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Sammanfattning	  	  
 
Uppsatsens titel: Hur arbetar banker med relationsbaserad och transaktionsbaserad 
kreditgivning till små företag? 
 
Uppsatskurs: Civilekonomuppsats, avancerad nivå, 30 hp. 
 
Författare: Gary Lindell 
 
Handledare: Arne Söderbom  
 
Problembakgrund: Bankerna på den svenska marknaden är små företags viktigaste 
finansiär. 99,4 % av de registrerade företagen i Sverige räknas som ”små” med färre än 50 
anställda. Därför är det problematiskt att företagen upplever att de är underfinansierade och 
inte får möjlighet att växa. Alla samhällets parter hade fått en höjd marginalnytta om det 
upplevda finansiella gapet hade minskat. Tidigare studier styrker att relationsutlåning är bättre 
på att effektivt bedöma små företag. Men nyare forskning påvisar att utlåningsteknik eller 
organisationsstruktur inte har någon inverkan på omfattningen eller prissättningen på lån till 
små företag. Det är därför intressant att undersöka hur svenska banker arbetar med 
kreditgivning till små företag och hur de använder relationsbaserad och transaktionsbaserad 
utlåning.   
 
Problemformulering: Hur arbetar banker med relationsbaserad och transaktionsbaserad 
utlåning till små företag? 
 
Syfte: Studiens syfte är att utifrån en begreppsutvecklande ansats beskriva svenska bankers 
utlåning och analysera hur de arbetar med olika utlåningstekniker vid kreditgivning till små 
företag 
 
Metod: För en att få djup ingående data har en kvalitativ metod används. Empirin insamlades 
via sex besöksintervjuer på landets viktigaste banker.  
 
Resultat: Bankerna använder sig generellt sätt av en kombination av relationsutlåning och 
transaktionsutlåning. Resultatet visar att kreditgivningen går emot att bli mer standardiserad 
och att skillnaderna mellan bankerna minskar. De som har rationaliserat kreditgivningen mest 
i urvalet är SEB, Nordea och Danske Bank medan Länsförsäkringar, Handelsbanken och 
Swedbank har en mer traditionell relationsbaserad kreditgivning.  
 
Nyckelord: Kreditgivning, utlåningsteknik, relationsbaserad, transaktionsbaserad, SME.  
  



Abstract	  
	   
Title: How do banks work with relationship-lending and transaction-based lending to small 
businesses 
 
Course: Masters Degree in Business Administration, 30 credits.  
 
Author: Gary Lindell 
 
Advisor: Arne Söderbom  
 
Background: Banks on the Swedish market are small businesses main financiers. 99.4% of 
the registered companies in Sweden are considered as "small" with fewer than 50 employees. 
That is why it’s a problem that companies feel that they are underfinanced and not given the 
opportunity to grow. All parts of society will be better of if the perceived funding gap had 
decreased. Previous studies shows that relationship lending is better suitable to effectively 
assess small businesses. But recent studies shows that lending technology or organizational 
structure has no impact on the extent or the pricing of loans to small businesses. Thus it’s 
interesting to examine how Swedish banks work with loans to small businesses and especially 
how they work with relationship-lending and transaction-based lending.  
 
Problem: How do banks work with relationship-lending and transaction-based lending to 
small businesses?  
 
Purpose: The purpose of this paper is to describe swedish banks lending to small businesses 
and examine how they work with relationship-lending and transaction-based lending.  
 
Methodology: In order to obtain the right data required to write this paper a qualitatative 
study was conducted. The data was obtained through six interviews with employees from the 
most important banks in Sweden.  
 
Results: The banks usually use a combination of relationship-lending and transaction-based 
lending. The result shows that the banks that operates in the swedish market have rationalised 
their lending process and that the differences between the banks narrows. The banks that have 
rationalised the most are SEB, Nordea and Danske Bank while Länsföräkringar, 
Handelsbanken and Swedbank still have a more traditional view on lending than the first 
three.  
 
Keywords: Lending, credit, lending technology, transaction, relationship, SME.  
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1.	  Inledning	  	  
 
I följande del kommer problembakgrunden, problemdiskussionen, syftet, forskningsfrågan och 
studiens disposition att presenteras. 
 
1.1	  Problembakgrund	  
 
Bankerna verksamma på den svenska marknaden utgör en vital del i det finansiella systemet 
eftersom människans välfärd är beroende av ett fungerande banksystem (Richard, Chijoriga & 
Kaijage, 2008; Svenska Bankföreningen, 2013). De har en viktigare roll i Sverige eftersom vi 
har ett relations- och bankorienterat finansieringssystem där banker och andra finansiella 
intermediärer är svenska företags viktigaste finansiärer (Sjögren & Zackrisson, 2005).  
 
Mitt intresse grundar sig i förhållandet mellan bankers metoder för utlåning och små företags 
möjligheter till krediter. Tidigare forskning visar att banklån är den viktigaste externa 
finansieringskällan för små företag (Berggren, 2002; Bruns, 2003; Silver, 2001, Winborg & 
Landström, 2001). De små företagen utgör 99,4 % av Sveriges 1 069 507 företag och 
definieras enligt Ekonomifakta och SCBs företagsdatabas som de företag som har mellan 0-
49 anställda, även om de också kan delas upp i enmansföretag med 0 anställda och 
mikroföretag med 1-9 anställda (Ekonomifakta, 2014). Enligt EU kommissionens (2013) 
rapport står de även för 65 % av arbetstillfällena inom den privata sektorn, 57 % av 
förädlingsvärdet och 9 av 10 av de nya arbetstillfällena de senaste 20 åren. Antalet små 
företag, och antalet anställda i små företag ökar dessutom snabbare i Sverige än EU-
genomsnittet vilket innebär att de utgör en av de mest intressanta kundgrupperna för bankerna 
(Berggren, 2003).  
 
En av bankernas uppgifter är att arbeta för riskminimering och finansiell stabilitet, speciellt 
efter tidigare finansiella kriser (Svenska Bankföreningen, 2013). Att minimera risk är centralt 
på grund av den systematiska risken som förknippas med branschen. Den systematiska risken 
kan beskrivas som risken att hela det finansiella systemet kollapsar på grund av 
sammankopplingen mellan alla finansiella institutioner. (Bessis, 2011). För att minska risken 
är det därför viktigt att hantera den individuella risken vid varje kreditbeslut.  
 
Kreditrisken är kopplad till risken vid kreditgivningsprocessen där en 
kreditvärdighetsbedömning är en viktig faktor för att avgöra utfallet (Andersson, 2003; Nazari 
& Alidadi, 2013). Kreditvärdighetsbedömningen är central för att företaget överhuvudtaget 
ska kunna få ett banklån beviljat. Det är därför viktigt att banken gör en korrekt bedömning av 
kredittagaren för att kunna avgöra om det är möjligt att företaget kan uppfylla sitt åtagande 
(Andersson, 2003; Bruns, 2003). Enligt Svensson (2003) omfattar en 
kreditvärdighetsbedömning en bedömning av företagets framtida intjänings- & 
betalningsförmåga och en säkerhetsbedömning. Företagets fortlevnadsförmåga ligger i fokus 
för att avgöra om det går att anta att de kan betala framtida amorteringar och räntor. 
Tillgångarna används som säkerheter för att kunna betala av lånet vid finansiella problem.  
 
1.2	  Problemdiskussion	  	  
 
Tidigare forskning har pekat på att det är mer sannolikt att små företag finansieras av små, 
och inhemska banker (små banker definieras som att de inte är börsnoterade och att den 
största ägaren också styr banken) eftersom de är mer lämpade för relationsutlåning baserad på 
huvudsakligen mjuka variabler som kredithandläggaren samlat in genom täta och personliga 
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affärsförhållanden med företagen (Berger & Udell, 2002). Mjuka variabler kan definieras som 
icke finansiella faktorer medan hårda variabler är finansiella faktorer (Bartoli, Ferri, Murro & 
Rotendi, 2013).  
 
Relationsutlåning ger enligt forskarna ett bättre utfall på små företag eftersom de inte är lika 
transparanta som stora företag och är därmed inte lämpliga kandidater för 
transaktionsutlåning (Berger & Udell, 1996; Berger, Kayshap & Scalise J, 1995; Berger, 
Klapper & Udell G, 2001; Trönnberg & Hemlin, 2012). Svenska studier styrker att 
relationsutlåning huvudsakligen baserad på mjuka kvalitativa variabler kan vara lämpligare 
för små företag eftersom de standardiserade finansiella modellerna betonar mått och analyser 
baserade på kvantitativ information anpassade för stora företag (Landström, 2003; Svensson 
& Ulvenblad, 1994). Det finns också forskning som visar att centraliserade och hierarkiska 
banker kan ha en negativ inverkan på lån till små företag eftersom företagen hellre söker sig 
till decentraliserade banker som värdesätter mjuk information högre (Canales & Nanda, 2012; 
Stein, 2002).  
 
Bankernas strategi kan därmed medföra problem för framförallt små företag. Trots att 
utlåningen räknas som ett av de mest lönsamma affärssegmenten har små företag svårare än 
stora företag att erhålla bankfinansiering (Bruns, 2003). Det kan delvis bero på att det finns ett 
finansiellt gap mellan de och bankerna. Det vill säga att företagen efterfrågar mer kapital än 
vad bankerna är villiga att låna ut. Teorierna om det finansiella gapet är välutforskade, och det 
finns många studier som visar att det verkligen existerar ett finansiellt gap mellan långivare 
och företag (Beck, Demirgüc-Kunt, Laeven & Maksimovic, 2006; Beck, Demirgüc-Kunt & 
Maksimovic, 2005; Beck, Demirgüc-Kunt & Maksimovic, 2008; Berger & Udell, 1998; 
Cressy, 2002; Företagarna, 2014; Landström, 2003; Schiffer & Weder, 2001; Vos, Yeh, 
Carter & Tagg, 2007).  
 
Ett finansiellt gap innebär att den finansiella marknaden är ineffektiv. Små företag behöver 
finansiering för tillväxt och bankerna kan enligt traditionella ekonomiska teorier antas vilja 
utöka kreditgivningen för att maximera vinsten (Frank, 2013). Det innebär att det ligger i allas 
intresse att minska gapet. Gapet kan minskas med en effektiv kreditgivning eftersom 
kreditvärdighetsbedömningen är en viktig faktor som beaktas när banken avgör om de ska 
finansiera ett företag (Andersson, 2003). En ineffektiv kreditgivningsprocess för små företag 
medför osäkerhet eftersom de generellt sätt inte är lika transparanta som stora företag (De la 
Torre, Peria & Schmukler, 2010). Osäkerhet är inget bankerna gillar och deras tillåtna 
risktagande är hårt reglerat i t.ex. FFFS 2004:6.  
 
Det finansiella gapet kan vara ett resultat av informationsasymmetri mellan företaget och 
banken. Små företag är utsatta för mindre extern granskning än större företag och 
redovisningskvalitén är sämre vilket bidrar till att företagaren vet mer om företaget än 
banktjänstemannen (Landström, 2003). Bankernas ovilja att ta risk tillsammans med att små 
företag inte är lika transparanta som stora företag medför att risken anses som högre och det 
blir svårare att få finansiering (Caouette, Altman, Narayanan & Nimmo, 2008).  
 
Alla rationella parter vill minska det finansiella gapet och eftersom en effektiv 
kreditbedömning är avgörande vid kreditbeslutet (Andersson, 2003) är det viktigt att veta hur 
och på vad beslutet är uppbyggt. Forskningen runt kreditgivning till små företag brukar 
kategoriseras utifrån två utgångspunkter för att bedöma företagets kreditvärdighet. Den första 
brukar kallas för den relationsbaserade utlåningen. Den relationsbaserade utlåningen strävar 
efter att bedöma faktorer som inte ryms inom ramarna för den transaktionsbaserade 
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utlåningen. Exempel på faktorer som beaktas är entreprenörens personliga egenskaper, 
affärsplanen och affärsrelationer (Berger & Udell, 2006; Degryse & Van Cayseele, 2000; 
Udell, 2008). Den andra utgångspunkten är den transaktionsinriktade som innebär att banken 
granskar den finansiella informationen som exempelvis de sifferbaserade finansiella 
rapporterna, budgetar och säkerheter (Berry & Robertson, 2006; Deakins, Whittam & Wyper, 
2010; Kumra, Stein & Assersohn, 2006).  
 
Trots att tidigare forskning poängterar att kreditgivning baserad på mjuka variabler är 
lämpligare för små företag har kreditgivningen sedan i början av 90-talet övergått till att bli 
mer standardiserad (Udell, 2008). Marginalerna på lån har minskat och bankerna har varit 
tvungna att hitta nya förhållningssätt till kreditgivningen för att kunna effektivisera processen 
(Caouette et al, 2008). Den standardiserade utlåningen är främst baserad på kvantitativ 
historisk data som används i matematiska och statistiska modeller för att avgöra 
sannolikheten att företaget kan fullfölja sitt åtagande (Udell, 2008; Caouette et al, 2008).  
 
Forskare, framförallt Berger och Udell (2006), har i takt med att kreditgivningen blivit allt 
mer standardiserad börjat ifrågasätta den tidigare synen på små företags finansiering. De 
hävdar att stora banker med centraliserad organisationsstruktur kan vara lika effektiva på att 
bedöma små företag genom använda transaktionsbaserade utlåningsmetoder som t.ex. 
tillgångsbaserad utlåning, factoring, leasing och credit scoring (Berger & Black, 2011; 
Berger, Rosén & Udell, 2007; Berger & Udell, 2006; De la Torre, Peria & Schmukler, 2010). 
Beck, Demergüc-Kunt och Peria (2011) fortsätter på deras resonemang genom att visa 
empiriskt att omfattningen, typen och prissättningen på lån till små företag inte är starkt 
korrelerade med utlåningstekniken (begrepp översatt från engelskans ”lending technology” 
som avser om banken tillämpar en relationsbaserad eller transaktionsbaserad utlåning) eller 
organisationsstrukturen. Resultatet styrker inte heller att relationsutlåning skulle vara 
förknippat med ett större och billigare utbud av finansiering till små företag som tidigare var 
konsensus i forskningen. 
 
Eftersom utlåningstekniken eller organisationsstrukturen inte längre tycks vara starkt 
korrelerad med omfattningen och prissättningen på lån till små företag (Beck, Demergüc-
Kunt & Peria, 2011) samt att kreditgivningen har blivit allt mer standardiserad (Udell, 2008) 
är det intressant att undersöka hur de svenska bankerna arbetar för att på ett effektivt sätt 
bedöma små företag korrekt med avsikt att minska det finansiella gapet och maximera 
vinsten. Trönnberg och Hemlin (2012) betonar i sin artikel om kredithandläggares 
beslutsfattande också att det saknas forskning på hur de olika utlåningsteknikerna 
(relationsbaserad och transaktionsbaserad) appliceras i kreditgivningsprocessen till små 
företag.   
 
Utifrån ovanstående teoretiska problem med tanke på att jag intar ett bankperspektiv samt vad 
Trönnberg och Hemlin (2012) efterfrågar mer forskning kring hur banker använder 
utlåningsteknikerna i kreditgivningsprocessen leder det fram till nedanstående 
problemformulering med syfte att täcka den teoretiska kunskapsluckan kring arbetandet med 
utlåningsteknikerna vid kreditgivningen till små företag. För att besvara frågeställningen och 
uppfylla syftet baseras frågeformuläret på frågor som härleds ur referensramen som är baserad 
på tidigare forskning om kring varför små företag är underfinansierade, vad kreditgivningen 
brukar innehålla och de olika utlåningsteknikerna. Anledningen till det är att teorierna om 
finansieringsproblem och på vad kreditgivningen är baserad på påverkar hur banken arbetar 
med utlåningsteknikerna och är därmed tvunget att ha med för att få en bra helhetsbild.      
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1.3 Problemformulering  
 
Hur arbetar banker med relationsbaserad och transaktionsbaserad utlåning till små företag? 
 
1.4 Syfte 
 
Studiens syfte är att utifrån en begreppsutvecklande ansats beskriva svenska bankers utlåning 
och analysera hur de arbetar med olika utlåningstekniker vid kreditgivning till små företag.  
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1.5	  Disposition	  	  
 

 
 
 
Figur 1. Studiens disposition  

Kapitel	  2	  Teoretisk	  
referensram	  

•  Den teoretiska referensramen behandlar de teorerier som ligger till 
grund för studien. Den är uppdelad i tre huvudsakliga teman, allmänt 
om kreditgivning till små företag, modeller och metoder för 
kreditgivning och kreditpolicy och regelverk.  

Kapitel	  3	  
Metod	  

•  Metodkapitlet behandlar studiens tillvägagångssätt, metodval, 
vetenskapligt förhållningssätt, datainsamling, operationalisering, 
analysmetod samt validitet och reliabilitet.  

Kapitel	  4	  
Empiri	  

•  Empirikapitlet innehåller data insamlat ifrån 6 kvalitativa intervjuer, 
varav fem besöksintervjuer och en telefonintervju. Datan är strukturerad 
efter tematiseringen härledd från operationaliseringen och 
intervjuguiden.  

Kapitel	  5	  
Analys	  

•  I detta avsnitt analyseras den insamlade datan med teorin efter 
begreppen och temana som är presenterade i empirin och den teoretiska 
referensramen. 

Kapitel	  6	  
Slutsats	  	  

•  I detta kapitel sammanfattas studien och resultatet presenteras.  
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2.	  Teoretisk	  referensram	  	  
 
Den teoretiska referensramen innehåller tidigare forskning och tillgänglig information som 
studien använder sig av för att genomföras. Det som återges i referensramen är hämtat från 
tidigare forskning i vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter som är relevanta för ämnet.  
 
2.1	  Sammanfattning	  av	  teoretisk	  referensram	  
 
Finansieringsproblem för små företag beskriver att bankfinansiering är den viktigaste 
finansieringskällan för små företag, samtidigt har små företag det svårare att få finansiering än 
stora företag (Bruns, 2003). Det beror på att det finns ett finansiellt gap mellan företagen och 
bankerna (Beck, Demirgüc-Kunt, Laeven & Maksimovic, 2006; Beck, Demirgüc-Kunt & 
Maksimovic, 2005; Beck, Demirgüc-Kunt & Maksimovic, 2008; Berger & Udell, 1998; 
Cressy, 2002; Företagarna, 2014; Landström, 2003; Schiffer & Weder, 2001; Vos, Yeh, 
Carter & Tagg, 2007). Att det finns ett finansiellt gap kan bero på flera faktorer, det kan 
delvis förklaras av preferenserna för eget kapital och informationsasymmetri baserat på 
traditionella ekonomiska teorier som pecking order teorin och agentteorin. Men även 
erfarenheten hos kreditbedömarna, hög risk, höga transaktionskostnader, bristfällig kunskap 
om olika finansieringsalternativ, bankernas organisationsstruktur och regelverk (Andersson, 
2003; Bruns, 2003; Canales & Nanda, 2012; Landström, 2003; Stein, 2002).  
 
Kreditgivningsprocessen beskriver hur banktjänstemännen arbetar och vilka faktorer de 
beaktar vid kreditbeslutet. Som hjälp att granska företagen kan bankerna använda sig av det 
välkända ramverket som kallas för ”The Five C’s of Credit” (Brody & Frank, 1998). De fem 
”C’na” betecknar 5 faktorer som kredithandläggarma bedömer vid kreditgivningen, de består 
av: character (karaktär), capacity (kapacitet), conditions (förhållanden), capital (kapital) och 
collateral (säkerheter). Med hjälp av dessa faktorer kan kredithandläggarna kategorisera 
informationen och sedermera avgöra företagets styrka i de olika områdena (Beulieu, 1994; 
Beody & Frank, 1998).   
 
Utlåningsteknik kallas de två utgångspunkterna inom forskningen som banktjänstemännens 
kreditgivning har när de bedömer företagen. De kategoriseras utifrån begreppen 
relationsutlåning och transaktionsutlåning (Berger & Udell, 2006). Teoretiskt sätt utgår 
relationsutlåningen ifrån att analysera fler mjuka variabler genom täta möten mellan banken 
och företagaren för att uppskatta företagets framtida läge och därmed återbetalningsförmågan. 
Den transaktionsbaserade utlåningen grundar sig på att bedöma kreditens risk via hårda data 
som speglar företagets välmående (Svensson, 2003). Transaktionsutlåningen kan delas in i 
fem underkategorier. Utlåning baserad på finansiella rapporter (financial statement lending), 
small business credit scoring (SBCS), tillgångsbaserad utlåning (asset based lending), 
fakturabelåning (factoring) och checkkredit (trade credit) (Berger & Udell, 2006). 
Kreditgivningen i praktiken är däremot nästintill aldrig så tydligt uppdelad utan de flesta 
kreditgivningsprocesserna kompletterar teknikerna för att få en mer komplett bild av företaget 
(Caouette et al, 2008).  
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Figur 2. Studiens referensbegrepp i kontext.  
 
De tre begreppen i figur 2 kopplas samman på följande sätt: finansieringsproblemen för små 
företag kan bero på hur och vad banken lägger fokus på vid kreditgivningsprocessen men 
växelvis påverkas kreditgivningsprocessen av osäkerhet och risk som härleds från teorierna 
om det finansiella gapet. Utlåningstekniken samverkar på ett liknande sätt med 
finansieringsproblemen för små företag. Vissa delar av finansieringsproblemen för små 
företag kan förklara varför banken använder sig av en viss utlåningsteknik och vice versa. 
Kreditgivningsprocessen och utlåningstekniken samverkar inte på samma sätt, däremot så kan 
de olika underkategorierna inom the Five C’s of credit sorteras utifrån en relationsbaserad 
eller transaktionsbaserad ansats. Karaktären kan kategoriseras som en relationsbaserad del 
medan kapitalet och säkerheterna är enklare att sköta med en transaktionsbaserad ansats. 
Förhållanden och kapaciteten är svårare att kategorisera rakt av och kan granskas via både en 
relationsbaserad och en transaktionsbaserad ansats. Det innebär att bankerna lägger olika 
mycket vikt på de fem faktorerna beroende på vilken ansats de har.  
 
  

Finansieringsproblem	  för	  små	  företag	  
Finansiellt	  gap	  

Utlåningsteknik	  
Relationsbaserad	  

Transaktionsbaserad	  	  
	  

Kreditgivningsprocessen	  
Five	  C's	  of	  credit	  
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2.2	  Finansieringsproblem	  för	  små	  företag	  	  	  
 
Tidigare forskning kring finansiering av små företag visar att banklån är den viktigaste 
externa finansieringskällan för små företag (Berggren, 2002; Bruns, 2003; Silver, 2001, 
Winborg & Landström, 2001). Trots att utlåningen räknas som ett av de mest lönsamma 
affärssegmenten för bankerna har små företag svårare än stora företag att få finansiering 
(Bruns, 2003). Det kan delvis bero på att det finns ett finansiellt gap mellan små företag och 
bankerna. Ett finansiellt gap kan enklast förklaras som att det finns en matchningsproblematik 
mellan efterfrågesidan och utbudssidan (Landström, 2003). Att det finns ett finansiellt gap 
mellan små företag och finansiärerna är något som de flesta akademikerna som forskar i 
området har konstaterat (Beck, Demirgüc-Kunt, Laeven & Maksimovic, 2006; Beck, 
Demirgüc-Kunt & Maksimovic, 2005; Beck, Demirgüc-Kunt & Maksimovic, 2008; Berger & 
Udell, 1998; Cressy, 2002; Företagarna, 2014; Landström, 2003; Schiffer & Weder, 2001; 
Vos, Yeh, Carter & Tagg, 2007).  
 
Det finansiella gapet brukar beskrivas som ett problem som finns på utbudssidan, det vill säga 
att företagen efterfrågar mer kapital än vad bankerna är villiga att finansiera (Landström, 
2003). Orsaker till att ett finansiellt gap på utbudssidan kan uppstå är att risken är för hög, 
finansiärerna inte har tillräcklig kompetens eller finansiella instrument för att bedöma små 
företag samt att den relativa transaktionskostnaden är för hög. Från efterfrågesidan kan det 
bero på att företaget har bristande kunskaper om vilka finansieringsformer som finns att tillgå 
och vad som krävs för att erhålla dessa samt en mer negativ inställning till extern finansiering 
(Bruns, 2003; Landström, 2003). 
 
Det finansiella gapet kan också vara ett resultat av informationsasymmetri mellan företaget 
och banken. Små företag är utsatta för mindre extern granskning än större företag och 
redovisningskvalitén är sämre vilket bidrar till att företagaren vet mer om företaget än 
banktjänstemannen. Informationsasymmetrin är däremot inte alltid till bankens nackdel, den 
tycks vara dubbelriktad. Företagarna kan ha vaga uppfattningar om marknaden och branschen 
samt dålig kunskap om hur de attraherar nytt kapital, något banktjänstemännen har större 
kunskap om (Landström, 2003). 
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Figur 3: En överblick på den finansiella marknaden för kreditgivning.  
 
Figur 3 är delvis baserad på den av Landström (2003, sid. 14). Figuren speglar faktorer som 
kan påverka kreditgivningen till små företag och visa varför vissa företag förblir 
underfinansierade. Vänstersidan med bankerna står för utbudet av kapital medan företagen 
står för efterfrågan. Mellan bankerna och företagen finns ett finansiellt gap som kan bero på 
flertalet orsaker som finns presenterade i fyrkanterna under respektive rubrik. Anledningar till 
att det finns ett utbudsunderskott hos bankerna är att det medför hög risk, höga 
transaktionskostnader, att bankmännens erfarenhet och kunskap kan göra att de inte vågar 
låna ut till företagen samt att regelverk och den interna kreditpolicyn kan förbjuda vissa lån. 
Anledningar till att företagen blir underfinansierade kan också vara på grund av deras egen 
brist på kunskap om olika finansieringslösningar och att de i stor utsträckning föredrar internt 
upparbetat kapital. Informationsasymmetrin är en av orsakerna som tycks vara dubbelriktad 
medan de andra orsakerna är mer specifika på utbuds- respektive efterfrågesidan.  
 
2.2.1	  Orsaker	  till	  ett	  finansiellt	  gap	  	  
 
Det finns flera orsaker till att ett finansiellt gap uppstår. De finns presenterade i figuren ovan 
samt i detta avsnitt. Först presenteras två erkänt viktiga ekonomiska teorier; agentteorin och 
pecking order teorin följt av ytterligare faktorer som kan orsaka finansieringsproblem för små 
företag.  
 
Agentteorin	  och	  informationsasymmetri	  
 
En viktig förklaring till varför finansiering till små företag är komplext är att det existerar 
asymmetrisk information. Informationsasymmetrin existerar enligt Burda och Wyplosz 
(2012) eftersom det är oundvikligt att bankerna vet mindre om låntagarnas kreditvärdighet än 
låntagarna själva. Det förklaras vidare i den ekonomiska teorin som kallas agentteorin 
(agency theory). Agentteorin speglar informationsasymmetrier mellan insiders och outsiders 
och utgår ifrån 1960- och 70-talets upptäckter om att olika parter i samma organisation har 
olika förhållande till risk. Framförallt handlar det om problem som kan uppstå i förhållandet 
mellan ett företags ägare (principal) och dess ledning (agent). Problemen kan uppstå när 
principalen och agenten har olika intressen eller mål och det är svårt och dyrt för principalen 
att bevaka vad agenten faktiskt gör. Men även problem som uppstår när principalen och 
agenten har olika inställning till risk och de därmed vill investera i olika projekt (Eisenhardt, 

Banker Små företag Finansiellt gap 

Informationsasymmetri 

- Hög risk 
- Transaktionskostnader  
- Bankmännens erfarenhet 
- Brist på kompetens och- 
finansiella analysinstrument  
 Regelverk och kreditpolicy 

 

- Brist på kunskap 
- Attityden till 

externt kapital 

Utbud av kapital Efterfrågan på kapital 
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1989). 
 
Förhållandet mellan företaget och banken är att företaget har mer information om det 
finansiella läget vilket kan leda till ett snedvridet urval (adverse selection) (Burda & Wyplosz, 
2012). Ett snedvridet urval kan innebära att en låntagare tenderar att undanhålla 
omständigheter som annars hade lett till avslag på kreditbeslutet. Små företag är dessutom 
utsatta för mindre extern granskning och har mindre incitament från en tredje part att 
tillhandahålla information än stora företag. Redovisningskvalitén är också generellt sämre 
vilket ökar asymmetrin. Det är efterfrågan på redovisningsinformation från intressenterna som 
gör att större och framförallt noterade bolag har högre kvalité på redovisningen (Ang, 1991; 
Landström, 2003). Det är även vanligt att ägaren och företagsledningen är samma person 
vilket ökar ägarens informationsövertag på banken (Ball & Shivakumar, 2005).  
 
Informationsasymmetrin påverkar i princip alla finansiella transaktioner och medför att 
banker alltid gör dåliga kreditbeslut som resulterar i kreditförlust som inte betalas tillbaka 
tillfullo. Informationsasymmetrin är däremot inte alltid till finansiärens nackdel, den tycks 
vara dubbelriktad. Företagarna kan ha vaga uppfattningar om marknaden och branschen samt 
dålig kunskap om hur de attraherar nytt kapital, något banktjänstemännen är bättre på 
(Landström, 2003). 
 
Pecking	  order	  teorin	  
 
Det är inte enbart problem som bidrar till ett finansiellt gap. Pecking order teorin visar att små 
företags underfinansiering inte enbart beror på restriktioner på utbudssidan (Landström, 
2003). Teorin förklarar företags val av finansieringsalternativ och kapitalstruktur. De tre 
finansieringsalternativen som finns tillgängliga är interna medel, lånefinansiering och 
aktieägartillskott. Pecking order teorin hävdar att företagen föredrar internt förvärvat kapital 
före lånekapital och aktieägartillskott. Finansieringskostnaden ökas generellt av förekomsten 
av asymmetrisk information vilket gör att lånefinansiering inte ses som lika attraktivt för små 
företag med hög asymmetrisk information. (Brealey, Myers & Allen, 2010).  
 
Den hierarkiska ordningen i preferenserna till eget kapital beror också på att ägarna vill 
behålla kontrollen och flexibiliteten över företaget. Det är även därför företagen föredrar 
lånekapital framför externt ägarkapital. Ett undantag till pecking order teorin anses vara små 
snabbväxande bolag som, inte ovanligt IT-bolag, i högre grad använder sig av 
aktieägartillskott istället för lånefinansiering när de internt genererade medlen är slut. 
(Brealey et al, 2010). Studier på små och medelstora företag stödjer teorins applicerbarhet på 
små företag trots att den i första hand är baserad på större bolag (Lopéz-Gracia & Sogorb-
Mitra, 2008; Serrasqueiro & Nunes, 2015).  
 
Erfarenhet	  hos	  kreditbedömarna	  
 
Erfarenheten hos kreditbedömarna kan också vara en bidragande faktor till ett finansiellt gap. 
Andersson (2003) skriver att erfarna kredithandläggare lättare bör kunna urskilja vilka 
faktorer som är viktiga i kreditbedömningen som inte innefattas eller berörs av modellerna 
som används. Det är framförallt mjuka variabler som uppfattas i samband med mötet med 
kredittagaren. Den största skillnaden mellan erfarna och oerfarna handläggares granskning 
ligger enligt studien i resultaträkningen och den kvalitativa informationen medan 
bedömningen av balansräkningen var mer snarlik. Andersson (2003) kom slutligen fram till 
att de erfarna kredithandläggarna använde sig utav mer information än oerfarna vilket 
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medförde att de i större utsträckning nekade kredittagaren. 
 
En kvalitativ studie av Ulvenblad och Ulvenblad (2012) från ett närliggande geografiskt 
område som denna uppsats innefattar kom fram till att erfarna kredithandläggare kunde 
kategoriseras som mer relationsinriktade och lade mer fokus på personen och affärsidén 
medan de oerfarna lade större fokus på hårda data. Nyckeltal som ansågs viktigast var 
soliditet och kassalikviditet, som även Andersson (2003) kommer fram till. Anderssons studie 
pekade på att det inte fanns någon skillnad angående användandet av nyckeltalen medan 
Ulvenblad och Ulvenblad (2012) kom fram till att de erfarna använde sig av nyckeltalen i 
högre utsträckning medan de oerfarna främst granskade balansräkningen.  
 
Risk	  
 
Med alla krediter medföljer det en risk att låntagaren inte kan fullfölja sina förpliktelser.  
Risken för många små, men framförallt nystartade företag är att de avvecklas eller går i 
konkurs kort efter uppstarten. Det tycks därför vara stor risk att finansiera framförallt nya 
företag, men även små eftersom det medför en risk som de inte är beredda att ta. Det kommer 
alltid att förekomma felaktigt bedömda krediter. Det spelar ingen roll hur stor kompetens 
kredithandläggarna har, den mänskliga faktorn kommer alltid att medföra att risker missas 
och prissätts felaktigt vilket leder till kreditförluster (Couette et al, 2008).  
 
Risken för betalningsinställelse kan delas in i rörelserisk och finansiell risk. Rörelserisken 
berör företagets egen verksamhet och marknadsfaktorer. Rörelserisken kan exempelvis mätas 
i variationen på räntabilitet på totalt kapital. Finansiella risken är förknippad med företagets 
kapitalstruktur och påverkas av t.ex. försämrad kassalikviditet, soliditet och förändring av 
skuldsättningsgraden (Svensson & Ulvenblad, 1994). Risken vid en eventuell 
betalningsinställelse kan enligt delas in i tidsrisk och realisationsrisk. Tidsrisken skildrar 
svårigheten att göra en korrekt bedömning av en tillgångs värde i framtiden samt att beakta 
eventuellt depreciering av tillgångarna som sker vid en konkurs. Realisationsrisken är risken 
som banken har att de på grund av omständigheterna vid konkursen inte får ut maximalt av 
tillgångens värde jämfört med om det hade sålts under normala förhållanden (Svensson & 
Ulvenblad, 1994).  
 
Transaktionskostnader	  	  
 
Höga transaktionskostnader ses i forskningen som en anledning till att ett finansiellt gap kan 
uppstå. Det är generellt sätt svårare för små företag att få krediter. Det kan delvis bero på att 
transaktionskostnaden anses som hög vid kreditgivning till små företag eftersom lånen antas 
vara mindre än för större företag. Det krävs mycket arbete för att få fram tillräckligt med 
information som kan ligga till grund för kreditbeslutet (Bruns, 2003). Det styrks även av 
Landström (2003) som går vidare med att det blir relativt dyra transaktioner för bankerna 
eftersom det krävs mycket jobb för små potentiella räntevinster, vilket gör att kapitalet lätt 
flyter till större företag. Detta förhållande gäller allt annat lika, om det finns stora 
tillväxtmöjligheter eller möjligheter till ett utökat affärsförhållande kan transaktionskostnaden 
på det första lånet minska relativt sätt.  
 
Kunskapsproblem	  	  	  
 
Det finns forskning som tyder på att det finns ett ”kunskapsgap” mellan företaget och banken 
som kan bidra till ett finansiellt gap. Det finns en brist på kunskap och finansiella instrument 
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för att analysera små företag, speciellt nya innovativa företag som påverkar utbudet på 
krediter till små företag. De finansiella instrumenten och analysverktygen är ofta anpassade 
för utvecklade och etablerade verksamheter vilket gör att småföretag kan missgynnas 
(Landström, 2003; Svensson & Ulvenblad, 1994).  
 
Bankernas brist på kunskap för att analysera småföretagen är inte den enda anledningen till att 
det uppstår ett kunskapsgap. Företagarna har oftast ingen kunskap om alla olika 
finansieringsmöjligheter som finns tillgängliga. Det medför även att de inte har all kunskap  
om vilka krav som ställs för att kunna attrahera kapital (Landström, 2003).   
 
2.2.2	  Organisationsstruktur	  
	  
Bankernas organisationsstruktur kan också vara en del av förklaringen till att det existerar ett 
finansiellt gap. Tidigare studier visar att små företag tenderar att vara kunder hos 
decentraliserade banker eftersom de i större utsträckning använder sig av relationsbaserad 
utlåning. Den tidigare konsensusen tydde också på att stora och utländska banker hade en 
komparativ nackdel vad gällde lån till små företag eftersom de var bättre på 
transaktionsutlåning. Anledningen till att företagen sökte sig till de decentraliserade bankerna 
var för att de visste att de värdesätter mjuk information i högre utsträckning än centraliserade 
banker vilket passar bättre för icke-transparenta företag. Det innebär att bankernas 
organisationsstruktur kan ha både en positiv och en negativ inverkan på lån till små företag 
(Berger & Udell, 2006; Canales & Nanda, 2012; Stein, 2002). Men enligt en kvantitativ 
studie av Beck, Demergüc-Kunt och Peria (2011) är inte organisationsstrukturen korrelerad 
med varken omfattningen, typen eller prissättningen på krediter till små företag.   
 
På den svenska marknaden är Handelsbanken känd för att ha en mer decentraliserad 
organisation än övriga svenska banker (Lindsey & Libbey, 2007). Enligt Bjerkesjö, Hallin, 
Silver och Spangengbergs (2011) rapport för konsultbolaget Kontigo karakteriseras 
Handelsbanken och Swedbank som mer decentraliserade jämfört med de andra storbankerna 
Nordea och SEB. Det innebär att de lokala kontoren i Swedbank och framförallt i 
Handelsbanken i större utsträckning kan ha egna metoder, modeller eller viktiga variabler 
som påverkar kreditbeslutet. Det gör att kreditgivningen mellan kontoren kan skilja sig mer 
än i banker med en mer centraliserad organisation.  
 
	  2.2.3	  Regelverk	  och	  kreditpolicy	  	  
 
Regleringar på de finansiella marknaderna är viktiga för att försöka förhindra att nya 
finansiella kriser uppkommer (Admati & Hellwig, 2013). Men regleringarna kan ha en direkt 
effekt på utbudet av finansiering till små företag. Striktare regleringar anses ha varit en 
bidragande faktor till den amerikanska kreditkrisen på 90-talet eftersom kapitalutbudet till 
små företag minskade (Berger & Udell, 2006). Den huvudsakliga orsaken att banker är 
reglerade är för att minska den systematiska risken. Den systematiska risken kan beskrivas 
som risken att hela det finansiella systemet kollapsar på grund av sammankopplingen mellan 
finansiella institutioner. Exempelvis kan en banks konkurs leda till att flera banker dras med i 
fallet på grund av denna sammankoppling (Bessis, 2011).  
 
Regelverk	  	  
 
Det finns både svenska och europeiska regelverk som kan begränsa utbudet på lån till företag. 
Den svenska lagen om bank och finansieringsrörelser är reglerade enligt lag i Lagen om bank 



 13 

och finansieringsrörelse (2004:297). Det 8:e kapitlet i (2004:297) behandlar bankernas 
hantering av krediter, 8 kap § 1 säger att banken endast får godkänna lån om det finns goda 
grunder på att låntagaren kan fullfölja förpliktelserna som följer med avtalet.  
 
En annan lag som reglerar banksektorn är Lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora 
exponeringar. I lag (2006:1371) ålägges det att bankens kreditrisker ska kategoriseras och 
viktas enligt den risk de är associerad med. Den minsta kapitaltäckningen banken får ha är 
baserad på den viktade sammanlagda kreditrisken.  
 
Lag SFS (2009:62) har blivit aktuell för bankerna i det dagliga arbetet med kunderna. En stor 
del av lagen behandlar kännedom om kund vilket innebär att bankerna måste lära känna 
kunden, ha koll på vilka kunder och leverantörer den har och löpande granska transaktionerna 
för att upptäcka utstickande mönster. Lagen har stiftats för att minska finansiering av 
terrorism och penningtvätt.  
 
Enligt Svenska Bankföreningens rapport (2013) är Sveriges lagstiftning även influerad av 
Europeiska Unionens lagstiftning. Basel III och CRD (capital requirements directive) IV 
paketet började implementeras i EU år 2013 respektive 2014. Basel III togs fram efter den 
globala finanskrisen år 2008-2009 med syftet att tvinga bankerna att hålla mer kapital än 
tidigare. Basel III innefattar tre pelare: kapitalkrav, informationskrav samt tillsyn och 
riskbedömning. Bankerna måste enligt Basel III ha ett kärnprimärkapital på 7 % av de 
riskvägda tillgångarna. Kärnprimärkapitalet kan definieras som aktiekapitalet och fritt eget 
kapital. De riskavvägda tillgångarna är bankens totala finansiella exponering viktat med 
avseende på risk.  
 
Implikationerna på kreditutbudet till företag till följd av regelverk som Basel III är 
välutforskat, och det finns många studier som drar olika slutsatser. Det finns studier som visar 
att förändringar i kapitalkraven för bankerna leder till minskad BNP och tillväxt som sedan 
leder till att bankerna minskar utlåningen (Angelini, Clerc, Cúrdia, Gambacorta, Gerali, 
Locarno & Vlcek, 2011; MAG, 2010; Ruis, A., van Stel, A., Tsamis., A., Verhoeven, W., & 
Whittle, 2009). Men det finns också studier på kapitalkraven i Basel III inte ger någon 
nämnvärd effekt på kapitalutbudet (Admati, DeMarzo, Hellwig & Pfleiderer, 2011; Angelkort 
& Stuwe, 2011). 
 
Kreditpolicy	  	  
 
Bankernas kreditpolicy kan också begränsa utbudet av kapital till små företag. Kreditpolicyn 
finns för att reglera kredithandläggarnas arbete kring hanteringen av kreditrisk för att minska 
bankens exponering mot riskfyllda krediter (Chitakornkijsil, 2010). I Sverige är det 
finansinspektionen som är svenska bankers tillsynsmyndighet. De har samlat sina allmänna 
råd om kreditriskhantering och kreditpolicy i författningen FFFS (2004:6). Författningen är 
inte tvingande men ses som ett komplement till lagrummet. En viktig del i författningen är att 
banker bör ha fastställda styrdokument för kreditriskhanteringen. Kreditpolicyn är ett internt 
styrdokument som stadgas av styrelsen för att underlätta kontrollen av bankens kreditrisk. De 
skriver att styrdokumentet bör fastställas årligen, kommuniceras väl i organisationen och 
utvärderas löpande. Styrdokumentet bör bland annat innehålla vilka instanser som får fatta 
kreditbeslut, instansernas befogenheter vad gäller exempelvis beloppsgränser, vilka säkerheter 
som kan accepteras och hur de ska värderas, hur kreditrisken ska bedömas och hur omfattande 
underlaget ska vara.   
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FFFS (2004:6) säger vidare att bankerna bör löpande mäta och följa upp den samlade 
kreditrisk de exponeras för. Kredittagarna bör klassificeras med avseende på den medförda 
kreditrisken med hjälp av kriterier som utvärderas löpande. Banken bör även ha en strategi 
implementerat i ett styrdokument som behandlar bankens aggregerade portfölj av krediter vad 
gäller struktur och omfattning. På grund av osäkra och volatila kreditmarknader bör banken 
vid behov ompröva eller ändra i kreditpolicyn och den övergripande strategin.  
 

2.3	  Kreditgivningsprocessen	  	  
 
Kreditgivningsprocessen visar hur kredithandläggarna arbetar och vilka faktorer som de 
beaktar vid kreditbeslutet. Kreditgivningen har förändrats mycket över tid och har gått från att 
vara fokuserad på balansräkningen till att istället fokusera mer på utlåning med fokus på 
kassaflödet. Sjunkande marginaler på lån över tid har lett till att banker har varit tvungna att 
försöka spara tid och pengar genom att utforska nya vägar att hantera 
kreditvärderingsprocessen. Nya finansteorier och regelverk har också påverkat sättet att se på 
kreditgivningen (Caouette et al, 2008).   
 
Enligt Svensson och Ulvenblad (1994) kan kreditprocessen beskrivas med hjälp av fyra steg, 
den initiala kontakten, beredning & bedömning, det slutgiltiga beslutet, och uppföljning. Den 
initiala kontakten beskriver det första mötet mellan banken och företaget och det är där 
kreditprocessen startar. Efter den initiala kontakten följer beredning och bedömning som 
inkluderar insamling och analysering av informationen som ligger till grund för det slutgiltiga 
beslutet som avgör om krediten beviljas eller avslås. Det sista steget är uppföljning, syftet 
med uppföljningen är att hålla kontakten med företaget för att delvis granska om 
omständigheterna kring krediten har ändrats men också för möjligheter att utöka 
affärsrelationen.  
 
2.3.1	  Five	  C’s	  of	  credit	  	  	  
 
Det finns ett välkänt ramverk inom kreditgivning som kallas ”the five C’s of credit”, eller de 
5C’na. De 5C’na är faktorer som kredithandläggare kan använda sig av för att granska 
företaget vid en kreditbedömning. De består av character (karaktär), capacity (kapacitet), 
conditions (förhållanden), capital (kapital) och collateral (säkerheter). Med hjälp av ramverket 
kan kreditgivaren få en övergripande blick över företagets status och kan enkelt kategorisera 
informationen under de fem rubrikerna för att därigenom kunna avgöra företagets styrkor och 
svagheter (Brody & Frank, 1994).  
 
Character/Karaktär	  	  
 
Karaktären kan beskrivas som ledningens beslutsamhet att betala tillbaka skulden. Karaktären 
är det personliga intrycket låntagaren gör på långivaren. Långivaren avgör om låntagaren är 
tillräckligt pålitlig för att kunna betala tillbaka lånet (Beaulieu, 1994). Svensson och 
Ulvenblad (1994) lägger speciellt vikt på låntagarens ärlighet, stabilitet och integritet. 
Karaktären ger även enligt Brody och Frank (1998) långivaren en intuition om hur låntagaren 
klarar av att hantera eventuella motgångar. Det är enligt Ball & Shivakumar (2005) inte 
ovanligt att företagsledningen och ägaren är samma person vilket kan innebära att låntagarens 
privata ekonomi kan vara relevant att beakta för banken.  
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Capacity/	  Kapacitet	  	  
 
Kapaciteten kan anses vara viktigaste faktorn att beakta vid en kreditbedömning eftersom 
kapaciteten innefattar låntagarens kunskap att generera ett tillräckligt stort kassaflöde för att 
kunna betala amorteringar och ränta. Det gäller att låntagaren har kunskap om marknaden och 
de finansiella utmaningarna som härrör företaget. Eftersom det är svårt att förutsäga framtiden 
är det nödvändigt att uppskatta den nuvarande risken såväl som den framtida. Det är också 
vanligt att tidigare betalningshistorik används för att uppskatta den framtida 
betalningsförmågan. För små företag vill även banken ha reda på om det potentiellt finns 
någon annan återbetalningskälla (Brody & Frank, 1998). 
 
Conditions/Förhållanden	  	  	  
 
Förhållanden berör den rådande konjunkturen (Beulieu, 1994). Det ekonomiska förhållandet 
är viktigt eftersom det kan avgöra framtida kassaflöden och resultat vilket påverkar 
återbetalningsförmågan. En bra granskning av förhållandena granskar marknaden och 
branschen där företaget verkar eftersom båda har inverkan på företagets 
återbetalningsförmåga. Förhållanden kan även inkludera syftet till att låntagaren behöver 
lånet. Beroende på om lånet är avsett som rörelsekapital, ny utrustning eller ökning av lagret 
kan det påverka hur riskabelt lånet är. Är lånet avsett för nya investeringar i utrustning eller 
lager så finns där oftast en fysisk vara som säkerhet vilket inte finns om lånet är till löpande 
utgifter (Brody & Frank, 1998).  
	  
Capital/Kapital	  	  
 
Kapital är framförallt viktigt om företaget skulle få finansiella problem. En kapitalbuffert är 
nödvändigt för att klara tillfälliga nergångar i konjunkturen eller i sin egen försäljning. Med 
ett högt kapital kan banken vara säkrare på att låntagaren fullföljer sitt åtagande och undviker 
betalningsinställelser. För små företag motsvarar kapitalet det egna kapitalet som ägaren själv 
har investerat i bolaget. Det är en faktor att beakta eftersom ägaren själv inte vill förlora sina 
egeninvesterade pengar och minskar därmed problem härrörda till moral hazard (Beulieu, 
1994).  
 
Collateral/Säkerheter	  
 
Säkerheterna används för att långivaren ska vara säker på att få tillbaka sina pengar vid en 
eventuell konkurs. De är viktiga när de andra variablerna anses svaga. Användning av 
säkerheterna anses ofta som den sista utvägen. Dock anses de inte vara lika starka som ett 
positivt kassaflöde, vilket innebär att enbart säkerheterna rimligtvis inte borde leda till ett 
positivt kreditbeslut (Beulieu, 1994). Bankerna värdesätter främst materiella tillgångar, men 
även annat som transfererar risken från banken. Företag med dålig ekonomi, historik av 
betalningssvårigheter och begränsat med materiella tillgångar har det svårt att få lån beviljade 
utan ett borgensåtagande av ägaren. Däremot har bolag med stark finansiell historik det oftast 
enkelt att få sitt lån beviljat. Säkerheterna kan också bestå av pantbrev på tillgångar i företaget 
(Bruns & Fletcher, 2008). En skötselborgen kan användas som en försäkran att banken och 
låntagaren arbetar mot samma mål (Svensson & Ulvenblad, 1994).  
 
Immateriella tillgångar kan enligt Catasús och Gröjer (2003) vara en meningsfull faktor om 
de anses säkra i sin härkomst. Deras studie innefattande immateriella tillgångar och huruvida 
de är meningsfulla vid kreditbedömning för ett företag som ville ha en kredit på 5 miljoner 
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kronor. Immateriella tillgångar betraktades dock oftast inte som en tillgång när bankerna ska 
bedöma företaget, däremot så kan de öka bankens övergripande förtroende för företaget. 
Bankerna beviljar därmed sällan lån enbart med immateriella tillgångar.  
 
Sammanfattningsvis	  Five	  C’s	  credit	  
 
Kreditbedömning med hjälp av de 5C’na har fungerat väl för de flesta bankerna. Variabeln 
”karaktär” kräver dock ett betydande subjektivt bedömmande av låntagaren vilket kan leda till 
skilda bedömningar beroende på vem som gör den. De återstående 4 C’na kan bedömas 
objektivare genom finansiella modeller och ekonomiska mått. Däremot influerar ”karaktären” 
resterande variabler, om karaktären anses otillräcklig är ofta kvalitén på övrig information 
bristfällig (Beaulieu, 1996; Brody & Frank, 1998).  
 

2.4	  Utlåningsteknik	  	  	  
 
Forskningen om kreditgivning brukar kategoriseras efter två utgångspunkter som används av 
kredithandläggare för att bedöma företagets kreditvärdighet. Kreditgivningen brukar generellt 
kategoriseras utefter ett relationsbaserat eller ett transaktionsbaserat synsätt (Berger & Udell, 
2008). Den transaktionsbaserade ansatsen grundar sig på att bedöma kreditens risk med hjälp 
av hårda data som speglar företagets finansiella välmående. Informationen granskas oftast av 
banktjänstemännen själva och det är sällan utomstående expertis utnyttjas. Den 
relationsbaserade ansatsen granskar fler mjuka variabler som exempelvis företagets styrelse, 
marknaden och affärsidén. Den relationsbaserade ansatsen ska försöka uppskatta företagets 
framtida läge och därigenom avgöra återbetalningsförmågan. Vidare så är det vanligt att 
bankerna analyserar företagets återbetalningsförmåga, vad ändamålet för lånet är och vilka 
tillgångar som kan användas som säkerheter (Svensson, 2003).  
 
Tidigare studier var eniga om att stora finansiella institutioner hade komparativa fördelar för 
att låna ut till små transparenta företag via transaktionsutlåning medan små lokala 
institutioner hade en komparativ fördel vid utlåning till icke-transparenta företag genom 
relationsutlåning (Berger & Udell, 2006; Stein, 2002). Svenska studier styrker att 
relationsutlåning kan vara lämpligare för små företag eftersom de standardiserade finansiella 
modellerna betonar mått och analyser baserade på kvantitativ information anpassade för stora 
företag (Landström, 2003; Svensson & Ulvenblad, 1994). 
 
Berger och Udell (2006) ifrågasatte tidigare nämnda konsensus inom forskningen. De 
hävdade att forskningen gav en alldeles förenklad bild av verkligheten. De skrev istället att 
det finns fem olika metoder för transaktionsutlåning som alla är heterogena och kan ge en lika 
bra bedömning som en relationsbaserad utlåning. Därmed menade de exempelvis att bankens 
storlek eller organisationsstruktur inte bör ha någon inverkan på utfallet vid utlåning till små 
icke-transparenta företag. 
 
Beck, Demergüc-Kunt och Peria (2011) fortsätter på samma spår som Berger och Udell 
(2006) och visar statistiskt att omfattningen och prissättningen på lån inte är starkt korrelerad 
med utlåningstekniken eller organisationsstrukturen. Det förkastar delvis tidigare teorier om 
att kreditgivningen till små företag är beroende av relationsutlåning. Resultatet styrker heller 
inte att relationsutlåning skulle vara förknippat med ett större och billigare utbud av 
finansiering till små företag.  
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2.4.1	  Relationsbaserad	  utlåning	  	  
 
Den traditionella kreditgivningen brukar kallas den relationsbaserade utlåningen. Den grundas 
i banktjänstemannens subjektiva analys av företagets mjuka variabler. Den relationsbaserade 
kreditgivningen innefattar ofta att banktjänstemannen utvecklar ett långtgående förhållande 
med företaget eftersom informationen generellt sätt är kostsam att producera (Boot, 2000). 
Det är på grund av att informationen är kostsam och riskfylld banken vill ha ett långtgående 
förhållande med företaget för att kunna bevilja säkrare krediter (Baas & Schrooten, 2006).  
 
Den relationsbaserade utlåningen grundar sig på att alla kreditbeslut är personliga, de kan inte 
enbart basera sig på kvantitativa mått eller metoder. Varje kredithandläggare måste därmed 
förlita sig på sunt förnuft och magkänsla (Caouette et al, 2008). Variabler som påverkar den 
kvalitativa utlåningen kan vara affärsidén, marknadsspecifika faktorer, affärsplanen, 
personliga egenskaper och om företaget har någon speciell plan för hur de ska föra företaget 
framåt (Boot, 2000; Berger & Udell, 2006; Degryse & Van Cayseele, 2000; Udell, 2008). Det 
kan också vara att banken samlar in konfidentiell information om verksamheten som kan 
ligga till grund för lånebeslutet (Boot, 2000). Banken försöker därmed uppskatta företagets 
framtida läge och därigenom avgöra återbetalningsförmågan (Svensson, 2003).  
 
En konkret bedömning kredithandläggare måste göra är att bedöma den relativa risken för 
framtida kassaflöden och hur det kan påverkas av oförutsägbara händelser. De oförutsägbara 
händelserna kan både vara externa, som t.ex. konkurrenssituationen, samhällsekonomin, 
leverantörsproblem och nya regleringar, men också interna som exempelvis 
produktionsproblem, problem med arbetskraften, marknadsföringen eller finansieringen. 
Eftersom framtida kassaflöden kan vara svåra att uppskatta så beror beslutet på 
kredithandläggarens tro om företagets framtid (Caoutte et al, 2008).  
 
Mjuka variabler kombineras ofta med existerande kvantitativ information för att lättare kunna 
göra en korrekt bedömning. Mängden hård information som beaktas beror på bankens 
prioriteringar (Bartoli et al, 2013). Relationsbaserad utlåning baserad på mjukare variabler 
passar små företag som är mindre transparanta eller har begränsad hård data att analysera 
(Udell, 2008). Relationsbaserad utlåning kan vara lämpligare för små företag eftersom 
kvantitativa finansiella modeller betonar mått och analyser som är anpassade för stora företag 
(Landström, 2003; Svensson & Ulvenblad, 1994). En liknande slutsats kan dras från Svensson 
(2003) som konstaterar att små företag ofta har lägre kvalité på redovisningen, vilket gör den 
mindre lämplig att använda som bas för kreditbeslutet. Enligt Trönnberg och Hemlin (2012) 
kan en relationsbaserad utlåning bidra till högre risk i kreditportföljen. Resultaten är däremot 
inte säkerställda och kan bero på andra faktorer.  
 
2.4.2	  Transaktionsbaserad	  utlåning	  	  	  
 
Kreditgivningen har förändrats mycket sedan i början av 90-talet och har blivit mer fokuserad 
på en transaktionsbaserad utlåning med hjälp av kvantitativa modeller (Udell, 2008). 
Statistiska och matematiska modeller har gjort kreditgivningen modernare och tagit den 
framåt. Kreditgivningsmodellerna ska svara på risken att företaget inte kan fullfölja sitt 
åtagande med hjälp av historiska data och tidigare erfarenheter samt antaganden om 
framtiden. Variablerna i modellerna kan kombineras med exempelvis lånets värde relativt 
investeringens kostnad. Fördelen med standardiserade kreditgivningsmodeller är att de kan ge 
en mer konsekvent och objektiv kreditgivning eftersom processen baseras på förutbestämda 
kvantifierbara variabler (Caouette et. al, 2008).  
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Problemet med en kvantitativ analys är att analysen ofta grundar sig på gamla variabler som 
tidigare betalningshistorik och vad som finns i balansräkningen istället för att försöka 
prognostisera framtida kassaflöden, som visserligen också är svårt att göra. Det är därför ofta 
bäst att komplettera en kvantitativ analys med kvalitativ för att få en bättre helhetsbedömning 
(Caouette et al, 2008). Andra problem som kan hänföras till kreditgivning med kvantitativ 
inriktning är att kreditgivningsmodellen har en inneboende modellrisk. Det finns alltid en risk 
att funktionerna i modellen är felaktigt angivna eller utdaterade. Antaganden i modeller är 
baserade på att historiska data ska spegla framtida händelser, vilket inte alltid stämmer (Eling 
& Schmeiser, 2010). 
 
2.4.2.1	  Former	  av	  transaktionsutlåning	  	  
 
Den transaktionsbaserade utlåningen kan enligt Berger och Udell (2006) delas in i fem 
underkategorier. Utlåning baserad på finansiella rapporter (financial statement lending), small 
business credit scoring (SBCS), tillgångsbaserad utlåning (asset based lending), 
fakturabelåning (factoring) och checkkredit (trade credit) (Berger & Udell, 2006). 
 
Utlåning baserad på finansiella rapporter är när lånet är baserat på styrkan på företagets 
finansiella rapporter med fokus på kassaflödet. Fördelen med att basera lånen på tidigare 
finansiella rapporter är att det enkelt kan standardiseras och ger en konsekvent och objektiv 
kreditgivning. Nackdelen är att det krävs att de finansiella rapporterna är av hög kvalité och 
att de finansiella nyckeltalen som härleds från rapporterna är starka (Berger & Udell, 2006; 
Caouette et al, 2008). Att låna ut baserat på finansiella rapporter lämpar sig enbart för 
transparanta företag med hög kvalité på rapporteringen vilket kan göra att det inte är lämpligt 
för alla att små företag som generellt har en lägre kvalité på redovisningen (Berger & Udell, 
2006; Svensson, 2003).  
 
Tillgångsbaserad utlåning innebär att banken främst beaktar underliggande tillgångar som 
den primära återbetalningskällan och använder dessa som säkerheter. För rörelsekapital 
används inventarier och kundfordringar som säkerheter och för lån med längre löptid används 
oftast utrustning. Tillgångsbaserad utlåning används ofta sekundärt som säkerhet vid t.ex. 
relationsbaserad utlåning och utlåning baserad på finansiella rapporter. Den stora skillnaden 
är att en helt tillgångsbaserad utlåning är primärt baserad på tillgångarna istället för den 
övergripande kreditvärdigheten. Tillgångsbaserad utlåning har en fördel för företag som är 
icke-transparanta eftersom en riskbedömning inte blir avgörande utan det är värdet på 
tillgångarna som avgör (Berger & Udell, 2006).   
 
Credit scoring används för att dela in olika kredittagare med hänsyn för risk. Olika vikt ges 
för kvantitativa variabler som exempelvis kredittagarens betalningshistorik och andra 
variabler som banken anser vara relevanta. Fördelana med credit scoring är samma som för 
kvantitativa modeller överlag, när de väl är implementerade medför de ett kostnads- och 
tidsbesparande sätt att analysera företagen (Caouette et al, 2008). Ett av de mest tydliga 
exemplen på det är en metod som kallas Small business credit scoring (SBCS). SBCSs syfte 
är precis som en vanlig credit scoring att bedöma små företags kreditvärdighet. Processen 
involverar att historisk data hämtas om företaget och ägarna för att sedan bearbetas med hjälp 
av statistiska modeller. SBCS präglas av minimal personlig kontakt för att minska 
kostnaderna. Vad som måste poängteras är att risken ökar när företaget inte genomgår någon 
ingående kvalitativ granskning, men att de potentiellt ökande kreditförlusterna ska 
kompenseras genom effektivitetsvinster på lånen som blir fullt återbetalda. SBCS har i USA 
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medfört att utbudet på krediter upp till $100 000 ökat, samtidigt som räntorna ökat för att 
kompensera för den ökade risken (Berger, Frame & Miller, 2005). Berger och Black (2011) 
nämner också att credit scoring kan ge ett bra resultat på små företag vilket gör att en djupare 
relation inte alltid är nödvändig.  
 
Fakturabelåning (factoring) räknas som en transaktionsbaserad utlåningsteknik. Till skillnad 
från en ren tillgångsbaserad utlåning innebär factoring att företaget säljer sina kundfordringar 
till banken för att minska kapitalbindningen. Factoring räknas som en transaktionsbaserad 
utlåningsteknik eftersom den använder hård data om företagets kundfordringar som bas 
(Berger & Udell, 2006).  
 
Den sista formen av transaktionsutlåning är utgivning av handelskrediter, dvs. checkkredit. 
Checkkredit är enligt Berger & Udell (2006) den största finansieringskällan för små och 
medelstora företag i USA. De kan arta sig som ett positivt saldo i relationen mellan 
fordringarna mellan ett företag och deras kunder eller leverantören. Men det kan också vara 
en rörelsekredit utgiven via en bank för att kunna hålla en god likviditet i bolaget. Det finns 
även studier som visar att utlåning via checkkredit kan ge en informationsfördel mot 
låntagaren jämfört med andra transaktionella utlåningsmetoder (Berger & Udell, 2006; 
Emery, 1984).  
  



 20 

3.	  Metod	  	  
 
I detta avsnitt presenteras och motiveras metodval, vetenskapligt förhållningssätt, 
datainsamling, operationalisering, analysmetod samt validitet och reliabilitet.  
 
3.1	  Vetenskapligt	  förhållningssätt	  	  
 
Denna studie utgår från ett interpretativt synsätt med hermeneutisk grund eftersom den 
baseras på att tolka respondentens utsagor med ett kunskapsgenererade syfte. Det är svårt att 
avgöra i denna studie, även om det är mindre troligt att respondenterna inte talar sanning kan 
det vara mer troligt att de inte talar hela sanningen. Med hjälp av det interpretativa synsättet 
kan vi anta att det inte finns några givna sanningar utan att det är individens tolkningar som 
ger mening åt ett visst problem. Det gör att innehållet i uppsatsen påverkats av både mig och 
intervjupersonernas tolkningar av omvärlden vilket medför en större frihet och gör det 
lämpligt för att besvara problemformuleringen (Bryman, 2011).  
 
3.2	  Forskningsansats	  	  
 
Studien kommer att använda sig av en kvalitativ metod eftersom syftet är att generera ny 
kunskap. Skälet till att studien är utförd med en kvalitativ metod är att problemformuleringen 
kräver en djup kunskap om färre enheter för att kunna besvaras. Det som undersöks kräver 
mycket specifik och ingående data som inte kan utvinnas ur en kvantitativ ansats. Kvalitativa 
metoder är mer öppna för ny information vilket passar bra för studiens syfte att beskriva hur 
bankerna arbetar med kreditgivningen till små företag (Jacobsen, 2002).  
  
Studien kommer att utgå från en induktiv ansats. Det innebär bland annat att forskaren går in 
med ett öppet sinne till det som ska studeras och försöker se de speciella situationerna utan 
skygglappar. Det innebär också att slutsatser dras från den insamlade datan och nya teorier 
skapas därefter. Poängen med en induktiv ansats är att forskaren i teorin inte ska ha några 
förutfattade åsikter vilket kan begränsa insamlingen av data (Jacobsen, 2002). En induktiv 
ansats är därmed lämplig eftersom ett visst fenomen studeras och kan ligga till grund för ny 
teoribildning. En annan viktig sak som gör att en kvalitativ metod är motiverad är att den 
bidrar till en öppenhet och en möjlighet att få en djupare kunskap eftersom respondenten inte 
tvingas att hålla sig inom svarsramarna som hade funnits om det fanns förutbestämda 
svarsalternativ.  
 
3.3	  Datainsamling	  	  
 
3.3.1	  Urval	  och	  respondenter	  	  
 
Studiens urval baseras på vad Bryman (2011) kallar ”purposive sampling”, det vill säga ett 
målinriktat eller målstyrt urval. Ett målstyrt urval innebär ett icke-sannolikhetsurval. Syftet 
med ett målstyrt urval är att välja ut deltagare på ett strategiskt sätt som är relevanta till 
frågeställningen.  
 
Studiens urval är baserat med hjälp av statistik från Svenska Bankföreningens (2014) rapport 
om den svenska bankmarknaden. Den visar att bankerna som brukar kallas de svenska 
storbankerna, det vill säga: SEB, Handelsbanken, Nordea och Swedbank dominerar den 
svenska marknaden sett till utlåning till allmänheten tillsammans med den femte största 
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banken Danske Banks svenska filial. Skandiabanken, Landshypotek Bank, SBAB, DNB 
Banks svenska filial och Länsförsäkringar Bank följer mätt till utlåning till allmänheten. 
Varken Skandiabanken, Landshypotek Bank, SBAB eller DNB Bank tillhandahåller dock inte 
lån som avses i denna studie. Länsförsäkringar Bank tillhandahåller företagslån och 
rörelsekrediter och passar därmed med kriterierna för att vara med i urvalet. Dessa 6 banker 
står för drygt 85 % av den totala utlåningen till allmänheten och lämpar sig därmed att vara 
med i urvalet (Svenska Bankföreningen, 2014).  
 
Värt att notera är även att urvalet är gjort så att det enklare blir genomförbart. Jag är 
stationerad i Helsingborg och har av logistiska skäl inte möjlighet att intervjua banker som 
enbart har kontor på orter som inte ligger relativ närhet. Respondenterna är utvalda efter 
karaktäristikan att de arbetar med kreditgivning till små företag eller har kunskap om 
processen. Urvalet är presenterat i tabellen nedan.  
 
Bank Respondent Ort Typ av intervju   
SEB Försäljningschef företag  Helsingborg  Besöksintervju  
Handelsbanken Chef Företagsmarknad Helsingborg  Besöksintervju  
Nordea Kontorschef Företag  Helsingborg  Besöksintervju 
Swedbank Företagsrådgivare   Helsingborg  Besöksintervju  
Danske Bank Kontorschef  Helsingborg  Besöksintervju  
Länsförsäkringar Bank  Rådgivningschef Företag  Helsingborg  Telefonintervju  

 
Tabell 1: Tabell över urvalet och respondenternas ansvarsområde.  
 
3.3.2	  Primärdata	  
 
Primärdatan samlades in via semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide som 
är anpassad för den speciella problemställningen. Valet av semistrukturerade intervjuer 
grundades i att de kunde underlätta att uppnå studiens syfte eftersom det är att det är fritt att 
ställa följdfrågor som anknyter till något som respondenten har sagt, vilket inte är möjligt om 
den är fullt strukturerad. Semistrukturerade intervjuer ger även en större frihet än helt stängda 
intervjuer eftersom frågorna i intervjuguiden inte nödvändigtvis behöver följa en viss ordning 
(Bryman, 2011).  
 
Intervjuerna bestod av fem besöksintervjuer och en telefonintervju. Jag strävade efter att alla 
intervjuer skulle vara besöksintervjuer på bankkontoren eftersom det bidrar till en bättre 
personlig kontakt som leder till bättre svar (Jacobsen, 2002). Intervjuerna varade mellan 40-
50 minuter beroende på hur utförliga svar respondenten gav. Intervjuerna inleddes med att jag 
presenterade mig och uppsatsens ämne så att respondenten fick en snabb genomgång om vad 
det handlade om. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade blev varje intervju unik och 
ordningen på frågorna ändrades stundtals under intervjuns gång för att anpassas till vad som 
hade sagts och vad som inte hade besvarats.  
 
Alla intervjuer spelades in efter respondentens godkännande eftersom det blir betydligt 
enklare att fånga all relevant data om det finns inspelat och tillgängligt att lyssna på i 
efterhand. Fördelen med inspelning är att forskaren inte behöver bli distraherad av att 
anteckna när respondenten pratar och blir därmed mer närvarande i diskussionen (Jacobsen, 
2002). Bryman (2011) påtalar att inspelade intervjuer ger forskaren en större flexibilitet med 
frågorna eftersom det är enklare att vara lyhörd när forskaren inte behöver koncentrera sig på 
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att skriva ner allt. Det möjliggjorde att jag kunde vara mer koncentrerad på vad respondenten 
sade och att möjligheten till att ställa relevanta följdfrågor ökade.  
 
En intervju utfördes på telefon eftersom det var det enda sättet de ville genomföra den på. Det 
negativa med telefonintervjuer är att personer tycks ha lättare att prata om känsliga ämnen vid 
personliga möten jämfört med telefon (Jacobsen, 2002). Det är en faktor som kan ha påverkat 
svarskvalitén eftersom det var den banken som var mest benägen att ge korta svar och hänvisa 
till sekretess. Om det var telefonintervjun som medförde svarens kvalité eller om det var på 
grund av att de inte ville bli för detaljerade de ville ta det på telefon är däremot oklart.  
 
3.3.3	  Sekundärdata	  	  
 
Data som inte samlas in direkt från källan kallas sekundärdata. Till skillnad från primärdata så 
är sekundärdatan inte anpassad för studiens specifika problemställning (Jacobsen, 2002). Det 
innebär att hänsyn måste tas till att referenserna inte är anpassade till syftet och 
problemställningen. Större delen av sekundärdatan är hämtad från vetenskapliga artiklar och 
böcker. De vetenskapliga artiklarna har hämtats från databaser som Google Scholar, Jstor och 
Proquest. Sökord som använts är: Models, methods, mathematical, statistical, banks, banking, 
lending, SME, credit, five C’s of credit, information asymmetry, risk, agency theory, 
relationship lending, lending technology, transaction. De flesta artiklarna är hittade via andra 
artiklar och uppsatser som inte har hittats direkt via artikelsökningen. 
 
Det finns även information från bankbranschen och om små företag som är hämtade från 
myndigheter eller branschorganisationer som anses som fullt trovärdiga. Även tidigare kurser 
och kurslitteratur har varit till stor hjälp vid skrivandet av teorikapitlet. De tryckta källorna är 
i stor utsträckning lånade via Lunds Universitetsbibliotek. Hänsyn till publiceringsårtal har 
tagits då aktuella artiklar ofta speglar en föränderlig marknad bäst. Artiklarna som berör 
utlåningsteknik och finansieringsproblematik är i huvudsakligen från 2000-talet eftersom det 
har hänt mycket inom området den senaste tiden vilket medför att gamla artiklar kan vara 
utdaterade.  De äldre referenserna är fortfarande av den sorten att de fortfarande är relevanta 
för studien och är därmed medtagna ändå. En uppenbar kritik mot några av referenserna i 
uppsatsen är att deras upptäckter är baserade på olika definitioner av små företag eller SME. 
Generellt är artiklarnas definition av små företag betydligt bredare. 
 
3.4	  Operationalisering	  
 
För att få förståelse balansen mellan utlåningsteknikerna bankerna på den svenska marknaden 
använder vid kreditgivningsprocessen har en semistrukturerad intervjuguide utformats. 
Intervjuguiden har utformats efter tidigare forskning som är återgiven i den teoretiska 
referensramen. Kvale och Brinkemanns (2009) skriver att intervjuguiden gärna får vara 
uppdelad efter olika teman för att underlätta analysen. Denna studie är uppdelad i tre 
huvudsakliga teman som är presenterade i den teoretiska referensramen. Det vill säga att den 
huvudsakligen är uppdelad i 3 ämnen, finansieringsproblem för små företag, 
kreditgivningsprocessen samt utlåningsteknik. Denna uppdelning är motiverad med att de 
enligt tidigare forskning är de viktigaste faktorerna vid kreditgivning till små företag. 
Frågeformuläret är utformat så att det ska innehålla minst en fråga om varje ämne för att 
kunna uppfylla syftet med studien. Nedan presenteras logiken bakom hur frågorna är härledda 
med bakgrund i den teoretiska referensramen.  
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3.4.1	  Finansieringsproblem	  för	  små	  företag	  	  
 
Det första temat är allmänt om kreditgivningen där frågorna är baserade på ekonomiska 
teorier som berör till finansieringsproblem för små företag. Frågan nedan är baserad på teorin 
om att det finns ett ”kunskapsgap” mellan banken och företagsledningen. Det finns så många 
finansieringsmöjligheter att det blir svårt för företaget att vara fullt uppdaterad på vilka krav 
banken ställer för att kunna attrahera kapital (Landström, 2003) 
 

Är företagsledningen medveten om vilka krav som ställs för att kunna attrahera 
kapital? 
 

En anledning till att det kan finnas ett finansiellt gap mellan banken och företaget är på grund 
av att transaktionskostnaden anses som hög för små företag jämfört med stora (Bruns, 2003). 
Det blir relativt dyra transaktioner för bankerna eftersom det blir mycket jobb för små 
potentiella räntevinster (Landström, 2003). Därför behandlar frågan nedan hur bankerna 
behandlar kreditgivningen till små företag för att minska problemet med 
transaktionskostnader.   
 

Hur behandlar ni kreditgivningen till småföretag så att inte transaktionskostnaden 
blir för hög?  

 
3.4.2	  Kreditgivningsprocessen	  
 
Det andra temat är influerat av hur kreditgivningsprocessen mellan banken och företaget ser 
ut. Frågorna i detta avsnitt är starkt influerat av ramverket ”five C’s of credit” som beskriver 
vilka Exempel på fråga: baserad på ”karaktären” från de ”fem C’na” som beskriver det 
personliga intrycket företagsledningen gör på banken. Karaktären kan beskrivas som 
ledningens beslutsamhet att betala tillbaka skulden och ger långivaren en känsla hur 
låntagaren hanterar motgångar (Beulieu, 1994; Brody & Frank, 1998).  
 

Hur bedömer ni företagsledningen? 
 
Nedanstående fråga är baserad på ”säkerheterna” från de ”fem C’na”. Säkerheterna används 
för att långivaren ska vara säker på att få tillbaka sina pengar vid en eventuell konkurs 
(Beulieu, 1994). Säkerheterna kan bestå av både materiella tillgångar och borgensåtagande 
från ägaren (Bruns & Fletcher, 2008). Därför är det intressant att veta hur bankerna behandlar 
denna komplexa fråga. 
 

Hur värderar ni säkerheterna i ett företag? 
 
3.4.3	  Utlåningsteknik	  
 
Forskningen kring kreditgivning brukar kategoriseras efter två utgångspunkter. 
Utlåningstekniken brukar generellt kategoriseras som relationsbaserad eller 
transaktionsbaserad (Berger & Udel, 2006). Därför har frågor om kvantitativ och kvalitativ 
utlåning tagits fram.  
 
Kreditgivningsprocessen har blivit allt mer standardiserad och baserad på kvantitativa 
variabler de senaste åren (Couette et al, 2008; Udell, 2008). För att ta reda på vilka 
kvantitativa mått svenska banker beaktar vid kreditgivningen ställdes frågan nedan.   
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Vilka kvantitativa mått lägger ni mest vikt vid? 

 
Traditionell kreditgivning baseras på bankmannens subjektiva analys av företagets mjuka 
variabler. Alla kreditbeslut är dessutom personliga och kan inte enbart baseras på kvantitativa 
mått eller metoder (Caouette et al, 2008; Udell, 2008). En fråga är således vilka kvalitativa 
mått som banken tycker är viktigast vid kreditgivningsbeslutet.  
 

Hur mycket utrymme ges kvalitativa mått i kreditgivningen?(Exemplifiera vid behov) 
 
3.5	  Analysmetod	  	  	  	  
 
Studien utgår delvis ifrån Jacobsens (2002) analysprocess. Jacobsen delar upp 
analysprocessens två första delar i beskrivning och kategorisering. När datan är insamlad 
inleds beskrivningsprocessen som innefattar transkribering av det inspelade materialet från 
intervjuerna för att få en noggrann bild av datan. Kategorisering innebär att den insamlade 
datan kategoriserades för att enklare få en bättre överblick på det insamlade materialet. 
Kategoriseringen hjälpte till att dela in den empiriska datan efter de tre temana från den 
teoretiska referensramen. Empiriavsnittet är indelat bankspecifikt efter dessa teman för att 
underlätta jämförelser och lättare hitta avgörande faktorer som påverkar kreditgivningen. I det 
tredje steget kommer tolkningen där den insamlade och kategoriserade datan gör det möjligt 
att se likheter och olikheter jämfört med referensramen och bidrar till att kunna skapa nya 
teorier.  
 
Studien analyseras med hjälp av modellen överst på sidan 25. Den grundar sig i de tre 
begreppen Finansieringsproblem för små företag, kreditgivningsprocessen och 
utlåningsteknik från den teoretiska referensramen som ligger till grund för frågorna som har 
använts för att samla in empirin. Analysen görs tydligare med hjälp av matriserna (finns som 
bilagor) där empirin är strukturerad för att ge en komprimerad översikt av data. Under 
rubrikerna som finns presenterade i matriserna jämförs data mellan bankerna men även 
diskutera utifrån tidigare teorier. 
 
Modellen visar kopplingen mellan de tre begreppen och hur de samverkar med varandra. Den 
är uppbyggd efter tesen att det existerar asymmetrisk information mellan företaget och banken 
som bidrar till ett finansiellt gap. Centralt i modellen finns utlåningsteknikerna eftersom 
företagen är beroende av en välfungerande kapitalmarknad och därmed även av bankernas 
utlåningsteknik och bankerna använder teknikerna för att bedöma företagens kreditvärdighet. 
Mitt i modellen finns kreditgivningsprocessen eftersom utlåningstekniken påverkas av vad 
bankerna prioriterar i kreditgivningsprocessen och vad de lägger för vikt i de olika ”C’na” 
från Five C’s of credit. Anledningen till att begreppen finansieringsproblem för små företag 
och kreditgivningsprocessen fortfarande är viktiga trots att utlåningstekniken är det centrala är 
på grund av att de förklarar och påverkar hur utlåningstekniken används av bankerna.  
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Figur 4. Finansieringsproblem för små företag 
 
3.6	  Validitet	  	  	  
 
Validiteten speglar studiens giltighet och relevans. Validiteten återger det faktum att studien 
mäter det den önskar att mäta och att det som har mätts uppfattas som relevant. Validiteten 
kan delas upp i två delkomponenter som kallas intern och extern validitet (Jacobsen, 2002). 
 
3.6.1	  Intern	  validitet	  	  
 
Intern validitet innebär enligt Bryman (2011) att observationerna och teorierna som utvecklas 
av observationerna ska stämma överens. Den interna validiteten speglar därmed hur 
tillförlitlig studien och dess slutsatser anses vara och visar om studien verkligen mäter det 
som den är avsedd för (Jacobsen, 2002). För att öka den interna validiteten har följdfrågor 
ställts om inte svaret var tillräckligt utförligt, något som Kvale och Brinkmanns (2009) 
förespråkar. I ett fall har respondenten kontaktats igen via E-mail för att få ett mer utförligt 
svar som han inte kunde ge vid intervjutillfället. Både Jacobsen (2002) och Kvale och 
Brinkmanns (2009) påpekar dock att den interna validiteten kan påverkas när verbal data 
överförs till skriftlig data eftersom respondentens tonläge och kroppsspråk inte framkommer. 
Därför transkriberades de inspelade intervjuerna så snabbt som möjligt för att de skulle vara 
färska i minnet.  
 
Ett problem som uppstod var att alla respondenter inte var lika öppna med sina svar. När 
frågor om regelverk eller kreditgivningsmodeller ställdes märktes det att vissa av 
respondenterna blev obekväma och svaren blev korta. Det hänvisades bland annat till 
sekretess som torde vara bankspecifik eftersom andra respondenter gav mer öppna och 
utförliga svar. Det framkom inte direkt varför respondenterna tenderade till att inneha någon 
form av chefsposition. Vad jag uppfattade från kontoren så hade företagsrådgivarna en hög 
arbetsbelastning vilket skulle kunna förklara att de inte hade tid att ställa upp för en intervju. 
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Det var vid ett tillfälle när jag samspråkade med en rådgivare som rådgivaren gick till dennes 
chef för att fråga hur och vad som fick berättas. Sekretessen från banken kan också möjligtvis 
förklara respondenternas fördelning. De som innehar chefspositioner kan eventuellt vara mer 
pålästa på bankens interna regler om vad som får berättas.  
 
3.6.2	  Extern	  validitet	  	  
 
Den externa validiteten speglar studiens generaliserbarhet. Denna form av validitet behandlar 
huruvida resultatet från en undersökning kan generaliseras utöver den specifika 
undersökningskontexten. Den externa validiteten kan vara ett problem för kvalitativa studier 
eftersom de ofta använder sig av ett begränsat urval (Bryman, 2011). Det begränsade urvalet 
är ett problem som studien har eftersom bankerna inte är helt homogena i sin 
kreditbedömning och verkar i den svenska kontexten. Därmed är det osäkert om den kan 
generaliseras till andra banker i andra kontexter. Eftersom studien enbart kommer att 
innehålla sex stycken intervjuer är urvalet begränsat även om bankerna i urvalet utgör en stor 
del av landets utlåningsmarknad.   
 
3.7	  Reliabilitet	  	  
 
Reliabiliteten speglar studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Reliabiliteten speglar således 
om studien är genomförd på ett trovärdigt sätt utan uppenbara mätfel. Även reliabiliteten kan 
delas upp i två delkomponenter, intern och extern reliabilitet (Jacobsen, 2002).  
 
3.7.1	  Intern	  reliabilitet	  	  
 
Intern reliabilitet behöver inte beaktas eftersom det enligt Bryman (2011) är när 
medlemmarna i ett forskarlag inte kommer överens om hur de ska tolka det de ser och hör. 
Om det gäller subjektiva bedömningar finns det risk för att medlemmarna i forskarlaget tolkar 
det på olika sätt, men eftersom studiens genomförs av bara en person torde det inte vara något 
problem.  
 
3.7.2	  Extern	  reliabilitet	  	  
 
Extern reliabilitet beskriver studiens replicerbarhet, det vill säga i vilken utsträckning studien 
kan upprepas. Det är oftast svårt att uppfylla detta kriterium inom kvalitativ forskning 
eftersom sociala miljöer och förutsättningar ständigt förändras. Det är svårt för en kvalitativ 
forskare att replicera en studie eftersom förutsättningarna för intervjun och tiden kan påverka 
respondentens upplevelse av verkligheten och influera svaren (Bryman, 2011). Men genom 
att försöka att beskriva studiens tillvägagångsätt på ett noggrant sätt ökar möjligheten att 
replicera studien. Däremot kan geografiska skillnader, ändringar i lagar, regler eller 
styrdokument, samt olika intervjupersoner på banken göra att det finns risk att studien inte får 
exakt samma utfall om den upprepas i framtiden. 
 
För att höja den externa reliabiliteten är det viktigt att beakta intervjuar och kontexteffekten 
(Jacobsen, 2002). Kontexteffekten beskriver att konstlade omgivningar kan ge konstlade svar. 
Respondenten kan ofta ge annorlunda svar i en natur där denne känner sig naturligt hemma. 
För att minska kontexteffekten har intervjuerna företagits på bankens kontor där 
respondenterna känner sig bekväma. Intervjuareffekten innebär enligt Jacobsen (2002) att 
forskaren kan ha en effekt på fenomenet som undersöks. Respondenten kan påverkas av yttre 
attribut som hur forskaren ser ut och hur forskaren talar och beter sig. För att minska 
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intervjuareffektens inverkan på resultatet har jag försökt att vara entusiastisk utan att vara 
påträngande samt varit väldigt påläst innan mötet. De strukturerade frågorna har även 
blandats med följdfrågor som tillsammans med forskarens beteende kan minska 
intervjuareffekten (Kvale & Brinkmanns, 2009).  
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4.0	  Empiri	  	  
 
I detta avsnitt presenteras datan som har insamlats via kvalitativa intervjuer med 
respondenterna presenterade i metodavsnittet. Datan är uppdelad per bank och organiserad 
efter tematiseringen från operationaliseringen.  
 
4.1	  SEB	  
 
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) är den svenska banken som kontrolleras av 
Wallenbergsfären. De beskriver sig själv som den ”ledande Nordiska affärsbanken” på grund 
av deras marknadsledande position inom segmentet stora företag och finansiella institutioner. 
Men de betjänar även små och medelstora företag där de har cirka 400 000 kunder i Sverige 
och Baltikum med en utlåning på 235 miljarder kronor (SEB, 2015).  
 
4.1.1	  Finansieringsproblem	  för	  små	  företag	  
 
Enligt respondenten påverkar informationsasymmetri kreditgivningen, men anser inte att det 
medför några markanta problem. De flesta seriösa företagen är medvetna om vad SEB 
eftersöker. De få företagen som inte vet vad som krävs hade på grund av andra faktorer 
troligen inte fått krediter oavsett. De hade en farhåga om att det slopade revisionskravet skulle 
göra det svårare att låna ut, det ansåg de som överdrivet nu i efterhand eftersom de seriösa 
företagen oftast har revisor oavsett (Respondent SEB, 2015).  
 
Att det finns en förhöjd risk för att låna ut till små företag håller respondenten delvis med om, 
men påpekar att skiljer sig mellan företagen. Den generella risken beror på många 
bakomliggande faktorer. Datan blir levererad ovanifrån och inkluderar bland annat kundens 
historik, vilken bransch den verkar i och hur balansräkningen ser ut. Speciellt branschläget 
kan spela in eftersom konjunkturen och branschen kan göra det mindre troligt att banken kan 
få pengarna tillbaka. För att minska risken för banken brukar de även förespråka factoring och 
leasing beroende på vilken sorts kredit det är. För de minsta krediterna används en credit 
scoring helt baserad på kvantitativa variabler som beskrivs närmare i avsnitt 4.1.3 
(Respondent SEB, 2015). 
 
Den centrala kreditpolicyn statuerar vilka mandat de olika kontoren, distrikten och regionerna 
har. Mandaten bidrar till en relativt centraliserad styrning, men mandaten för kontoren är så 
stora att små företag inte påverkas. Regelverken har en central roll i SEBs arbete. 
Regelverken är något som de hävdar har blivit viktigare de senaste åren och att det är något de 
tänker och arbetar med dagligen. Kapitaltäckningen är något kredithandläggarna till större 
företag tänker på, det är däremot inget som påverkar kreditgivningen till små företag 
nämnvärt (Respondent SEB, 2015).    
 
4.1.2	  Kreditgivningsprocessen	  
 
Det viktigaste i kreditgivningsprocessen är återbetalningsförmågan som granskas först, 
säkerheterna beaktas först i en senare fas. Kassaflöden är det viktigaste för att avgöra 
återbetalningsförmågan, men de granskar även redovisningen och hur de har kommit fram till 
kassaflödet samt om de har gjort sin ”hemläxa” angående exempelvis 
marknadsundersökningar. En kompetent företagsledning är också viktig för banken. Det är 
lättare för en person som de känner sedan tidigare att få lån eftersom de behöver etablera ett 
affärsmässigt förhållande med nya kunder. Eftersom inte banken lånar ut hela summan för en 
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full investering är det viktigt att veta vem som finansierar resten av kapitalet. Det kan t.ex. 
komma ifrån en annan verksamhet, då är det viktigt att kolla på deras kassaflöden. Om det är 
privata pengar, företagsledningens eller någon tredje part spelar ingen roll för själva 
lånebeslutet bara det följer lagarna. Banken vill däremot vara säker på vem eller vilka som 
verkligen är motparten i affären. Respondenten tycker att konjunkturen spelar roll, men att det 
är mest branschspecifikt och skiljer sig mellan varje individuellt fall (Respondent SEB, 2015). 
 
Säkerheterna är oftast värderade enligt schabloner som är bestämda centralt i banken. När all 
nödvändig information är insamlad tas ärendet vidare internt till rätt instans. En kapitalbuffert 
tillsammans med en god soliditet är positivt för kreditbeslutet eftersom det kan visa på att 
företaget kan generera kassaflöden. Banken kollar inte enbart på resultatet och kassaflöden 
utan även på balansräkningen för att göra en helhetsbedömning, det inkluderar immateriella 
tillgångar som kan bidra till en bättre helhet (Respondent SEB, 2015).   
 
4.1.3	  Utlåningsteknik	  
 
Processen för att bedöma små och stora företag är i princip densamma, skillnaden är mängden 
information som krävs relativt kreditens storlek. Kreditgivningen skiljer sig åt beroende på 
syftet och det verkliga behovet. De kollar bland annat på hur stor krediten är jämfört med 
omsättningen och om det finns några andra alternativ som factoring och leasing. Syftet är 
speciellt viktigt om det är ett nystartat företag. Syftet i stora och väletablerade företag är ofta 
ganska tydligt, men i små och nystartade företag så kan syftet vara svårare att förstå. 
Samtidigt så är soliditet ett av de viktigaste måtten på företagets läge eftersom det speglar hur 
mycket av tillgångarna som är finansierat med eget kapital. Förutom soliditeten är det viktigt 
att bankmannen känner att företaget inger trovärdighet. De lägger betoning på att 
siffermaterialet måste vara bra, men att allt runtomkring bidrar till känslan om ”sifforna är 
tagna ur luften” eller om det finns någon substans i påståendet. För att banken ska få en bra 
känsla om substansen i sifforna är affärsplanen viktig. SEB tycker att företagarna ofta vet vad 
banken kräver när de vill ha krediter, det brukar därmed inte vara några större problem 
(Respondent SEB, 2015).    
 
Kreditgivningsmodeller som ”credit scoring” används på små och medelstora företag. 
Kreditgivningsmodellen är liknande för små och större företag, men användningsområdet 
skiljer sig. För de allra minsta transaktionerna, ”några hundratusen”, räcker det att ta nyckeltal 
och siffror direkt från boksluten och få ett resultat. På de större krediterna arbetar de med mer 
information. Ett problem är att det krävs resultat i minst 2 år för att kunna använda credit 
scoring, så för nystartade företag som passar in i gruppen som tar mindre krediter kan banken 
inte enbart använda sig av credit scoring modellen. Banken vill att kredithandläggarna ska 
använda sig av modellen till alla företag, men att resultatet kompletteras med annan 
information om krediten är större (Respondent SEB, 2015). 
 
4.2	  Handelsbanken	  
 
Handelsbanken har länge kategoriserats som en relationsbank med en traditionell 
kreditgivningsprocess. Svenska Handelsbanken har med sina 463 kontor överlägset flest 
kontor i Sverige. Handelsbankens idé är att alltid vara tillgängliga via sitt stora kontorsnät 
samt att ha en stark lokal förankring via deras decentraliserade affärsmodell. Handelsbanken 
har blivit utsedd till banken med flest nöjda kunder inom segmentet små och medelstora 
företag (Handelsbanken, 2015).  
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4.2.1	  Finansieringsproblem	  för	  små	  företag	  	  
 
Banken uppfattar att det finns en viss form utav informationsasymmetri mellan sig och 
företagen. Det händer att företagsledningen inte har tillräcklig kunskap om vad banken kräver 
när de söker sig dit. För att få ett positivt kreditbeslut underlättar det att de har en proffsig 
presentation, prognoser med rimliga antaganden samt material som visar hur det har gått 
historiskt. Banken har bra kontakt med Nyföretagarcentrum och Almi som kan hjälpa 
företagarna med liknande problem. Kvalitén på redovisningen för de som kontaktar 
Handelsbanken har inte förändrat sig som det först befarades när revisionsplikten för de allra 
minsta företagen avskaffades. Det har däremot betytt att de i vissa fall får begära in mer 
material för att försäkra sig att företaget verkligen är lämpat för att få sin ansökan beviljad. 
Att ha en revisor är inget krav för att få krediter beviljade även om det ger en kvalitetsstämpel 
som underlättar bankens arbete (Respondent Handelsbanken, 2015).  
 
Kreditgivningsprocessen mellan små och stora företag skiljer sig inte på Handelsbanken. 
Processen är uppbyggd på samma mall, det enda som skiljer är att siffrorna är större. 
Kreditgivningsprocessen är uppbyggd utefter ett internt ratingsystem som kommer att 
beskrivas i det tredje avsnittet. Kreditpolicyn statuerar att de ska beakta säkerheterna, men 
oavsett deras värde så är det kassaflödet som är det primära. För att minska 
transaktionskostnaden krävs det inte lika mycket säkerheter eller pappersarbete för de allra 
minsta krediterna. För att exempelvis få ett kreditkort eller en liten checkkredit så kan de 
bevilja krediter genom att snabbt analysera kvantitativa variabler i ratingmodellen 
(Respondent Handelsbanken, 2015). 
 
Respondenten tycker att det finns en förhöjd risk med att låna ut till små företag. Därför mäts 
kreditrisken utifrån flertalet riskparametrar. Riskparametrarna skiljer sig beroende på vilket 
sorts bolag det är. Exempel på parametrar är valutarisk, ränterisk, miljörisk och 
företagsspecifika risker. Riskratingen består av två delar: den finansiella motståndskraften och 
risken för finansiella påfrestningar. Den finansiella motståndskraften speglar hur väl företaget 
kan hantera en plötslig nedgång i försäljningen. Faktorer som påverkar den finansiella 
motståndskraften är soliditeten, tillgångarna, om det finns någon fastighet och belåningen på 
den, likvida medel och värdepapper. Risken för finansiella påfrestningar visar risken för att 
företaget får finansiella problem. Variabler som påverkar den risken är t.ex. branschläget och 
konjunkturläget (Respondent Handelsbanken, 2015).  
 
Handelsbanken är känd för sin decentraliserade organisationsstruktur. De är inte lika styrda av 
interna styrdokument som många andra. Kontorschefen ansvarar för de enskilda kontorens 
budget, resultaträkning och balansräkning. De enskilda kontoren får själv styra vilka kunder, 
vilken marknadsföringsteknik och vilka lån de godkänner. Kreditgränserna är individstyrda 
och är bland annat är baserad på den anställdes erfarenhet. Kontorschefen har också en 
individstyrd kreditgräns som kontoret inte kan gå över, allt över gränsen får en central 
kreditgivningsdelegation avgöra. Det är dock inget som berör de allra flesta företag med 
mindre än 50 anställda (Respondent Handelsbanken, 2015). 
 
Det som väl kommer centralt är bland annat regelverk som Finansinspektionen styr över, 
affärssystem och datorsystem som är samma inom hela organisationen. Regelkraven har blivit 
striktare de senaste åren och har medfört att de får göra ett omfattande arbete med att sätta 
upp rutiner för kreditgivningen. Regelverk som Finansinspektionen styr över är regler kring 
”compliance” och ”know your customer”. Know your customer är något som det har blivit 
mer fokus kring de senaste åren och gör att banken måste ha vetskap om vad kunden gör. Det 
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innebär att banken måste kontrollera vilka leverantörer och kunder företaget har samt att hålla 
koll på onormala mönster bland transaktionerna. Know your customer regelveket är bland 
annat skapat för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorverksamhet (Respondent 
Handelsbanken, 2015). De senaste åren har det blivit mer fokus kring dokumentationen av de 
anställdas kompetens. Tjänstemän som arbetar med exempelvis värdepappersplaceringar, 
ränteriskrådgivare och valutariskrådgivare måste nu ha en certifiering för att kunna ge råd. 
Certifieringar av personalen är något Handelsbanken är tror blir allt vanligare i framtiden.  
 
4.2.2	  Kreditgivningsprocessen	  
 
Företagsledningen är speciellt viktig att beakta i små företag eftersom ledning och ägare ofta 
kan vara samma person. Beroende på hur ledningen och ägarstrukturen ser ut kan det ingå i 
bedömningen av kreditrisken. Banken granskar om det finns en plan för ett eventuellt 
generationsskifte, ägarens finansiella styrka, om det finns extra finansiella medel att skjuta till 
och möjligheten för ägarborgen eller skötselborgen. Något de har uppmärksammat är att 
ägaren i större utsträckning är villig att hjälpa en eventuell konkursförvaltare, om det skulle 
bli aktuellt, om det finns en skötselborgen. Den viktigaste variabeln för Handelsbanken vid 
kreditgivningsprocessen är kassaflödet. Kassaflödet kommer alltid i första hand och 
säkerheterna i andra hand. Även pantbrev, företagsinteckning, kreditavtal och ägarborgen kan 
vara aktuellt som en extra säkerhet (Respondent Handelsbanken, 2015). 
 
Även om säkerheterna beaktas i andra hand är de viktiga eftersom banken alltid vill ha 
säkerheter bortsett om det inte finns speciella omständigheter som säger att de inte behöver 
det. Det är framförallt interna värderingsmän som värderar industrifastigheter medan det 
händer att de använder sig av externa värderingsmän om de behöver värdera specialobjekt 
som exempelvis maskiner. En upparbetad kapitalbuffert kan också fungera som en form utav 
”säkerhet” eftersom den stärker den finansiella motståndskraften om det av någon anledning 
skulle börja gå dåligt för företaget. Banken utvärderar även om företaget har immateriella 
tillgångar och om det finns någon substans bakom dem. De tar däremot inte upp något värde 
på immateriella tillgångar när de gör analysen. Om företaget skulle behöva en 
företagsinteckning tar banken säkerhet i bolagets balansräkning. När de räknar ut värdet på 
inteckningen tar de endast upp värdet på kundfordringarna och lagret. Konjunkturen avgör 
inte om låneansökan blir godkänd eller ej, processen är densamma oavsett. Däremot är 
återbetalningsförmågan baserat på bland annat en kassaflödesanalys som även inkluderar en 
uppskattning av framtiden som kan variera beroende på konjunktur och bransch (Respondent 
Handelsbanken, 2015). 
 
4.2.3	  Utlåningsteknik	  
 
Processen och variablerna som används för att bedöma små företag är exakt samma som för 
stora företag. Variabler som Handelsbanken granskar är bland annat: kassaflödet och hur 
cykliskt det är, hur konkurrenssituationen och marknadsandelen ser ut, rörelsemarginalen 
jämfört med övriga i branschen och jämfört med tidigare år. Syftet till lånet är också viktigt 
att veta, är det för rörelsekapital så kan fakturabelåning vara aktuellt, då är kundregistret och 
företagets kreditförluster viktiga att beakta. Är lånet för en fastighet så blir det en grundligare 
undersökning på fastigheten och hur återbetalningsförmågan är (Respondent Handelsbanken, 
2015). 
 
De brukar förespråka leasing och factoring till såväl stora som små företag. Handelsbanken 
använder sig av en kreditgivningsmodell som baseras på ett internt ratingsystem som används 



 32 

för att avgöra risken på företagen. De har använt samma system i åtminstone 10 år då 
respondenten började på banken. Det enda som egentligen har ändrats är att det har blivit 
modernare och mer datoriserat. Handelsbanken använder inte någon extern credit scoring utan 
allt bedöms internt i deras egen kreditgivningsmodell. Bokslutet, balansräkningen, 
resultaträkningen och en kassaflödesanalys läggs in i systemet som därefter räknar ut 
relevanta nyckeltal. Utgångspunkten i modellen är att framställa en övergripande rating som 
avgör kreditvärdigheten på det analyserade bolaget. Företaget får sedan en numerisk rating 
som avgör hur kreditvärdigt det anses vara. Eftersom Handelsbankens mål är att enbart låna ut 
pengar till företag som är bättre än genomsnittet så använder de statistik på hur företaget ser 
ut jämfört med branschsnittet (Respondent Handelsbanken, 2015).  
 
De kvantitativa måtten kompletteras med ett frågeformulär som sammanfattas i en PM och 
behandlar kvalitativa variabler som exempelvis framtidsutsikter. De tycker att det är viktigt 
att lära känna kunden och att det därmed är omöjligt att bedöma företaget med enbart 
kvantitativa mått. Både kvalitativa och kvantitativa mått ingår i helhetsbedömningen som den 
slutgiltiga ratingen baseras på. Istället för att ha en kreditgivningsmodell som enbart 
behandlar kvantitativa mått och som måste vägas samman med ett subjektivt omdöme av de 
kvalitativa måtten så ingår de kvalitativa måtten i den slutgiltiga ratingen. Det betyder att 
ratingen som kommer från modellen är mer användbar eftersom den beaktar både kvalitativa 
och kvantitativa mått. Trots att ratingen är viktig så betonar de att det finns en modellrisk, 
därför är erfarenhet viktigt för att avgöra om ratingen känns rimlig eller ej (Respondent 
Handelsbanken, 2015).  
 
4.3	  Nordea	  	  
 
Nordea är Nordens största bank sett till kunder och omsättning. Nordea har ledande positioner 
på de fyra skandinaviska marknaderna och har cirka 590 000 företagskunder i sin 
kundportfölj. Största ägaren är det finländska finansbolaget Sampo med drygt 20 % av 
kapitalet (Nordea, 2015).   
 
4.3.1	  Finansieringsproblem	  för	  små	  företag	  
 
Den upplevda informationsasymmetrin mellan banken och företaget varierar enligt 
respondenten eftersom kvalitén på redovisningen varierar mycket. Kreditgivningen på Nordea 
skiljer sig inte åt mellan stora och små företag. Nordea brukar rekommendera alla mindre 
kunder att ha någon som kan bokföring eftersom det är många utan kunskap som försöker 
göra det själv. En revisor ger redovisningen en större legitimitet även om det finns 
undantagsfall. De har inte märkt någon större effekt av det slopade revisionskravet för de allra 
minsta företagen eftersom de som vill ha krediter i stor utsträckning också har revisor. 
Överlag tycker respondenten att företagsledningen oftast har koll på vad som banken kräver 
av företaget för att bli beviljad en kredit. När det inte är fallet har de en nära kontakt med 
Nyföretagarcentrum och Almi som kan ge rådgivning på områdena som banken kräver. För 
de allra minsta företagen och krediterna har de en central support som nås via telefon för att 
minska belastningen och kostnaden på kontoren (Respondent Nordea, 2015).   
 
Respondenten håller med om att det kan vara riskabelt att låna ut till små företag, men 
påpekar att det skiljer sig mycket mellan företagen. Det viktigaste riskmåttet Nordea använder 
sig av är soliditet. En godkänd nivå på soliditeten anses vara 25-30 %. De anser att soliditeten 
är det viktigaste riskmåttet på grund av att det visar fördelningen av eget kapital och skulder. 
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Eftersom banken inte skjuter till kapital för att täcka en förlust är det viktigt att företaget 
själva kan göra det (Respondent Nordea, 2015).    
 
Mestadelen av kreditgivningen är styrd av interna styrdokument. De anställda har däremot 
ganska stora befogenheter och följs inte av några ”slaviska pekpinnar”. Regleringarna beror 
lite på historien och marknaden, men variablerna som går in i ratingsystemet är desamma. En 
reglering som har påverkat prissättningen till kund är ändringen i likviditetsreglerna som har 
inneburit att slutpriserna till kund har ökat (Respondent Nordea, 2015).    
 
Angående kreditregleringen tycker respondenten inte att det är lagar och regler som styr 
speciellt mycket. Sättet att jobba mot kund har däremot ändrats mycket de senaste åren, 
framförallt inom compliance. Banken måste ha en grundläggande kännedom om kunden, 
exempelvis vilka leverantörer och kunder företaget har uppdelat på land samt ägarbilden. Det 
blir mer jobb för banken och innefattar att företaget ska tillhandahålla mer dokumentation, 
respondenten betonar dock att det är hårdare för större företag. Regelverken är till för att 
minska finansieringen av terrorism och penningtvätt och förhindra handel med länder som är 
klassade som riskländer enligt t.ex. FN eller WTO (Respondent Nordea, 2015).     
 
4.3.2	  Kreditgivningsprocessen	  
 
Återbetalningsförmågan och kassaflödet är det centrala för både små och stora företag. 
Bedömningen av återbetalningsförmågan grundas på en kombination av kassaflödet och 
intrycket av företagsledningen. Andra faktorer som är centrala är affärsidén och en produkt 
som banken tror på. Tror inte banken att det finns någon framtida marknad blir det ett negativt 
besked oavsett värdet på säkerheterna. När företagsledningen granskas fokuserar banken på 
om den kan anses vara kapabel att sköta ekonomin och försäljningen. En annan viktig 
bedömningsfaktor är om ledningen har en objektiv översyn på bolaget. En ledning som tillåter 
företaget att gå med negativt resultat flera år i rad kan dessutom anses som icke 
handlingskraftig eftersom de inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att vända resultatet. 
Ägarnas finansiella styrka kan vara viktig som extra garanti om företaget skulle behöva ett 
kapitaltillskott. Bedömningen av företagsledningen är subjektiv vilket betyder att 
handläggarens erfarenhet och frågebatteri påverkar. En del frågor är standardiserade och 
respondenten uppmanar alla på kontoret att inte vara rädd att ställa obekväma följdfrågor, för 
det är ofta då sanningen framkommer (Respondent Nordea, 2015).   
 
Konjunkturen och branschläget påverkar möjligheten att få krediter eller lån. Det finns 
speciella branscher som har det svårt att få några krediter överhuvudtaget. Det finns också 
branscher som bör beaktas med försiktighet eftersom de i större utsträckning omsätter svarta 
pengar. Nya tjänsteföretag med få fysiska tillgångar där humankapitalet är den viktigaste 
tillgången är också en bransch som är svår att ge krediter till eftersom det är svårt att sätta ett 
monetärt värde på know how (Respondent Nordea, 2015).     
 
Säkerheterna är viktiga för att försäkra banken om att de åtminstone kan få tillbaka sitt kapital 
vid en eventuell betalningsinställelse. En kapitalbuffert och reserver kan betraktas som 
säkerheter eftersom de kan hjälpa till att täcka en tillfällig nedgång i kassaflödet. Värdering av 
andra säkerheter sker oftast med extern hjälp som sedan följs upp med en intern värdering 
som oftast är mer försiktig. De enda tillgångarna som accepteras är kundfordringar, maskiner, 
inventarier och lager. Värderingen sker med hjälp av försiktighetsprincipen och är baserat på 
värdet vid det värsta möjliga potentiella utfallet. Kundfordringar anses som den bästa 
säkerheten om företaget inte använder sig av factoring. Vidare är immateriella tillgångar inget 
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de kan använda som säkerhet, även om de kan höja helhetsintrycket (Respondent Nordea, 
2015).     
 
4.3.3	  Utlåningsteknik	  	  
 
Nordea använder sig av ett internt kreditrating system som är samma oavsett storlek på 
företaget. Det innebär att det är i princip samma regler och villkor som gäller för de stora 
börsbolagen och de små företagen. Respondenten anser att det kan vara problematiskt för de 
allra minsta företagen. Ratingen består av två siffor mellan 0-6, den första ska visa hur väl 
företaget mår och den andra hur starka säkerheterna är. De relevanta måtten läggs in i 
ratingprogrammet som räknar fram en rating mellan 0-6. Ratingen som räknas fram är 
nästintill absolut eftersom den inkluderar både kvalitativa och kvantitativa variabler. Ratingen 
kan däremot justeras om exempelvis stora engångsinvesteringar tynger ner resultatet 
(Respondent Nordea, 2015).  
 
Soliditeten är nyckeltalet som väger tyngst vid kreditgivningsbeslutet. De kvalitativa 
variablerna inkluderar att bedöma företagsledningen. Respondenten poängterar däremot att 
kvalitativa och kvantitativa mått brukar stämma väl överens och blir svåra att skilja på. De ger 
förutom lån till investeringar gärna en checkkredit för att balansera säsongsbaserade 
fluktuationer i rörelsekapitalet. För att minska risken så förordar de även factoring och leasing 
(Respondent Nordea, 2015).  
 
Ratingsystemet har använts länge inom banken med i stort sett samma utförande. De större 
förändringarna är att det på tvåtusentalet har blivit mer datoriserat samt att ingångsvärdena 
justeras något efter åren. Kreditgivningsprocessen har de senaste åren blivit mindre 
”tyckande” och mer styrt av kvantitativa variabler. Prissättningen på lånen har de senaste åren 
också styrts mer mot företagets rating (Respondent Nordea, 2015).    
 
De allra minsta företagen behandlas på ett centralt kundcenter via telefon. Priserna är 
desamma för små och stora företag, de baseras på ratingen. Eftersom mötena på telefon blir 
mer opersonliga så går de snabbare och transaktionskostnaden minskar. För de allra minsta 
företagen går de mycket via UC:s mallar. Processen går snabbare och de granskar inte varje 
affärsidé. Den kvalitativa granskningen börjar först på krediter ”på några hundratusen” 
(Respondent Nordea, 2015).    
 
4.4	  Swedbank	  	  
 
Swedbank har rötter i sparbankstraditionen och har cirka fyra miljoner privatkunder och drygt 
250 000 företagskunder i Sverige. Swedbanks kundbas i Sverige består således till största del 
av små och medelstora företag samt privatpersoner. Swedbank har den näst största andelen 
utav företagslån av de svenska bankerna efter Handelsbanken och har med sina 314 kontor 
även näst flest kontor i Sverige efter Handelsbanken (Swedbank, 2015).  
 
4.4.1	  Finansieringsproblem	  för	  små	  företag	  	  
 
Informationsasymmetrin mellan företagen och Swedbank existerar enligt respondenten. 
Många små företag har en skev uppfattning om vilka krav banken ställer på företagen för att 
de ska kunna erhålla finansiering. Ansökan kan ofta vara baserad på orealistiska 
förhoppningar om framtiden och att de kan låna för att de har starka säkerheter, vilket är 
irrelevant om kassaflödet inte är tillräckligt bra. Kvalitén på redovisningen brukar däremot 
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vara godkänd för de som kommer i kontakt med banken, de allra flesta som kan välja bort 
revisor har valt att ha det frivilligt vilket banken uppskattar (Respondent Swedbank, 2015).    
 
Respondenten tycker att det är svårare att bedöma företag med under 10 miljoner kronor i 
omsättning eftersom det tenderar att bli mer av en personfråga. Ofta krävs det att ägaren går i 
borgen för lånet med t.ex. en privat fastighet. Om företagsledningen har en bra historik från 
näringslivet blir det lättare att avgöra. Om ledningen inte har någon tydlig historik av att leda 
företag baseras bedömningen enbart på magkänsla eftersom det inte finns en mall för att 
bedöma företagsledningen. Risken bedöms med finansiella nyckeltal som exempelvis 
ränteteckningsgrad och konsolideringsgrad, men även med hjälp av andra nyckeltal. 
Respondenten betonar att det är helheten som fäller avgörandet. För att minimera problemet 
med höga transaktionskostnader gör de en snabbgenomgång av entreprenören, och går enbart 
vidare om de tycker att resultatet är acceptabelt (Respondent Swedbank, 2015).    
 
Respondenten tycker att lagar och regelverk har blivit mycket mer strikta och formella. De 
nyare kreditbesluten innehåller betydligt mer analyser än de som beslutades för exempelvis 10 
år sedan. Det händer att Finansinspektionen gör stickprov och kräver in dokumentation för att 
kontrollera att den håller måttet. Bankerna har blivit en form utav kontrollinstans för att hjälpa 
till att minska penningtvätt och finansiering av terrorism. Det krävs mer dokumentation än 
tidigare och banken måste kunna förstå penningflödena och kontrollera vilka som sitter i 
styrelsen. Kontrollen görs manuellt, men varje förändring i exempelvis bolagsordningen eller 
styrelsekonstellationen notifierar UC om via mail. Hårdare krav på kapitaltäckning som Basel 
regelverken har medfört anser respondenten inte har påverkat kreditgivningen till små företag 
(Respondent Swedbank, 2015).   
 
Swedbanks kreditpolicy baseras på att ta så många lokala beslut som möjligt. Den lokala 
förankringen medför att kontorschefen har ett högt mandat. Mandaten för att ge ut stora 
krediter baseras på två faktorer, volymen och credit ratingen. Är det ett stabilt bolag är således 
gränsen högre än om det är ett bolag med sämre rating. Alla kreditbeslut måste godkännas av 
minst två medarbetare (Respondent Swedbank, 2015).     
 
4.4.2	  Kreditgivningsprocessen	  
 
Kreditgivningsprocessen på Swedbank kan delas in i fyra steg där varje steg måste ha ett 
tillfredsställande resultat för att kunna ta processen vidare. Processen börjar med ett möte med 
entreprenören, känner de ett förtroende för entreprenören går de vidare och granskar 
affärsidén. Gillar de entreprenören och affärsidén granskar de återbetalningsförmågan, dvs. 
kassaflödet. Det är först om 1-3 är starka som de väljer att granska eventuella säkerheter. 
Värderingen på säkerheterna är försiktig, industrifastigheter kan generellt belånas med 60 % 
medan lager och kundfordringar endast kan belånas med 40 % (Respondent Swedbank, 
2015).  
 
Respondenten anser att konjunkturen och branschläget påverkar små företag mindre än större. 
Mindre bolag anses inte vara lika påverkade av branschspecifika problem som stora. 
Respondenten tycker att det är lättare att applicera data från UC och egna branschdata på stora 
företag. Risken anser respondenten också har en koppling till branschläget och är svår att 
avgöra i små företag. Det finns ingen generell riskmodell, det gäller att de andra faktorerna är 
starka för att minska risken. De anser att en kapitalbuffert kan vara viktig beroende på 
företagets verksamhet. Gäller det exempelvis byggandet av en fastighet där det ofta händer att 
budgeten överskrids är det viktigt med en stor buffert. För små bolag med mindre risk är det 
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inte lika viktigt eftersom det inte är lika mycket som kan gå fel (Respondent Swedbank, 
2015).     
 
4.4.3	  Utlåningsteknik	  
 
Swedbank använder sig av ett internt ratingsystem baserat enbart på kvantitativa mått. 
Ratingsystemet använder sig av statistiska och matematiska variabler hämtade från boksluten 
för att räkna ut ett numeriskt betyg som visar hur stor risken för konkurs är. Kostnaden för 
lånet är också baserat på den numeriska ratingen. De viktigaste kvantitativa nyckeltalen som 
bedöms är ränteräckningsgraden och konsolideringsgraden. Övriga variabler är väldigt 
branschspecifika. Återbetalningsförmågan är däremot central i alla processer och bedöms 
främst med hjälp av kassaflöden. Swedbank använder även en modell med stresstester för att 
se hur kassaflödet, marginaler, räntetäckningsgraden och andra nyckeltal ändras vid 
oförutsedda förändringar i försäljningen. Credit scoring modellen används också som ett 
tidssparande element för att slippa skriva en kredit-PM till företag som inte har tillräckligt 
starka finansiella fundament. För de allra minsta krediterna förenklar de processen. Anses de 
ha fullgoda säkerheter eller pantbrev följer de inte upp krediten lika noggrant (Respondent 
Swedbank, 2015).   
 
Trots att kreditgivningsmodellen enbart är fokuserat på kvantitativa variabler är det de 
kvalitativa variablerna som är viktigast för Swedbank. Kvalitén på entreprenören och 
affärsidén är vital för att de överhuvudtaget ska gå vidare i processen. Om företagets 
delgivning av information till banken är bristfällig spelar det ingen roll om de kvantitativa 
måtten är starka, litar banken inte på entreprenören blir det avslag oavsett. Respondenten 
betonar att de kvalitativa och kvantitativa måtten brukar vara kopplade till varandra. Driver en 
entreprenör ett bra bolag med bra substans är det troligen för att det är en bra entreprenör 
(Respondent Swedbank, 2015).     
 
När banktjänstemännen har bedömt att företagsledningen är godkänd och har gjort den 
kvantitativa analysen kombineras dessa. Kreditbeslutet och räntekostnaden baseras på den 
numeriska credit ratingen som härleds från den kvantitativa analysen. Ratingen justeras 
därefter beroende på det personliga intrycket som företagsledningen har gjort på 
kredittjänstemannen (Respondent Swedbank, 2015).     
 
4.5	  Danske	  Bank	  	  
 
Danske Bank är en dansk universalbank med huvudkontor i Köpenhamn. Danske Bank är en 
relativt ny aktör på den svenska marknaden men ökar ständigt sina marknadsandelar som den 
femte största banken på marknaden (Danske Bank, 2015).  
 
Danske Banks kontor i Helsingborg fokuserar främst på större företag, men de har även små 
företag i sin kundportfolio. Kreditgivningen på Danske Bank är uppdelad i olika 
beslutsinstanser med olika kreditlimiter och behörigheter där de största krediterna överses av 
instanser i Danmark och företagets styrelse. Kontoret vill helst ha företag över 20 miljoner i 
omsättning och lån över 500 000 kr för att transaktionskostnaden inte ska bli orimligt hög 
(Respondent Danske Bank, 2015).     
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4.5.1	  Finansieringsproblem	  för	  små	  företag	  
 
För att minska informationsasymmetrin mellan företaget och banken kräver Danske Bank att 
ägarna har en betydlig egen insats i bolaget och att företaget ej har en för hög belåning relativt 
hur kapitalstrukturen ser ut. Hur det ser ut med andra investerare som Almi och företagets 
säkerheter påverkar också. Vilken tidpunkt företaget kommer till banken påverkar eftersom 
banken inte vill vara en riskkapitalfinansiär, om det är akut kapitalbrist får de räkna med att 
stå för det mesta på egen hand. Eftersom banken generellt sätt kräver en återbetalning på 5 år 
måste kassaflödet vara tillräckligt starkt för att klara av det. För att minska 
transaktionskostnaderna för de allra minsta bolagen tar det lokala kontoret helst emot företag 
med minst 20 miljoner kronor i omsättning. Anledningen till det är att det finns andra banker 
som är mer specialiserade på mindre företag vilket gör att det lokala kontoret inte ser någon 
större affärsmöjlighet i att försöka konkurrera med bankerna med ett etablerat kundnätverk 
(Respondent Danske Bank, 2015).      
 
Angående informationsasymmetri från bristfällig redovisning förekommer det absolut när det 
gäller ”gör det själv bolag”, där det endast är ett fåtal anställda som gör allt. I de allra minsta 
bidrar definitivt det slopade revisionskravet till svårigheter för banken och företagen som vill 
ha krediter. Eftersom kontoret helst vill ha företag med tjugo miljoner eller mer i omsättning 
är företagsledningen nästan alltid medveten om vad krävs för att erhålla krediter (Respondent 
Danske Bank, 2015).  
 
Det är påtagligt att regleringarna har blivit striktare de senaste åren. De interna 
styrdokumenten är väldigt viktiga för kredithandläggarna på de lokala kontoren. De statuerar 
bland annat bankens riskprofil och de anställdas mandat beroende på ställningen i banken. 
Bankens interna dokument är baserade på lagar och regler och kräver att banken för en 
checklista på låntagare som kan innehålla identifikationskontroll via legitimation eller pass. 
Lagar och regler för att stävja terrorism innebär att banken måste hålla koll på vad pengarna 
används till och eventuellt till vilka länder de transfereras. En aspekt av bankernas verksamhet 
är att sprida risk, vilket finns representerat i de interna dokumenten. Exempel är hur mycket 
av utlåningen som kan tillåtas inom en sektor eller liknande. Vissa regleringar skiljer sig 
något åt jämfört med andra banker på den svenska marknaden eftersom Danske Bank i 
Sverige drivs som en filial av det danska moderbolaget som går under danska regleringar 
(Respondent Danske Bank, 2015).   
 
4.5.2	  Kreditgivningsprocessen	  
 
Vad gäller företagsledningen så spelar det ingen roll för banken om det är ägarna som sitter 
där eller om det är en tjänstemannastyrelse. En tjänstemannastyrelse kan däremot ge en 
trygghet eftersom det gör att bolaget inte är lika beroende av ägarna som i ett ägarlett bolag. 
Det är dock fortfarande viktigt att ha koll på eventuella nyckelpersoner i företaget, oavsett om 
det är ägarna, styrelsen eller någon annan anställd. Eftersom en så kallad ”skötselborgen” har 
blivit betydligt ovanligare än tidigare så är syftet inte att tvinga styrelsen i en riktning. Det är 
istället att samarbeta med ledningen om företaget skulle få problem (Respondent Danske 
Bank, 2015).      
 
Danske Bank bedömer den framtida återbetalningsförmågan på hur stark produkten eller 
produkterna är, hur marknaden ser ut, t.ex. marknadsposition lokalt eller nationellt, hur 
teknologin i företaget mäter sig med konkurrenternas och hur trovärdigt företaget är överlag. 
Banken tar inte heller något speciellt hänseende av var vi ligger på konjunkturcykeln. Både 
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företag och banker blir generellt mer försiktiga, men ett företag med starka fundament och 
goda framtidsutsikter kommer att bli beviljade oavsett. Anledningen till att färre lån blir 
beviljade i lågkonjunktur är att det framtida kassaflödet är mer osäkert än i högkonjunktur. 
Sedan tas det även hänsyn till varför lånet behövs, är det för att omsättningen sjunker och de 
behöver betala av sina korta skulder anses det vara ett orosmoment medan en investering 
oftast ger positiva signaler (Respondent Danske Bank, 2015).      
 
Säkerheter är som tidigare nämnt betydligt viktigare för små företag än för stora eftersom de 
större företagen oftast får lån med covenants som baseras på nyckeltal. Beroende på hur bra 
dessa nyckeltal anses vara baseras beslutet och sedermera räntan utifrån det. Vad gäller de 
små företagen är grundinställningen att lånet ska vara uppbackat av säkerheter. Den enklaste 
säkerheten för banken är kundfordringar eftersom det är pengar som företaget ska få in. 
Fastigheternas värde beräknas enligt ett avkastningsvärde som blir det samma som 
marknadsvärdet med hänsyn till driftkostnaderna. Det är samma princip som gäller med en 
eventuell kapitalbuffert som kan ge en extra säkerhet om de andra fundamenten är svaga. Är 
det stora värden på säkerheterna så är det inte ovanligt att banken tar in utomstående expertis 
för att hjälpa till med värderingen. Andra tillgångar som inventarier, maskiner eller lager 
värderas med schabloner eftersom det är ekonomiskt oförsvarbart att granska allt in i minsta 
detalj samt att kunskapen om företagets tillgångar inte nödvändigtvis finns. Generella 
tumregler för Danske Bank är att kundfordringar kan belånas till 50 % och industrifastigheter 
runt 60 %, även om det kan skilja sig åt beroende på tillfället (Respondent Danske Bank, 
2015).      
 
4.5.3	  Utlåningsteknik	  
 
Kassaflödet är enligt Danske Bank den absolut viktigaste variabeln för att få en kredit 
beviljad. Banken använder sig därför av en modifierad kassaflödesmodell som är anpassad för 
små företag. De viktigaste nyckeltalen modellen använder förutom kassaflödet är 
skuldsättningsgraden och soliditeten. Modellen ger sedan en numerisk rating mellan 1-5 för 
att bedöma styrkan bedömningskriteriet har. Den kan också ta hänsyn till eventuella 
övervärden i fastigheter eller inventarier samt andra externt bedömda variabler. Ett nyckeltal 
som är väldigt viktigt i processen är Net Debt/EBITDA ratio som visar skuldsättningen 
uträknad som företagets räntebärande skulder minus kassan dividerat med EBITDA, som är 
ett mått på företagets rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. 
Nyckeltalet visar hur många år det tar för företaget att betala tillbaka sina nettoskulder om 
EBITDA hålls konstant. För Danske Bank är ett nyckeltal på runt 2-3 acceptabelt och över det 
så vill de att det ska investeras mer eget kapital (Respondent Danske Bank, 2015).      
 
Företagen får aldrig lån baserat på enbart kvalitativa variabler, eftersom kvalitativa och 
kvantitativa variabler är svåra att separera. Både de kvantitativa och de kvalitativa variablerna 
bör vara positiva, även om ett företag som har starka kvantitativa data bevisar att företaget 
levererar. Avvägningen är ofta baserad på erfarenhet om vad som känns bra, vilket är 
svårdefinierat (Respondent Danske Bank, 2015).      
 
4.6	  Länsförsäkringar	  Bank	  
 
Länsförsäkringar Bank består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag. 
Länsförsäkringar Banks nisch på företagssidan är att de inriktar sig främst på små och 
medelstora företag samt jordbruk. De har cirka 4,5 % av den totala utlåningen till små företag 
i Sverige år 2014 (Länsförsäkringar Bank, 2015). Länsförsäkringar banks kontor i 
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Helsingborg har två anställda som arbetar med kreditgivning till företag, varav den ena är 
specialiserad på lantbruk. Det innebär att deras marknadsandel i Helsingborg är relativt liten 
(Respondent Länsförsäkringar Bank, 2015).   
 
4.6.1	  Finansieringsproblem	  för	  små	  företag	  
 
Eftersom Länsförsäkringar specialiserar sig på små företag har de inget att jämföra med om 
vad i kreditgivningsprocessen som skiljer stora och små företag åt. Det enda som skiljer sig 
mellan de mindre och större i segmentet är tiden de lägger på processen. Trots att 
Länsförsäkringar Bank är inriktade på små och medelstora företag märker de ändå skillnaden 
i kvalitén på redovisningen på de undre och de övre skikten bland deras kundgrupp. Eftersom 
de alltid kräver in bokföringen är det bra om företaget har en auktoriserad revisor som har 
godkänt redovisningen. Risken bedöms i olika instanser beroende på storleken på krediten. 
Det händer att företagsledningen inte är medveten om vilka krav som krävs för att få ett 
banklån beviljat. Länsförsäkringar granskar affärsidén och affärsplanen och går igenom vilka 
risker de ser i företagen. Därefter sker tips och rådgivning till företagaren för att se om de kan 
få ett lån beviljat (Respondent Länsförsäkringar Bank, 2015).   
 
Länsförsäkringars arbete styrs inte speciellt mycket via interna styrdokument. De flesta 
bedömningarna sker via rådgivarna själva, även om de t.ex. har beloppsgränser och andra 
begränsningar. Det leder till att processen kan kortas ned eftersom beslut ofta kan tas vid 
första instansen. Marginaler och räntor har en lokal förankring som beslutas via handläggarna. 
Därmed ställs det höga krav på kredithandläggarna som dessutom alltid måste vara två för att 
minska den mänskliga faktorns felmarginaler. Länsförsäkringar har en stor lokal förankring 
där de lokala kontoren kan ta snabba beslut om kreditens storlek inte är för stor. De snabba 
lokala besluten hjälper till att minska handläggningstiden och därmed transaktionskostnaderna 
(Respondent Länsförsäkringar Bank, 2015).   
 
4.6.2	  Kreditgivningsprocessen	  
 
En vanlig kreditgivningsprocess på Länsförsäkringar bank börjar med en initial kontakt från 
kunden varpå banken skriver en PM om företaget. Promemorian innehåller bland annat 
information om ägarna, organisationen, marknaden, budgeten, affärsidén och ledningen. 
Något de granskar extra noga är hur företaget drivs, om ägarna är ute efter utdelning eller om 
vinsten stannar i bolaget, hur marknaden ser ut och vilka nyckelpersoner det finns i bolaget. 
Är välkända personer involverade i företaget så är det ett bevis på att de är duktiga och ger en 
extra trygghet för banken eftersom de har en bra resumé (Respondent Länsförsäkringar Bank, 
2015).  
 
För att avgöra företagets återbetalningsförmåga bedöms det hur ”hållbart” företaget är, vilket 
innefattar hur kassaflödet och skuldsättningen ser ut. Eftersom företaget skriver av sina 
tillgångar är kassaflödet speciellt viktigt för att de ska kunna amortera i takt med att 
tillgångarnas värde devalveras. Konjunkturen spelar roll vid kreditbeslutet eftersom riskerna 
inte är desamma i låg- jämfört med högkonjunktur. Det kan krävas att säkerheterna 
omvärderas och tillgångarna delas upp eller läggs ihop för att öka marknadsvärdet. 
Säkerheterna värderas internt i organisationen och en lokal kreditkommission går igenom 
riskerna. Immateriella tillgångar kan vara positiva för kreditbeslutet eftersom de granskar 
helheten och immateriella tillgångar kan bidra till att förbättra helhetsintrycket. Företagets 
kapitalbuffert har däremot ingen direkt påverkan på kreditbeslutet (Respondent 
Länsförsäkringar Bank, 2015).   
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4.6.3	  Utlåningsteknik	  
 
Variabler som är viktiga för små företag är enligt Länsförsäkringar deras säkerheter, deras 
plan om det skulle gå dåligt, att banken tror på affärsidén och att ledningen vet vad som krävs 
för att driva ett företag (Respondent Länsförsäkringar Bank, 2015).      
 
Länsförsäkringar använder sig av en credit scoring modell med en numerisk ranking mellan 
1-5, där 1 är det bästa. Rankingen avgör hur välmående företagen är, men även hur bra lånet 
är för banken med hänsyn till marginaler och risk. De poängterar däremot att 
kredithandläggarna själva kan avgöra vad de tror och justera ratingen upp eller ner. De 
poängterar långsiktighet, om ett företag har en lägre rating nu men har en stor potential kan 
det företaget bedömas som bättre än vad det är vid lånetillfället. Områden som kan 
betygsättas är exempelvis branschen och den finansiella stabiliteten i företaget (Respondent 
Länsförsäkringar Bank, 2015).   
 
De viktigaste kvantitativa måtten är kassaflödet, resultatet och specifika nyckeltal beroende på 
bransch och struktur. Andra nyckeltal som används är soliditet och avkastningsmått på totalt 
och eget kapital. Kvalitativa variabler är viktiga, men eftersom det finns hårda krav från 
Finansinspektionen att bevaka siffermaterialet blir utrymmet att enbart gå på mjuka variabler 
begränsat. Osäkra krediter påverkar bankens totala kreditvärdighet och det är därför de är 
tvungna att ha en ”välmående” kundstock. Företag kan anses som att vara för riskabla om de 
inte har tidigare siffermaterial att luta sig tillbaka emot (Respondent Länsförsäkringar Bank, 
2015).   
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5.0	  Analys	  
 
I detta avsnitt presenteras studiens analys. Analysen är uppdelad efter de tre 
referensbegreppen finansieringsproblem för små företag, kreditgivningsprocessen och 
utlåningsteknik. Anledningen till att finansieringsproblem för små företag och 
kreditgivningsprocessen kommer före utlåningstekniken är att det krävs 
bakgrundsinformation för att förstå och förklara utlåningstekniken. 
 
5.1	  Finansieringsproblem	  för	  små	  företag	  	  
 
En sammanfattning i matrisform finns som bilaga.  
 
5.1.1	  Informationsasymmetri	  	  
 
Redovisningskvalitén på företagen som söker sig till bankerna är oftast tillräcklig. Teorierna 
om informationsasymmetri på grund av bristfällig redovisning stämmer delvis in med empirin 
(Eisenhardt, 1989; Landström, 2003; Svensson, 2003). Det finns exempel på att de allra 
minsta företagen kan ha bristfällig redovisning, t.ex. på Danske Bank. Handelsbanken och 
Länsförsäkringar. Problemen stämmer överens med Ball och Shivakumars (2005) teori att de 
minsta företagen inte har tillräckligt många intressenter som efterfrågar en högre kvalité på 
redovisningen. Generellt tyckte bankerna inte att det var ett så stort problem som de citerade 
teorierna visade. Huruvida det beror på att redovisningens kvalité har blivit bättre, att urvalet 
är missvisande eller om det är på grund av någon annan faktor framkom ej.  
 
5.1.2	  Pecking	  order	  
 
Pecking order teorin är en av de grundläggande teorierna inom företagsfinansiering som 
förklarar att företag har olika preferenser till sitt egna kapital och prioriterar lånefinansiering 
efter interna medel men före aktieägartillskott vilket kan förklara små företags 
underfinansiering (Brealey et al, 2010). Vad företagen har för preferenser för sitt val av 
kapitalstruktur framkom ej. Bankerna kräver däremot relativt solida nyckeltal för att bevilja 
företagen krediter vilket kräver att de har ackumulerat tillräckligt med egenfinansierat kapital. 
 
5.1.3	  Erfarenheten	  hos	  kreditbedömarna	  
 
Tidigare studier från bland annat Andersson (2003) visar att erfarna kredithandläggare 
använder mer information vid kreditbeslutet vilket gör att de i större grad nekar företagen. Det 
var inget som besvarades i denna studie, men eftersom det fortfarande är mycket av besluten 
som tas med hjälp av kredithandläggarnas intuition kan det fortfarande ha betydelse. Värt att 
nämna är också att alla respondenter var erfarna med tiotals år av erfarenhet från branschen.  
 
5.1.4	  Risk	  
 
Att det är relativt riskfyllt att låna ut till små företag är något bankerna är överens om. 
Gemensamt för alla banker är att de i olika stor utsträckning använder sig av branschdata eller 
kunskap om branschen för att bedöma rörelserisken. De har däremot olika sätt att bedöma och 
kvantifiera risken. Bedömningen av den finansiella risken skiljer sig däremot lite mellan 
bankerna. Genomgående är soliditet ett nyckeltal alla banker tycker är viktigt.  
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Respondent SEB (2015) förespråkar gärna factoring och leasing för att få ner risken, 
Handelsbanken använder olika parametrar för olika bolag, medan Swedbank, Nordea och 
Länsförsäkringar poängterar att det är ”helhetsbilden” som fäller avgörandet. Generellt sätt 
tycker de att förhållandet mellan eget kapital och skulder är viktigt.  
 
5.1.5	  Transaktionskostnader	  
 
Problemen med att höga transaktionskostnader gör att små företag blir underfinansierade som 
Landström (2003) beskriver existerar delvis enligt respondenternas utsagor. Alla respondenter 
poängterar att det är ett problem, men att de har olika metoder för att minska problemet. SEB 
och Handelsbanken minskar informationskraven och därmed tidsåtgången för de minsta 
krediterna. De använder sig även av en form utav credit scoring som bland annat Berger et al 
(2005) rekommenderar för att godkänna mindre krediter som checkkrediter och kreditkort. 
Respondent Nordea (2015) nämnde att de allra minsta bolagen inte blir omhändertagna på 
kontoret, utan istället på en gemensam central kundsupport för att minska den personliga 
kontakten. Respondent Swedbank (2015) nämner att de på Swedbank gör en 
snabbgenomgång av entreprenören för att se om de vill gå vidare med processen. Danske 
Banks kontor i Helsingborg har en informell minsta gräns på 20 miljoner kronor i omsättning 
för att minska problem hänförda till höga transaktionskostnader. Respondenten på Danske 
Bank poängterar däremot att det är deras lokala inställning eftersom han tyckte att bolagen 
med under 20 miljoner kronor i omsättning hade tillräckliga alternativ att erhålla finansiering 
på de andra bankerna. Länsförsäkringar försöker minska transaktionskostnaderna genom att ta 
snabba lokala beslut och således minska handläggningstiden (Respondent Länsförsäkringar, 
2015). 
 
5.1.6	  Kunskapsproblem	  
 
Att företagen inte känner till vad som krävs för att erhålla krediter som Landström (2003) 
skriver har respondenterna olika erfarenheter av. SEB, Nordea och Danske Bank uppgav att 
de inte hade några större problem medan Handelsbanken och Länsförsäkringar tyckte att det 
stundtals förekom. Banken som sticker ut är Swedbank där respondenten hävdade att 
företagsledningen ofta hade en väldigt skev bild om vad som krävs för att erhålla ett lån. 
Enligt Respondent Danske Bank (2015) har Swedbanks lokala kontor specialiserat sig på de 
allra minsta företagen vilket skulle kunna förklara deras avvikelse från de andra fem.  
 
Ovanstående utfall är intressant eftersom SEB, Nordea och Danske Bank har en mer 
centraliserad organisationsstruktur än Handelsbanken, Swedbank och Länsförsäkringar 
(Bjerkesjö, Hallin, Silver & Spangengberg, 2011). Det kan tyda på att det finns ett samband 
med Canales och Nanda (2012) och Stein (2002) teorier om att små företag, speciellt om de är 
icke-transparenta, söker sig till decentraliserade banker som enligt studierna värdesätter mjuk 
information högre.  
 
5.1.7	  Organisationsstruktur	  	  
 
Bankerna i urvalet kan delas upp i två delar, de med en centraliserad organisationsstruktur och 
de med en mer decentraliserad organisationsstruktur. Skillnaderna är inte enorma, men de kan 
kategoriseras som mer eller mindre centraliserad eller decentraliserad enligt teorin (Berger & 
Udell, 2006; Canales & Nanda, 2012; Stein, 2002). SEB, Nordea och Danske Bank har en 
centraliserad organisationsstruktur medan Handelsbanken, Swedbank och Länsförsäkringar 
har en decentraliserad (Bjerkesjö, Hallin, Silver & Spangengberg, 2011). Bankerna är enligt 
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FFS (2004:6) i princip tvungna att fastställa styrdokument för att hjälpa till att kontrollera 
kreditrisken. Men graden av hur mycket bankerna styrs av interna styrdokument verkar vara 
starkt knutet till vilken organisationsstruktur de har. Respondent SEB, Nordea och Danske 
Bank (2015) nämner att de tycker mycket av processen är styrd utifrån interna dokument 
medan Respondent Handelsbanken, Swedbank och Länsförsäkringar (2015) inte är lika styrda 
utav interna dokument och tar mer beslut på egen hand.  
 
Canales och Nanda (2012) nämnde också att små företag brukar söka sig till decentraliserade 
banker för att de brukar värdesätta mjuka variabler framför hårda, vilket tenderar att vara 
fördelaktigt för små företag. Det är inget som framkom helt klart, Danske Banks kontor hade 
exempelvis en gräns på 20 miljoner kronor i omsättning och diskvalificerar därmed de minsta 
företagen. Däremot kan det bara vara på grund av en lokal strategi på kontoret. 
Länsförsäkringar var den enda banken i urvalet som enbart specialiserade sig på små och 
medelstora företag. Värt att nämna var att de flesta respondenterna poängterade att de små 
företagen var en viktig kundgrupp och ville därigenom inte säga att de hellre ville arbeta med 
större företag.  
 
Kreditgivningsprocessen på de olika bankerna är väldigt snarlik för små och stora företag. 
Den enda respondenten som tyckte att skillnaderna var märkbara var respondenten på 
Swedbank (2015). Däremot poängterade alla respondenter att mängden information som 
används beror på företagets storlek. Det har tidigare ansetts varit ett problem eftersom små 
och stora företag har fundamentala skillnader och att de flesta kreditgivningsmodeller som 
används är anpassade för stora företag (Landström, 2003; Svensson & Ulvenblad, 1994).  
 
5.1.8	  Kreditpolicy	  &	  Regelverk	  
 
Alla respondenter betonade att den svenska marknaden är hårt reglerad. De striktare 
regleringarna verkade enligt respondenterna inte ha haft någon negativ effekt på 
kapitalutbudet. Ingen av respondenterna tyckte att det hade blivit svårare för företagen att få 
ett lån beviljat på lokal nivå Respondent SEB (2015) nämnde däremot något som borde 
stämma för alla banker, att utlåningen till små företag inte förändrats eftersom krediterna är 
små i sammanhanget. De nya regleringarna om bland annat Compliance SFS (2009:62) 
påverkar i princip inte företagen, det innebär enbart att banken måste dokumentera mer i 
kreditgivningsprocessen. På lokal nivå är det ingen respondent som tyckte kreditutbudet 
minskat på grund av hårdare regleringar på grund av Basel III, vilket styrker Admati, 
DeMarzo, Hellwig och Pfleiderer (2011) och Angelkort och Stuwe (2011) i detta fall. 
Däremot nämnde t.ex. Respondent SEB (2015) att lånen till de små företagen var relativt små 
jämfört med hela bankens utlåning vilket gjorde att det inte påverkade nämnvärt.   
 
5.2	  Kreditgivningsprocessen	  	  
 
En sammanfattning i matrisform finns som bilaga.  
 
5.2.1	  Character/Karaktär	  	  
 
Karaktären, det personliga intrycket företagsledningen gör på banken är en av de första 
sakerna som bedöms. Respondent Swedbank (2015) hävdade till och med att det är den 
viktigaste faktorn för att få en godkänd ansökan eftersom de inte bedömer de andra faktorerna 
överhuvudtaget om företagsledningen inte gör ett bra intryck på bankpersonalen. Respondent 
SEB (2015) betonade precis som Beulieu (1994) och Brody och Frank (1998) att karaktären 
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influerar resterande variabler. Respondenten på SEB hävdade att ett bra personligt intryck 
bekräftar att det finns någon substans bakom den kvantitativa datan. Handelsbanken, 
Länsförsäkringar och Swedbanks respondenter betonar att karaktären är speciellt viktig för 
små företag, det kan bero på att ägaren och ledningen ofta är samma person (Ball & 
Shivakumar, 2005). Respondeten på Nordea (2015) poängterade att karaktären är svår att 
bedöma eftersom den är väldigt subjektiv, vilket innebar att bland annat erfarenhet som 
Andersson (2003) nämner väger in i bedömningen. Respondent Danske Bank (2015) nämner 
att det är viktigt att granska nyckelpersoner i företaget, oavsett vilken position de har eftersom 
de prioriterar samarbete före tvång.  
 
5.2.2	  Capacity/Kapacitet	  
 
Genomgående är det återbetalningsförmågan som faller under ”kapaciteten” benämnt i det 
teoretiska ramverket de 5’cna (Beulieu, 1994; Brody & Frank, 1998) som är det 
respondenterna tyckte var viktigast. Alla respondenter förutom Respondenten från Swedbank 
nämnde det som det primära när de gör en kreditbedömning. Det är logiskt eftersom 
kapaciteten beskriver företagsledningens förmåga att generera ett tillräckligt stort kassaflöde 
för att kunna betala ränta och amorteringar.  
 
5.2.3	  Conditions/Förhållanden	  
 
Angående konjunkturen (förhållanden) råder det skilda meningar. Respondenterna från 
Handelsbanken, Nordea och Danske Bank (2015) säger att de inte tycker att konjunkturen 
påverkar deras lånebeslut direkt utan indirekt eftersom det kan påverka framtida kassaflöden 
som är ett av de mest centrala kriterierna. Generellt för de tre bankerna är att de precis som 
Brody och Frank (1998) ansåg att de framtida kassaflödena blir svårare att uppskatta, men 
som Respondent Danske Bank (2015) poängterar: om återbetalningsförmågan ser stark ut och 
företaget har starka fundament kommer de få lånet beviljat oavsett om det är i en 
högkonjunktur eller lågkonjunktur. Förhållanden i SEB mäts enligt Respondent SEB (2015) 
jämfört med branschen för varje enskilt fall vilket gör att det är svårt att veta vilken faktor 
som är den viktigaste. Respondent Länsförsäkringar (2015) påtalar att de beaktar branschläget 
genom att deras viktigaste nyckeltal bland annat är baserade på olika branschdata och viktiga 
faktorer för företag i branschen.  
 
5.2.4	  Capital/Kapital	  
 
Capital, dvs. kapitalbuffert är viktigt enligt alla respondenter förutom Respondent 
Länsförsäkringar (2015). Respondent SEB (2015) tycker att det är viktigt eftersom det visar 
att företaget kan generera ett tillräckligt stort kassaflöde för att kunna spara kapital. 
Respondent Nordea och Handelsbanken (2015) anser att det kan bedömas på ett liknande sätt 
som en säkerhet eftersom det innebär att den finansiella motståndskraften ökar och de kan stå 
emot förluster utan större konsekvenser. Respondent Danske Bank (2015) tycker också det är 
viktigt och tillägger att kapitalstrukturen är viktig, speciellt vem som äger vad av det egna 
kapitalet och föredrar att ägaren har en betydande insats i företaget för att minska problem 
härrörda till moral hazard (Eisenhardt, 1989). Respondent Swedbank (2015) tycker det är 
viktigt, speciellt för projekt som lätt går över budget, men att det inte är lika viktigt för små 
företag eftersom summorna oftast är mindre jämfört med Swedbanks totala balansräkning. 
För Länsförsäkringar spelar det ingen roll om företaget har en kapitalbuffert eller ej. Däremot 
spelar kvoten mellan eget kapital och skulder stor roll (Länsförsäkringar, 2015). 
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5.2.5	  Collateral/Säkerhet	  
 
Det finns en tydlig tendens bland alla respondenterna att säkerheterna endast bedöms 
sekundärt, vilket många företagare inte är helt medvetna om. Säkerheterna är enligt alla 
respondenter fortfarande viktiga, men enbart i ett senare skede. Säkerheterna beaktas enbart 
om återbetalningsförmågan eller karaktären anses som godkända. Empirin påvisar därmed att 
bankerna har en hårdare inställning till säkerheterna än vad teorin av Beulieu (1994) har. 
Angående immateriella tillgångar så tar ingen av bankerna upp det till något större värde i 
balansräkningen. De kan däremot bidra till en solid helhet som Catsus och Gröjer (2003) 
skriver.  
 
5.3	  Utlåningstekniker	  
 
En sammanfattning i matrisform finns som bilaga.  
 
Utlåningen kan i sina ytterligheter delas upp i en relationsbaserad och en transaktionsbaserad 
ansats (Berger & Udell, 2006). I praktiken verkar bankerna i urvalet tendera till att ha en 
utlåningsteknik närmare mitten med influenser av varandra. Den transaktionsbaserade 
utlåningen är enligt Udell (2008) på frammarsch och många banker försöker rationalisera 
kreditgivningsprocessen för att inte halka efter i konkurrensen. Ska bankerna i urvalet 
kategoriseras utifrån deras utlåningsteknik har SEB, Nordea och Danske Bank en större del 
transaktionsbaserad kreditgivning. Handelsbanken, Swedbank och Länsförsäkringar kan 
kategoriseras som att ha en mer relationsbaserad utlåning. Det är baserat på flertalet faktorer 
som specificeras i avsnitt 5.3.2 och 5.3.3.  
 
5.3.1	  Viktiga	  variabler	  
 
De viktigaste variablerna vid kreditgivningsprocessen varierar en del enligt respondenterna. 
Det centrala är återbetalningsförmågan, men de använder olika mått för att mäta den. SEB 
(2015) väljer främst att analysera omsättningen kontra kreditens storlek samt om och hur 
kreditgivningen skiljer sig mot det ”verkliga behovet. Handelsbanken (2015) beaktar syftet, 
marknaden och konkurrenterna. Nordea (2015) beaktar företagets ”välmående” och 
säkerheter. Swedbank (2015) analyserar framförallt branschspecifika variabler och 
kassaflödet och Danske Bank gör det med hjälp av bland annat en modifierad 
kassaflödesmodell. Slutligen beaktar Länsförsäkringar (2015) affärsidén, ledningens plan för 
framtiden och kvalitén på ledningen.  
 
5.3.2	  Relationsutlåning	  
 
Alla banker i urvalet arbetar med metoder och beaktar variabler som ingår i en 
relationsbaserad utlåning. Bankerna som kan kategoriseras att ha en mer relationsbaserad 
utlåningsteknik än de andra i urvalet är Handelsbanken, Swedbank och Länsförsäkringar. Det 
beror på att de i större utsträckning beaktar personliga egenskaper och andra mjuka variabler i 
kreditgivningen (Svensson, 2003).  
 
5.3.2.1	  Handelsbanken	  
 
Handelsbanken kan anses som en av de mest relationsbaserade bankerna. Trots att deras 
kreditgivningsprocess har rationaliserats de senaste åren kan de anses som en av bankerna 
med den mest relationsbaserade ansatsen (Respondent Handelsbanken, 2015). De enda fallen 
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de inte använder sig av relationsutlåning är för väldigt små transaktioner som exempelvis en 
liten checkkredit, factoring eller företagskort (Berger & Udell, 2006; Respondent 
Handelsbanken, 2015). Handelsbanken använder sig av ett eget internt kreditratingsystem 
som använder en transaktionsbaserad utlåningsteknik baserad på hårda variabler hämtade från 
boksluten och de finansiella rapporterna (Berger & Udell, 2006; Respondent Handelsbanken, 
2015).  
 
Handelsbankens interna kreditgivningssystem kan betraktas på olika sätt. Ingångsvariablerna 
har moderniserats till den grad att den som i teorin (Couette et al, 2008) fokuserar mer på 
kassaflöden än på balansräkningen. Handelsbankens ingångsvärde är att de vill lära känna 
kunden och att det är omöjligt att bedöma företagen med enbart kvantitativa variabler vilket 
tyder på att de fortfarande har en relationsbaserad syn på kreditgivningen (Respondent 
Handelsbanken, 2015). Det styrks av att deras ratingsystem beaktar både kvalitativa och 
kvantitativa mått. Ratingsystemet och nyckeltalen som används är samma för alla företag, 
vilket kan vara ett problem (Landström, 2003; Svensson & Ulvenblad, 1994). Men eftersom 
de fokuserar på en relationsbaserad och traditionell kreditgivning kan den problematiken 
eventuellt minskas. Respondenten poängterar det Eling och Schmeiser (2010) nämner om 
modellrisk. Eftersom det alltid finns en inneboende modellrisk är det kredithandläggaren som 
tar det slutgiltiga beslutet oavsett vad systemet säger. 
 
5.3.2.2	  Swedbank	  
 
Swedbanks ingångsvärde är som Handelsbankens, att etablera ett personligt affärsförhållande 
med företaget för att kunna ta ett optimalt beslut. Det kan enligt Berger och Udell (2006) 
klassas som en traditionell relationsbaserad kreditgivning. Swedbanks utlåningsteknik kan 
kategoriseras som mer relationsbaserad eftersom de först bedömer entreprenören och avgör 
därefter om det finns tillräckligt med potential för att gå vidare med processen. Swedbanks 
interna ratingsystem är däremot till skillnad från Handelsbankens och Nordeas enbart baserat 
på kvantitativa variabler. Den viktigaste faktorn är precis som för de andra bankerna i urvalet 
återbetalningsförmågan, men även nyckeltal som räntetäckningsgraden och 
konsolideringsgraden. De kvantitativa måtten jämförs med de kvalitativa måtten och besluten 
blir subjektivare eftersom kredithandläggarens syn på företaget blir avgörande.  
 
Subjektiviteten i kreditgivningsprocessen poängteras av att den numeriska ratingen som 
härleds från de kvantitativa variablerna kan justeras beroende på vilket intryck entreprenören 
har gjort (Respondent Swedbank, 2015). Processen kan beskrivas som optimal enligt Caouette 
et al (2008) eftersom den kombinerar kvantitativa data med djupa kvalitativa data. Renodlad 
credit scoring används i tidssparande syfte för att kontrollera om ett företag har tillräckligt 
starka fundament för att det ska vara lönt att boka in ett möte. Swedbank använder sig inte av 
någon form av SBCS som Berger, Frame och Miller (2005) nämner utan förenklar istället 
processen på andra sätt för att minska transaktionskostnaden (Respondent Swedbank, 2015). 
 
5.3.2.3	  Länsförsäkringar 
 
Länsförsäkringars kreditgivning är i grunden traditionellt relationsbaserad eftersom de 
kvalitativa variablerna beaktas innan den kvantitativa analysen inleds (Berger & Udell, 2006; 
Caouette et al, 2008; Respondent Länsförsäkringar Bank, 2015 Svensson, 2003). Deras 
ingångsvärde i kreditgivningsprocessen är därmed väldigt lik Swedbanks och Handelsbankens 
(Respondents Handelsbanken, 2015; Respondent Länsförsäkringar Bank, 2015; Respondent 
Swedbank, 2015). Ratingsystemet de använder i kreditgivningsprocessen beaktar däremot 
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enbart kvantitativa variabler. Kredithandläggarna har en stor möjlighet att påverka den 
slutgiltiga bedömningen förutom den redan djupgående kvalitativa analysen. De kan justera 
upp eller ned ratingen beroende på vad de själva tror. Respondenten betonar att det leder till 
en långsiktighet som enbart en kvantitativ rating baserad på historiska data inte gör. 
Respondenten påpekar att de kvalitativa variablerna är viktiga, men krav från 
Finansinspektionen gör att utrymmet att enbart bedöma ett företag på de kvalitativa 
variablerna är starkt begränsat (Respondent Länsförsäkringar Bank, 2015). 
 
5.3.2.4	  	  Nordea,	  SEB	  och	  Danske	  Bank	  
 
Trots att Nordea, SEB och Danske Bank kan kategoriseras som mer transaktionsinriktade 
använder de fortfarande metoder och variabler som kan klassas som relationsbaserade. 
Respondent SEB (2015) påtalar att de beaktar affärsplanen och att entreprenören inger 
förtroende. Nordea (2015) kollar på kvalitativa variabler men tycker att de brukar stämma 
överens med de kvantitativa, något även Danske Bank (2015) påpekar. De brukar även 
bedöma företagsledningen med hjälp av kredithandläggarens intuition.  
 
5.3.3	  Transaktionsutlåning	  	  
 
Bankerna som kan kategoriseras som att ha en mer transaktionsbaserad utlåning är därmed 
SEB, Nordea och Danske Bank. Precis som med den relationsbaserade inriktningen använder 
sig Handelsbanken, Swedbank och Länsförsäkringar också sig av transaktionsbaserade 
utlåningstekniker, även om de gör det i mindre utsträckning än t.ex. SEB, Nordea och 
Danske.  
 
5.3.3.1	  SEB	  
 
SEB använder sig av en standardiserad kreditgivningsmodell där ”siffermaterialet” är det 
viktigaste, vilket är en typisk indikator på att det är en transaktionsbaserad kreditgivning 
(Svensson, 2003). De involverar användandet av en credit rating modell i beslutsprocessen 
oavsett storlek på bolaget och förespråkar även leasing och factoring till många av sina 
mindre kunder (Respondent SEB, 2015) vilket Berger och Udell (2006) nämner kan 
kategoriseras som transaktionsbaserade utlåningstekniker.   
 
5.3.3.2	  Nordea	  
 
Nordea använder sig av ett internt kreditratingsystem som bas för alla beslut. I likhet med 
Handelsbankens system ingår det både kvantitativa och kvalitativa variabler och ratingen som 
kommer ut blir mer absolut. Hur de kvalitativa och kvantitativa variablerna är viktade i 
modellen framkom inte (Respondent Nordea, 2015). Nordeas kreditgivning kan anses som en 
blandning mellan en relationsbaserad och kvantitativ kreditgivning vilket anses som optimalt 
(Caouette el al, 2008). Kreditgivningsprocessen och bedömningsvariablerna är desamma 
oavsett storlek på företaget. Respondenten håller med Landström (2003) och Svensson och 
Ulvenblad (1994) att det kan vara problematiskt för framförallt de minsta företagen. Det går 
att argumentera för att de har en neutral kreditgivningsprocess eftersom kreditgivningen inte 
är lika påverkad av kvalitativa variabler som Handelsbanken eller rent kvantitativt som SEB. 
Det mest rimliga är att den kategoriseras som mer transaktionsbaserad än relationsbaserad 
baserat på indikatorerna (Berger & Udell, 2006; Svensson, 2003). Respondenten tycker att det 
har blivit mer transaktionsbaserat de senaste åren samtidigt som ratingen influerar lånets 
prissättning mer än tidigare. Respondenten påpekar dock att kvalitativa mått och kvantitativa 
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mått brukar stämma överens och är svåra att skilja på (Respondent Nordea, 2015), vilket även 
är något Caouette et al (2008) poängterar. 
 
5.3.3.3	  Danske	  Bank	  
 
Danske Bank är den banken som är minst fokuserade på små företag i urvalet, trots det så är 
det den enda banken som faktiskt har en kreditgivningsmodell som är specifikt anpassad för 
små företag. Det är en modifierad kassaflödesmodell som är anpassad för små företag. 
(Respondent Danske Bank, 2015). Kreditgivningsmodellen kan ses som en standardiserad 
matematisk modell medan kreditgivningen kan anses vara mer kvantitativ än relationsbaserad 
(Berger & Udell, 2006; Caouette et al, 2008; Svensson, 2003). Nyckeltalet Net Debt/EBITDA 
ratio nämnde respondenten på Danske Bank var deras viktigaste nyckeltal, det märkliga var 
att ingen annan bank nämnde det. Det kan bero på att det är ett nyckeltal som brukar användas 
för större bolag (Respondent Danske Bank, 2015). Även om en stor del av kreditgivningen är 
baserad på kvantitativa mått får företagen aldrig lån enbart baserat på det. Kvantitativa 
modeller kombineras som Caouette et al (2008) förespråkar med kvalitativa variabler för att 
få en mer komplett bedömning. Respondenten påpekade att kvalitativa och kvantitativa mått 
är svåra att skilja på vilket innebär att det oftast krävs att båda är positiva. Till skillnad från 
Swedbank som alltid kräver att de kvalitativa variablerna är bra för att granska de kvantitativa 
resonerade respondenten på Danske Bank att bra kvantitativa variabler är ett bevis på att 
företagsledningen är kompetent (Respondent Danske Bank, 2015). Det är ett skiljt synsätt 
som troligen beror på Swedbanks dynamiska och Danske Banks statiska synsätt på 
kreditgivningen (Svensson, 2003).  
 
5.3.3.4	  Handelsbanken,	  Swedbank	  och	  Länsförsäkringar	  
 
Precis som att alla banker använder sig av metoder som kan kategoriseras som 
relationsutlåning använder de sig av transaktionsbaserad utlåning. Länsförsäkringar använder 
sig av credit scoring och andra kvantitativa variabler och poängterar att hårdare krav från 
Finansinspektionen har medfört att det har blivit en allt viktigare del i deras kreditgivning 
(Respondent Länsförsäkringar, 2015). Även Swedbank använder sig av ett internt 
ratingsystem baserat på kvantitativa mått i kreditgivningen där kostnaden för lånet avgörs av 
den numeriska ratingen. Modellen beräknar diverse nyckeltal och den statistiska risken för 
konkurs och används inte enbart som en försäkran att företaget ser stabilt ut utan även som ett 
tidsbesparande element för kredithandläggarna (Respondent Swedbank, 2015). 
Handelsbanken kompletterar den relationsbaserade biten av utlåningen med ett internt 
ratingsystem baserat på kvantitativa variabler. De förespråkar även factoring och leasing 
beroende på syftet på lånet (Respondent Handelsbanken, 2015).  
 
5.3.3.1	  Nyckeltal	  
 
Nyckeltal fyller en viktig roll i den transaktionsbaserade utlåningen eftersom den fokuserar på 
siffermaterialet och hård data. Bankerna använder däremot lite olika nyckeltal när de avgör 
den finansiella styrkan i balansräkningen. Genomgående för alla 6 respondenter var att 
soliditeten var viktig eftersom den speglar den finansiella motståndskraften. Respondent 
Handelsbanken (2015) och Länsförsäkringar (2015) nämnde att de förutom soliditet använde 
främst ospecificerade branschspecifika nyckeltal medan Swedbank (2015) främst använde 
ränteteckningsgrad och konsolideringsgrad och Danske Bank Net debt/EBITDA.  
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5.4	  Resultat	  av	  analys	  	  
 
Resultatet av analysen visar att det finns delade meningar och slutsatser som kan dras av 
datan. Det finansiella gapet för små företag kan inte förklaras med enbart data från denna 
studie utan kräver mer omfattande data samt även data från företagssidan. Men utgår vi från 
att Företagarnas (2014) rapport angående existensen av ett finansiellt gap stämmer kan det 
delvis bero på ett så kallat kunskapsgap (Landström, 2003). Värt att notera är att bankerna 
som tyckte att det var ett noterbart problem var de tre decentraliserade bankerna, som enligt 
den tidigare forskningen har komparativa fördelar vid utlåning till små företag (Canales & 
Nanda, 2002; Stein, 2002). Bristfällig redovisning och informationsasymmetri verkade inte 
vara ett så stort problem för bankerna som tidigare teori påstått, förutom för de allra minsta 
företagen.  
 
Höga transaktionskostnader är fortfarande ett reellt problem, bankerna är däremot fullt 
medvetna om det och har olika metoder för att försöka minska dem. Andra faktorer som 
fortfarande kan påverka ett eventuellt finansiellt gap är erfarenheten hos kreditbedömarna 
(Anderson 2003; Ulvenblad & Ulvenblad, 2012) som även t.ex. Respondent Nordea (2015) 
nämnde. Det kan även påverkas av faktorer som banken inte kan påverka direkt, såsom 
attityden till externt kapital (Brealey, Myers & Allen, 2010; Lopéz-Gracia & Sogorb-Mitra, 
2008; Serrasqueiro & Nunes, 2015).  
 
Något som har en stor inverkan på hur bankerna arbetar vid kreditgivningen är regelkraven 
och rekommendationsverken. Respondenterna nämnde att Finansinspektionen har krav på 
bankerna att gå igenom och säkerhetsställa att det finns en substans bakom vad företaget vill 
belåna. Regelkraven gör att bankerna är pressade att använda siffermaterial och andra hårda 
data som substans för att få bevilja krediten. Respondenterna poängterar att regelkraven har 
blivit hårdare de senaste åren, vilket kan vara en alternativ förklaring till varför bankernas 
kreditgivningsprocess rationaliseras i allt högre grad och går emot att använda mer 
kvantitativa data vid kreditgivningsprocessen. Även tekniska framsteg och minskade 
marginaler på lån kan ha en inverkan i hur bankerna väljer att arbeta (Caouette et al, 2008; 
Udell, 2008).  
 
Angående kreditgivningsprocessen och vilka faktorer av ”the Five C’s of credit” som är 
viktigast för kreditgivningen var det nästan enhetligt ”kapaciteten” som ansågs vara viktigast 
(Beulieu, 1994; Brody & Frank, 1994). Enbart Respondent Swedbank (2015) tyckte att 
”karaktären” var viktigast. Men som Beulieu (1996) och Brody och Frank (1998) nämner 
influerar ”karaktären” de andra variablerna indirekt och är därmed även den vital. Men även 
för Swedbank är det återbetalningsförmågan som är det centrala, men de bedömer den på ett 
annat sätt jämfört med de andra bankerna i urvalet. Säkerheterna visade sig vara sekundära, 
men fortfarande viktiga. Vad banken prioriterar i ”The Five C’s of credit” kan påverka hur de 
arbetar med utlåningsteknikerna. Banker som prioriterar karaktären högt tenderar att använda 
en relationsbaserad utlåning medan de som prioriterar Capital högt tenderar att använda mer 
transaktionsbaserad utlåning.  
 
Bankerna prioriterar återbetalningsförmågan och det spelar ingen roll om det finns bra 
säkerheter om den anses otillräcklig, vilket är en striktare inställning jämfört med teorin från 
Beulieu (1994). Vikten av en kapitalbuffert skiljer sig mellan bankerna. Exempelvis 
Respondent SEB (2015) tyckte att en kapitalbuffert tydde på att företaget kan ackumulera ett 
tillräckligt bra kassaflöde, Nordea, Handelsbanken och Danske Bank att det ökade den 
finansiella motståndskraften och kan fungera som en extra form av säkerhet, Swedbanks 
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respondent tyckte det inte var lika viktigt för små företag eftersom summorna oftast inte är 
lika stora medan Respondent Länsförsäkringar (2015) inte ansåg att det var essentiellt. Även 
angående konjunkturen råder det skilda meningar. Oavsett åsikt influerar konjunkturen och 
branschläget de framtida kassaflödena vilket gör att det ändå har en stor påverkansgrad.  
 
Bankerna arbetar med utlåningsteknikerna på olika sätt. Ingen bank använder sig av en helt 
kategoriserad relationsbaserad eller transaktionsbaserad utlåning. Undantagen är Swedbanks 
initiala möte med entreprenören som kan ses som strikt relationsbaserad medan SEBs credit 
scoring på de allra minsta bolagen kan ses som strikt transaktionsbaserad. När de tar de 
huvudsakliga besluten används nästintill alltid en blandning av relationsbaserad och 
transaktionsbaserad kreditgivning. Alla banker försöker skapa en personlig relation till 
entreprenören vilket kan klassas som relationsbaserat. Relationen är däremot inte tillräcklig, 
det krävs även starka finansiella data, en realistisk återbetalningsförmåga och eventuella 
säkerheter för att komplettera bedömningen. Företagen kan inte få lån på enbart mjuka 
variabler utan det krävs att de får positiva omdömen från de interna kreditgivningsmodellerna. 
De lägger däremot olika vikt på den finansiella datan respektive de mjuka variablerna. 
Exempelvis lägger Swedbank mer vikt på entreprenörens intryck på bankpersonalen än 
Danske Bank där de istället tolkar starka finansiella data som att entreprenören är duktig. 
Bankernas förespråkande av factoring och leasing kan kategoriseras som en 
transaktionsbaserad utlåningsteknik som har börjat användas mer de senaste åren.  
 
Även om bankerna använder sig av en blandning av teknikerna kan de delas upp efter vilken 
utlåningsteknik de tenderar att lägga mest vikt på. SEB, Nordea och Danske Bank kan då 
anses ha en mer transaktionsbaserad utlåning medan Handelsbanken, Swedbank och 
Länsförsäkringar har en mer relationsbaserad utlåning. Skillnaderna är däremot inte lika stora 
som ytterligheterna i teorin. Det kan delvis bero på det Caouette et al (2008) nämner, dvs. att 
en blandning mellan kvalitativ och kvantitativ data är optimal för att få det bästa beslutet.  
 
Angående tidigare forskares teorier om vilken utlåningsteknik som är effektivast för att 
bedöma små företag kan deras teorier varken bekräftas eller dementeras. Forskarna (Berger & 
Udell, 1996; Berger, Kayshap & Scalise J, 1995; Berger, Klapper & Udell G, 2001; 
Trönnberg & Hemlin, 2012) som hävdar att relationsbaserad utlåning kan påpeka att utlåning 
på kvantitativa variabler är problematiskt för små företag som saknar tidigare finansiell 
historik. Nyare studiers poänger (Beck, Demergüc-Kunt och Peria, 2011; Berger, Rosén & 
Udell, 2007; Berger & Udell, 2006; De la Torre, Peria & Schmukler, 2010) att 
transaktionsbaserad utlåning kan vara lika effektivt för att bedöma små företag kan också 
motiveras genom att alla bankerna i urvalet har låga procentuella kreditförluster vilket kan 
bekräfta att utlåningstekniken inte bör spela någon roll (Danske Bank, 2015; Handelsbanken, 
2015; Länsförsäkringar, 2015; Nordea, 2015; SEB, 2015; Swedbank, 2015). Men det beror 
även troligen på att konjunkturen har varit stark de senaste åren vilket leder till färre 
kreditförluster. 
 
Kopplingen mellan organisationsstruktur och utlåningsteknik verkar stämma överens med 
Canales och Nanda (2012) och Steins (2002) studier, det vill säga att banker med 
centraliserad organisationsstruktur tenderar att ha en mer standardiserad kreditgivning och 
banker med en decentraliserad organisationsstruktur tenderar att ha en relationsbaserad 
kreditgivning. Handelsbanken, Swedbank och Länsförsäkringar har både en relationsbaserad 
kreditgivning och en decentraliserad organisationsstruktur samtidigt som SEB, Nordea och 
Danske Bank har en centraliserad organisationsstruktur och transaktionsbaserad 
kreditgivning.  
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6.0	  Slutsats	  och	  diskussion	  	  
 
I den sista delen presenteras studiens slutsatser, diskussion, studiens bidrag och förslag till 
vidare forskning.  
 
Studiens syfte är att utifrån en begreppsutvecklande ansats beskriva svenska bankers utlåning 
och analysera hur de arbetar med olika utlåningstekniker vid kreditgivning till små företag. 
 
Studiens problemformulering: Hur arbetar banker med relationsbaserad och 
transaktionsbaserad utlåning till små företag? 
 
6.1	  Slutsatser	  	  
 
Kreditgivningen i Sverige har följt efter vad de nyare teorierna sagt och blivit mer baserad på 
kvantitativ data än tidigare. Finansinspektionen godkänner inte längre lån utan någon 
kvantitativ substans, vilket har lett bankerna in i en normaliseringsprocess där bankernas 
utlåningsteknik har blivit ganska snarlik varandras. Förutom att bankerna har varit tvungna att 
rationalisera kreditgivningsprocessen för att effektivisera och behålla marknadsandelar kan 
det bero på hårdare regleringar och tekniska framsteg. Även om Handelsbanken, Swedbank 
och Länsförsäkringars kreditgivningsprocess fortfarande är mycket baserad på mjuka 
kvalitativa variabler har kvantitativ kreditgivning en central roll i kreditgivningsprocessen. 
Delas bankerna upp karaktäriseras Handelsbanken, Swedbank och Länsförsäkringar av en 
mer relationsbaserad ansats medan Nordea, Danske Bank och SEB i större utsträckning har 
rationaliserat sin kreditgivningsprocess. Skillnaderna mellan bankerna existerar, men de är 
inte lika stora som ytterligheterna i teorin.  
 
Det kan konstateras att ingen av bankerna i urvalet använder sig av en utlåningsteknik som är 
helt relations- eller transaktionsbaserad. Beaktas hela kreditgivningsprocessen använder 
bankerna sig av en kombination av metoder som kan klassificeras både som relationsbaserad 
och transaktionsbaserad. Det är främst i början av kreditgivningsprocessen som enbart en 
övergripande kvalitativ eller kvantitativ bedömning görs för att undersöka om det är rimligt 
att bevilja företaget krediter. Det är efter den initiala bedömningen som en helhetsbedömning 
görs som involverar metoder från både den relationsbaserade- och den transaktionsbaserade 
utlåningstekniken. Alla banker vill skapa en relation med entreprenören vilket klassas som 
relationsbaserat, men det krävs även att resultatet från de transaktionsbaserade 
utlåningsteknikerna samstämmer för att de ska kunna gå vidare i processen. Skillnaderna 
mellan bankerna är beroende på vilken vikt de lägger på de olika variablerna och hur mycket 
subjektivt tolkande kredithandläggarna gör. Swedbank lägger exempelvis mer vikt på den 
subjektiva tolkningen av företagsledningen och menar att den kan kompensera för bristande 
finansiella data medan Danske Bank tolkar goda finansiella data som att företagsledningen är 
kompetent. 
 
Något som kan slås fast är att det finns skillnader mellan hur de olika bankerna arbetar, men 
att de enligt årsredovisningarna ger liknande resultat. Tyvärr publicerar bankerna ingen 
finansiell information angående kreditförluster för små företag utan siffrorna jag hänför till 
berör hela deras portfölj av företagskrediter (Danske Bank, 2015; Handelsbanken, 2015; 
Länsförsäkringar, 2015; Nordea, 2015; SEB, 2015; Swedbank, 2015). Alla banker använder 
sig av faktorer som skulle kunna klassas under båda utlåningsteknikerna vid sin kreditgivning. 
Det kan bero på att en kombination ger ett säkrare utfall vid bedömningen men också att 
interna regelverk och statliga regleringar kräver en noggrann genomgång av nästan alla 
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företag de beviljar krediter till. Konjunkturen de senaste åren har varit stark vilket också kan 
vara en bidragande faktor till att kreditförlusterna är låga.  
 
En slutsats som kan dras är att de decentraliserade bankerna i större utsträckning har behållit 
den traditionella kreditgivningsprocessen medan processen i de centraliserade har blivit mer 
standardiserad. En annan intressant punkt var att bankerna som kände att de hade störst 
problem med okunniga företagsledningar var de med decentraliserad organisationsstruktur. 
Det kan vara slumpmässigt men det torde vara rimligt att de mest okunniga samlas där 
eftersom de decentraliserade bankerna i urvalet satsar speciellt på̊ små̊ företag. 
Återbetalningsförmågan är den viktigaste faktorn för alla banker. Säkerheter beaktas inte i 
första hand, men krävs oftast som en försäkring för banken. Angående kapitalbuffert och 
konjunkturläget rådde det olika uppfattningar. 
 
Bankerna är medvetna om vilka problem som kan uppstå̊ vid informationsasymmetri och t.ex. 
höga transaktionskostnader och ett kunskapsgap, vilket kan tyda på att de arbetar med att 
försöka minska problemen. Det kan konstateras att bankerna anser att utlåning till små företag 
medför en förhöjd kreditrisk jämfört med större företag. En viktig del av riskbedömningen är 
att försäkra sig om att företagets soliditet är tillräcklig eftersom den kan ge en antydan på hur 
företaget klarar tillfälliga förluster.  
 
6.2	  Diskussion	  
 
Slutsatserna visar att utlåningstekniken går emot att bli mer standardiserad. Däremot är det 
svårt att utläsa vad effekten av det är. Det går inte att hitta ett gemensamt arbetsförlopp för 
bankerna, vilket inte var meningen. Resultatet blir svårt att generalisera till andra länder på 
grund av att kontexten är skiljd mellan länderna. Urvalet är litet men kan ändå generaliseras 
till en viss grad inom Sverige. Det som varje respondent sagt behöver inte vara representativt 
för hur resten av banken arbetar, även om det troligen inte är några radikala skillnader. 
Bankerna i urvalet står även för en stor andel av den totala utlåningen att det kan vara av 
relevans för hela marknaden. Bankerna har för tillfället en hög kvalité på sina krediter vilket 
tyder på att deras system och rutiner för kreditgivning fungerar bra överlag.  
 
6.3	  Studiens	  bidrag	  
 
Studien bidrar med ny teori om hur bankerna arbetar med kreditgivning till små företag och 
ger en aktuell skildring av hur bankerna praktiskt använder de olika utlåningsteknikerna i 
kreditgivningsprocessen. Även bakomliggande faktorer och anledningar till valet av 
utlåningsteknik kan härledas ur studien. Förutom slutsatserna som har presenterats visar den 
att bankerna precis som hela samhället går emot att få en allt mer standardiserad arbetsprocess 
för att kunna stå sig i konkurrensen. Studien visar också vad de svenska bankerna tycker är 
viktigt vid kreditgivningsprocessen vilket kan vara bra att veta för entreprenörer när de ska 
ansöka om krediter. 
 
Studien kan potentiellt ligga till grund för nya studier som vill forska om korrelationen mellan 
utlåningsteknik, kreditgivningsprocess och kreditutbud i Sverige. Den kan också ligga till 
grund för forskare som vill skriva mer om det finansiella gapet och hur bankerna arbetar för 
att minska det.  
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6.4	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
 
Det vore intressant med en liknande studie som Beck, Demergüc-Kunt och Peria (2011) 
gjorde fast med mer fokus på en marknad. En studie som kvantitativt kan undersöka 
kopplingarna mellan t.ex. utlåningsteknik och utbudet på krediter. En svaghet i deras artikel 
var att de hade ett fåtal banker från flera olika länder där regleringarna och kraven på 
bankerna är olika. Jag tror att resultatet hade kunnat bli mer generaliserbart om bankerna 
befann sig i samma kontext. Det vore också intressant att kombinera intervjuer med 
företrädande från företagssidan med bankpersonal för att undersöka deras uppfattning och 
synpunkter på samma kreditgivningsprocess.  
 
Det hade även varit intressant att göra en studie med data över längre tidsperioder som kan 
skildra skillnaderna i kreditgivningsprocessen och skillnaderna i utfallet vid hög- respektive 
lågkonjunktur. Eftersom konjunkturen ser stark ut för tillfället och bankerna har låga 
procentuella kreditförluster gör det att eventuella brister i kreditgivningen inte blir lika synliga 
som vid lågkonjunktur. Det hade därför varit intressant att granska om hur användandet av 
utlåningsteknikerna påverkar företagen på ett annat sätt än vad de gör nu i en bättre 
konjunktur.  
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8.	  Bilagor	  

8.1	  Intervjuguide	  	  
 
Inledande 
 

• Kan du beskriva hur kreditgivningen kan se ut?  
• Hur stor erfarenhet har du av företagsutlåning?  

 
Finansieringsproblem för små företag 
 

• Vad skiljer sig i processen mellan stora och små företag?  
• Vad anser ni om kvalitén på småföretags redovisning?  
• Hur mäter ni risk i företagen? 
• Är företagsledningen medveten om vilka krav som ställs för att kunna attrahera 

kapital?   
• Hur behandlar ni kreditgivningen till småföretag så att inte transaktionskostnaden blir 

för hög?  
• Hur mycket av ert arbete är styrt av interna styrdokument?  
• Hur påverkar existerande lagar & regelverk den löpande kreditbedömningen?  
• Hur influeras kreditbedömningen av nya regelverk?   
 

Kreditgivningsprocessen 
 

• Hur bedömer ni företagsledningen?  
• Hur bedömer ni företagets möjligheter att betala tillbaka lånet?  
• Hur spelar den rådande konjunkturen och branschläget någon specifik roll när 

företaget vill få ett lån beviljat?  
• I vilken omfattning beaktar ni företagets kapitalbuffert vid kreditbedömningen?  
• Hur värderar ni säkerheterna i ett företag?  
• Hur behandlar ni immateriella tillgångar?  

 
Utlåningsteknik 
 

• Vilka variabler vid kreditgivningen är speciellt viktiga för småföretag?  
• Vilka kvantitativa mått lägger ni mest vikt vid?  
• Hur mycket utrymme ges kvalitativa mått i kreditgivningen?(Exemplifiera vid behov)  
• Finns det någon generell modell ni använder er av? Eller är alla processer unika?  
• Använder ni er av någon form utav credit scoring?  

 
Efter intervjun  
 

• Är det möjligt att kontakta dig igen för kompletterande material?  
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8.2	  Bilaga	  2	  
 
8.2.1	  Tabell	  2-‐	  	  Analysmatris	  för	  Finansieringsproblem	  för	  små	  företag	  
 

 SEB Handelsbanken Nordea Swedbank Danske Bank Länsförsäkring
ar Bank 

Informations-
asymmetri 

-Inga stora 
problem med 
bristfällig 
redovisning 
och 
information. 

-Generellt sätt 
godkänd redovisning 
-Ingen märkbar 
försämring sedan den 
slopade 
revisionsplikten för 
de minsta bolagen. 

-Varierar 
mycket 
mellan 
bolagen. 
-Nordea 
rekommender
ar alla att ha 
någon vars 
expertis är 
bokföring/rev
ision. 
 

-Redovisnin-
gen brukar 
vara gokänd. 
-De flesta har 
valt att behålla 
revisor 

-Förekommer 
problem med 
redovisningen 
för ”gör det 
själv” bolag. 
-Den slopade 
revisionsplikten 
har bidragit till 
en del 
svårigheter. 

-En del skillnader 
på redovisningen 
mellan bolagen. 
-Kräver alltid in 
underlaget, det 
ökar legitimiteten 
om någon 
auktoriserad har 
godkänt den.  

Risk 
 

-Förespråkar 
factoring och 
leasing för att 
minska 
bankens risk. 

-Beaktar finansiella 
motståndskraften och 
risken för finansiella 
påfrestningar. 
-Olika riskparametrar 
för olika bolag. 
 

-Generellt är 
soliditeten 
viktig 
eftersom det 
kan visa om 
företaget kan 
täcka upp en 
eventuell 
förlust. 

-Bedöms med 
nyckeltal som 
räntetäcknings
grad och 
konsoliderings
grad. 
-Helheten 
fäller 
avgörandet. 

-Helhets-
bedömning, 
men kapital-
strukturen är 
viktig. 
-Centralt styrd 
via 
styrdokument. 

-Risken bedöms i 
olika instanser 
beroende på 
storleken. 
-Siffermaterialet 
viktigt.  

Transaktions-
kostnader 

-Credit 
scoring helt 
baserad på 
kvantitiva 
variabler 
används på de 
minsta 
krediterna. 

-För de minsta krävs 
det inte lika mycket 
pappersarbete eller 
säkerheter. 
-De minsta krediterna 
kan godkännas med 
kvantitativa variabler. 

-En central 
support för de 
allra minsta 
företagen. 

-De gör en 
snabbgenom-
gång av 
entreprenören 
och går endast 
vidare om de 
får ett positivt 
intryck. 

-Tar helst emot 
bolag med mer 
än 20 miljoner i 
omsättning. 

-Tar besluten 
lokalt i tidiga 
instanser för att 
effektivisera 
processen. 

Kunskapsproblem -De flesta vet 
vad som 
krävs, de som 
inte vet hade 
troligen inte 
fått något 
beviljat 
oavsett.  

-Delvis problem med 
okunniga 
företagsledningar. 

-Företagen 
brukar ha koll 
på vad 
banken 
kräver. 

-Många som 
har en skev 
uppfattning om 
vad som krävs. 
-Orealistiska 
förhoppningar 
om framtiden 
och övertro på 
säkerheter. 

-Förekommer 
absolut, främst 
inom ”gör det 
själv” bolag. 

-Delvis problem 
med okunniga 
företagsledningar. 

Organisations-
struktur 

-Relativt 
centraliserad 
struktur. 

-Decentraliserad 
organisationsstruktur.  
-Kontoret och 
kontorschefen har 
stor makt.  

-Relativt 
centraliserad, 
men de 
anställda har 
relativt stora 
befogenheter. 

-Relativt 
decentraliserad 
-Mål att ta så 
många lokala 
beslut som 
möjligt. 

-Centraliserad 
-Mycket styrt 
via centrala 
beslutsfattare. 

-Decentraliserad 
-Korta ner 
processen genom 
att ta många beslut 
lokalt. 

Regelverk & 
Kreditpolicy 

-Centralt 
statuerad 
kreditpolicy. 
-Regelverken 
har blivit 

-Centralt styrda 
regelverk som styrs 
av FI. 
-Striktare krav de 
senaste åren, 

-Mycket styrt 
av interna 
styrdokument. 
-Striktare 
regler inom 

-Policy att ta så 
många beslut 
som möjligt 
lokalt. 
-Hårdare 

-Interna 
styrdokument 
viktiga. 
-Delvis andra 
regler på grund 

-Inte speciellt styrt 
av lokala 
styrdokument. 
-Påtaglig styrning 
via regler från FI 
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viktigare på 
senare år. 
-Kapitaltäck-
ningsreglerna 
påverkar inte 
små företag. 

framförallt inom 
”Compliance”. 
-Större krav på 
dokumentation av de 
anställdas kompetens. 

compliance 
 

regelkrav de 
senaste åren. 
-Hårdare krav 
om 
kapitaltäckning 
påverkar inte 
små företag. 

av att de delvis 
berörs av danska 
regler.- 
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8.2.2	  Tabell	  3	  –	  Analysmatris	  för	  Kreditgivningsprocessen	  

 SEB Handelsbanken Nordea Swedbank Danske Bank Länsförsäkrin
gar Bank 

Character/ 
Karaktär 

-Viktigt med en 
kompetent 
företagsledning. 
-Lättare med en 
person de har en 
historia med. 

-Extra viktigt i små 
företag på grund av 
att det ofta är 
ägarledda bolag. 
-Ledning och 
ägarstruktur kan 
påverka kreditrisken. 

-Intrycket 
påverkas av 
handläggarnas 
erfarenhet och 
frågor. 
-Mycket av 
bedömningen 
hamnar under 
”kapaciteten”. 

-Träffar 
entreprenören.  
-Får de inget bra 
intryck går de 
inte vidare i 
processen.  
 

-Tjänstemanna-
styrelse kan ge 
trygghet eftersom 
företaget inte blir 
lika beroende av 
ägarna. 
-Viktigt att veta 
vilka 
nyckelpersonerna 
är 

-Bedömer 
framförallt 
ägarnas 
bolagsstyrning.  
-Om ägarna tar 
ut stora 
utdelningar eller 
om vinsten 
stannar i bolaget 
kan ge en bra 
bild på 
ledningen. 

Capacity/ 
Kapacitet 

-Lättare när de 
känner 
entreprenören. 
-Stark historik 
kan tyda på 
stark framtid. 

-Beaktar ägarens 
finansiella styrka, 
plan för eventuellt 
generationsskifte och 
om det finns 
finansiella medel att 
skjuta till vid behov. 

-Ledningens 
översyn på 
bolaget påverkar. 
-Ledningens 
hantering av 
ekonomin och 
försäljningen. 

-Granskar 
affärsidén följt 
av den 
eventuella 
återbetalningsfö
rmågan.  

-Granskar 
produkten, 
marknadsposition
en, teknologin 
och företagets 
allmänna 
trovärdighet. 

-Granskar  bla. 
organisationen, 
marknaden, 
budgeten och hur 
företaget drivs. 

Conditions/ 
Förhållande 

-Spelar roll för 
kreditbeslutet. 
-Är framförallt 
branschspecifikt 

-Spelar ingen direkt 
roll.  
-Framtida 
återbetalningsförmåg
a påverkas däremot 
av konjunkturen och 
måste skattas 
beroende på 
konjunktur och 
bransch. 

-Påverkar 
möjligheten att 
få krediter. 
-Mycket 
branschspecifikt.  
-Vissa branscher 
beaktas med 
större  
försiktighet. 

-Påverkar små 
företag mindre 
än större. 
-Små företag är 
inte lika 
påverkade av 
branschspecifik
a problem som 
stora. 
-Lättare att 
applicera 
branschdata på 
stora företag. 

-Inget speciellt 
hänseende till 
konjunkturen. 
-Företag med 
starka fundament 
och 
framtidsutsikter 
har inga problem 
oavsett. 
-Blir försiktigare 
på grund av att 
framtida 
kassaflöden blir 
svåra att 
prognostisera.   

-Konjunkturen 
och branschläget 
påverkar 
eftersom riskerna 
inte är desamma. 
 

Capital/ 
Kapital 

-Kapital är 
viktigt eftersom 
det kan påvisa 
att företaget 
historiskt har 
kunnat generera 
att positivt 
kassaflöde.  

-Kan användas som 
en form utav 
säkerhet.  
 

-Betraktas som 
en säkerhet 
eftersom de kan 
täcka en 
eventuell 
nedgång i 
kassaflödet. 

-Kan vara 
viktigt, men 
beror på syfte 
och bransch.  
-Inte lika viktigt 
för små bolag. 

-Extra viktigt om 
fundamenten 
anses svaga.  

-Ingen direkt 
påverkan på 
kreditbeslutet. 

Collateral/ 
Säkerheter 

-Värderas med 
schabloner.  
-En del av 
helhetsbedömni
ngen, men inte 
det mest 
centrala. 

-Beaktas i andra 
hand. 
-Kan ta företagets 
balansräkning som 
säkerhet. 
-Säkerhet beaktas 
alltid förutom om det 
finns speciella 
omständigheter som 
säger att det inte 
behövs.  

-Säkerheterna är 
viktiga.  
-Värderas 
försiktigt.  

-Värderas 
försiktigt.  
-Värderas 
endast om de 
tidigare stegen i 
processen har 
haft positivt 
utfall. 

-Viktigare för 
små företag.  
-Lånet ska vara 
uppbackat av 
säkerheter. 
 

-Värderas internt 
-Inte det mest 
centrala, men 
något som ofta 
krävs.  
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8.2.3	  Tabell	  4	  -‐	  Analysmatris	  för	  Utlåningstekniken	  
 
 

 
 
 

 SEB Handelsbanken Nordea Swedbank Danske Bank Länsförsäkringar 
Bank 

Viktiga 
variabler 

-Omsättningen 
kontra kreditens 
storlek 
-Kreditgivning-
en skiljer sig 
beroende på 
syftet och det 
verkliga 
behovet. 
 

-Syftet 
-Marknaden 
-Konkurrenter 
 

-Ratingen består 
av två delar, 
företagets 
”välmående” 
och säkerheter. 
-Soliditet är ett 
en av de 
viktigaste 
variablerna.  

-Variablerna 
branschspecifika. 
-Kassaflödet 
centralt. 

-
Återbetalningsf
örmåga 

-Affärsidén, plan för 
att föra företaget 
framåt och kvalitén 
på ledningen är de 
viktigaste 
variablerna. 

Relationsutlå
ning 

-Viktigt att 
entreprenören 
inger förtroende 
-Affärsplanen 

-Viktigt att lära 
känna kunden. 
-Framtidsutsikter 
-Slutgiltiga 
beslutet grundar 
sig på kvalitativa 
och kvantitativa 
variabler.  
 

-Kvalitativa och 
kvantitativa 
variabler brukar 
stämma 
överens. 
-Samma process 
oavsett storlek 
-Styrts mer 
emot det 
kvantitativa 

-Kvalitativa 
variabler 
viktigast. 
-Krävs ett bra 
intryck av 
entreprenören för 
att de ska gå 
vidare i 
processen. 

-Svårt att 
separera 
kvalitativa och 
kvantitativa 
variabler. 
-Baserar 
intrycket 
entreprenören 
gör med hjälp 
av intuition. 

-Poängterar 
långsiktighet, stort 
utrymme för 
kvalitativa variabler. 
-Grundar mycket på 
framtida potential. 
-Kvalitativa variabler 
viktiga, men svårt att 
grunda beslut utan 
bra siffermaterial. 

Transaktions
-utlåning 

-Siffermate-
rialet viktigt 
-Factoring  
-Leasing 
-Credit scoring 
 

-Factoring 
-Leasing 
-Ingen extern 
credit scoring, 
bedöms internt. 

-Factoring 
-Leasing 
-Internt 
ratingsystem 
-Credit scoring 
-Minsta bolagen 
på centraliserad 
nivå 

-Modell baserat 
enbart på 
kvantitativa 
variabler.  
-Använder credit 
scoring. 
-Stresstestar 
kvantitativa mått. 
-Används enbart 
om de kvalitativa 
variablerna anses 
fullgoda. 
 
 

-Modifierad 
kassaflödesmod
ell. 
-Starka siffor 
visar att bolaget 
levererar. 

-Credit scoring med 
numerisk ranking 
som beaktar 
företagets välmående 
och kreditens 
marginal och risk 
 

Nyckeltal -Soliditet -Rörelsemarginal 
jämfört med 
branschen 
-Deras 
kreditgivningsmo
dell beräknar 
relevanta 
nyckeltal 

-Soliditet -Räntetäck-
ningsgrad 
-Konsolid-
eringsgrad 

-NET 
DEBT/EBITDA 
-Soliditet 

-Branschspecifika 
-Soliditet 
-Räntabilitetsmått 
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