). 
Dock kan potentiella rättsliga problem uppkomma från användningen av sociala medier vid 
rekrytering då det från ett medarbetarperspektiv kan uppfattas som diskriminerande (Gibbs et 
al., 2015; Ladkin & Buhalis, 2016; Raman et al., 2012). Påstående om diskriminering har 
tagits upp vid anställning baserat på arbetsgivarnas användning av sociala medier i 
anställningsprocessen (Raman et al., 2012). Genom att exempelvis inhämta och förlita sig på 
information från Facebook för några men inte alla kreditsökande indikerar det på en 
inkonsekvent behandling vilket kan vara underlag för diskriminering (ibid.). Därför ska 
sociala medier integreras och komplettera existerande rekryteringsstrategier istället för att 
ersätta dem (Gibbs et al., 2015). Sociala medier har fler möjligheter än att identifiera 
potentiella kandidater och har således större potentiella användningsområden (ibid.). 
 

2.8 Sammanfattning av teoretisk referensram  
Kreditgivning till företag kan förklaras genom en process som i denna studie benämns 
kreditgivningsprocessen och innefattar de olika stegen kreditansökan, kreditbedömning, 
kreditbeslut samt kredituppföljning. För att fatta ett kreditbeslut samlar kreditgivaren in 
information av olika slag, informationen kan vara av både finansiell och icke-finansiell 
karaktär (Hempel & Simonson, 1999). De fem C:na (kapacitet, kapital, säkerheter, 
förhållanden, karaktär) kan användas som ett verktyg för att samla in relevant information om 
kredittagaren och göra en objektiv bedömning (Trönnberg & Hemlin, 2012). Ett sätt att samla 
in denna information kan vara genom kreditgivarens olika nätverk (Svensson & Ulvenblad, 
1994) där sociala medier är ett potentiellt nätverk (Raman et al., 2012). Enligt tidigare 
forskning använder banker sociala medier i marknadsföringssyfte (Mendelsohn, 2010) men 
det saknas tidigare forskning och finns därmed ett forskningsgap beträffande bankers 
användning av sociala medier i kreditgivningsprocessen. Denna studie syftar till att fylla detta 
forskningsgap och skapa en förståelse för hur och varför banker använder sig av sociala 
medier vid kreditgivning till företag. Modell 4 har illustrerats som sammanfattar den 
teoretiska referensramen och forskningsgapet. Modellen har varit utgångspunkt vid 
utformning av intervjuguide samt använts som verktyg vid analys av insamlat empiriskt 
material och tidigare forskning.  
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Modell 4. Sammanfattande modell av den teoretiska referensramen   
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3. Metod 
I metodkapitlet förklaras studiens tillvägagångssätt detaljerat samt vilka tekniker och metoder 
som har använts för att uppnå studiens syfte. Kapitlet inleds med en beskrivning av den 
abduktiva ansatsen som använts i studien följt av studiens kvalitativa angreppssätt. Därefter 
följer en beskrivning av teoretiskt och empiriskt urval, datainsamling, val av respondenter 
samt hur insamlad teori och empiri har analyserats. Avslutningsvis diskuteras studiens 
reliabilitet och validitet samt vilka etiska överväganden som gjorts för att uppnå god 
forskningsetik. 
	

3.1 Forskningsansats 
En abduktiv ansats har använts i denna studie. Tidigare forskning diskuterar bankernas 
användning av sociala medier men fokuserar främst på användningen av sociala medier i 
marknadsföringssyfte. Vidare saknas det forskning kring hur sociala medier används av 
bankerna vid kreditgivning till företag. Då det saknas relevant forskning inom bankers 
användning av sociala medier i kreditgivningsprocessen är den abduktiva ansatsen lämplig att 
använda och har därför använts i denna studie för att utveckla tidigare teorier samt skapa en 
djupare förståelse. 
 
Den abduktiva ansatsen är en blandning av induktiv ansats som utgår från empiri och 
deduktiv ansats som utgår från teori (Alvesson & Sköldberg, 2008). En alternering mellan 
tidigare teori och insamlad empiri sker därmed under forskningsprocessen som successivt 
omtolkas. För att skapa förståelse och utveckla tidigare teorier samt upptäcka nya mönster, 
vilka de induktiva och deduktiva ansatserna begränsar, används den abduktiva ansatsen 
(ibid.). “Det är en resonemangsform vi använder i situationer av ovisshet när vi behöver 
förstå eller förklara något” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 239). Abduktion innebär således 
att vetenskapsteorin utvecklas (Andersen, 1994). Fördelaktigt med den abduktiva ansatsen är 
att den kan bidra med kvalitativ ny kunskap och vetande som inte tidigare funnits (ibid.). För 
att förtydliga den abduktiva ansatsen har en modell utformats utifrån Alvesson och Sköldberg 
(2008) och Andersen (1994). 
 

	
Modell 5. Egen illustration av den abduktiva ansatsen 
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3.2 Angreppssätt  
Problemformuleringen ska enligt Jacobsen (2002) styra studiens angreppssätt, denna studie 
syftar till att skapa förståelse för hur och varför banker använder sociala medier vid 
kreditgivning. Då studien utgår från att skapa en förståelse har det kvalitativa angreppssättet 
använts. Det kvantitativa angreppssättet fokuserar istället på att mätning och standardisering 
(Alvesson & Sköldberg, 2008) varför det därmed inte var lämpligt för denna studie. Det 
kvalitativa angreppssättet innefattar insamling av information i form av ord snarare än siffror 
(Jacobsen, 2002) och det är lämpligt att använda vid forskning av ett ämne för första gången 
för att få en djupare förståelse (Andersen, 1994; Bell, 2006). Eftersom det inte finns någon 
tidigare forskning kring bankers användning av sociala medier i kreditgivningsprocessen 
eftersträvas denna djupa förståelse. I brist på tidigare forskning kan det även krävas 
flexibilitet vilket den kvalitativa metoden möjliggör (Andersen, 1994; Jacobsen, 2002). 
 
Den kvalitativa metoden är en öppen metod där forskaren försöker styra informationen som 
samlas in i så liten mån som möjligt, efter insamlingen blir informationen strukturerad och 
analyserad (Jacobsen, 2002). Genom att utföra forskningen på detta sätt uppnås en mycket 
hög relevans (ibid.) och därför har detta arbetssätt använts i denna studie. Den kvalitativa 
metoden utgår från studiesubjektens perspektiv till skillnad från kvantitativa undersökningar 
som utgår från forskarens perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2008). Kreditgivarnas 
perspektiv har således varit utgångspunkten i denna kvalitativa studie. På grund av 
subjektiviteten kritiseras den kvalitativa metoden då insamling av information och 
efterföljande resultatanalys i stor utsträckning färgas av forskarna vilket kan påverka 
resultatet (Andersen, 1994). Detta är därför något som vi beaktat och försökt undvika under 
hela studiens arbetsgång genom att hela tiden försöka vara objektiva i våra bedömningar och 
analyser.  
 

3.3 Teoretiskt urval 

3.3.1 Val av ämne 
Kreditgivning till företag är ett väl omdiskuterat ämne och samhället vi lever i idag utvecklas 
ständigt vilket leder till att bankerna måste hålla sig uppdaterade och vara medvetna om 
teknologins framfart (Lövheim et al., 2013). Internetanvändning och däribland användningen 
av sociala medier ökar (ibid.) vilket har lett till att även banker använder sig av sociala medier 
i bland annat marknadsföringssyfte (Raman et al., 2012). Tidigare forskning beträffande 
bankers användning av sociala medier i kreditgivningsprocessen till företag saknas dock och 
därför fokuserar denna studie på detta ämne. Kreditgivningsprocessen liknar till viss del 
anställningsprocessen där sociala medier redan används som ett verktyg (Ladkin & Buhalis, 
2016) och därmed såg vi en möjlighet att undersöka om även bankerna använder eller skulle 
kunna använda sig av sociala medier på liknande sätt. Utifrån tidigare forskning beträffande 
kreditgivning till företag och sociala medier har studien utformats. Fokus har varit bankers 
kreditgivningsprocess till företag och nätverken kreditgivaren använder sig av, där sociala 
medier är ett potentiellt nätverk. För att öka förklaringsgraden beträffande kreditgivning och 
sociala medier i studien har olika modeller illustrerats.  
 

3.3.2 Litteratursökning 
Denna studie baseras till största del på vetenskapliga artiklar samt böcker men har även 
kompletterats med andra relevanta informationskällor. Det är viktigt att forskarna känner till 
litteraturen som finns inom ämnet (Andersen, 1994) och även kombinerar olika sorters data 
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(Alvesson & Sköldberg, 2008), därför har grundliga sökningar av både böcker och 
vetenskapliga artiklar gjorts i denna studie. De vetenskapliga artiklarna har varit publicerade 
vilket innebär att de blivit granskade och har därmed en hög kvalitet. Huvudsakliga databaser 
som använts i sökandet efter vetenskapliga artiklar är ABI Inform, Google Scholar samt Web 
of Science, Högskolan i Halmstads sökmotor Summon har också använts. För att finna 
relevanta vetenskapliga artiklar har olika kombinationer av följande sökord använts: bank 
lending, lending decision making, bank lending process, loan applications, social media, 
importance of social media, social media recruitment. Relevanta vetenskapliga artiklar har 
också erhållits genom referenser i annan vetenskaplig litteratur som funnits genom ovan 
nämnda sökord. Ytterligare litteratur såsom metodikböcker och böcker inom kreditgivning 
har lånats på Högskolan i Halmstads bibliotek. För att uppnå en genomgående god struktur 
och referensteknik i studien har Mattson och Örtenblads (2008) bok Smått och Gott använts.  
 

3.3.3 Datainsamling 
Både primär- och sekundärdata har använts i denna studie, primärdata i form av empiriskt 
material som samlats in genom intervjuer med tolv respondenter och sekundärdata i form av 
tidigare forskning beträffande kreditgivning och sociala medier. Primärdata är således 
information som kommer direkt från respondenter eller som uppfångas under studiens gång, 
sekundärdata innebär en tolkning av information insamlad ur tidigare forskning (Bell, 2006; 
Jacobsen, 2002). Genom att utnyttja både primär- och sekundärdata bidrar det till att de 
kontrollerar varandra (Jacobsen, 2002). Ett kritiskt tankesätt har tillämpats vid insamling av 
både teori och empiri genom att välja relevanta vetenskapliga artiklar för området samt 
intervjua tillförlitliga respondenter med stor kunskap inom området. Alvesson och Sköldberg 
(2008) samt Jacobsen (2002) menar att det är viktigt att vara kritisk vid urvalet av data och 
ifrågasätta trovärdigheten på källorna samt var uppgifterna kommer ifrån.  
 

3.4 Empiriskt urval 

3.4.1 Val av respondenter  
Det empiriska materialet i denna studie har samlats in genom intervjuer med tolv 
respondenter. Till en början valdes åtta respondenter men efter att ha intervjuat dessa kände vi 
att vi ville komplettera med ytterligare fyra för att få en djupare förståelse och insikt i 
bankernas användning av sociala medier. Tolv respondenter har således intervjuats då vi anser 
det vara ett lämpligt urval beträffande studiens omfattning och möjliggör uppfyllelse av 
studiens syfte samt besvarande av problemställningen. Det finns inga givna regler för hur 
många intervjuer som skall göras i en kvalitativ studie men målet är att kunna uppfylla syftet 
samt besvara studiens problemställning (Bell, 2006). Vidare kommer ingen närmre 
presentation av respondenterna att göras då respondenterna har utlovats konfidentialitet vilket 
innebär ett löfte att de inte ska kunna identifieras (Bell, 2006; Kvale & Brinkmann, 2014). 
Respondenterna kommer i studien därför att benämnas med fiktiva namn. 
 
Företagsrådgivarna har valts dels utifrån deras position som företagsrådgivare men även 
utifrån deras ålder för att undersöka om det har någon påverkan på användningen av sociala 
medier vid kreditgivning. Med anledning till respondenternas konfidentialitet har deras exakta 
ålder inte presenterats i studien utan endast indelats på om deras ålder är under eller över 40 
år. 40 år har valts då vi anser det utgöra ungefär mitten av en persons arbetsliv. Anledningen 
till att även respondenternas erfarenhet av kreditgivning presenteras är då tidigare forskning 
indikerar att det kan ha betydelse för kreditgivarens användning av icke-finansiell information 
och möjligtvis då även sociala medier. Av de tolv respondenterna utgör tio respondenter 
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företagsrådgivare och två respondenter sociala medieansvariga från två olika storbanker i 
Sverige. Urvalet är uppdelat på detta sätt då vi främst vill undersöka företagsrådgivarnas 
kreditgivningsprocess och deras användning av sociala medier. Anledningen till att även två 
respondenter från två olika bankers sociala medieavdelningar har intervjuats är för att få en 
uppfattning om hur bankerna arbetar med sociala medier samt vilka möjligheter det finns att 
utöka deras användande. Det är dock företagsrådgivarna och deras uppfattning som vi 
fokuserat på till största del i denna studie. Då de två som arbetar med sociala medier inte har 
någon erfarenhet av kreditgivning till företag utan endast arbetar med sociala medier har 
erfarenheten av kreditgivning uteslutits i Tabell 1.  
 
Tabell 1 har utformats för att ge en tydlig bild av vilka respondenter som intervjuats i denna 
studie. Vi har valt att ha med respondenternas befattning för att belysa att både 
företagsrådgivare och ansvariga för sociala medier har intervjuats. Respondenternas ålder 
samt erfarenhet av kreditgivning har tagits med då det sedan har använts i analysen för att 
finna olika samband. Denna modell har sedan utvecklats i slutet av det empiriska avsnittet till 
Tabell 4 där två kolumner lagts till som presenterar respondenternas användning av sociala 
medier vid kreditgivning idag samt möjlig användning i framtiden. Detta har gjorts för att 
förtydliga för läsaren vad som framkommit i empirin och utgör därmed en sammanfattande 
tabell av det empiriska materialet.  

      

 

Respondent Arbetstitel Ålder (över 
40 år)  

Erfarenhet av 
kreditgivning till 
företag (antal år) 

 
 

Adam Företagsrådgivare Ja 16 
 

 
Berit Företagsrådgivare Ja 20 

 
 

Cesar Företagsrådgivare Nej 4 
 

 
David Företagsrådgivare Ja 26 

 
 

Erik Företagsrådgivare  Nej 4 
 

 
Filippa Företagsrådgivare Nej 1 

 
 

Gustav Företagsrådgivare Nej 3,5 
 

 
Helen Företagsrådgivare  Nej 1 

 
 

Ivar Företagsrådgivare Ja 12 
 

 
Johan Företagsrådgivare Nej 10 

 

 

Karin Ansvarig sociala 
medier Ja - 

 

 

Lisa Ansvarig sociala 
medier Nej - 

 
      Tabell 1. Respondentschema 

Studien fokuserar på bankers synsätt beträffande kreditgivning till företag och användning av 
sociala medier, företagens synsätt har i denna studie därför uteslutits och föreslås istället 
undersökas i framtida forskning. Anledningen till att vi valt att fokusera på bankers synsätt 
beror på att vi valt att specialisera oss på banker och deras kreditgivning. Eftersom företagens 
synsätt på bankernas användning av sociala medier har uteslutits är det viktigt att vara 
medveten om detta vid studiens resultat. I studien skapas en förståelse för var i 
kreditgivningsprocessen kreditgivaren använder sig alternativt kan använda sig av sociala 
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medier och därmed anser vi att kreditgivaren har denna insikt. Respondenterna representeras 
främst av företagsrådgivare på olika banker från de fyra största bankerna i Sverige 
(Swedbank, SEB, Nordea, Handelsbanken). Anledningen till att vi valt respondenter från 
olika banker är för att få en bred insikt i olika bankers kreditgivning och användning av 
sociala medier då de olika bankerna möjligtvis arbetar på olika sätt som kan påverka deras 
kreditgivning. Vidare kommer det inte att framgå i studien vilken bank varje respondent 
tillhör med hänsyn till respondenternas konfidentialitet. 
 

3.4.2 Insamling av empirisk data 
Insamlingen av empirisk data har som tidigare nämnts gjorts genom intervjuer med tolv 
respondenter. Intervjuerna har varit semi-strukturerade vilket är en intervjuform mellan den 
strukturerade och ostrukturerade intervjun (Qu & Dumay, 2011). Denna intervjuform har 
valts eftersom vi har utgått från en intervjuguide men löpande under intervjun ställt 
följdfrågor som inte varit nedskrivna för att få en djupare förklaring. Intervjufrågorna som 
ställts har varit öppna vilket innebär att vi som forskare och respondenten samtalat genom en 
dialog (Andersen, 1994; Jacobsen, 2002). Respondenternas erfarenheter och uppfattningar om 
användningen av sociala medier vid kreditgivning till företag har diskuterats. Den öppna och 
semi-strukturerade intervjun är normalt sett strukturerad till viss del genom en beteckning 
över ämnen som skall diskuteras (Jacobsen, 2002).  
 
En intervjuguide används för att säkerställa att alla relevanta områden för studien diskuteras i 
intervjun (Andersen, 1994; Kvale & Brinkmann, 2014; Qu & Dumay, 2011). Intervjuerna 
som genomförts har därför utgått från en egenutformad intervjuguide med olika 
diskussionsfrågor inom relevanta ämnesområden för studien. Frågorna i intervjuguiden är 
utformade utifrån den teoretiska referensramen med hjälp av modell 4 och syftar till att skapa 
förståelse för hur och varför sociala medier används i bankers kreditgivning till företag. 
Intervjufrågorna var till en början generella för att längre fram i intervjuerna bli mer specifika 
till studiens problemområde, allmänna frågor kring bankens kreditgivning ställdes först för att 
sedan fokusera mer på sociala medier i denna process. 
 
Vidare skickade vi på begäran av respondenterna endast ut övergripande ämnen som var 
avsedda att diskuteras under intervjun och inte de specifika frågorna, detta då det kan 
uppfattas som negativt att skicka ut intervjufrågorna i förväg då det kan leda till förutsägbara 
svar (Krag Jacobsen & Nilsson, 1993). Med anledning av att vi delvis valt meningstolkning 
som analysmetod för att kunna tolka svaren på en djupare nivå anser vi även att det är viktigt 
att respondenten inte haft möjlighet att öva in svar på frågorna i förväg. Intervjuerna har varit 
icke-standardiserade vilket innebär att vi som forskare har kunnat omformulera och utveckla 
frågorna utefter intervjun för att de ska passa situationen bättre (Andersen, 1994; Bell, 2006). 
Intervjuerna har således varit icke-standardiserade samt semi-strukturerade vilket är 
fördelaktigt för kvalitativa studier (Andersen, 1994). När vi utformat intervjuguiden och ställt 
frågorna under intervjuerna har vi försökt att inte ställa ledande eller värderande frågor vilket 
Andersen (1994) och Bell (2006) menar är viktigt att tänka på för att inte få ett missvisande 
resultat. 
 
Intervjuerna i denna studie har ägt rum på en plats som respondenten valt och känner sig trygg 
i med så få störningar som möjligt. Platsen där intervjun äger rum påverkar innehållet i 
intervjun, en plats som är naturlig för intervjuobjektet är därmed att föredra (Jacobsen, 2002). 
Vi har försökt tidsbegränsa studiens intervjuer till mellan 30 och 45 minuter då Andersen 
(1994) och Jacobsen (2002) menar att den optimala längden för en intervju är runt 30 minuter 
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för att både intervjuare och respondent ska förbli fokuserade. Intervjuerna som genomförts 
har till största del varit besöksintervjuer då Jacobsen (2002) förklarar att respondenten är mer 
villig att diskutera känsliga frågor genom ett samtal ansikte mot ansikte, intervjuaren kan då 
även observera hur intervjuobjektet uppträder. Detta är dock en kostnadskrävande 
intervjuform och telefonintervju är ett bra komplement (Bryman & Bell, 2015). Videosamtal 
har använts i denna studie i de fall då respondenten befunnit sig på en geografiskt avlägsen ort 
vilket har minskat studiens kostnader. Ansikte mot ansikte intervjuer har genomförts med 
samtliga företagsrådgivare medan de två intervjuerna med ansvariga för sociala medier 
genomförts via videosamtal då de befunnit sig på bankernas huvudkontor i Stockholm. Med 
dagens teknik finns numera möjligheten till videosamtal vilket Kvale och Brinkmann (2014) 
menar är ett bra alternativ när en fysisk intervju ansikte mot ansikte inte är möjlig. Nackdelar 
med telefonintervjuer är att intervjuaren inte kan observera respondenten (Jacobsen, 2002), 
dock anser vi inte detta vara ett problem med videosamtal då de i stor utsträckning liknar en 
intervju ansikte mot ansikte. Intervjun bygger som ovan nämnts på en kommunikation mellan 
intervjuare och respondent som därmed påverkar varandra och kan ha inverkan på utfallet 
(Andersen, 1994). För att undvika denna påverkan har vi i samtliga intervjuer varit medvetna 
om effekterna som kan uppstå. 
 
Vid varje intervju har ljudinspelning gjorts och anteckningar förts för att dokumentera vad 
som diskuterats och vad respondenterna svarat. Ljudinspelning är ett bra verktyg att använda 
sig av för att kunna kontrollera vad som sagts och den exakta ordalydelsen i något man vill 
citera (Bell, 2006; Kvale & Brinkmann, 2014). Fördelaktigt är även att intervjuaren kan ägna 
full uppmärksamhet åt vad respondenten säger och hur han eller hon uppträder (ibid.). Av 
denna anledning har båda författarna av denna studie medverkat vid samtliga intervjuer. Detta 
har också bidragit till ett bättre flöde under intervjuerna då varannan fråga har ställts av 
respektive författare som därmed varit mer förberedd inför kommande fråga. Ett accepterande 
från respondenten har alltid krävts inför varje intervju då vissa respondenter kan vara 
motstridiga till ljudupptagning (Bell, 2006; Jacobsen, 2002). För att få en överblick av den 
insamlade empirin transkriberades materialet från ljudupptagningarna till skriven text, vilket 
underlättar kategorisering och efterföljande analys (Jacobsen, 2002). Detta är något som är 
tidskrävande (Bell, 2006; Kvale & Brinkmann, 2014) men som vi ändå ansett vara nödvändigt 
i denna studie för att kunna utföra anslysen av det empiriska materialet.  
 

3.5 Analysmetod 
Analysmetoden som använts i denna studie är ad hoc, då olika analysmetoder har 
kombinerats, för att på bästa sätt kunna analysera det insamlade empiriska materialet (Kvale 
& Brinkmann, 2014). Då denna studie som beskrivits tidigare utgår från öppna frågor till 
respondenterna är det viktigt att vara medveten om att analysen därigenom kan bli 
problematisk (Bell, 2006). Eftersom öppna frågor används är det insamlade empiriska 
materialet inte standardiserat och därmed blir analysen av materialet komplicerad. 
Kategorisering och sållning har gjorts då det anses underlätta analysen och för att den 
viktigaste informationen ska kvarstå (Jacobsen, 2002). Efter att detta gjorts är det enklare att 
försöka generalisera och analysera samt tolka data (ibid.). 
 
Kategoriseringen har inte skett efter varje respondents svar utan alla respondenters svar har 
sammanställts för att förenkla analysen och lättare upptäcka likheter, skillnader och mönster i 
materialet. En annan anledning till att respondenternas svar inte presenterats separat beror på 
att det gjorts tolv intervjuer och det hade då blivit ett långdraget empirikapitel. Vi anser också 
att det blir mer intressant och lättläst när respondenternas svar inte presenteras var för sig utan 
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istället sammanvävda utifrån rubriker från teoriavsnittet. Detta anser vi också leder till att 
analysen blir tydligare att följa då den innehar samma upplägg som tidigare avsnitt. 
Sammanställningen av det empiriska materialet i denna studie har i så stor utsträckning som 
möjligt kategoriserats efter det teoretiska avsnittets upplägg med kreditgivningsprocessen och 
dess olika steg med fokus på sociala medier. Analysavsnittet har samma upplägg som både de 
teoretiska och empiriska avsnitten för att skapa en röd tråd genom hela studien och därmed ge 
läsaren bättre möjligheter till en tydligare förståelse. 
 
Modell 4 utgör en sammanfattning av befintlig kunskap beträffande kreditgivning och sociala 
medier och återfinns i den teoretiska referensramen. Modellen har använts för att utforma en 
intervjuguide och för att samla in relevant empiri från tidigare forskning. Modellen har sedan 
använts för att öka förståelsen och finna olika samband i det empiriska materialet från den 
teoretiska referensramen vilket Jacobsen (2002) anser är väsentligt för att kunna analysera det 
empiriska materialet på ett begripligare sätt.  
 
För att kunna göra djupare tolkningar av det empiriska materialet har meningstolkning 
använts i kombination med kategorisering för att först kunna kategorisera information och 
därefter göra djupare tolkningar av vissa delar. Genom meningstolkning kan forskaren 
analysera utöver vad respondenten sagt (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna metod har vi 
använt för att inte endast kunna analysera vad respondenterna svarat utan även hur de har 
uttryckt sig och deras underliggande handlingar. Innan analysen utförts har vi skapat oss en 
förståelse för bankers kreditgivning och sociala medier från tidigare forskning. I analysen 
analyseras sedan sammanställning av det empiriska materialet från tidigare teoretisk forskning 
som presenterats i den teoretiska referensramen för att skapa förståelse för hur och varför 
sociala medier används i bankers kreditgivning till företag. Respondenternas svar har 
analyserats genom att vi jämfört dem mot varandra för att finna olika mönster i materialet. 
Likheter och skillnader har belysts och andra åsikter har också lyfts fram för att skapa 
ytterligare förståelse. Resultat som funnits i den empiriska analysen har sedan förklarats med 
tidigare forskning där denna studie även har bidragit med ny kunskap som inte tidigare 
funnits. Detta har lett till att en ny modell (modell 6) har skapats för att förklara denna 
studiens bidrag till tidigare forskning. Analysen har gjorts av oss båda tillsammans för att 
skapa diskussioner om olika samband och åsikter utifrån olika synsätt samt för att göra 
analysen djupare. 
 

3.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innefattar studiens tillförlitlighet och trovärdighet (Andersen, 1994; Bell, 2006; 
Bryman & Bell, 2015; Jacobsen, 2002). Reliabilitet är ett mått på om tillvägagångssättet som 
använts leder till samma resultat vid olika tillfällen under lika omständigheter (Andersen, 
1994; Bell, 2006). Validitet är svårare att definiera men kan förklaras genom ett mått som 
kontrollerar om det som avses att mätas utförs, det vill säga vilken giltighet och relevans 
studien har (Andersen, 1994; Bell, 2006; Bryman & Bell, 2015; Jacobsen, 2002). Giltigheten 
kan delas in i intern och extern giltighet där den interna giltigheten beskriver om studien 
mäter det den är avsedd att mäta, den externa giltigheten syftar till studiens generaliserbarhet 
(Andersen, 1994; Jacobsen, 2002). Studiens kvalitet beror på dessa tre faktorer; reliabilitet 
samt intern och extern giltighet som tillsammans utgör studiens totala giltighet (Jacobsen, 
2002).  
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3.6.1 Studiens reliabilitet  
Reliabilitet beskriver alltså studiens tillförlitlighet och trovärdighet. För att öka 
tillförlitligheten i denna studie har intervjuguiden testats innan intervjuerna ägt rum, detta för 
att få feedback på om frågorna samt upplägget varit relevant och kunnat användas i denna 
studie. Efter att ha erhållit denna feedback har vissa problem åtgärdats och intervjuguiden har 
därmed förbättrats innan intervjuerna ägt rum. Detta menar Bell (2006) är lämpligt för att 
uppnå en hög reliabilitet i studien. För att ytterligare öka studiens tillförlitlighet har flera 
referenser som styrker varandra använts både i den teoretiska referensramen och vid 
insamling av empiri vilket Bell (2006) anser ökar studiens tillförlitlighet. Genom att en 
intervjuguide har använts vid samtliga intervjuer har respondenterna således besvarat samma 
frågor vilket även ökar studiens trovärdighet. De övergripande ämnena har därmed varit 
samma för samtliga respondenter oavsett om diskussioner har förts kring de givna frågorna. 
 
Samtliga intervjuer har pågått ungefär lika lång tid och varit placerade från respektive 
respondents önskemål, detta har medfört att respondenterna känt sig trygga och 
tillförlitligheten har därmed ökat (Jacobsen, 2002; Kvale & Brinkmann, 2014). 
Respondenterna har som tidigare nämnts utlovats konfidentialitet vilket kan leda till att det 
blir svårt för andra forskare att upprepa studien (Kvale & Brinkmann, 2014). Trots detta anser 
vi att de andra förutsättningarna leder till att studiens trovärdighet och tillförlitlighet är relativt 
hög. Respondenterna har haft samma förutsättningar och ställts inför lika villkor och flera 
källor har använts i studien. Genomgående i hela studien har ett kritiskt synsätt använts av oss 
som forskare och diskussioner har löpande skett beträffande reliabiliteten, således har en 
medvetenhet hela tiden funnits vilket vi anser ökar studiens reliabilitet.  
 

3.6.2 Studiens interna validitet 
Som beskrivits ovan innefattar den interna validiteten om studien mäter det den är avsedd att 
mäta. Den interna validiteten i denna studie har kontrollerats genom att vi förklarat för 
testpersoner vad vi försökt undersöka, de har sedan lämnat sin åsikt för om de anser att de 
utformade frågorna är lämpliga för studiens syfte och vid behov har vissa frågor justerats. 
Detta anser Bell (2006) ökar studiens interna giltighet. Genom att en intervjuguide har 
använts vid samtliga intervjuer utformad utifrån den teoretiska referensramen har det 
säkerställts att frågorna besvarat syftet med studien, det som varit avsett att mätas har därmed 
mätts. Eftersom öppna frågor ställts till samtliga respondenter har detta möjliggjort för 
följdfrågor och diskussioner vilket lett till att den interna giltigheten säkerställts. Genom att 
ett kritiskt förhållningssätt använts beträffande de olika källorna och insamlad information 
ökar den interna validiteten enligt Jacobsen (2002). Utifrån dessa tillvägagångssätt anser vi 
därmed att studien har en relativt hög intern giltighet. 
 

3.6.3 Studiens externa validitet 
Extern validitet syftar som ovan förklarats till studiens generaliserbarhet. Denna studie är inte 
att avse som generaliserbar i största allmänhet utan ses mer som en antydan och anvisning till 
vad andra studier kan resultera i, kunskapen kan därav överföras till andra relevanta 
situationer (Kvale & Brinkmann, 2014). Generalisering av kvalitativa resultat har en svaghet 
jämfört med kvantitativa resultat då avsikten med en kvalitativ metod oftast inte är att 
generalisera från urvalet till en större population (Alvesson & Sköldberg, 2008; Bryman & 
Bell, 2015; Jacobsen, 2002), avsikten är istället att generalisera till teori (Bryman & Bell, 
2015; Yin, 2014). Avsikten med denna kvalitativa studie har inte varit att statistiskt 
generalisera utan snarare att skapa kunskap och en ram för diskussion om specifika 
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sammanhang och situationer som öppnar upp för ytterligare kvantitativ forskning inom ämnet. 
Detta beskriver Kvale och Brinkmann (2014) samt Yin (2014) som analytisk 
generaliserbarhet. Då respondenter med liknande befattning och arbetsuppgifter på olika 
banker intervjuats och liknande resultat har uppkommit hos flera respondenter ökar graden av 
generalisering i denna studie enligt Jacobsen (2002).  
 

3.7 Etiska överväganden  
Samtliga respondenter informerades inför varje intervju beträffande studiens och intervjuns 
syfte innan de ombads att delta och samtliga har deltagit frivilligt. Etiska aspekter av studien 
innefattar bland annat ett samtycke från de personer som intervjuas (Bell, 2006; Kvale & 
Brinkmann, 2014). Det är viktigt att informera respondenterna om studiens syfte, hur 
materialet kommer att användas samt hur resultaten kommer att spridas (ibid.). För att 
säkerställa respondenternas integritet beslutades tidigt i processen att alla respondenter och 
banker skulle vara konfidentiella. Som nämnts tidigare har respondenterna därför tilldelats 
fiktiva namn och inga specifika platser har avslöjats. Detta är i linje med god forskningsetisk 
enligt Kvale och Brinkmann (2014). God forskningsetik innebär även att feltolkningar av 
insamlat empiriskt material undviks (Bryman & Bell, 2015). För att undvika felaktiga 
tolkningar har vi strävat efter att inte göra några personliga tolkningar av insamlad 
information. Vid oklarheter kontaktades respondenten efter intervjun för att diskutera svaren 
och säkerställa att tolkningen var korrekt. Vår uppfattning är att dessa åtgärder har lett till att 
studien är upprättad i linje med god forskningsetik.  
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4. Empiri  
I fjärde kapitlet presenteras empirisammanställningen utifrån de tolv genomförda 
intervjuerna med företagsrådgivare och ansvariga för sociala medier. Upplägget följer 
liknande struktur som teoriavsnittet med fokus på kreditgivningsprocessen, kreditgivarens 
bedömningskriterier som utgörs av de fem C:na samt sociala mediers användningsområden 
och tillämpningsmöjligheter för att avslutas med en empirisammanställning. Övervägande i 
empirikapitlet kommer sociala medier att ingå för att slutligen betonas ytterligare i de två 
sista avsnitten.  
	
Empirin är som beskrivits i metodkapitlet insamlad genom tolv intervjuer, varav tio stycken 
med företagsrådgivare från de fyra största bankerna i Sverige och två stycken med ansvariga 
för sociala medier från två av dessa banker. En överblick av studiens respondenter finns i 
Tabell 1 i metodkapitlet. Respondenterna har alla olika arbetslivserfarenhet, från ett år till 26 
års erfarenhet av kreditgivning till företag och de har även olika åldrar. Samtliga respondenter 
har i början av varje intervju själv definierat sociala medier för att säkerställa att definitionen 
av sociala medier i studien och respondenternas definition överensstämmer. Vidare är svaren 
från respondenterna sammanvävda under rubriker som är utformade utifrån teoriavsnittet, 
varje respondents svar presenteras således inte separat. Vidare innehåller samtliga avsnitt i det 
empiriska materialet sociala medier kopplat till de olika delarna i studien. Avslutningsvis 
betonas sociala medier ytterligare i de två sista empiriavsnitten för att vidare förtydliga och 
förklara.  
 

4.1 Kreditgivningsprocessen 
Samtliga respondenter betonar att företagets verksamhet och kreditgivarens förståelse för 
denna påverkar kreditgivningen. Efter att ett företag ansökt om en kredit vill Johan som 
kreditgivare veta företagarens bakgrund samt vad företaget är verksamt med. Kredittagarens 
erfarenhet av liknande projekt samt dess tillgångar i form av kapital och kunskap är också 
något som bör kännas till. Syftet med krediten är enligt somliga respondenter också 
avgörande för kreditgivningen, Erik betonar att kreditgivarens kunskap har stor betydelse. 
Flera respondenter menar att kreditgivningsprocessen ser olika ut beroende på storleken på 
företaget som ansöker om krediten. Cesar exemplifierar detta med att processen ser olika ut 
om det är ett företag som vill öppna ett litet gatukök eller om det är ett stort företag med 
många anställda. Filippa beskriver vidare kreditgivningsprocessen med start i kundens behov 
av finansiering vilket leder till en ansökan där bland annat årsredovisning, affärsplan samt 
likviditetsbudget begärs in. Enligt Filippa och Ivar leder detta sedan vidare till en 
kreditprövning där allt underlag sammanställs och analyseras i ett kreditsystem. En analys 
görs av både bolaget och ägarna, Ivar menar att det är viktigt att undersöka vilka personer 
som står bakom företaget. För att undersöka företaget och dess tidigare betalningsåtaganden 
anser Helen att både en intern och en extern kreditupplysning görs. 
 
Enligt flertalet kreditgivare är kredittagarens återbetalningsförmåga det absolut viktigaste, 
krediten måste kunna betalas tillbaka. Detta uttrycker Johan med: 
 
“Till slut kommer man in på kärnan i alltihop, kassaflödet, har företaget förmåga att betala 

tillbaka ränta och amortering i den takt som vi förväntar oss”. 
 
Efter att en analys gjorts förklarar Ivar att företaget tilldelas en riskklass som avgör vilken 
nivå i banken kreditbeslutet tas på. Cesar och Gustav poängterar att banken sällan vill stå för 
hela lånet till ett företag och anser därför att de gärna ser att en mer riskbenägen part också 
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medverkar vid finansieringen. En bra kombination förklarar Cesar är när företaget själv 
tillskjuter pengar vid en investering samtidigt som de lånar en del från exempelvis 
riskfinansiären Almi och en del från banken. Gustav betonar att: 
 

“Vi är ju inte en riskfinansiär utan vi ska vara en rörelsefinansiär för bolaget” 
 
vilket även Adam håller med om. Filippa förklarar att ett kreditbeslut sedan tas och villkoren 
fastställs, ett avtal skrivs och en utbetalning från banken till företaget görs då krediten 
beviljats. Beslutet tas enligt Adam och Berit antingen i förening om två eller i en 
kreditkommitté beroende på kreditens storlek.  
 

4.2 Kreditansökan 
Majoriteten av respondenterna samlar in mycket information beträffande kredittagaren i form 
av årsredovisning, affärsplan, affärsidé, budget, likviditetsbudget, balans- och resultaträkning 
samt kassaflödesanalys. David betonar att: 
 

“Det är kassaflödet som betalar allt, det kan gå med minus eller plus men det är alltid 
kassaflödet som betalar allt, både löner, räntor och amorteringar”. 

 
Berit menar att en prognos om hur företaget ska kunna betala tillbaka krediten behövs. 
Väsentliga avtal med leverantörer och kunder samt företagets marknad och bransch är enligt 
Filippa och Gustav annan viktig information. Cesar förklarar att information samlas in både 
beträffande företaget och delägarna i företaget. Ett par respondenter betonar att kredittagarens 
erfarenhet också är viktig information för kreditgivningen, att ha kännedom om vad 
kredittagaren gjort tidigare samt hur den lyckats påverka om företaget kommer att lyckas 
framöver. Adam beskriver att om ett bolag utvecklats på ett visst sätt under de senaste åren så 
kommer det troligen att utvecklas på ett liknande sätt framöver. För att kontrollera att 
företaget tidigare har skött sina åtaganden menar Erik att en kreditupplysning görs. Johan 
förklarar att: 
 
“Informationen som är viktigast beror från kund till kund och vilken bransch företaget verkar 

i samt vilka risker det utsätts för”. 
 
De ekonomiska siffrorna anser Ivar är viktiga för kreditgivningen men betonar betydelsen av 
att samla in information om vilka personer som står bakom företaget. 
 
De flesta respondenter beskriver att informationen beträffande kredittagaren samlas in genom 
en kombination, viss information samlar kreditgivaren själv in och viss information fås direkt 
av företaget. Ivar menar att information som finns om aktiebolag är offentlig och möjliggör 
därmed att kreditgivaren kan inhämta denna information på egen hand. Enligt Helen är 
informationen som fås av företaget oftast mer uppdaterad och därför nödvändig för 
kreditgivningen. Vissa respondenter förklarar att informationen som fås av företaget samlas in 
genom ett möte eller per telefon med de som har rätt att teckna firman. Filippa nämner även 
att information kan erhållas av företagets redovisningsbyrå med kredittagarens medgivande. 
Berit beskriver att information som begärs eller samlas in i stor utsträckning ifrågasätts av 
kreditgivaren. Adam och Cesar förklarar även att de frågar sina kollegor om de känner till 
kredittagaren för att få underliggande information. För att samla in ytterligare information om 
kredittagaren menar Gustav att en kreditupplysning görs. Företagets hemsida är enligt Johan 
ytterligare en informationskälla där kreditgivaren kan inhämta information om företaget. 
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Syftet med att samla in information om kredittagaren beskriver Berit är för att förbereda sig 
inför mötet och för att kunna diskutera kredittagarens tidigare åtaganden. 
 
Hälften av respondenterna använder sig idag av sociala medier för att samla in information 
om kredittagaren innan första mötet. Filippa använder sig av sociala medier, främst LinkedIn 
och Facebook för att samla in bakgrundsinformation beträffande ägaren eller ledningen i ett 
företag samt information om företagets verksamhet. Berit betonar att det är viktigt att få en 
känsla för kunden och därigenom förbereda sig för mötet men menar samtidigt att 
kreditgivaren inte ska skapa sig en färdig bild utan mer ett intryck av kredittagaren. Detta 
intryck är något som både Ivar och Johan anser att de får genom att använda sociala medier 
vid kreditgivning. Genom att samla in information via sociala medier menar Johan att inte 
bara ett första intryck skapas av kredittagaren utan kreditgivaren blir även bättre förberedd 
inför första mötet. Därmed kan frågor ställas baserade på denna information till kredittagaren. 
Cesar beskriver att sociala medier används för att  
 

“... få en bild och en känsla av vem kredittagaren är” 
 
och anser att Facebook och LinkedIn är de sociala medier som är mest lämpliga för att skapa 
denna känsla. David förklarar att sociala medier används för att samla in information om 
företaget samt för att se vad som skrivs om företaget på bland annat Facebook och säger:  
 

“Finns det kommentarer kring företaget så använder vi det för att få fram ett allmänt 
tyckande”. 

 
Cesar betonar dock att det är viktigt att vara kritisk till om kommentarerna är representativa 
och förklarar att det är viktigt att vara försiktig med denna information. Cesar menar vidare att 
sociala medier används för att komplettera de ekonomiska siffrorna med mjuka värden.  
 
För att kontrollera hur aktivt företaget är, hur det marknadsför sig samt engagerar kunderna 
menar Adam att företagets hemsida används men att denna information är något som i 
dagsläget inte används vid kreditgivning. Erik har inte använt sig av sociala medier för att 
samla in information på grund av tidsbrist och anser det vara för privat information som inte 
är relevant i kreditsammanhanget. Gustav har inte heller använt sig av sociala medier för att 
samla in information om kredittagaren men det är något som skulle kunna göras. Gustav 
förklarar vidare att sociala medier kan användas för att samla in information om VD eller 
ägare för att skapa sig en mer verklig bild eller uppfattning av personen eller företaget. Än så 
länge har Berit och Helen endast använt sig av företagens hemsidor men Berit menar att även 
Facebook eller LinkedIn hade kunnat användas för att samla in information. 
 
Ett problem med att samla in information via LinkedIn menar Berit är att personen kan se 
vem som varit inne på din profil vilket kan påverka mötet negativt. Adam anser att det är svårt 
att skapa sig en uppfattning genom sociala medier beträffande företagets ordning och reda 
samt relationen mellan ägaren och de anställda på företaget. Att använda sociala medier som 
informationskälla menar Cesar är problematiskt då det inte är säkert att bilden av 
kredittagaren stämmer och säger att: 
 

“Det är ju ingen objektiv källa utan dem själv som väljer vad som ska stå”.  
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Trovärdigheten är något som även Gustav och Helen anser är problematiskt vid användning 
av information från sociala medier i kreditgivning. Vidare menar Berit att Facebook kan vara 
för personligt eller privat för att användas i kreditgivningssyfte. 
 
Enligt Ivar blir människor mer restriktiva till vilken information de lägger upp på sociala 
medier vilket leder till att det kan vara svårt att finna relevant information om kredittagaren. 
Erik anser att sociala medier endast används av vissa generationer och blir därmed svårt för 
banken att implementera om inte samtliga kredittagare eller kreditgivare nyttjar det. Karin 
förklarar att det krävs en omfattande analys för att samla in information via sociala medier 
och beskriver att det är problematiskt att fastställa vilka kriterier som skall undersökas. Vidare 
menar Karin att det därför krävs ett verktyg som sammanställer denna information åt 
kreditgivaren. David betonar att det är viktigt att vara kritisk till informationen som samlas in 
via sociala medier och ifrågasätter om informationen är representativ. Informationen från 
sociala medier kan enligt Johan inte ligga till grund för ett kredit PM utan används för att få 
en känsla inför ett möte med kunden. Anledningen till att informationen inte kan tas med i ett 
kredit PM beror på ovissheten kring vem som kommunicerat informationen på sociala medier 
samt den begränsade tillförlitligheten. Lisa och Filippa anser att det kan vara problematiskt att 
samla in information via sociala medier då kunden inte kan identifieras och informationen kan 
därmed vara otillförlitlig. Hade kunden kunnat legitimeras anser Filippa att sociala medier 
hade varit ett bra sätt att samla in information genom.  
 
Karin ser möjligheter med att använda sociala medier vid kreditgivning och ett sätt att göra 
detta är att kredittagaren kopplar sitt konto till sociala medier för att få notifieringar från 
banken, dock krävs kredittagarens medgivande. Ett annat användningsområde för sociala 
medier menar Karin är för att undersöka vad kredittagaren är för typ av person för att kunna 
se indikationer på om denne kommer att brista i sin återbetalningsförmåga. Möjligheterna 
med att samla in information genom sociala medier förklarar Cesar är att få en djupare bild av 
kredittagaren jämfört med vad som hade presenterats vid ett möte. David utvecklar detta och 
menar att det även finns möjlighet att se hur aktivt företaget är samt få ett första intryck av 
kredittagaren genom att samla in information via sociala medier. Johan anser att 
möjligheterna med att samla in information via sociala medier är att kunna undersöka hur 
företaget kommunicerar med sina kunder och sin marknad, vilket beteende företaget har samt 
hur aktiva de är. Detta uttrycker Johan enligt följande:  
 
“Har företaget en bra kommunikation med kunderna och ett bra sätt att hantera frågor eller 

funderingar, kritik eller klagomål, brukar det till viss del genomsyra hela bolaget”. 
 
Cesar menar att dold information kan fås genom sociala medier och förklarar att information 
kan hittas som kredittagaren inte själv berättar. Genom att se vad andra kommenterat om ett 
företag på Facebook anser Helen att det möjliggör att skapa sig en bild av företaget. En 
möjlighet med att använda sociala medier för att samla in information menar Erik är för att 
undersöka kredittagarens bakgrund. Adam betonar att möjligheten finns till att få en känsla av 
temperaturen i företaget genom sociala medier men på grund av sin generation, vana och 
preferens besöker Adam hellre företaget. Något annat som påverkat att Adam inte använt 
sociala medier till att samla in information är att banken inte har hängt med i utvecklingen av 
sociala medier vid kreditgivning. Karin menar vidare att människor delar med sig av mycket 
information på sociala medier och anser att det är möjligt att skapa sig en bra bild av en 
person genom sociala medier som sedan kan hjälpa kreditgivaren i kreditgivningsprocessen. 
En annan respondent uttrycker detta med att: 
 



	 33 

“Vissa är väldigt öppna med att lägga ut vad de tycker och tänker, och ibland kan det vara 
känsliga ämnen och det är klart att det kan ge en inverkan på hur man ser på en person”. 

 
Adam förklarar att nätverken som används för att samla in information om kredittagaren 
utgörs av interna nätverk där bankens analytiker har kunskap om olika branscher men även 
externa nätverk som innefattar revisorer och andra som driver företag. Flertalet respondenter 
beskriver att det är svårt att samla in information genom externa nätverk på grund av bankens 
höga sekretess, det blir därför svårt att fråga andra om bankens potentiella kredittagare. Dock 
menar Berit att information kan fås utan att fråga i andra externa nätverk och att denna 
information därmed kan påverka kreditgivningen. Även David använder sitt eget externa 
nätverk av företagande och näringsliv och utan att nämna kredittagaren så testas idéer och 
diskussioner förs beträffande vad som är aktuellt och inte inom branschen. Cesar förklarar att 
information också kan samlas in genom interna nätverk där kollegor kan inneha viss 
information om kunden, då behålls sekretessen utåt. Några respondenter menar vidare att med 
kredittagarens medgivande kan de även använda sig av revisorer eller redovisningskonsulter 
för att inhämta information. Ytterligare nätverk som används av både Erik och Gustav för att 
samla in information om kredittagaren är Bolagsverket, Gustav använder sig även av Almi 
medan Erik använder information från Skatteverket. Berit betonar att det är viktigt att ha ett 
kritiskt förhållningssätt till den externa informationen. Majoriteten av respondenterna nämner 
att de också använder sig av kreditupplysningsföretaget Upplysningscentralen och anser detta 
vara ett nätverk.  
 

4.3 Kreditbedömning 
Alla respondenter betonar att en bedömning av det kreditsökande företaget görs för att 
undersöka dess återbetalningsförmåga av krediten till banken. Enligt Adam och Berit ska 
banken bedrivas utifrån bankrörelselagen och banken får inte ta risk, uppgiften är att skydda 
bankens balansräkning och Adam förklarar att varje krona som lånas ut ska återbetalas. Berit 
betonar även vikten av säkerheter och att bolaget först undersöks i hur de kan återbetala 
krediten men om det inträffar något oväntat måste det finnas ett alternativ och därmed någon 
typ av säkerhet. Adam förklarar att som kreditgivare får du inte bevilja någon kredit om du 
förlorar pengar på det. David beskriver kreditbedömningen som: 
 

“En analys av verksamheten och framförallt dess kassaflöde för att kunna bedöma att när 
kunden betalt sina leverantörer, personal och allt sådant att det blir pengar över så att det 

räcker till de pengarna företaget har lånat”. 
 
Förutom kredittagarens återbetalningsförmåga anser David att kreditbedömningen är viktig att 
göra för att undersöka kredittagarens motståndskraft mot framtida påfrestningar. Förtroendet 
för kredittagaren är enligt Filippa en annan anledning till varför kreditbedömningen görs. 
Samtliga respondenter förklarar att personen eller personerna bakom ett företag påverkar 
kreditbedömningen otroligt mycket. Adam anser att om ett företag lyckas eller inte beror på 
den som driver företaget och beskriver detta enligt följande:  
 
“Det handlar om att personen vet vad den ska göra och om den är beredd att offra och göra 

det här nu och jobba hårt för det här, då kan man lyckas med allt”. 
 
Andra respondenter anser också att personen är viktig vid kreditbedömning, speciellt i mindre 
företag vilket Erik förklarar att övervägande delen av företag i Sverige är. Ivar gör en 
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koppling till större företag och menar att ett aktiebolag kan sälja sina aktier över natten. Det är 
personen bakom som Ivar tror på och det är ägarna bakom företaget det skapas ett intryck av.  
 
David beskriver att företagets affärsidé inte spelar någon roll såvida personen eller personerna 
bakom företaget har förmåga att driva ett lönsamt företag. Vidare anser Berit och även Gustav 
att det är viktigt som kreditgivare att få ett förtroende för denna person. Gustav förklarar att: 
 

“Litar inte jag på personen bakom kommer jag aldrig att lita på bolaget”.  
 
Om ett företag lyckas eller inte inom en bransch menar Johan beror helt och hållet på 
människan bakom företaget och denna har därför en stor betydelse i bankens 
kreditbedömning. Cesar och Johan anser att den som står bakom företaget är viktig och 
fokuserar på vad denna person tidigare gjort och dennes kompetens, Johan anser även att 
kredittagarens riskmedvetenhet är betydande för kreditgivningen. Förtroendet för 
företagsledaren är enligt Filippa väldigt viktigt och förklarar att i vissa fall tas även hänsyn till 
företagsledarens privata ekonomi vid analys om bolaget skall beviljas en kredit. Risken att 
personen eller personerna bakom företaget av någon anledning inte kan fortsätta driva 
företaget i framtiden menar David också är viktigt att bedöma då de är nyckelpersoner för 
företaget och därmed också krediten.  
 
Personen bakom företaget är vid kreditbedömningen enligt de flesta respondenter viktigast att 
bedöma. Vad som är viktigast vid bedömning av kredittagaren menar Ivar beror på företagets 
storlek, är det ett större företag är siffrorna viktigast medan vid ett mindre företag är det 
personen som är viktigast att bedöma. David förklarar att det är avgörande för 
kreditbedömningen om företagsledaren är driven, duktig på att fatta beslut samt har en 
förmåga att förstå hur verksamheten går. Vidare anser Gustav att det viktigaste i 
kreditbedömningen är att få en magkänsla för personens karaktär och menar att även om 
kredittagaren saknar kapital så kan detta bortses från om det finns en bra magkänsla för 
kredittagaren. Förutom personen eller personerna bakom företaget anser David att det även är 
viktigt att undersöka företagets historiska och framtida ekonomiska siffror och Adam betonar 
att kassaflödet är betydande. Företagets tillgångar och skulder nämner Filippa är viktigt vid 
bedömningen samtidigt som förtroendet för kredittagaren måste finnas. Erik menar att 
siffrorna är viktigare än personen bakom företaget då kreditbeslutet måste baseras på fakta 
och ger inte en kredit till ett företag oavsett om det finns förtroende för personen, 
 

“... siffrorna talar för din prestation”. 
 
Enligt Cesar är kredittagarens återbetalningsförmåga det viktigaste vid kreditbedömningen 
men instämmer med Adam att kassaflödet är väsentligt. Likviditetsbudget är något som Cesar 
också nämner är viktigt vid bedömningen. Att göra en kreditupplysning på personen bakom 
ett företag när det inte är fråga om ett aktiebolag anser Helen är viktigast att bedöma. Vidare 
förklarar Helen att kreditupplysning görs för att undersöka kredittagarens skötsamhet, främst 
dennes tidigare åtagande mot bank. Johan menar att det som huvudsakligen bedöms vid 
kreditgivning är branschrisk, ägarrisk, företagsrisk samt finansiell risk.  
 
Samtliga respondenter anser att det första intrycket av personen eller personerna bakom 
företaget väger tungt för kreditbedömningen. Genom det första intrycket menar Helen att en 
känsla skapas för om banken ska bevilja krediten och betonar att magkänslan är mycket 
värdefull i kreditgivning. Enligt Gustav har det första intrycket en stor betydelse och liknar 
det vid kärlek vid första ögonkastet. Även Erik förklarar att det första intrycket av en person 
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påverkar kreditbedömningen men att ytterligare information om företagets historik och dess 
siffror måste samlas in. Det första intrycket av kredittagaren anser Adam är viktigt för 
kreditbedömningen och genom detta intryck skapas en känsla av kredittagarens drivkraft. 
Berit och Cesar förklarar att de skapar en magkänsla genom det första intrycket av 
kredittagaren som sedan har betydelse vid kreditbedömningen. Cesar menar vidare att redan 
vid detta intryck framkallas en känsla om kredittagarens idé kommer att hålla eller bli 
problematisk och kreditgivaren ska därför förlita sig på sin magkänsla. Det första intrycket 
anser David har en stor betydelse för kreditbedömningen men förklarar att det finns möjlighet 
att ändra sitt första intryck efterhand som kreditgivningen pågår. Johan instämmer till att det 
första intrycket är jätteviktigt men att det kan ändras både positivt och negativt.  
 
Om kredittagaren kollas upp via sociala medier innan kreditgivaren träffar personen fås ett 
intryck av vem personen är, detta intryck menar Helen kan vara 
 

“... både positivt och negativt beroende på hur de framställer sig själv på sociala medier”. 
 
Att träffa kredittagaren och se personen i ögonen anser Adam är mer fördelaktigt för att få ett 
första intryck jämfört med att få detta intryck via sociala medier. Berit är också tveksam till 
att det första intrycket kan fås genom sociala medier och föredrar ett personligt möte med 
kredittagaren. Vidare förklarar respondenten att i vissa typer av affärer är det personliga mötet 
oundvikligt. Att skapa ett första intryck av en person via sociala medier är dock möjligt då 
företagsledaren innan första mötet enligt Cesar ofta kollas upp på Facebook. Detta är något 
som respondenten inte berättar för kredittagaren utan använder istället informationen för egen 
bedömning. Även Helen påpekar att det är möjligt att få första intrycket via sociala medier 
och instämmer med Cesar om att hålla informationen för sig själv. 
 
Utifrån Karins och Lisas kunskap och erfarenhet av sociala medier anser de att det är möjligt 
att få ett första intryck av en person genom sociala medier. Att skapa sig det första intrycket 
genom sociala medier menar Ivar är mest sannolikt vid mindre företag där personen är nära 
förknippad med företaget men samtidigt förklarar Ivar att detta intryck kan förändras 
efterhand. Möjligheten att få ett första intryck av en person via sociala medier är möjligt men 
något som David i dagsläget inte utnyttjar, detta för att ge kredittagaren möjlighet att först 
beskriva sin verksamhet innan bedömningen görs. Det första intrycket av kredittagaren anser 
även Filippa kan fås genom sociala medier och exemplifierar med att förtroendet för 
kredittagaren kan öka om det på LinkedIn framkommer att personen haft stor erfarenhet inom 
framgångsrika företag. Även Johan använder LinkedIn då det är professionellt för att skapa 
sig ett första intryck samt undersöka företagsledarens erfarenhet och poängterar att Facebook 
inte används på grund av att det är för privat. Erik och Gustav anser att det första intrycket av 
en person kan fås genom sociala medier men att detta intryck snarare påverkar 
kreditbedömningen negativt än positivt. Vidare betonar Erik därför det fysiska mötets 
betydelse och uttrycker sig enligt följande:  
 
“Jag går in med en viss förväntansbild men sen får mötet avgöra vilket intryck jag får där”.   
 
Gustav förklarar att om något skulle framkomma på sociala medier som inte uppskattas så 
leder det till att en negativ bild skapas innan första mötet med personen har skett. Genom att 
jämföra vad personen i fråga berättar vid ett möte och vad som framkommer på sociala 
medier menar Karin leder till en indikation på vad det är för typ av människa. Lisa anser att 
det är lätt att döma en person efter det första intrycket.  
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I dagsläget anser somliga respondenter att sociala medier inte har någon större påverkan på 
kreditbedömningen men menar att användningen av sociala medier inom kreditgivning 
troligtvis kommer att öka framöver. I och med ett generationsskifte tror några kreditgivare att 
sociala medier kommer få ett större inslag. Att inte ha vuxit upp med sociala medier förklarar 
Gustav är en anledning till att använda sociala medier mer restriktivt vid kreditgivning. Adam 
menar att banken ständigt utvecklas och exemplifierar detta: 
 

“Vi har traditionellt gått ifrån att förr finansiera maskiner som du kunde gå och ta på och 
idag finansierar vi saker som inte går att ta på”. 

 
Respondenten anser därför att även utveckling av sociala medier inom kreditgivning troligtvis 
kommer att ske i framtiden. Enligt Berit och David har sociala medier inte någon stor 
inverkan i dagsläget men de använder sig däremot av företagets hemsida som kan påverka 
kreditbedömningen. En anledning till att David inte använder sociala medier i detta syfte 
beror på att banken inte hängt med i utvecklingen i tillräckligt stor utsträckning. 
 
Helen förklarar att om en negativ bild fås genom sociala medier leder det till att kreditgivaren 
blir extra försiktig eller undersöker kredittagaren extra noga innan kreditbeslutet fattas. Även 
Cesar och Johan anser att sociala medier inte har någon jättestor påverkan på 
kreditbedömningen i nuläget mer än att informationen därifrån kan förstärka eller förändra en 
känsla som sedan fås i mötet med kredittagaren. Filippa instämmer beträffande sociala 
mediers nuvarande påverkan men anser att det kommer påverka i större utsträckning framöver 
när det finns ett system som säkerställer informationen. Trots en viss påverkan på 
kreditbedömningen anser Berit och Karin att information från hemsidor och sociala medier 
inte är avgörande för kreditbeslutet. Enligt Ivar påverkar sociala medier endast 
kreditbedömningen genom att ett intryck och en känsla skapas för kredittagaren innan första 
mötet. Vidare förklarar respondenten att om information som inte stämmer överens med 
bankens värderingar skulle finnas kan det vara en grund till avslag men menar samtidigt att 
det också måste finnas andra orsaker som ligger till grund för avslaget. 
 

4.4 Kreditbeslut 
Alla respondenter anser att magkänslan har stor betydelse för kreditbeslutet och Cesar menar 
att den leder till att beslutet att bevilja eller avslå en kredit övervägs. Magkänslan är enligt 
Adam viktig och  
 

”... väsentlig utav skälet att din första känsla för något brukar vara rätt”.  
 
Vidare anser respondenten att om magkänslan förstärks genom analysen så bör den följas. 
Även Berit menar att magkänslan är avgörande för kreditbeslutet men menar att känslan inte 
är tagen i luften utan underbyggd av förarbete kring företaget. För Erik är magkänslan viktig 
vid ett kreditbeslut,  
 

“... jag bedömer människor lika mycket som jag bedömer siffrorna”.   
 
Cesar gör en sammankoppling mellan magkänslan och förtroendet för kredittagaren och 
förklarar att en bra magkänsla leder till ett förtroende att kreditgivaren kan infria sina 
åtaganden mot banken. Är det ingen bra magkänsla avslår Helen kreditbeslutet och förklarar 
att oftast fattas då rätt beslut. Ivar beskriver att magkänslan underbyggs av finansiell 
information om kredittagaren.   
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Det som vägs in i magkänslan enligt David och Gustav är både finansiell information så som 
affärsplan, kassaflöde och budget samt icke-finansiell information som fås genom att träffa 
kredittagaren. De förutspådda siffrorna anser Gustav påverkar magkänslan i större 
utsträckning än de historiska siffrorna. Ivar förklarar att åtta av tio gånger är det magkänslan 
som bestämmer och anser därmed magkänslan vara viktig när ett kreditbeslut fattas. Vidare 
förklarar David att magkänslan hänger ihop med hur verksamheten ser ut, ser den bra ut så 
skapas en bra magkänsla. Även Gustav menar att magkänslan brukar samspela med övrig 
information. För att skapa en trovärdighet för ett företag förklarar Johan att det krävs en bra 
magkänsla för människorna bakom företaget. Vidare menar David att vissa kreditbeslut tas 
där företaget på pappret inte är helt kreditvärdiga men där David är helt övertygad om att 
företaget kommer att lyckas och fattar då beslutet med magkänslan. För att lättare skapa sig 
en magkänsla menar flera respondenter att erfarenhet krävs, de förklarar att genom tidigare 
erfarenhet förstår de hur branscher och företag fungerar. Att motivera ett beslut där 
magkänslan inte känns bra anser Filippa är svårt och betonar därför magkänslans betydelse 
för kreditbeslutet.  
 
Beträffande i vilken utsträckning sociala medier kan ligga till grund för det slutliga 
kreditbeslutet råder delade meningar bland respondenterna. Sociala medier menar Helen och 
Johan kan påverka magkänslan för en kredittagare och därmed kreditbeslutet. Enligt David 
kan sociala medier ligga till grund för det slutliga kreditbeslutet, utsträckningen beror på 
vilken sorts information som funnits genom sociala medier. Respondenten exemplifierar detta 
med om information framkommit via sociala medier att personalen blir dåligt behandlad eller 
om företaget har etiska åsikter som inte överensstämmer med bankens leder det till att sociala 
medier får stor betydelse för kreditbeslutet. Ivar instämmer och menar att budskap som fås via 
sociala medier som banken inte kan ställa sig bakom leder till att kreditbeslutet påverkas. 
Gustav anser att sociala medier till stor del kan påverka det slutliga kreditbeslutet om en 
väldigt negativ bild av kredittagaren skapas via sociala medier. Då kvittar det hur bra material 
och affärsidé kredittagaren har, litar inte Gustav på personen i fråga leder det till att 
kreditbeslutet avslås. I dagsläget anser David att sociala medier endast utgör en liten del av 
det slutliga kreditbeslutet men att det i framtiden kan få större betydelse.  
 
Berit anser däremot att sociala medier inte kan ligga till grund för det slutliga kreditbeslutet 
då banken har ett regelverk att följa och förklarar att återbetalningsförmågan måste kunna 
dokumenteras. Bankens regelverk är något som även Lisa nämner begränsar användningen av 
sociala medier vid kreditbeslutet. Det slutliga kreditbeslutet anser Filippa inte påverkas av 
sociala medier utan sociala medier används istället för att inhämta information om 
kredittagaren. Sociala medier påverkar enligt Cesar främst känslan för kredittagaren men inte 
det direkta kreditbeslutet. Erik förklarar att om du via sociala medier skapat dig en magkänsla 
för kredittagaren och om magkänslan sedan ligger till grund för kreditbeslutet så har sociala 
medier stor påverkan. Denna påverkan anser dock Erik troligtvis mestadels leder till ett 
negativt kreditbeslut för kredittagaren.  
 

4.5 Kredituppföljning 
De flesta respondenter beskriver att de gör en årlig uppföljning av krediter de beviljat. 
Majoriteten förklarar att fokus ligger på en uppföljning av företagets bokslut och hur det har 
gått efter företagets planerade budget. Filippa förklarar att: 
 



	 38 

“Vi stämmer av information om bolaget, ägarna och verksamheten, sedan gör vi även en 
finansiell analys där vi stämmer av det senaste bokslutet precis som vi gör om det är en ny 

kredit”.  
 
Det är enligt Berit viktigt att kontrollera om utfallet blivit bättre eller sämre än förväntat. 
Gustav betonar analysen av kassaflödet vid uppföljningen och anser det vara det viktigaste att 
kontrollera. Erik och Helen förklarar att kredituppföljningen görs för att undersöka huruvida 
krediten kan återbetalas.  
 
De flesta respondenterna förklarar även att de använder samma information vid uppföljningen 
som när kreditbeslutet tas men att informationen till uppföljningen har uppdaterats. 
Informationen som används vid en kredituppföljning är enligt David löpande information som 
finns internt i banken, kvartalsrapporter från kredittagaren samt information inhämtad i samtal 
med kredittagaren. David menar att uppföljningen påverkas av hur komplex verksamheten är 
samt hur det går för företaget. Filippa och Helen vidareutvecklar detta och förklarar att 
uppföljningen beror på vad det är för slags kredit och hur stort belopp krediten är på samt 
förklarar att även andra faktorer kan påverka uppföljningen. Vid uppföljningen finns det 
enligt Gustav redan en relation med kredittagaren och förklarar att det därför inte görs samma 
detektivarbete som när kredittagaren ansöker om en kredit.    
 
Övervägande delen av respondenterna anser sociala medier till viss del vara användbart för att 
följa upp kredittagaren, majoriteten använder det dock inte till uppföljning i dagsläget. Enligt 
Berit används inte sociala medier idag på grund av att informationen inte är 100 procent 
tillförlitlig. Detta är något som även Filippa betonar är en anledning till uteslutandet av att i 
dagsläget använda sociala medier vid kredituppföljning. Däremot menar Berit att företagets 
Facebooksida kan användas på likande sätt som kredittagarens hemsida och en del av 
uppföljningen kan därmed innefatta uppföljning av företaget via sociala medier. 
Respondenten betonar dock att hela bedömningen inte görs baserat på denna information. 
Adam beskriver att många medarbetare ofta kollar på kredittagarens hemsida och 
Facebooksida för att få en inblick i hur det går för företaget och anser att sociala medier är ett 
bra sätt för att kontrollera kredittagaren. Enligt Filippa är sociala medier ett bra verktyg att 
använda för uppföljning av en kredit för att inhämta ytterligare information om kredittagaren. 
Ju mer sociala medier utvecklas anser Berit att det kan ersätta dagens traditionella hemsida 
vilket leder till att även Berit kommer att följa företaget via sociala medier för att få reda på 
vad som händer. Filippa och Berit poängterar att sociala medier inte ska utgöra hela 
uppföljningen av kredittagaren utan att annan typ av information vid uppföljningen också är 
viktig att bedöma.  
 
Behovet av att använda sociala medier vid uppföljning jämfört med övriga delar i 
kreditgivningsprocessen anser Cesar och Helen minskar då kredittagaren redan är känd för 
banken. Även Johan anser det mindre relevant att använda sociala medier i detta skede av 
kreditgivningsprocessen då kreditgivaren redan lärt känna kredittagaren. Kredituppföljningen 
bör enligt Helen och Ivar inte ta för mycket tid då de vill fokusera på nya affärer, Helen 
menar därför att om sociala medier ska användas till uppföljningen bör det vara kopplat till 
bankens system så att uppföljningen på sociala medier inte behöver göras manuellt. Ivar anser 
att sociala medier främst bör användas vid uppföljning av kredittagare som inte fullföljer sina 
åtaganden för att ytterligare kunna kontrollera varför de brister i sina amorteringar.   
 
Vidare betonar Johan att det är fördelaktigt att använda sociala medier vid uppföljningen för 
att upptäcka information som inte kunden självmant kommunicerar till banken. Cesar menar 
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även att sociala medier kan användas för att kontrollera aktivitetsnivån i företaget. Sociala 
medier kan enligt David användas för kredituppföljning för att finna kommentarer om 
företaget och för att 
 

“... få reda på att det går dåligt även om de inte säger det”.  
 
Enligt Gustav och Ivar kan sociala medier användas vid uppföljningen av krediten i syfte att 
upptäcka beteenden som strider mot bankens värderingar. Vidare menar några respondenter 
att sociala medier kan användas som varningssignaler till hur krediten kommer att fortlöpa. 
Johan förklarar att detta sedan leder till att en grundligare undersökning görs och att kunden 
ifrågasätts. Att använda sociala medier till kredituppföljning anser Gustav förmodligen 
kommer att utvecklas ännu mer framöver. 
 

4.6 Kreditgivarens fem C som bedömningsvariabler 
Samtliga respondenter ombads att rangordna de fem C:na utefter vad de ansåg viktigast vid 
bedömning av kredittagaren. Ett utgör den viktigaste bedömningsvariabeln i rangordningen 
och fem den minst viktiga. De flesta ansåg rangordningen komplicerad då alla fem faktorer är 
väsentliga vid bedömningen. Flertalet respondenter ansåg att kapaciteten, det vill säga 
kredittagarens förmåga att driva en verksamhet som kan återbetala krediten som viktigast och 
kredittagarens säkerheter som ett sista alternativ. Nedan följer en tabell över respondenternas 
rangordning av de fem C:na där en fördjupande analys kommer att göras i analyskapitlet.  

        

 
Respondent Kapacitet Karaktär Kapital Säkerheter Förhållanden 

 
 

Adam 1 4 2 5 3 
 

 
Berit 1 2 3 4 5 

 
 

Cesar 1 3 2 5 4 
 

 
David 1 2 4 5 3 

 
 

Erik 1 2 4 5 3 
 

 
Filippa 1 4 3 2 5 

 
 

Gustav 1 2 3 5 4 
 

 
Helen 2 5 3 1 4 

 
 

Ivar 3 1 4 2 5 
 

 
Johan 2 1 3 5 4 

 
 

 
      Tabell 2. Respondenternas rangordning av de fem C:na 

Viktigast vid bedömning av kredittagaren anser Berit är kredittagarens förmåga att driva en 
verksamhet som gör att han eller hon kan betala tillbaka krediten till banken. Oavsett situation 
och företag instämmer Gustav med att kredittagarens förmåga att återbetala krediten är det 
viktigaste. Kapaciteten och kredittagarens återbetalningsförmåga tillsammans med 
kredittagarens karaktär menar Adam och Gustav är avgörande för kreditbeslutet. Adam 
uttrycker detta enligt följande:  
 

“Har du bra kapacitet och kassaflöde så hittar du en finansiering”.  
 
Att kredittagaren har en karaktär av att ha ordning och reda, vara ärlig, transparent samt inte 
vika ner sig vid bekymmer anser respondenten även är viktigt. Berit vidareutvecklar detta och 
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förklarar att kredittagarens karaktär även måste innefatta engagemang och energi. Utan 
kapaciteten menar David att kredittagarens verksamhet är obetydlig och beskriver att: 
 

“En duktig företagsledare som har den här förmågan kan navigera när 
marknadsförhållandena och andra ekonomiska förhållanden är mot honom”. 

 
Respondenten förklarar vidare att om kredittagaren är duktig så kommer det skapas 
tillgängliga medel och då kan han eller hon agera under olika omständigheter. Vidare betonas 
vikten av att det krävs säkerheter vid utlåning. Kapitalet, förhållandena samt säkerheter är 
enligt Johan inte primärt vid kreditbedömningen. Karaktären är något som David och Erik 
också anser är viktigt men att den till viss del sammanfaller med kredittagarens kapacitet. 
Gustav vidareutvecklar detta och förklarar att du inte kan ha det ena utan det andra.  
 
Enligt Ivar är karaktären det viktigaste vid bedömningen och därefter kredittagarens 
säkerheter, vidare betonas att det är en personlig rangordning och kanske inte vad banken 
förespråkar. Berit nämner att kapitalet också är viktigt och förklarar att banken lånar ut en del 
men att kredittagarens egen insats är betydande, vidare anser respondenten att: 
 

“Säkerheterna är en alternativ källa till återbetalning och står aldrig högst upp men det är 
klart att de är ju absolut inte oviktiga på något sätt”.  

 
Gustav och Johan instämmer och menar att säkerheter ska vara en andra väg ut och är enligt 
Johan inte avgörande för att en kredit ska beviljas. Vidare förklarar Berit att helheten bygger 
på marknadsförhållandena samt att bedömningen påverkas av vilken bransch kredittagaren 
befinner sig i. Kreditgivaren poängterar att ingen av de fem faktorerna går att bortse från vid 
bedömningen och att alla är viktiga men att kredittagarens kapacitet och karaktär analyseras i 
första hand. 
 

4.7 Bankernas tillämpning av sociala medier 
De sociala medierna som används inom de olika bankerna är enligt respondenterna Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Youtube samt Instagram. I stort sett alla respondenter nämner att banken 
de arbetar på använder sig av sociala medier i marknadsföringssyfte samt för att kommunicera 
med sina kunder.   
 
Enligt Karin använder banken sociala medier främst som en marknadsföringskanal men 
förklarar samtidigt att huvudfokus är kundservice. Lisa beskriver att banken använder sociala 
medier främst för deras kunder och berättar att de har en fantastisk kundservice på Facebook 
och Twitter med en snabb svarsfrekvens. Karin anser det svårt att mäta vad kanalerna faktiskt 
bidrar med och menar därför att banken fokuserar mycket på kundtjänst och märker att kunder 
uppskattar den kontakten. Adam anser att banken försöker finnas på sociala medier och 
förklarar att de har en egen Facebooksida samt att de finns på Twitter. Enligt den intervjuade 
används sociala medier i banken främst i marknadsföringssyfte men betonar även att de har 
ett socialt ansvar och agerar som mentorer åt deras kunder genom sociala medier. Berit menar 
att det är viktigt att banken använder sig av sociala medier för att kunna möta vad kunderna 
efterfrågar samt deras behov. Adam förklarar att:  
 
“Banken har anpassat sig rätt så väl men självklart är en så stor organisation trögare än en 

mer snabbfotad organisation”.   
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Vidare poängteras att det är viktigt att synas på olika sociala medier och att det är en otroligt 
viktig källa för banken. Även Berit anser att bankens tillgänglighet är väldigt viktig och 
förklarar att banken bland annat agerar på Facebook och LinkedIn. David anser att banken är 
för traditionell och försiktig och menar vidare att:  
 

“Vi använder inte sociala medier på det optimala sättet som en bank skulle kunna göra”.  
 
En svårighet med att använda sociala medier för en bank är enligt David och Gustav att de 
omfattas av lagen om sekretess vilket gör att de inte får avslöja vem som är kund i deras bank. 
Karin vidareutvecklar detta och menar att bankens begränsade användning av sociala medier 
beror på ett EU-direktiv som säger att de inte får ge rådgivning online. Cesar och Helen 
förklarar att banken endast svarar på generella och inte personliga frågor genom de sociala 
medierna. Filippa förklarar att Facebook används för att besvara kunders generella frågor och 
att både LinkedIn och Facebook används som informationskanaler till kunderna. Instagram 
används enligt Helen främst i marknadsföringssyfte. Vidare förklarar Karin att banken 
använder sig av sociala medier för feedback för att se vad kunder skriver om dem för att 
kunna förbättra verksamheten samt vidareutveckla deras tjänster. Ivar betonar att sociala 
medier inte används på kreditsidan men menar samtidigt att en ny kund kollas upp på 
Facebook för att skapa en uppfattning innan de träffas. 
 

4.8 Tillämpningsmöjligheter av sociala medier i banker  
Alla respondenter anser att det är mest lämpligt att använda sociala medier i början av 
kreditgivningsprocessen, det vill säga vid ansökan. En del av respondenterna förklarar det 
även lämpligt att använda vid uppföljning av kredittagaren. Nedan följer en tabell över var i 
kreditgivningsprocessen respondenterna anser det lämpligt att använda sociala medier, 
tabellen kommer att analyseras vidare i nästkommande kapitel. 

       

 
Respondent Kreditansökan Kreditbedömning Kreditbeslut Kredituppföljning 

 
 

Adam X     X 
 

 
Berit X X X X 

 
 

Cesar X X     
 

 
David X X X X 

 
 

Erik X       
 

 
Filippa X       

 
 

Gustav X     X 
 

 
Helen X       

 
 

Ivar X       
 

 
Johan X       

 
 

 
     Tabell 3. Lämplig användning av sociala medier i kreditgivningsprocessen enligt 

respondenterna 

Anledningen till att det är mest relevant att använda sociala medier i början av 
kreditgivningsprocessen anser flera respondenter beror på fördelen att kunna inhämta 
information om kredittagaren. Enligt Helen och Ivar kan de då skapa sig en bild av vem 
kredittagaren är innan första mötet. Framförallt anser Gustav att sociala medier är användbart 
i första skedet av kreditgivningsprocessen för att skapa sig en uppfattning om kredittagaren. 
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Cesar menar att sociala medier även kan vara användbart i bedömningsfasen. Vidare anser 
Gustav att det också kan vara lämpligt vid uppföljning av kredittagaren för att få allmän 
information.  
 
Enligt Adam är det lämpligt att använda sociala medier vid uppföljningen för att stämma av 
om utfallet blev som förväntat. Vidare menar respondenten att det finns möjligheter till att 
även använda sociala medier vid ansökan men det är något Adam ännu inte gjort. Berit och 
David anser att sociala medier är lämpligt att använda i hela kreditgivningsprocessen, Berit 
menar att banken då även kan agera proaktivt och inte bara vänta på att kunderna ska höra av 
sig. Erik förklarar att ju mer information som kan fås desto bättre blir det och anser att det 
finns delar i sociala medier som absolut kan användas vid kreditgivning. Trovärdigheten av 
sociala medier är något som Karin och Erik också nämner men menar samtidigt att de inte 
bara litar på en budget som kunden lämnar in och att trovärdigheten även där kan brista. 
Filippa anser att sociala medier kommer bli mer lämpligt framöver ju mer digitaliserat 
samhället blir men förklarar att inget direkt behov finns i dagsläget men att det säkert kan 
finnas flera underliggande behov som ännu inte är kända eftersom det inte används ännu. 
Respondenten förklarar detta enligt följande: 
 
“Ju mer tiden går desto mer digitaliserar sig bankerna och även våra kunder, därav kanske 

inte sociala medier vid kreditgivning ligger så långt bort i tiden”. 
 
Bristen på tillförlitlighet av sociala medier anser Berit och Johan är en nackdel vid 
användning av sociala medier i kreditgivning. Karin vidareutvecklar detta och menar att 
människor troligtvis bara berättar det som är positivt och försöker undvika att berätta det som 
är negativt vilket leder till att tillförlitligheten brister. Cesar anser att en annan nackdel med 
sociala medier är ovissheten i hur relevant informationen är och förklarar att informationen 
möjligtvis inte är aktuell. Filippa menar att det är svårt att skapa en magkänsla och ett 
förtroende för kredittagaren när kreditgivare och kredittagare inte träffas personligen. Vidare 
anser Cesar sociala medier i dagsläget inte vara någon säker källa. Att inte kunna göra en 
säker identifiering av personen på sociala medier är enligt Filippa också en nackdel.   
 
Fördelaktigt med att använda sociala medier i kreditgivning är enligt Berit att det går väldigt 
fort. Snabb kontakt menar även Filippa är en av alla fördelar med att använda sociala medier i 
kreditgivningsprocessen. Vidare anser Filippa att sociala medier kan vara fördelaktigt vid 
globala nätverk när ett företag befinner sig i olika länder. Enkelheten i att använda sociala 
medier samt att det inte kostar något nämner respondenten också som fördelaktigt. Berit 
förklarar att eftersom alla kunder inte kontaktas varje dag så finns det möjlighet att få reda på 
något om en kredittagare som annars hade tagit flera månader att få reda på. Cesar instämmer 
och menar att nyttan med sociala medier är att få reda på dold information om kredittagaren 
som denne inte säger. Fördelen med att använda sociala medier vid kreditgivning anser Helen 
är att informationen kan fungera som varningssignaler för banken, är det mycket negativa 
kommentarer och klagomål beträffande företaget borde banken agera och ifrågasätta detta. 
Även Johan anser det fördelaktigt att kunna ifrågasätta information som inte hade erhållits 
annars.  
 
Om det sker en bra utveckling av sociala medier där nya typer av informationskanaler 
beträffande företagen skapas så anser Berit att det finns stora möjligheter till att använda 
sociala medier vid kreditgivning. Enligt Adam har sociala medier kommit för att stanna och 
användningen kommer att öka otroligt mycket på grund av möjligheterna till snabb 
uppföljning. Även Cesar anser att sociala medier kommer öka allt mer och tror samtidigt att 
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banken kommer att hänga med i denna utveckling då det är nödvändigt. I dagsläget anser 
dock Lisa och Cesar att banken ligger efter på grund av sekretesskäl. Filippa och Johan ser 
möjligheter till att använda sociala medier vid kreditgivning i framtiden då det går att finna 
mycket information.  
 
Sociala medier anser David kommer bli betydligt större i bankverksamheten och förklarar att 
det beror på att personalen byts ut och att den nya generationen är van vid att använda sociala 
medier. En företagsrådgivare som är ung och uppväxt med sociala medier kommer enligt 
respondenten se sociala medier som väldigt naturligt i kreditgivningsprocessen. David 
utrycker detta enligt följande: 
 
“Jag tror det kommer ligga till grund mer i vår kreditprocess, sen vilken betydelse det får blir 

svårt att förutse”.  
 
Även Berit förklarar att det är en generationsfråga och att det därför kan ta tid att 
implementera sociala medier i kreditgivningsprocessen. Vidare betonar Filippa att 
identifieringen är något som måste utvecklas innan sociala medier kommer få större betydelse 
inom bankverksamheten.  
 
För att samla in ytterligare information till en kredituppföljning anser Gustav att det är för 
tidskrävande att använda sociala medier. Sociala medier är enligt Ivar mest användbart i 
kreditgivningsprocessen vid situationer där kredittagarens åtagande inte fungerar men tror 
personligen inte att sociala medier kommer ha så stor betydelse i framtiden. Om sociala 
medier utvecklas inom bankverksamheten anser Johan att det troligtvis underlättar 
kommunikationen med kredittagaren. Hade det funnits en funktion som sammankopplar 
banksystemet och sociala medier menar Gustav att sociala medier hade använts på ett annat 
sätt. För att effektivisera användningen av sociala medier i kreditgivningsprocessen anser 
även Johan att det krävs ett systemstöd. För att bättre utnyttja sociala medier i 
kreditgivningsprocessen förklarar även Karin att det bör finnas en koppling till bankens 
system för att samköra data och uttrycker sig enligt följande: 
 

“Att information kopplas samman utan att vi okulärbesiktigar den för det tror jag inte vi 
skulle ha tid med förutom över en viss nivå, vid riktigt stora affärer”.  

 
Erik anser att det finns möjligheter att använda sociala medier i framtiden till att bedöma 
personen bakom ett företag men betonar dock vikten av det personliga mötet och menar att 
den äkta magkänslan är svår att få genom sociala medier. Helen anser att det finns möjligheter 
att använda sociala medier vid kreditgivning i framtiden för att få mer information än vad 
kredittagaren är villig att ge. Respondenten förklarar att: 
 
“Är det något negativt så är det klart att de försöker undanhålla det så mycket det går om de 

vill ha en kredit så där skulle jag väl se det som en chans att få lite bonusinformation”. 
 

4.9 Sammanfattning av empiri  
För att sammanfatta det empiriska materialet har Tabell 4 utformats som redogör för de olika 
respondenterna, deras arbetstitel, ålder samt erfarenhet. En sammanställning av vad som 
framkommit i empirin beträffande respondenternas nuvarande användning av sociala medier 
vid kreditgivning och vad de anser att det finns för möjligheter till framtida användning 
framgår också. Tabellen har utformats för att tydliggöra för läsaren men även för att 
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underlätta analysen av det empiriska materialet och därigenom kunna undersöka olika 
samband och mönster kopplat till bland annat respondenternas ålder och erfarenhet. Som 
tidigare nämnts har de ansvariga för sociala medier, Karin och Lisa, ingen erfarenhet av 
kreditgivning och därmed är det vissa tomma fält i tabellen. Deras åsikt om den framtida 
användningen av sociala medier inom bankernas kreditgivning har dock tagits med utifrån 
deras kunskap av sociala medier.  

 
Tabell 4. Sammanfattande tabell av empiriskt material 
	 	

Respondent Arbetstitel Ålder (över 
40 år) 

Erfarenhet av 
kreditgivning till 
företag (antal år)

Användning av 
sociala medier 

vid kreditgivning 
idag

Möjlighet till 
användning av 

sociala medier vid 
kreditgivning i 

framtiden
Adam Företagsrådgivare Ja 16 Nej Ja
Berit Företagsrådgivare Ja 20 Nej Ja
Cesar Företagsrådgivare Nej 4 Ja Ja
David Företagsrådgivare Ja 26 Ja Ja
Erik Företagsrådgivare Nej 4 Nej Ja
Filippa Företagsrådgivare Nej 1 Ja Ja
Gustav Företagsrådgivare Nej 3,5 Nej Ja
Helen Företagsrådgivare Nej 1 Nej Ja
Ivar Företagsrådgivare Ja 12 Ja Ja
Johan Företagsrådgivare Nej 10 Ja Ja

Karin Ansvarig sociala 
medier

Ja - - Ja

Lisa Ansvarig sociala 
medier

Nej - - Nej
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5. Analys 
I femte kapitlet presenteras studiens analys där upplägget följer tidigare kapitel med fokus på 
kreditgivningsprocessen, kreditgivarens bedömningskriterier samt nuvarande och framtida 
användning av sociala medier inom kreditgivning. Analysen inleds med övergripande 
diskussion kring kreditgivningsprocessen och i analysens övriga delar läggs sedan stort fokus 
på sociala medier med ytterligare betoning i de två sista avsnitten. Betydelsefulla upptäckter 
från empirin presenteras där olika samband, likheter samt skillnader mellan respondenternas 
svar analyseras. Analys av empirin sammanförs även med tidigare forskning för att skapa en 
djupare förståelse samt för att undersöka vad denna studie kan bidra med. Avslutningsvis 
presenteras en sammanfattande analysmodell över resultaten där en förklaring görs till var i 
kreditgivningsprocessen sociala medier kan användas. 
	

5.1 Kreditgivningsprocessen  
Kreditgivningsprocessen beskrivs enligt alla respondenter på ett liknande sätt, den utgår från 
kredittagarens syfte med krediten där insamling av material och information sedan görs. 
Respondenterna beskriver att detta material därefter analyseras och en kreditgivare förklarar 
att en kombination görs med en analys av företaget och dess ägare. Denna analys menar 
respondenterna görs dels för att skapa sig en förståelse för det kreditsökande företaget men 
även för ägarna bakom företaget. Efter att analysen gjorts fattas enligt respondenterna ett 
kreditbeslut med olika villkor, däribland hur krediten skall återbetalas. Altman (1985) samt 
Svensson och Ulvenblad (1994) beskriver också kreditgivningsprocessen med liknande delar 
som respondenterna förklarat att den innefattar. I intervjuerna framkommer däremot inte 
uppföljningen av krediten som en del i processen vilket tidigare teori förklarat ingår i 
kreditgivningen. När frågor ställts till respondenterna beträffande uppföljningen av krediten 
framkom det dock att samtliga företagsrådgivare gör en årlig uppföljning av krediterna. Enligt 
Hempel och Simonson (1999) har kreditgivaren ansvar för samtliga steg i 
kreditgivningsprocessen och en respondent betonar kreditgivarens kunskap som betydande för 
denna process.  
 
Flera respondenter menar att kreditgivningsprocessen påverkas av företaget som ansöker om 
en kredit, de förklarar att den kan se olika ut beroende på företagets eller kreditens storlek 
samt om det är en ny eller befintlig kund. Att kreditgivningsprocessen kan se olika ut är inget 
som tidigare forskning behandlar. En förklaring till detta kan vara att respondenterna 
beskriver att de olika delarna i processen kan skilja sig åt beträffande vilken information som 
inhämtas och analyseras. Därmed skiljer sig inte kreditgivningsprocessens delar mellan olika 
krediter utan endast behandlingen inom varje del. Samtliga delar i processen, det vill säga 
ansökan, bedömning, beslut och uppföljning finns alltså med vid all kreditgivning. 
 
Anledningen till att en kreditgivningsprocess utförs är enligt samtliga respondenter för att 
undersöka kredittagarens återbetalningsförmåga då denna är det absolut viktigaste för banken. 
En av respondenterna betonar att banken skall agera som rörelsefinansiär åt kredittagaren och 
inte som riskfinansiär. Återbetalning av krediten är lagstadgat i lag om bank- och 
finansieringsrörelse (SFS 2004:297) och därav måste banken bedöma risken av en kredit 
innan den beviljas eller avslås. En respondent betonar därmed vikten av kredittagarens 
kassaflöde. Att kreditgivning görs för att undersöka kredittagarens återbetalningsförmåga och 
undvika bankens kreditförluster anser även tidigare forskare inom ämnet (Altman, 1980, 
1985; Broomé et al., 1998; Bruns & Fletcher, 2008; Green, 1996; Hedelin & Sjöberg, 1993; 
Hempel & Simonson, 1999; Svensson & Ulvenblad, 1994, 2000). Respondenterna är eniga 
om att kredittagarens återbetalningsförmåga är det primära att fokusera på vid kreditgivning, 
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anledningen beror till högsta sannolikhet på att samtliga banker har återbetalningsförmåga 
som utgångspunkt i sina riktlinjer för kreditgivning utifrån svensk lagstiftning. 
 

5.2 Kreditansökan  
Respondenterna förklarar att de i det första steget i kreditgivningsprocessen samlar in 
information både beträffande företagets historiska och framtida siffror men även beträffande 
personerna bakom företaget. Att informationen som samlas in eller fås vid ansökan är av både 
finansiell och icke-finansiell karaktär styrks av Lin och Kuo-Chung (2006) som vidare menar 
att denna information sedan ligger till grund för kreditbeslutet. Kredittagarens årsredovisning, 
affärsplan, affärsidé, likviditetsbudget, balans- och resultaträkning samt kassaflödesanalys är 
ekonomisk data som majoriteten av respondenterna förklarar att de samlar in i samband med 
att en kredittagare ansöker om en kredit. Några respondenter beskriver att det även är viktigt 
att samla in information om kredittagarens avtal med leverantörer och kunder samt företagets 
marknad och bransch. Svensson och Ulvenblad (1994) betonar också vikten av att undersöka 
företagets marknad, konkurrenterna som finns samt företagets relation till kunder och 
konkurrenter. Vad som samlas in vid kreditansökan grundas i företagets årsredovisning, efter 
följdfrågor till respondenterna framkommer det dock att vilken information som samlas in 
beror på vilket det kreditsökande företaget är, till exempel beroende på företagets storlek eller 
vilken bransch det befinner sig i.  
 
Två respondenter betonar att det är viktigt att ha kännedom om vad kredittagaren gjort samt 
åstadkommit tidigare då det kan påverka företagets framtida prestationer. Detta resonemang 
för även Andersson (2001) som menar att det även är viktigt att samla in icke-finansiell 
information för att bland annat undersöka kredittagarens erfarenhet och kunskap att driva 
företag. Svensson och Ulvenblad (1994) resonerar också kring kreditgivarens erfarenhet och 
menar att erfarenheten påverkar vilken information kreditgivaren använder i 
kreditgivningsprocessen, en erfaren kreditgivare utesluter inte den finansiella informationen 
men betonar betydelsen av icke-finansiell information och bedömningen av framtida 
händelser. Att även kreditgivarens erfarenhet har betydelse för vilken information som 
analyseras är inget som framkommer i det empiriska materialet men det framgår tydligt att de 
erfarna kreditgivarna i större utsträckning använder sin magkänsla och fokuserar på icke-
finansiell information jämfört med de mer oerfarna kreditgivarna. Detta kan förstås av att den 
icke-finansiella informationen inhämtad från sociala medier är svår att bedöma och 
strukturera jämfört med den mer konkreta finansiella informationen (Scott, 2006) och därmed 
krävs det erfarenhet. Vidare förklarar en erfaren kreditgivare betydelsen av att samla in 
information om personerna som står bakom företaget. Flertalet av respondenterna poängterar 
också betydelsen av att kombinera olika sorters information för att bedöma kredittagaren, 
information om personen bakom företaget anses vara mest väsentlig men kassaflödet är något 
som också är avgörande för kreditgivningen.  
 
Informationen om kredittagaren samlas enligt de flesta respondenter in genom att 
kreditgivaren själv söker upp information i kombination med att företaget ger kreditgivaren 
direkt information. Detta kan jämföras med kreditgivarens professionella och personliga 
nätverk (Andersson, 2003; Brody & Frank, 1998) som används för att samla in information. 
Flertalet respondenter samt Svensson och Ulvenblad (1994) menar att information kan samlas 
in via upplysningsföretag samt medarbetare på bankkontoret. En sorts sociala nätverk är 
sociala medier vilket hälften av respondenterna förklarar att de använder för att samla in 
information om kredittagaren. Att samla in icke-finansiell information via sociala medier är 
något som även Ollows och Moro (2015) poängterar kan göras. För att göra en tillförlitlig 
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riskbedömning förklarar Ferrary (2003) att kreditgivaren kan använda sig av sociala nätverk. 
Att finna ett samband i vilka av respondenterna som använder sociala medier i kreditgivning 
idag är komplicerat, det finns dock vissa tecken på att det övervägande är de yngre 
kreditgivarna som i störst utsträckning använder det med undantag för någon som är äldre. 
Det finns samtidigt yngre respondenter som inte använder sociala medier vid kreditgivning 
och det beror på deras privata intresse av att använda sociala medier. Det finns indikationer på 
att de som använder sociala medier vid kreditgivningen alltså är de som själva privat är 
intresserade och aktiva. Det framkommer något undantag där någon respondent använder 
sociala medier privat men inte vid kreditgivning, detta kan i sin tur förklaras med relativt kort 
erfarenhet av kreditgivning till företag där större fokus ligger på finansiell information.  
 
Det framkommer i empirin att sociala medier används i kreditgivningsprocessen för att samla 
in bakgrundsinformation om kredittagaren och dess verksamhet. Flertalet respondenter menar 
att de genom sociala medier skapar sig ett intryck och en känsla av kredittagaren som sedan 
påverkar kreditbedömningen. Respondenternas svar kan förklaras med tidigare forskning som 
förklarar att sociala medier är ett växande nätverk som har visat sig ha påverkan på 
kreditbedömningen (Findahl & Davidsson, 2014). En kreditgivare beskriver att en känsla för 
kredittagaren inte bara kan fås genom ett personligt möte utan även genom sociala medier och 
föredrar då Facebook och LinkedIn. Denna känsla resonerar även Udell (2008) kring och 
förklarar att den är viktig och beroende av interaktionen mellan kreditgivaren och 
kredittagaren. Det framkommer även i empirin att sociala medier används för att undersöka 
vad som skrivs om företaget och vad människor kommenterar, det vill säga ett allmänt 
tyckande om kredittagaren. Följaktligen går det då att dra paralleller till forskningen från 
Udell (2008) som visar att det är betydande för kreditgivningen att skapa sig denna 
uppfattning om kunden och vad både leverantörer och kunder anser. 
 
Sociala medier kan enligt respondenterna användas för att samla in information om företaget 
och dess ägare, hur företaget marknadsför sig samt hur aktivt företaget är. Användningen av 
sociala nätverk och sociala medier av bankerna är idag stor men det finns ytterligare 
potentiella användningsområden till hur sociala medier hade kunnat utnyttjas inom 
kreditgivning (Raman et al., 2012). Vidare framkommer det i det empiriska materialet att 
information hämtad från sociala medier inte direkt används i kreditgivningen. Trots att flera 
respondenter säger att informationen inte används i kreditgivningen förklarar många av 
kreditgivarna att de blir påverkade av informationen och den kan således ha betydelse för 
kreditbeslutet i slutändan. Bankens höga sekretess beskriver några respondenter som en 
begränsning med att samla in information via externa nätverk och däribland sociala medier. 
Vidare menar somliga respondenter att information kan fås genom externa nätverk utan att 
banksekretessen bryts. Sekretessen är något samtliga kreditgivare måste ta hänsyn till men 
precis som några respondenter nämnt så kan externa nätverk användas utan att sekretessen 
bryts. Externa nätverk och sociala medier kan därmed användas i större utsträckning av 
kreditgivarna än vad som görs i dagsläget för att inhämta ytterligare information. Detta 
resonemang stöds av Svensson och Ulvenblad (1994) som menar att informationen från 
externa nätverk i stor utsträckning har betydelse för kreditgivningen.  
 

5.3 Kreditbedömning  
En kreditbedömning av kredittagaren görs enligt samtliga respondenter för att undersöka 
återbetalningsförmågan hos det kreditsökande företaget. Detta stämmer väl överens med vad 
tidigare forskning anser är den huvudsakliga anledningen till kreditbedömningen (Broomé et 
al., 1998; Green, 1996; Hedelin & Sjöberg, 1993). En respondent förklarar att en kredit inte 
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får beviljas om banken tros förlora pengar på den. Banker får enligt lag endast låna ut en viss 
del av sitt kapital (Bruns, 2004; Bankrörelselag, SFS 1987:617) och några respondenter menar 
att banken ska bedrivas utifrån bankrörelselagen och får därmed inte utsätta sig för någon 
risk. En respondent förklarar detta med att varje krona banken lånar ut ska kunna återbetalas. 
 
Kreditbedömningen beskrivs enligt respondenterna som en analys av bland annat 
kredittagarens verksamhet och framförallt kassaflöde. Altman (1985) samt Lin och Kuo-
Chung (2006) motiverar detta med att bedömningen görs för att kreditgivaren sedan ska 
kunna fatta ett kreditbeslut. En kreditgivare utvecklar detta och menar att det även är viktigt 
att analysera hur kredittagaren kan klara sig i framtiden och betonar att förtroendet för 
kredittagaren är betydande vid kreditbedömningen. Förtroendet för kredittagaren och 
förmågan att motstå framtida påfrestningar argumenterar även Svensson och Ulvenblad 
(1994) är viktigt att analysera. Något som kan kopplas till återbetalningen av krediten är 
kredittagarens karaktär och samtliga av de intervjuade kreditgivarna menar att personen eller 
personerna bakom företaget påverkar kreditbedömningen otroligt mycket. Även Altman 
(1985) och Beaulieu (1994, 1996) resonerar kring kredittagarens karaktär som de menar avgör 
kredittagarens beslutsamhet att återbetala krediten. Ur studien framkommer det att 
förutsättningarna för att ett företag ska lyckas till stor del beror på företagsledarens karaktär. 
En respondent förklarar att företagets affärsidé inte har någon betydelse såvida personen eller 
personerna bakom företaget inte har beslutsamhet att återbetala krediten. Detta förklaras 
ytterligare av Brody och Frank (1998) samt Golden och Walker (2012) som menar att 
kredittagarens karaktär ger kreditgivaren en uppfattning om hur kredittagaren kommer att 
agera i svåra tider. En av respondenterna betonar dock vikten av att även bedöma företaget i 
övrigt då det finns en risk att nyckelpersonerna inte kan fortsätta driva företaget. McCormick 
(2009) reflekterar också över en bedömning av företaget och företagets karaktär som jämförs 
med kulturen i företaget. 
 
Vad som är viktigast vid bedömning av kredittagaren skiljer sig något åt mellan 
respondenterna. En respondent menar att vad som är viktigast att bedöma beror på företagets 
storlek, siffrorna är viktigast att bedöma vid ett stort företag medan personen bakom företaget 
är viktigast vid ett mindre företag. En annan respondent förklarar att företagsledarens 
egenskaper är avgörande. Att undersöka och analysera företagets historiska och framtida 
ekonomiska siffror är en annan åsikt om vad som är viktigast. Siffrorna är enligt en 
kreditgivare viktigare än personen bakom företaget. Kreditbeslutet måste baseras på fakta och 
respondenten ger därmed inte en kredit till ett företag oavsett om det finns förtroende för 
personen bakom företaget. Motsatsvis anser en annan respondent att det viktigaste i 
kreditbedömningen är att få en känsla för personens karaktär och menar att kapitalet kan 
bortses från, såvida det finns en bra magkänsla för kredittagaren. Gemensamma nämnare för 
de respondenter som inte anser att personen är det viktigaste att bedöma vid kreditgivning är 
ålder och erfarenhet. I det empiriska materialet har det framkommit att de respondenter som 
istället menar att kredittagarens siffror, kassaflöde samt säkerheter är det viktigaste att 
bedöma är de som är yngre och med relativt lite erfarenhet av kreditgivning. Beaulieu (1996) 
diskuterar också karaktären i kreditbedömningen och anser att det påverkas av kreditgivarens 
erfarenhet. En erfaren kreditgivare kan bevilja en kredit trots att siffrorna är negativa.  
 
Det första intrycket av personen eller personerna bakom ett företag är en annan faktor som 
samtliga respondenter anser är betydande för kreditbedömningen. Några respondenter 
förklarar att det skapas en magkänsla genom det första intrycket av kredittagaren som sedan 
påverkar kreditbedömningen. Genom detta första intryck beskriver en av respondenterna att 
en känsla fås för om kredittagarens idé är hållbar. Tidigare forskning diskuterar också 
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kreditgivarens första intryck och menar att det har stor påverkan vid kreditgivning (Hedelin & 
Sjöberg, 1993; Hensman & Sadler-Smith, 2011; Svensson & Ulvenblad, 1994). Det första 
intrycket kan dock förändras enligt några respondenter medan kreditgivningen pågår. Att det 
första intrycket kan förändras framkommer alltså i empirin men är inget som tidigare 
forskning diskuterar. Det är således viktigt att ha i åtanke att det inte endast är det första 
intrycket som har betydelse för kreditbeslutet utan även intryck som fås efterhand som 
kreditgivningen pågår. En av de erfarna kreditgivarna menar att ytterligare information om 
företaget och ekonomiska siffror måste bedömas då det första intrycket även kan ha en 
negativ inverkan på kreditbedömningen då kreditgivaren begränsar sin informationsinsamling 
vilket även Hedelin och Sjöberg (1993) diskuterar. 
 
Övervägande framkommer det i studien att det första intrycket som ligger till grund för 
kreditbedömningen baseras på en känsla som enligt Udell (2008) kan fås genom att 
kreditgivaren använder sig av olika nätverk. Respondenter med erfarenhet av och kunskap om 
sociala medier anser att det är möjligt att skapa sig ett första intryck av en person via sociala 
medier. Flertalet kreditgivare som arbetar med företagsrådgivning argumenterar också för att 
ett första intryck av kredittagaren kan fås via sociala medier. En av respondenterna förklarar 
att inför första mötet kollas företagsledaren upp på Facebook för att skapa ett första intryck 
och en personlig bild av företagsledaren medan andra anser att LinkedIn istället används. 
Anledningen till att LinkedIn används istället för Facebook menar de beror på att det är mer 
professionellt och innehåller mer relevant information kopplad till kreditgivningen.  
 
Andra respondenter är tveksamma till att skapa sig ett första intryck via sociala medier och 
anser att det personliga mötet är nödvändigt. Ett tydligt mönster går här att utläsa och de som 
är positivt inställda till att skapa sig ett första intryck via sociala medier är de yngre 
kreditrådgivarna medan de som är mer negativt inställda till att skapa sig intrycket via sociala 
medier och istället positivt inställda till det personliga mötet är de äldre kreditgivarna. Sociala 
medier kan enligt en av respondenterna ansvarig för sociala medier även användas till att 
kontrollera trovärdigheten i vad kredittagaren säger genom att jämföra det som sägs med 
informationen som finns tillgänglig på sociala medier. Detta menar Berger och Udell (2006) 
samt Green (1996) ställer höga krav på kreditgivaren och kan vara problematiskt. Det kan 
därför bli svårt att praktiskt genomföra en jämförelse av vad som sägs på sociala medier med 
vad kredittagaren framför, vilket kreditgivarna bör vara medvetna om.  
 
Flertalet respondenter anser att informationen från sociala medier inte är avgörande för 
kreditbeslutet men att informationen därifrån kan förstärka eller förändra en känsla som sedan 
fås i mötet med kredittagaren. Sociala medier har således inte någon större påverkan på 
kreditbedömningen i dagsläget men en del av de intervjuade menar att användningen av 
sociala medier inom kreditgivning troligtvis kommer öka framöver. En av kreditgivarna 
förklarar att användningen är restriktiv på grund av ovana. En anledning till detta kan vara att 
det saknas tillämpbara instruktioner inom banker för hur denna personbedömning ska ske 
(Green, 1996). Att banken inte hängt med i utvecklingen av sociala medier i tillräckligt stor 
utsträckning kan vara en annan anledning till varför det inte används så mycket vid 
kreditgivning vilket även en av respondenterna anser. Genom att det sker ett generationsskifte 
inom bankerna menar flera respondenter att sociala medier kommer få ett större inslag. Att ett 
generationsskifte är nödvändigt påpekar bara de äldre respondenterna vilket tyder på att de 
har ett större förtroende för att de yngre kreditgivarna utnyttjar sociala medier på ett bättre 
sätt.  
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5.4 Kreditbeslut 
Enligt alla respondenter har kreditgivarens magkänsla stor betydelse för kreditbeslutet. Detta 
kan jämföras med Hempel och Simonson (1999) resonemang att kreditgivarens intuition och 
första intryck av kredittagaren är avgörande för det slutliga kreditbeslutet. En av 
respondenterna förklarar att magkänslan kan vara avgörande när en kredit ska övervägas att 
beviljas eller avslås. Detta för även Svensson och Ulvenblad (1994) resonemang kring och 
menar att ett informellt kreditbeslut tas redan vid första mötet med kredittagaren. Några av 
respondenterna förklarar att magkänslan underbyggs av annan information om kredittagaren 
och företaget. I studien framkommer det att kreditgivarens erfarenhet har betydelse för 
huruvida denne vågar lita på sin magkänsla. Genom kreditgivarens erfarenhet och kompetens 
utvecklas alltså en förmåga att använda sig av sin magkänsla vid ett kreditbeslut (Hedelin & 
Sjöberg, 1993; Hensman & Sadler-Smith, 2011). Vidare leder erfarenhet enligt det empiriska 
materialet till att en förståelse skapas för hur olika branscher och företag fungerar.  
 
Beträffande i vilken utsträckning sociala medier kan ligga till grund för det slutliga 
kreditbeslutet råder det delade meningar bland respondenterna. Majoriteten av de som anser 
att sociala medier kan påverka kreditbeslutet är yngre, varför ålder kan vara en förklaring till 
skillnaden. Några respondenter anser att sociala medier kan påverka kreditgivarens magkänsla 
för en kredittagare och därmed indirekt kreditbeslutet. En kreditgivare menar dock att sociala 
medier endast har en negativ inverkan på kreditbeslutet för kredittagarens del. Vilken sorts 
information som framkommer via sociala medier kan enligt någon respondent påverka dess 
betydelse för kreditbeslutet. En annan aspekt är att informationen som fås av kredittagaren 
inte har någon betydelse i de fall där informationen från sociala medier påverkar 
kreditgivarens känsla negativt. Andra argumenterar dock för att sociala medier inte kan ligga 
till grund för det slutliga kreditbeslutet då banken har ett regelverk att följa och att 
återbetalningsförmågan därmed måste kunna dokumenteras. Några respondenter menar att 
sociala medier istället används för att inhämta information och skapa en känsla för 
kredittagaren men att den inte påverkar det direkta kreditbeslutet. Trots delade meningar 
beträffande i vilken utsträckning sociala medier kan ligga till grund för kreditbeslutet 
framkommer det under intervjuerna att samtliga respondenter ändå påverkas eller tror att de 
hade påverkats av informationen från sociala medier även om de medvetet säger att de inte 
gör det. I vissa fall påverkar det kreditgivarens känsla och första intryck och i andra fall 
beslutet. 
 
Sociala medier utgör enligt en av de intervjuade endast en liten del av det slutliga 
kreditbeslutet men resonemang förs kring en större betydelse i framtiden. Respondenternas 
åsikt beträffande hur stor del sociala medier bör utgöra i kreditbeslutet styrks av Gibbs et al. 
(2015) som anser att sociala medier vid anställningsprocessen endast ska komplettera 
existerande strategier istället för att ersätta dem. Även Thomas (2015) instämmer och 
argumenterar för att traditionella källor som idag används av kreditgivarna ska kompletteras 
med uppgifter som samlats in från sociala medier. Tidigare forskning och respondenternas 
åsikter stämmer således överens beträffande hur betydande informationen från sociala medier 
ska vara. Sociala medier har därmed betydelse för kreditgivningen men bör endast 
komplettera annan information om kredittagaren.  
 

5.5 Kredituppföljning  
Kredituppföljning görs enligt några respondenter utefter huruvida krediten kan återbetalas, en 
respondent förklarar att det är viktigt att kontrollera om utfallet blivit bättre eller sämre än 
förväntat. De flesta respondenterna betonar att en årlig uppföljning görs. Någon respondent 
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nämner att det redan finns en relation med kredittagaren och därför görs inte samma grundliga 
analysarbete som vid kreditansökan. Andra respondenter förklarar däremot att de använder 
samma information vid uppföljningen som när kreditbeslutet togs. Detta tyder på att sociala 
medier även används eller skulle kunna användas vid uppföljningen då de flesta respondenter 
sagt att de använder det i början av kreditgivningsprocessen.  
 
När respondenterna tillfrågats om de använder sociala medier vid kredituppföljning eller 
skulle kunna tänka sig att använda det är det några som medger att de skulle kunna göra det. 
Erfarenhet och ålder kan vara en förklaring till detta då alla utom en av dessa har en relativt 
lång erfarenhet av kreditgivning till företag och är något äldre. Deras erfarenhet har troligtvis 
gett dem förståelse för vad som är viktigt att undersöka vid en kredituppföljning. Utifrån 
följdfrågor framkommer det dock att majoriteten av respondenterna kan tänka sig att använda 
sociala medier för att få indikationer för hur det går för företaget vid en uppföljning av 
krediten även om de säger att de inte skulle använda sig av det när den frågan ställts. Enligt 
tidigare forskning (Altman, 1985; Lin & Kuo-Chung, 2006) bör kreditgivaren regelbundet 
samla in information om kredittagaren för att undersöka om krediten ska fortlöpa eller inte 
och detta skulle kreditgivaren kunna göra via sociala medier vilket respondenterna uppger att 
de inte gör i dagsläget. Några respondenter nämner att sociala medier skulle kunna användas 
för att upptäcka varningssignaler. Altman (1985) samt Hempel och Simonson (1999) menar 
att varningssignaler kan användas vid uppföljning av kredittagaren för att minska bankens 
kreditförluster. Att sociala medier kan utgöra dessa varningssignaler är något som denna 
studie bidrar med till tidigare forskning.    
 
Vad som avgör huruvida respondenterna kan tänka sig att använda sociala medier vid 
uppföljning är svårt att säga och beror troligtvis inte på kreditgivarens erfarenhet eller ålder. 
Detta då de som medgett att de använder det eller kan tänka sig att använda det vid 
uppföljning inte följer något direkt mönster beträffande dessa faktorer. Däremot har vi utifrån 
intervjuerna förstått att de som är positivt inställda till sociala medier och själva privat 
använder det till viss del är mer positiva till att använda sociala medier vid kredituppföljning. 
Dock krävs det enligt några respondenter ett systemstöd för att det skall kunna användas vid 
uppföljning och för att det inte ska bli för tidskrävande. Viktigt att nämna är också att många 
respondenter anser sociala medier vara ett bra verktyg att använda för uppföljning av en kredit 
men att det även krävs annan typ av information vid uppföljningen. Svensson och Ulvenblad 
(1994) betonar vikten av personkännedom och poängterar att den utvecklas genom 
kreditgivarens indirekta kontakter som kreditgivaren skapar sig genom olika sociala nätverk. 
De förklarar dessa indirekta kontakter som föreningsliv i Rotary eller i en fotbollsförening 
men utifrån studien kan sociala medier utgöra denna sorts indirekta kontakt och därmed 
utveckla kreditgivarens personkännedom om kredittagaren. Denna studie bidrar alltså med 
vetskap till att även sociala medier kan utgöra dessa sociala nätverk som tidigare forskning 
diskuterar.  
 
Behovet av ett systemstöd är nödvändigt då flertalet respondenter förklarar att sociala medier 
endast borde vara en liten del av deras kredituppföljning men menar samtidigt att det kan vara 
bra att få varningssignaler beträffande kredittagaren från sociala medier. Någon respondent 
betonar vikten av att upptäcka information som kunden inte självmant kommunicerar till 
banken medan andra förklarar vikten av att upptäcka beteenden som strider mot bankens 
värderingar. Detta menar även Svensson och Ulvenblad (1994) är viktigt och betonar att 
banken måste hinna agera i tid när kredittagaren hamnar i svårigheter. 
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5.6 Kreditgivarens fem C som bedömningsvariabler  
Respondenternas rangordning av de fem C:na går att finna i Tabell 2 i empirikapitlet. 
Majoriteten av respondenterna anser kredittagarens kapacitet som den viktigaste 
bedömningsvariabeln vid bedömning av kredittagaren enligt deras rangordning av de fem 
C:na. De som inte anser kapaciteten vara viktigast betonar betydelsen av kredittagarens 
karaktär och när följdfrågor ställts framkom det att dessa två faktorer upplevs väldigt lika. En 
förklaring till att respondenterna till största del rangordnar kapaciteten högst beror troligtvis 
på att kapaciteten förklaras som kredittagarens förmåga att driva en verksamhet som är 
kapabel till att återbetala krediten (Golden & Walker, 2012; Thomas, 2000). Tidigare i studien 
har det framkommit att samtliga respondenter gör en kreditbedömning för att undersöka 
kredittagarens återbetalningsförmåga och anser det därmed viktigast även vid denna 
rangordning av bedömningsvariablerna. Vidare beskriver respondenterna till största del att 
kredittagarens kapacitet sammanhänger med kredittagarens karaktär. Däremot var det inte lika 
många respondenter som rangordnade kredittagarens karaktär högt. Ett exempel är ett par 
respondenter som anser att personen är det viktigaste att bedöma men rangordnade sedan 
karaktären som nummer fyra. När en öppen fråga om vad som är viktigast vid bedömningen 
av kredittagaren ställdes förklarade majoriteten av respondenterna att personen bakom 
företaget är viktigast vid kreditbedömningen, speciellt beträffande mindre företag för att få en 
känsla för kredittagaren. Detta samstämmer alltså inte med respondenternas rangordning. En 
anledning till att respondenterna kan ha svårt att rangordna karaktären kan bero på att den 
faktorn grundas på icke-finansiell information (Brody & Frank, 1998) och blir därmed svårare 
än den finansiella informationen att definiera. Ett samband mellan sociala medier och 
kredittagarens karaktär går att resonera kring och eftersom sociala medier kan användas för 
att inhämta information om kredittagarens karaktär visar det sig därför att sociala medier har 
störst påverkan vid denna bedömningsvariabel. Då det framkommer att kredittagarens 
karaktär hänger samman med kapaciteten kan sociala medier även påverka denna 
bedömningsvariabel. 
 
Kapital är den faktor som enligt de flesta respondenterna rangordnas på en tredje plats över 
vad som är viktigast att bedöma. Några kreditgivare förklarar att kapitalet är viktigt och att 
banken inte lånar ut hela summan som krävs för exempelvis en investering. Respondenterna 
menar att detta beror på bankens riskexponering och att de vill agera som rörelsefinansiärer 
och inte riskfinansiärer. Detta styrks av Hedelin och Sjöberg (1993) som menar att banken 
måste skydda sig mot risk och kredittagares konkurser. En anledning till att kapitalet 
rangordnas i mitten kan bero på att kreditgivarna förväntar sig att kredittagaren skall ha en 
egen insats och själv exponera sig för en del risk och ser det därför inte som det mest primära 
vid en kreditbedömning. Kapital beskrivs enligt Beaulieu (1994; 1996) som företagets 
tillgängliga medel för att driva verksamheten och kan därmed även förklaras som företagets 
kassaflöde. En av respondenterna betonar siffrornas betydelse vid bedömning av kredittagaren 
men rangordnar trots detta kapacitet och karaktär som det viktigaste att bedöma. Andra 
respondenter betonar flertalet gånger vikten av kredittagarens kassaflöde och belyser att det är 
kärnan i kreditgivningen, därav är det märkligt att inte fler respondenter rangordnat kapitalet 
högre än vad de gjort. Detta kan förklaras av att om kredittagaren har en bra kapacitet kan 
denne skapa tillgängliga medel oavsett omständigheter. Vidare kan en förklaring vara att 
samtliga respondenter ansåg rangordningen komplicerad då alla faktorer är betydelsefulla vid 
en kreditbedömning. 
 
De flesta respondenter anser att kredittagarens säkerheter är nödvändiga när de beviljar en 
kredit men att säkerheter ses som en alternativ källa till återbetalning och fokuseras därmed 
inte i kreditbedömningen. Även Altman (1985) samt Bruns och Fletcher (2008) beskriver 
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säkerheter som en alternativ källa till återbetalning som krävs när de andra C:na brister. Några 
respondenter har rangordnat säkerheterna högt och detta beror troligtvis på att två av de 
respondenterna har kort erfarenhet av kreditgivning. Därmed ses säkerheterna som en stor del 
i deras kreditgivning jämfört med mer erfarna kreditgivare som har erfarenhet av olika 
branscher och företag och som istället betonar vikten av andra bedömningsvariabler. En 
förklaring till varför de oerfarna kreditgivarna rangordnar säkerheterna högt beror troligtvis 
på att de är mer försiktiga och vill undvika kapitalförluster vilket Brody och Frank (1998) 
förklarar är anledningen till att säkerheter skall finnas. En respondent nämner själv att 
säkerheterna är väldigt viktiga men att det inte är vad banken förespråkar vid en 
kreditgivning. 
 
Kredittagarens förhållanden på marknaden är det som totalt sett rangordnades sist av 
respondenterna. En respondent menar att hela kreditgivningen grundas i 
marknadsförhållandena och vilken bransch företaget befinner sig i. Vidare är det ingen av 
respondenterna som direkt förklarar att de undersöker kredittagarens marknadsförhållanden. 
Det går emot en del av den tidigare forskningen som menar att det är viktigt att vara medveten 
om förhållanden på marknaden för att snabbt kunna agera när det krävs (Golden & Walker, 
2012). Detta styrks av Brody och Frank (1998) som förklarar att kredittagarens aktuella 
agerande kan ge kreditgivaren en indikation på framtida agerande. Ett resonemang kan föras 
kring varför förhållandena rangordnas så lågt av respondenterna och en förklaring kan vara att 
respondenterna ser bedömning av kredittagarens kapacitet och karaktär som viktigare då det i 
slutändan påverkar hur kredittagaren agerar under olika marknadsförhållanden. Förhållanden 
på marknaden är alltså inget som utesluts av respondenterna men heller inget som är primärt 
att undersöka vid en kreditbedömning.  
 

5.7 Bankernas tillämpning av sociala medier  
När respondenterna tillfrågas om hur banken använder sig av sociala medier idag är det ingen 
som nämner att de använder sociala medier vid kreditgivning. När frågor sedan ställdes 
beträffande de olika delarna i kreditgivningsprocessen framkommer det att flertalet 
respondenter till viss del använder sig av sociala medier i kreditgivningsprocessen. 
Respondenterna beskriver att de använder sociala medier i banken främst i 
marknadsföringssyfte men även till att kommunicera med kunderna. Detta stämmer överens 
med tidigare forskning som förklarar att sociala medier används för att skapa eller stärka 
bankens relation till kunden (Mitic & Kapoulas, 2012) samt för att marknadsföra sig 
(Mendelsohn, 2010). Respondenterna förklarar att sociala medier används för att samla in 
information om kunderna, även Balnaves (2012) argumenterar för att det används i detta 
syfte. Användningen av sociala medier är något som skiljer sig inom de olika bankerna då 
olika företagsrådgivare på samma bank har olika synsätt beträffande kreditgivning och sociala 
medier. Anledningen till detta kan vara att kreditgivarna inte påverkas av vilken bank de 
arbetar på utan istället av personliga preferenser.  
 
Att banken syns och är aktiv på olika sociala medier är enligt några respondenter viktigt för 
banken. Tidigare forskning betonar också vikten av att vara aktiv på sociala medier för att 
behålla marknadsandelar (Mitic & Kapoulas, 2012). En respondent menar att kredittagaren 
kollas upp på sociala medier innan första mötet för att bilda sig en uppfattning. Även Raman 
et al. (2012) förklarar att banken kan införskaffa information om en potentiell kredittagare via 
sociala medier. Samtidigt säger respondenten att sociala medier inte används inom kreditsidan 
på banken. Även detta kan kopplas till förklaringen ovan, många av kreditgivarna använder 
sig av sociala medier vid kreditgivningen utan att vilja erkänna det. Tydliga tecken indikerar 
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att sociala medier till viss del indirekt används i bankers kreditgivning trots att det inte finns 
några riktlinjer från bankens sida gentemot kreditgivarna att göra detta.  
 
Att banken i nuläget inte använder sociala medier på ett optimalt sätt samt är för traditionell 
och försiktig är något som framkommer i intervjuerna. Tsitsi Chikandiwa et al. (2013) för ett 
resonemang kring att banker är i ett tidigt stadie av användandet av sociala medier och att de 
fokuserar på den framtida användningen. I intervjuerna syns det tydligt att respondenterna är 
öppna och positiva till användningen av sociala medier inom kreditgivning men att de 
begränsas på grund av bankernas långsamma utveckling och adoption av sociala medier. 
 

5.8 Tillämpningsmöjligheter av sociala medier i banker  
I stort sett alla respondenter ser möjligheter med att i framtiden använda sociala medier i 
kreditgivningsprocessen. Respondenterna förklarar att information kan inhämtas både 
beträffande företagsledaren eller företagsledarna samt företaget via sociala medier. De 
huvudsakliga sociala medier som respondenterna anser lämpliga att inhämta information från 
till kreditgivningen är Facebook, LinkedIn, Instagram samt Twitter. De flesta respondenterna 
anser att sociala medier främst är användbar vid kreditansökan och det beror på fördelen med 
att inhämta information om kredittagaren via denna informationskanal. Respondenterna 
förklarar att de då kan skapa sig en första bild och uppfattning av kredittagaren innan första 
mötet. Att få information via sociala medier beträffande kredittagarens profil och livsstil 
menar även Raman et al. (2012) och Thomas (2015) leder till att kreditgivaren skapar sig en 
uppfattning och en första bild av kredittagaren. Endast ett fåtal respondenter anser att sociala 
medier även är tillämpbart vid kredituppföljning men majoriteten av respondenterna ser 
möjligheter till att använda sociala medier även här trots att de inte uttryckligen säger det som 
tidigare nämnts. Några respondenter anser att sociala medier kan användas i hela 
kreditgivningsprocessen. Gemensamt för dessa är att de har längst erfarenhet av kreditgivning 
av samtliga respondenter. Via sin erfarenhet kan de se användningen av sociala medier på ett 
annorlunda sätt vilket bådar gott för den framtida användningen av sociala medier inom 
bankerna.  
 
Att kredittagaren inte kan identifieras på sociala medier anser några respondenter leder till att 
insamlingen av information blir problematisk och därmed inte tillförlitlig. Bristen på 
trovärdighet av sociala medier är något som ytterligare respondenter nämner begränsar 
användningsmöjligheterna. Ferrary (2003) för ett resonemang kring att även kvaliteten på den 
insamlade informationen då påverkas. De intervjuade förklarar vidare att människor troligtvis 
framhäver det positiva och utesluter det negativa vilket kan leda till en snedvriden bild av 
kredittagaren. Detta kan jämföras med att ansökanden vid en anställningsintervju klär och 
uppför sig så som den tror att intervjuaren förväntar sig (Hedelin och Sjöberg, 1993). Vidare 
förklarar (ibid.) att kredittagaren kan belysa sina positiva egenskaper vilket kan påverka 
kreditgivarens bedömning och Joseph (2012) instämmer i att kritisk information kan 
undanhållas. Respondenterna poängterar dock att ett kritiskt tänkande likaså krävs när en 
budget skall analyseras då även den kan brista i trovärdighet. Ett mönster i vilka som 
diskuterar sociala mediers tillförlitlighet visar på att det främst är yngre respondenter som gör 
detta. En förklaring kan vara att de har en större insikt i hur sociala medier fungerar då de 
själva använder det i större utsträckning privat och att de därmed inser att ett kritiskt 
förhållningssätt krävs.  
 
En respondent menar att sociala medier inte är någon objektiv källa eftersom kredittagaren 
själv väljer vad som publiceras. Flera respondenter nämner dock att de i stor utsträckning 
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använder sig av kredittagarens hemsida för att inhämta information och kontrollera hur 
företaget går samt dess aktivitetsnivå, men nämner då inte något om brist på trovärdighet eller 
objektivitet. Företagets hemsida är med största sannolikhet också något kredittagarna 
kontrollerar själva och kreditgivarna borde därmed även vara kritiskt inställda till 
trovärdigheten gällande denna information. Eftersom kreditgivarna menar att de använder 
information från kredittagarens hemsida bör de i lika stor utsträckning kunna använda sociala 
medier för att inhämta denna information då det bör vara lika trovärdigt. Viktigt är dock att 
kreditgivaren behandlar all information på ett vaksamt sätt (Nelson & Simek, 2011). 
 
Fördelen med att använda sociala medier i kreditgivningen är enligt några respondenter att det 
går snabbt att inhämta information och kommunicera med kredittagaren. En respondent 
förklarar att det även är fördelaktigt att använda sociala medier då det inte leder till några 
ytterligare kostnader för banken. Gibbs et al. (2015) och Masa’d (2015) instämmer och menar 
att kostnaderna vid anställningsprocessen inte påverkas av användningen av sociala medier. 
Beträffande kostnader argumenterar Mendelsohn (2010) att införandet av att använda sociala 
medier vid kreditgivning kommer att bli kostnadskrävande. Kostnaden beträffande sociala 
medier är således kopplad till att införa system och inte direkt hänförlig till att inhämta 
information från sociala medier då den är gratis, vilket tidigare forskning och respondenten 
betonar.  
 
Flertalet respondenter diskuterar hur tidskrävande det är att inhämta information om en 
kredittagare via sociala medier och att det därmed begränsar deras nuvarande användning. Det 
krävs en omfattande analys av den insamlade informationen från sociala medier som blir 
tidskrävande och det blir även problematiskt att fastställa vilka kriterier som ska undersökas. 
Att det här finns meningsskiljaktigheter beror troligtvis på att respondenterna diskuterar 
sociala medier i olika sammanhang i kreditgivningsprocessen, de som menar att det går 
snabbt är de som säger att det kan användas vid ansökan medan de som säger att det är 
tidskrävande är de som menar att det kan användas vid kredituppföljningen och att det då 
krävs ett djupare analysarbete. Vid kreditansökan anser respondenterna att information via 
sociala medier används för att skapa sig en uppfattning medan det vid uppföljningen mer 
används till att finna dold information som kredittagaren inte förmedlar. Tidsåtgången som 
krävs för att använda sociala medier vid kreditgivning är inget tidigare forskning behandlar 
men är en insikt denna studie bidrar med.  
 
Att finna dold information om kredittagaren förklarar flertalet respondenter är en stor fördel 
med sociala medier. Några respondenter argumenterar för att kredittagaren ibland inte berättar 
vad som händer i företaget och att denna information då kan finnas på sociala medier. 
Eftersom kreditgivaren inte kontaktar kredittagaren varje dag anser en respondent att det 
därmed finns möjlighet att finna information som annars hade tagit flera månader att få reda 
på. Informationen kan alltså fungera som varningssignaler för banken och indikera på att de 
möjligtvis behöver agera och ifrågasätta vad som framkommer beträffande kredittagaren då 
det kan påverka krediten. Människor kan kommentera och framföra klagomål på sociala 
medier vilket kan vara en sorts varningssignaler som leder till att kredittagaren ifrågasätts.  
 
Att få mer information än vad kredittagaren är villig att ge och därmed få varningssignaler 
menar majoriteten av respondenterna är fördelaktigt med sociala medier. Några anser dock att 
informationen från sociala medier möjligtvis är för privat och därmed inte relevant i 
kreditgivningssammanhang. Ollows och Moro (2015) diskuterar att vilken information som är 
relevant och som ska ligga till grund för kreditbeslutet är upp till kreditgivaren att avgöra. 
Vad som är relevant information gäller därmed inte bara informationen inhämtad från sociala 
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medier utan även övrig information som inhämtas eller fås från kredittagaren. Att 
informationen är för privat är något som även diskuteras vid användningen av sociala medier i 
anställningsprocessen (Ladkin & Buhalis, 2016) men att sociala medier trots det ändå bör 
användas. Trots att respondenterna nämner att informationen inte är användbar för 
kreditgivningen påverkas de omedvetet av informationen då de skapar sig en bild av 
kredittagaren som kan påverka deras känsla för kreditbeslutet. Informationen har till viss del 
därmed betydelse för kreditgivningen. 
 
Ju mer digitaliserat samhället blir, desto mer anser respondenterna att sociala medier kommer 
att bli användbart i kreditgivningsprocessen. En av respondenterna menar att det troligtvis 
finns underliggande behov av att använda sociala medier inom kreditgivningen som bankerna 
ännu inte upptäckt. Några av respondenterna betonar vikten av att det måste finnas ett system 
som sammankopplar informationen från sociala medier med systemet som de använder sig av 
vid kreditgivningen. Genom att informationen sammankopplas argumenterar någon 
respondent för att kreditgivningen då kan effektiviseras. Detta synsätt har även Mitic och 
Kapoulas (2012) som anser att om bankerna investerar i användningen av sociala medier kan 
det leda till att effektiviteten och produktiviteten ökar. Att implementera sociala medier i 
bankernas system är inget som tidigare forskning behandlar, det kan leda till praktiska 
implikationer men är något som lämnas vidare till fortsatt forskning inom ämnet. Tidigare 
forskning betonar att sociala medier är en oändlig källa och att banker måste identifiera 
strategier för att effektivisera användningen (Kirakosyan, 2014; Vemuri, 2011) men 
diskuterar inte införandet av ett systemstöd.  
 

5.9 Sammanfattning av analys  
Tabell 5 nedan utgör en helhetsbild av hur och varför sociala medier används eller kan 
användas i kreditgivningsprocessen utifrån studiens empiriska analys. Det framkommer i 
analysen att det är mest lämpligt att använda sociala medier främst vid kreditansökan men 
även vid kredituppföljning. I kreditansökan är det passande att använda sociala medier för att 
inhämta information, skapa sig en uppfattning innan första mötet med kredittagaren, för att 
finna dold information om kredittagaren samt för att kreditgivaren ska skapa sig en 
magkänsla. Vid kreditbedömning och kreditbeslut är sociala medier enligt denna studie inte 
lika användbart, en indirekt påverkan av sociala medier från det första steget i 
kreditgivningsprocessen (kreditansökan) finns dock i dessa steg. I kredituppföljningen kan 
sociala medier användas för att inhämta allmän information om den befintliga kredittagaren, 
för att stämma av om utfallet blivit som förutspått samt som varningssignal för att upptäcka 
beteenden eller information som kredittagaren inte själv framför till kreditgivaren.  
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 Tabell 5. Sammanställning av sociala mediers användning i kreditgivningsprocessen  
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Genomgående i hela kreditgivningsprocessen kan de fem C:na användas som 
bedömningsvariabler. Sociala medier har enligt denna studie störst påverkan på variabeln 
karaktär då denna utgörs av icke-finansiell information kopplad till personen bakom företaget. 
Sociala medier har även viss inverkan på variabeln kapacitet då den hänger samman med 
kredittagarens karaktär. Sammanfattningsvis har sociala medier inverkan på hela 
kreditgivningsprocessen och över alla de fem C:na med betoning på vissa steg och variabler. 
Modell 6 har utformats för att tydliggöra detta på ett överskådligt sätt för läsaren med 
utgångspunkt i den tidigare utformade kreditgivningsprocessen samt från analysen av det 
empiriska materialet i denna studie. De steg i kreditgivningsprocessen och de 
bedömningsvariabler där sociala medier är mest användbart har markerats med blått i denna 
modell. Kreditansökan och karaktär är fetmarkerade och understrukna då sociala medier har 
allra störst inverkan på dessa. Sociala medier bör dock inte uteslutas i processen eller bland 
bedömningsvariablerna och dessa omringas därför av sociala medier i modellen.  
 

	
Modell 6. Sociala medier inkluderat i kreditgivningsprocessen samt de fem bedömnings-
variablerna 
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6. Slutsatser  
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser som har sin utgångspunkt i analysen från 
föregående kapitel. Kapitlet inleds med en förklaring till i vilka delar av 
kreditgivningsprocessen banker använder sig eller hade kunnat använda sig av sociala 
medier följt av hur och varför sociala medier beaktas i denna process. Slutsatserna kommer 
att presenteras tillsammans med studiens implikationer och begränsningar. Förslag till 
vidare forskning inom kreditgivning och sociala medier kommer slutligen att ges.  
	

6.1 Resultat och slutsatser 
Syftet med den här studien var att beskriva i vilka delar av kreditgivningsprocessen banker 
använder sig samt kan tänka sig att använda sociala medier vid kreditgivning till företag. 
Enligt studiens resultat har det visat sig att användningen av sociala medier inom bankers 
kreditgivning i dagsläget är begränsad. En del kreditgivare använder sig idag av sociala 
medier vid kreditansökan och det händer att kreditgivaren således kontrollerar kredittagaren 
på exempelvis Facebook eller LinkedIn innan första mötet. Informationen som fås från 
sociala medier menar kreditgivarna påverkar deras icke-finansiella bedömning av 
kredittagaren, men det har i dagsläget liten påverkan på själva kreditbeslutet. I studien 
framkommer det dock att den framtida användningen av sociala medier inom bankers 
kreditgivning troligtvis kommer att öka. Enligt resultaten finns det störst möjligheter för en 
framtida användning av sociala medier vid kreditansökan. Det framkommer även att det är 
möjligt att använda sociala medier vid kredituppföljning och till viss del genom hela 
kreditgivningsprocessen då de olika delarna indirekt påverkar varandra. Studien visar att det 
finns underliggande behov hos banker att använda sig av sociala medier vid kreditgivning 
som de ännu inte upptäckt.  
 
Studien syftade även till att skapa förståelse för hur och varför sociala medier används i 
bankers kreditgivning till företag. Den största anledningen till att kreditgivare idag använder 
sig av sociala medier vid kreditgivning är för att skapa sig ett första intryck och en känsla av 
företagsledaren, företagsledarna samt själva företaget. Enligt studien leder detta första intryck 
till att kreditgivaren får en magkänsla för kredittagaren. Det första intrycket har en stark 
koppling till kredittagarens karaktär där sociala medier kan användas för att inhämta icke-
finansiell information. Att använda sociala medier vid kreditgivning i framtiden är enligt 
studien möjlig, dels för att inhämta information om kredittagaren och skapa sig en uppfattning 
innan första mötet, men även för att finna dold information och varningssignaler för 
kredittagarens eventuella brister till återbetalning. Resultaten av studien påvisar att de som i 
störst utsträckning använder sociala medier vid kreditgivning är de yngre men det finns även 
indikationer på att de som använder sociala medier vid kreditgivning är intresserade och 
aktiva privat på sociala medier. De äldre och privat ointresserade kreditgivarna föredrar det 
personliga mötet framför sociala medier. De erfarna och därmed oftast äldre kreditgivarna är 
däremot mer benägna att använda sin magkänsla och fokusera på icke-finansiell information 
när de fattar ett kreditbeslut, därför kan sociala medier vara ett användbart verktyg för dem. 
 
Vår intention med denna studie var även att utveckla en modell som förtydligar sociala 
mediers inverkan på bankers kreditgivning. Sociala medier inverkar på de olika delarna i 
kreditgivningsprocessen i olika utsträckning. Störst inverkan har sociala medier vid 
kreditansökan och sedan kredituppföljning men viss påverkan kan finnas indirekt i hela 
kreditgivningsprocessen. Kredittagarens karaktär är den bedömningsvariabel där sociala 
medier kan användas i störst utsträckning, till exempel för att inhämta information om 
personen.  
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6.2 Implikationer  

6.2.1 Teoretiska implikationer 
Tidigare forskning har undersökt bankers användning av sociala medier men det saknas 
forskning kring användningen av sociala medier vid kreditgivning. Författarna av denna 
studie har haft som mål att förklara hur och varför sociala medier används av kreditgivare i 
kreditgivningsprocessen men även att utöka forskningen inom området och utveckla tidigare 
teorier. Studien bidrar till forskningsområdet, dels genom att undersöka bankers kreditgivning 
men även genom att vara den första studien att undersöka bankers användning av sociala 
medier vid kreditgivning till företag. Resultaten i studien tyder på att sociala medier används 
av kreditgivare i kreditgivningsprocessen men till en begränsad del i dagsläget. 
 
Befintliga teorier diskuterar kreditgivarens nätverk och varningssignaler men ingen tidigare 
forskning finns kring sociala medier i dessa sammanhang. Sociala medier anses enligt denna 
studie mest användbart vid kreditansökan för att kreditgivaren ska skapa sig ett första intryck 
och känsla för kredittagaren men kan även användas vid kredituppföljning för att upptäcka 
varningssignaler som kan indikera på en bristande återbetalningsförmåga. Sociala medier kan 
följaktligen ses som ytterligare ett nätverk för kreditgivaren att samla in information 
beträffande kredittagaren. Enligt studien kan sociala medier således utgöra en indirekt kontakt 
mellan kreditgivaren och kredittagaren där kreditgivaren kan utveckla sin personkännedom 
om kredittagaren. De nya teorierna som har utvecklats i denna studie fyller därmed ut ett 
forskningsgap mellan befintliga teorier och kan användas för vidare studier inom ämnet.  
 

6.2.2 Praktiska implikationer 
Studien har även praktisk relevans, som nämnts tidigare i studien är huvudfokus för en 
kreditgivning att krediten ska kunna återbetalas. Genom att kreditgivaren nu har kunskap om 
hur och varför sociala medier kan användas i kreditgivningsprocessen kan det bidra till att 
kreditgivaren gör en bättre personbedömning av kredittagaren och att banken därmed 
undviker kreditförluster. Enligt studien är sociala medier mer lämpligt att använda vid 
kreditgivning till mindre företag där personen bakom företaget är viktig att bedöma och 
rekommenderas därför till kreditgivare. Således är det även viktigt för företag och 
företagsledare att vara medvetna om hur de framställer sig på sociala medier då det kan 
påverka deras chans att erhålla en kredit. 
 
Slutligen ger studien riktlinjer till kreditgivare att utöka sina nätverk och sätt att inhämta 
information om kredittagaren. I studien framkommer det att kreditgivarna är positiva till 
användningen av sociala medier inom kreditgivning men att de begränsas på grund av 
bankernas långsamma utveckling och adoption av sociala medier. Ett förslag att bankerna 
skall införa ett systemstöd som underlättar hanteringen av sociala medier vid kreditgivning är 
ytterligare en praktisk implikation från denna studie vilket även möjliggör för vidare 
forskning kring denna implementering.  
 

6.3 Begränsningar 
Då detta är en kvalitativ studie med relativt få respondenter är möjligheten att statistiskt 
generalisera resultaten begränsad. Resultaten av denna studie har inte varit avsedda att 
statistiskt generalisera utan de skapar snarare en kunskap och en ram för diskussion för hur 
banker använder sig av sociala medier vid kreditgivning till företag, alltså att analytiskt 
generalisera resultaten som framkommer. I denna studie framkommer det att sociala medier 
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påverkar kreditbeslutet och därmed bankens kreditförluster. Sociala medier är inte den enda 
faktorn som påverkar beslutet och kreditförlusterna vilket begränsar studiens resultat.  
 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Vårt primära förslag till vidare forskning är en studie som jämför hur banker i Sverige och 
banker i något annat land använder sig av sociala medier vid kreditgivning till företag. Detta 
anser vi kan utveckla den tidigare forskningen samt skapa en djupare förståelse för sociala 
medier i kreditgivningsprocessen. En av respondenterna med stor kunskap om sociala medier 
påpekade den positiva inställningen till sociala medier hos bankerna i USA. Båda författarna 
av denna studie har dessutom varit på utbytesstudier i USA och det hade därför varit 
intressant att jämföra bankernas användning av sociala medier vid kreditgivning i Sverige och 
USA. 
 
Vidare hade det varit intressant att genomföra denna studie med ett kvantitativt angreppssätt 
och ett större antal respondenter för att statistiskt kunna generalisera resultaten. Vi har i denna 
studie fokuserat på bankens och kreditgivarnas synvinkel men för att undersöka 
kredittagarnas åsikter beträffande bankens användning av sociala medier vid kreditgivning 
hade en studie kring företagens synvinkel varit att rekommendera. Slutligen hade en studie 
som undersöker bankens användning av sociala medier vid kreditgivning till privatpersoner 
istället för företag varit intressant att genomföra för att undersöka om sociala medier är olika 
användbart beroende på kredittagare.	
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Bilaga 1 – Intervjuguide företagsrådgivare  

Allmänt 
• Vänligen beskriv din bakgrund 
• Vad har Ni för arbetstitel och vilka är dina arbetsuppgifter? 
• Hur länge har Ni arbetat med företagsrådgivning? 
• Vänligen beskriv hur Ni definierar sociala medier.  
• Hur anser Ni att er bank använder sig av sociala medier idag? 

 
Kreditgivningsprocessen  

• Vill Ni beskriva händelseförloppet för hur det går till när ett nytt företag för er bank 
ansöker om en kredit hos er tills dess att den beviljas eller avslås?  

 
Kreditansökan  

• Vilken information samlar Ni in beträffande kredittagaren och vilken information 
anser Ni är viktigast? Varför?  

• Hur samlas informationen om kredittagaren in? 
• Vilka nätverk använder Ni för att samla in information om kredittagaren?  
• Har ni någon gång använt er av sociala medier för att samla in information om 

kredittagaren innan ni träffats? Varför/Varför varför inte? Hur gick ni tillväga?  
• Vilka möjligheter/problem ser ni med att samla in information genom sociala 

medier?   
 
Kreditbedömning 

• Hur och varför gör Ni en bedömning av det kreditsökande företaget? 
• Hur anser Ni att personen bakom ett företag påverkar kreditbedömningen?  
• Vad anser Ni är viktigast vid bedömningen av kredittagaren? Varför är detta viktigt?  
• Skulle ni kunna rangordna de fem C:na där ett är den ni anser är viktigast vid 

kreditbedömning: 
Capacity (kapacitet) → kredittagarens förmåga att driva en verksamhet som 
kan återbetala krediten 
Character (karaktär) → kredittagarens beslutsamhet att återbetala krediten 
(icke finansiell information) 
Capital (kapital) → företagets tillgängliga medel 
Collateral (säkerheter) → alternativ källa till återbetalning 
Conditions (förhållanden) → nuvarande marknadsförhållande och allmänna 
ekonomiska förhållanden (yttre förhållanden, konjunktur m.m.) 

• Vilken påverkan anser Ni att det första intrycket med personen har för 
kreditbedömningen? 

• Hur anser Ni att det första intrycket av en person kan fås genom sociala medier?  
• Vilken påverkan anser Ni att sociala medier har för er kreditbedömning?  

 
Kreditbeslut 

• Vilken betydelse har magkänslan när Ni fattar ett kreditbeslut?  
• I vilken utsträckning anser Ni att sociala medier kan ligga till grund för det slutgiltiga 

kreditbeslutet?  
 
Kredituppföljning  

• Hur går Ni tillväga vid en kredituppföljning och vilken information används?  
• Varför/varför inte använder Ni sociala medier vid kredituppföljning?  



	 II	

• Hur skulle Ni kunna tänka er att använda sociala medier för uppföljning av 
kredittagaren?   

 
Sociala medier 

• Var i kreditgivningsprocessen anser Ni att det är lämpligt att använda sociala medier? 
Varför? Ansökan, bedömning, beslut, uppföljning. 

• Vilka fördelar/nackdelar anser Ni att det finns/kan komma att finnas vid användning 
av sociala medier i kreditgivingen?  

• Vilka möjligheter anser Ni det finns i framtiden att använda sociala medier vid 
kreditgivning?  
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Bilaga 2 – Intervjuguide ansvarig sociala medier	 

Allmänt 
• Vad har du för arbetstitel och vilka är dina arbetsuppgifter? 
• Vänligen beskriv hur Ni definierar sociala medier.  
• Hur anser Ni att er bank använder sig av sociala medier idag? 

 
Kreditgivningsprocessen 
Kreditansökan 

• Vilka möjligheter/problem ser ni med att banken samlar in information genom sociala 
medier?   

 
Kreditbedömning 

• Hur anser Ni att det första intrycket av en person kan fås genom sociala medier?  
• Vilken påverkan anser Ni att sociala medier har för er bank?  

 
Kreditbeslut 

• I vilken utsträckning anser Ni att sociala medier kan ligga till grund för ett 
kreditbeslut?  

 
Kredituppföljning 

• Hur anser Ni att sociala medier kan användas för att följa upp ett företag/en 
kredittagare?  

 
Sociala medier 

• Vilka möjligheter anser Ni det finns i framtiden att använda sociala medier vid 
kreditgivning? Fråga om i vilka steg i processen.  

• Vilka fördelar/nackdelar anser Ni att det finns/kan komma att finnas vid användning 
av sociala medier i kreditgivingen?  
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