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Förord

Intresset för min uppsats är ganska naturligt. Jag har arbetat i bank sedan 1983, och är för
närvarande tjänstledig från min tjänst i FöreningsSparbanken. Jag är sedan 1995 regional
kreditchef varför mitt intresse för att undersöka och eventuellt utveckla delar av
kreditgivningen är starkt. Under kursen ekonomistyrning III läste vi bland annat om bristen på
förnyelsen av ekonomistyrningssystem och det glapp som därmed skapades mellan å ena sidan
ekonomer/företagsledning och å andra sidan tillverknings-, utvecklings-, marknads- och
produktionspersonal.

Genom min bakgrund såg jag klara paralleller mellan detta problem och bankernas
kreditbedömning av den nya grupp av företag som växer fram, nämligen kunskapsintensiva
och tjänsteorienterade företag. Skillnaden mellan dessa företag och bankernas traditionella
företagskunder är mycket stor på samtliga plan. Att undersöka vilka modeller som eventuellt
utvecklats för att motsvara kraven på banktjänster i kreditförsörjningen till de nya företagen
känns därför mycket aktuellt. Jag anser att vissa delar av kreditgivningen bör reformeras för
att motsvara krav och behov i det moderna samhället. Nyckeltalsberäkningarna och dess
betydelse är en av delarna.

Jag vill rikta ett speciellt tack till alla tjänstemän inom FöreningsSparbanken som ställt upp på
intervjuer. Ingen nämnd och ingen glömd! Utan er hade inte arbetet varit möjligt. Jag vill
tacka min handledare Lars Lassinanti som ställt upp för mig oavsett veckodag.

Sist men definitivt inte minst vill jag tacka mina tre flickor, Ninna, Emma och Sara som fått
stå ut med böcker, anteckningar, halvfärdiga manuskrift och annat på ställen där de egentligen
inte hör hemma!
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SAMMANFATTNING

Samhället förändras. Vi ser nya branscher, nya strukturer och nya företag växa fram. Det
handlar till stor del om en ny logik. Tillväxten skapas idag främst av kunskapsintensiva eller
tjänsteorienterade företag. Hur reagerar de svenska bankerna på utvecklingen? Jag har gjort en
fallstudie på en av de svenska bankerna i syfte att undersöka en specifik del av deras arbete.
Inom kreditbedömningen är den kvantitativa analysen en väsentlig del. Urval och utvärdering
av nyckeltal är en viktig del av den kvantitativa analysen. Hur långt har utvecklingen av nya
nyckeltal för utvärdering av de nya företagen kommit?

Svaret på frågan är att man har uppmärksammat samhällsförändringen och till viss del den
problematik den medför i kreditbedömningen. Man kan dock ej ännu se någon radikal
förändring av de verkliga metoderna i urval och utvärdering i kreditbedömningen.

Den rådande situationen i bankens urval och utvärdering av nyckeltal och problemen de
skapar liknar till mycket stor del situationen inom ekonomistyrningen under slutet av 1980-
talet. Traditionens makt medförde liten eller ingen utveckling av metoder samtidigt som
samhälle och företag genomgick stora förändringar. Bristen på utveckling inom
ekonomistyrning medförde en förtroendekris mellan å ena sidan ledning och ekonomisstab
och å andra sidan resterande del av företaget. När väl traditionen bröts, startade en snabb och
kraftfull utveckling av nya metoder och nya perspektiv inom ekonomistyrningen. Det återstår
att se om samma förändring kan ske avseende urval och utvärdering av nyckeltal i de svenska
bankerna.



ABSTRACT

Society is changing. We are seeing a development of new lines of business, new structures
and new companies. It is a lot about a new logic. The recent growth is mostly created by
service- or knowledge intense companies. How do the Swedish banks react to this
development? In order to investigate a specific part of their work. I have made a case study of
one of the Swedish banks.

The qantitative analysis is essential in credit rating. The selection and valuation of different
business ratios are major parts in the qantitative analysis. How far has the development of new
business ratios for evalutation of the new and growing companys gone?

The answer is that the Swedish banks have discovered the change and the new problems that
occur in their credit rating. However, one cannot se any radical changes in the actual methods
in the selection and valutation of their credit ratings.

The recent situation in the banks selection and valuation of business ratios and the problems
they cause are very similar to the management accounting in the late 1980:s. Following
tradition there was no development of the methods of management accounting, although
society and companies went through major changes. The lack of development in management
accounting created a confidence crisis between the financial staff and the top management on
the one side and the rest of the company on the other side. Once the tradition was broken, the
development of new methods and perspectives of management accounting was rapid and
powerful.

It remains to be see, if a similar change is about to happen with the selection and valuation of
business ratios in the Swedish banks.



INLEDNING

1.1 Bakgrund

Världen förändras i snabb takt och skapar nya behov, nya trender, nya syn- och arbetssätt.
Den globala konkurrensens allt tuffare villkor påverkar allt och alla och världen blir mer och
mer en enda marknad. Runt omkring pågår en utveckling som kan bli lika genomgripande
som den industriella revolutionen. Skillnaden är att det går snabbare. Den nya världen kräver
en ny världsbild och en ny handlingslogik. (Nutek, 1997; Kotler, 1997; Rohlin, Skärvad,
Nilsson 1994)

Tillväxten skapas ej inom tidigare växande branscher såsom verkstads-, byggnads-, skogs- och
stålindustri. Tillväxten sker främst i kunskapsintensiva, högteknologiska och / eller
tjänsteorienterade företag. Företagen inom denna sektor bär generellt en högre risknivå mot
bakgrund av att det finns osäkerhet om vilka standards inom olika produktområden som
kommer att råda. Kännetecknande för utvecklingen är dessutom allmänt kortare
produktlivscyklar, längre tid innan produkten accepteras på marknaden samt det oerhört höga
utvecklingstempot av teknologin vilket kan göra att dagens teknik inte är gångbar i morgon.
(Kotler, 1997; Rohlin, Skärvad, Nilsson 1994)

I fortsättningen av denna uppsats kallas gruppen tjänsteorienterade-, kunskapsintensiva- och
högteknologiföretag för kunskapsföretag. Jag kommer delvis att belysa skillnaden i denna
kategori längre fram i uppsatsen.

1.2 Problemdiskussion

Då bankverksamhet kan sägas vara en spegelbild av samhällsutvecklingen leder förändringen
till snabbt förändrade behov av banktjänster hos alla kunder. Endast finansiella företag som
kan möta dessa behov och därmed skapa mervärde för kunderna långsiktigt har en möjlighet
att motsvara aktieägarnas förväntningar. (FöreningsSparbankens Årsredovisning, 1998)

Bankerna är ett ständigt objekt för kritik. Under det expansiva 80-talet var bankens följsamhet
i kreditexpansionen närmast total och kraven på säkerheter var bristfälliga. När konjunkturen
försämrades och inflationen sjönk, vilket bland annat ledde det till att bankernas säkerheter ej
längre ökade i värde, drabbades bankerna av mycket stora kreditförluster. Detta utvecklades
sedermera till en bank- och finanskris i början av 1990-talet. Bankkrisen satte djupa spår i
bankernas sätt att tänka och handla. Detta har lett till att bankerna fått kritik för att vara för
restriktiva och hårda i sin utlåningspolitik vilket, enligt vissa bedömare, hämmat tillväxten.
Bankerna anses av många vara alltför traditionsbundna och fixerade vid balansräkningens
materiella tillgångar i sin kreditgivning. Dessa knyter direkt an till bankernas säkerhetskrav
samtidigt som de ofta går att marknadsvärdera med enkla handgrepp.

Bankerna skall vara en spegelbild av samhällsutvecklingen. Har bankerna anpassat sin
kreditgivning till den nya handlings- och affärslogiken som anses råda?



Kreditbedömning kan sägas bestå av en bedömning eller analys av två olika sorts risker:
1) Risken för fallisemang, samt
2) Risken vid fallisemang. (Tegin, 1993 s 12) Se vidare centrala begrepp.

Bedömningen delas upp i en kvantitativ- och en kvalitativ analys. Den kvalitativa analysen
avser främst en bedömning av ägare-ledning, bransch-verksamhet och affärside-visioner. Den
kvantitativa delen består i analyser av redovisningshandlingar såsom års-, delårsbokslut och
budgets. En väsentlig del av denna analys är bedömning av relationstal mellan olika
ekonomiska mått, så kallade nyckeltal. Dessutom skall en värdebedömning av lämnad
säkerhet göras. Sistnämnda avser en bedömning över vad lämnad säkerhet är värd vid
försäljning på den öppna marknaden, det vill säga risk vid fallisemang. Övrig analys hänför
sig till risken för fallisemang, det vill säga om man kan bedöma det som rimligt att lånet kan
återbetalas med ränta och amortering. (Hansson, 1991; Broome´, Elme´r, Nyle´n, 1995; Tegin,
1993; Nutek, 1992, FB Utbildningskonsult, 1992)

Analyser av nyckeltal är en viktig del av kreditbedömningen då de indikerar viktiga delar av
företaget som bör fokuseras vid kreditbedömningen. Nyckeltal kan användas för att följa
utvecklingen över tiden för ett och samma företag men också för jämförelser mellan företag.
(Nutek, 1992 s 96f )

Den övergripande problemställningen har sin bakgrund i den förändring som beskrivits.
Vi ser å ena sidan en omvärld i kraftig förändring som bland annat innefattar en helt ny
handlingslogik. Vi har å andra sidan det traditionsbundna bankväsendet i allmänhet och dess
kreditgivning i synnerhet. Grunden för bankernas intjänandeförmåga ligger i räntenettot, det
vill säga räntegapet mellan bankens inlåning och dess utlåning. Mycket av makten finns bland
beslutsfattarna i kreditfrågor. Som tidigare konstaterats består en del av kreditbedömningen av
den kvantitativa analysen, det vill säga analys av räkenskapshandlingar. En distinkt del av
denna analys är urvalet av finansiella nyckeltal. Vilka är då dessa nyckeltal, varför har de valts
ut, är nyckeltalen branschanpassade till den nya tidens företag? Vad får urval, arbetssätt,
metoder för konsekvenser för intressenterna?

1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara samt ge en förståelse hur banktjänstemännen
agerar i omvärldsförändringen mot bakgrund av sin egen traditionsstyrda värld. För att uppnå
detta skall jag:

- beskriva de olika nyckeltalen som används för traditionell kreditbedömning.
- undersöka om specifika nyckeltal för kunskapsföretag används vid kreditbedömning.
- jämföra urvalet vid kreditbedömning för kunskapsföretag jämfört med traditionella företag
och ifall vikten av nyckeltalsbedömning förändras.
- mot bakgrund av nyckeltalsurvalet i kreditbedömning till kunskapsföretag, beskriva
konsekvenser för långivare och låntagare.



1.4 Avgränsningar

Jag kommer att avgränsa undersökningen till en av Sveriges banker, FöreningsSparbanken.
Jag kommer även att avgränsa uppsatsen vad gäller bankernas säkerhetskrav i kreditgivningen
och de bedömningar som hänger samman med risken vid fallisemang. Denna bedömning är i
sig mycket intressant för typen av företag som skall undersökas, men den studien bortfaller
pga den begränsade tid jag har för uppsatsen. Jag avgränsar kreditbedömningen till
nyckeltalsurvalet.

1.5 Centrala begrepp

Uppsatsen innehåller ett antal begrepp, bland annat som används inom bankvärlden.

Fallisemang: Bankerna talar om risken för och risken vid ett fallisemang. Med
fallisemang menas en obeståndssituation. (Tegin, 1992)

Nyckeltal: Ett relationstal mellan olika ekonomiska mått. Målet med dem kan
vara att få grepp om en produkt, en rörelsegren eller ett företag är att konstruera några
jämförelsetal, så kallade nyckeltal. Nyckeltal kan användas för att följa utvecklingen över
tiden för ett och samma företag men också för jämförelser mellan företag. Exempel på
nyckeltal är soliditet, likviditet och räntabilitet. (Nutek, 1992)

Obestånd: Med obestånd menas att gäldenären (låntagaren) inte rätteligen kan
betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig. (1§ Konkurslagen)

Omvärldsförändring: I syftet anges omvärldsförändring. Med detta avses skiftet från
industri- till kunskapssamhälle. (Förklaras senare) Detta mönsterskifte drivs av en ny sorts
företag, kunskapsföretaget. Kunskapsföretaget skapar nya förutsättningar, nya arbets och
synsätt, ny handlings- och affärslogik för dess intressenter. En av dessa intressenter är
bankerna. (Sveiby 1994)

Riskklassificeringssytem: Ett objektivt system bestående av en mix av nyckeltal som vart och
ett ger en poängsumma. Den totala poängsumman ger en indikation på risken för fallisemang.
Denna sammanvägs med värdering av erhållna säkerheter. Graden av säkerhetstäckning av
utestående kredit ger en indikation på risken vid fallisemang. Sammanvägning ger en riskklass
för engagemanget i banken. Samtliga svenska banker har liknande system för att klassificera
risk i sin utlåning till företag. (Intervju med Göran Hedman, chef för analys/beredning på
FöreningsSparbankens centrala kreditstab)

Säkerhetskrav: När bankerna lämnar kredit skall de enligt lag bevilja den mot
betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av borgen. Bankerna kan dock avstå
om den anses obehövlig eller om det annars föreligger särskilda skäl. Det finns en rangordning
bland säkerheter som bygger dels på förmånsrättsordningen, dels på säkerhetens soliditet i sig.
Den bästa säkerheten är borgen av stat eller kommun och statsobligationer. Härnäst kommer
panträtt i fast egendom. Är kredittagaren näringsidkare blir det vanligen fråga om
företagshypotek. Företagshypotek innebär att en stor del av den lösa egendom som bildar
underlag för rörelsen blir säkerhet utan att den behöver överlämnas till kreditgivaren.
Företagshypoteket omfattar näringsidkarens lösa egendom, i den mån den tillhör rörelsen,
utom dels kassa- och banktillgodohavanden, aktier, obligationer, dels egendom som kan vara
föremål för panträtt på grund av inteckning.(Bergström, Lennander, 1991 s 18)



1.6 Metod

1.6.1 Angreppssätt

Den studie som genomförs är en fallstudie. Jag har via praktikfall undersökt ett företag utifrån
en mängd avseenden. Metoden har länge använts inom vissa områden, bl.a för att analysera
beslutsprocesser i företag. Som utrednings- och forskningsmetod har fallstudier använts såsom
hjälpmedel för att skapa hypoteser eller för att illustrera. (Wiedersheim-Paul, Eriksson 1989
s 65)

Jag har i möjligaste mån försökt att vara helt neutral i mina intervjuer. Dock finns det
säkerligen en uppenbar risk att jag, genom min erfarenhet och relativt ingående kunskap i
ämnet, påverkat vissa av intervjuobjekten. Fallstudien ger möjlighet att undersöka om
mätverktyg finns för kunskapsföretag för att förklara hur banker hanterar nyckeltalsdelen av
kreditbedömningen. Trots att jag gjort en fallstudie, alltså på ett företag, kan man göra
generaliseringar då problemet är allmänt och bankbranschen i Sverige, i de flesta fall, är
relativt homogen.

1.6.2 Datainsamlingsmetod

Jag har sökt tillgänglig litteratur på området, kreditgivning i allmänhet, och kreditgivning till
företag i synnerhet. Sökning har skett via universitetsbiblioteket i Luleå, via internet på
sökorden kreditgivning, kreditgivning till företag, kreditgivning till kunskaps- tjänste-
högteknologi- och den nya tidens företag, samt på min egen arbetsplats på
FöreningsSparbanken. Jag har främst sökt vad som avser den del av kreditbedömningen som
avser användning av nyckeltalsanalys.

Jag har intervjuat tjänstemän på FöreningsSparbanken i Luleå, Göteborg, Linköping och i
Stockholm. Avseende Stockholm har jag intervjuat personer i centrala Stockholm, i förorten
Sollentuna samt i Märsta. Detta ger i sig en spridning på storstad, förort och landsort.
De intervjuade tjänstemännen tjänstgör både på lokal och central nivå i banken. Samtliga
intervjuade, förutom lokal bankchef, har kreditgivning till företag som sin huvuduppgift och
kan därmed anses vara mycket insatta i ämnet. Fördelen med tillvägagångssättet var att jag då
kunde gå mer på djupet och klara ut svårare frågeställningar, samt att jag kan fånga upp sådant
som inte från början fanns med i den frågemall som jag följde vid intervjuerna.

Spridningen av intervjuade tjänstemän har skett för att få en helhetsbild över rådande
arbetssätt i banken. Detta har medfört att kund-, kredit-, företags- och lokalbanksansvariga har
intervjuats på lokal nivå och kreditanalytiker samt stabschef har intervjuats på central nivå.
Vid intervjuer av kreditanalytiker valdes en av tre mot bakgrund av att denne ansågs speciellt
insatt i frågeställningar rörande kunskapsföretag, då hon är en av de analytiker som arbetar
inom en projektgrupp med frågan inom banken. De andra två kan sägas ha en mer allmänn
kunskap avseende branschen. Grundfrågeställningarna är demsamma oavsett nivå och ort.



Intervjuerna har skett i huvudsak på tjänstemännens egen arbetsplats. Varje intervju har tagit
mellan 40- 60 minuter. För att få ett korrekt resultat har intervjufrågor lämnats i god tid före
intervjun för att tjänstemännen skall hinna sätta sig in och reflektera på frågeställningarna.
Detta innebär mellan 1 timme och 2 arbetsdagar. Jag ville inte att banktjänstemännen, i sin
iver att kunna svara på frågorna, skulle hinna förbereda och läsa in eventuell litteratur i någon
större omfattning. På detta sätt ges en bild över ett normalstadium vid en kreditförfrågan.
Totalt har 12 personer intervjuats.

1.6.3 Undersökningsansats

Uppsatsen är både beskrivande och förklarande. Den kvalitativa modellen har använts då jag
anser att denna modell ger stor möjlighet för att diskutera, ställa följdfrågor och utreda
begrepp och åsikter.

Den kvalitativa modellen syftar till att beskriva och ge en förståelse för problemet som
studeras. (Holme, Solvang 1997 s 14) Jag vill ge insikt om bankers följsamhet i en distinkt
och avgränsad del av kreditgivningen.

Kvalitativ modell kan även sägas användas då banktjänstemännen tillåts ge uttryck för om de
anser att tillgängliga modeller för utvärdering av nyckeltal ger en rättvisande bild av företaget
och vilket behov till förnyelse som eventuellt är nödvändigt. I den kvalitativa forskningen är
det forskarens uppfattning och information som står i fokus. Nackdelen med metoden kan
vara att det är svårt att göra entydiga tolkningar om de intervjuade ger olika slag av
information. (Ibid s 14) Tyngdpunkten i uppsatsen har lagts på de intervjuer som genomförts.

Eventuellt skulle det tyckas att insamlingen av litteraturens förslag på vilka nyckeltal som där
föreslås och sedan jämförelsen med verkligheten innefattar ett kvantitativt arbetssätt. I denna
del råder också full objektivitet då det enbart handlar om insamling av fakta. I denna metod
omarbetas informationen till siffror och mängder, och utifrån statistiska analyser av materialet
kan man sedan få fram resultat och dra generella slutsatser. (Holme, Solvang, 1997)
Antalet intervjuade tjänstemän är för få och ansatsen är ej att statistiskt analysera svaren.

Induktion innebär att forskaren utifrån enskilda fenomen i verkligheten sluter sig till mer
generella utsagor och teorier. Forskaren genomför upprepade observationer och expriment
varifrån han drar allmänna och generella slutsatser. (Wiedersheim-Paul, Eriksson 1989 s 131)
Detta arbetssätt skulle säkerligen vara intressant med tanke på problemets art, men är knappast
rimligt på den korta tid som medges för uppsatsen.

Deduktion innebär att utifrån hypoteser sluter man sig genom en logisk slutledning till
observationer. I de faktiska forskningsarbetet finns ofta både induktiva och deduktiva
inslag.(Wiedersheim-Paul, Eriksson 1989)



Jag följer ett deduktivt synsätt då att jag undersöker vad tillgänglig litteratur på området
framhåller såsom nyckeltal för kreditbedömning för att sedan se i vilken mån den används i
verkligheten. Jag följer dessutom den teoretiska referensram som Johnson & Kaplan redovisar
i de hypoteser som skapas inför observationerna eller intervjuerna med banktjänstemännen.

Deduktiv ansats
1 2 3 4

Teori Hypoteser Observationer Verkligheten
Vad framgår av Mot bakgrund av Intervjuer av bank- Avstämning av
tillgänglig litteratur? teorin formas tjänstemän teorin.
Vad är centralt i den hypoteser
teoretiska refefens-
ramen?

Figur nr 1 Deduktion (efter Wiedersheim-Paul, Eriksson 1989 s 132)

1.6.4 Metodproblem

Reliabilitet och validitet är två viktiga faktorer att beakta vid denna typ av undersökningar.

Med validitet avses förmåga att mäta det som man avser att mäta, dvs att informationen skall
vara trovärdig. (Wiedersheim-Paul, Eriksson 1989 s 27)

Problem med den kvalitativa studiens validitet kan ligga i att forskaren upplever situationen
på ett felaktigt sätt genom att han eller hon inte förstår de signaler som uttrycks i
intervjusituationen. Vidare kan forskaren omedvetet påverka den intervjuade på grund av den
närhet som utmärker intervjusituationen. Den intervjuade skapar sig en uppfattning om
forskaren och vad denne vill veta. Utifrån detta kan den intervjuade lämna den information
han tror att forskaren vill ha i stället för hans eller hennes egentliga åsikter. (Holme, Solvang
1997 s 94)

Nyckeltalen som så är allmänna då de används även i andra sammanhang, t.ex företagens egna
analyser, aktieanalyser mm. Att jag inte skulle förstå de signaler som uttrycks i intervjuen är
inte sannolikt, då jag arbetat i bank under dryga 15 år. Intervjuer sker på helt skilda orter.
Stockholm med omnejd, Luleå, Linköping och Göteborg. De görs på olika nivåer i banken,
den centrala och den lokala nivån. Samtliga intervjuade är mycket väl förtrogna med
kreditgivning till företag och merparten av dem har detta som sin huvudsakliga sysselsättning.
Arbetssättet bör ge en trovärdig bild av verkligheten. Dock är det sannolikt att jag, genom
ställning, erfarenhet och kännedom omedvetet påverkat intervjuobjekten.



Reliabilitet, dvs tillförlitliga och stabila utslag. Skulle andra undersökare kommit till samma
resultat om de använt samma angreppssätt? (Wiedersheim-Paul, Eriksson 1989 s 27)

Nackdelar kan vara avgränsningen på en bank gör att jag inte kan påvisa hur marknaden totalt
sett förhåller sig till problemet samt valda orter, sannolikt ej kan anses fullt ut vara
representativa för Sverige som helhet. Jag har dock vinnlagt mig om att göra ett relativt stort
antal intervjuer med väl insatta tjänstemän som täcker helheten organisatoriskt sett.
Genom min egen bakgrund såsom banktjänsteman påverkas sannolikt reliabiliteten, då jag ej
är att betrakta som fullt oberoende. Det kan också sägas vändas till en fördel med min
bakgrund då min kunskap direkt kan föra diskussionen på banktjänstemännens nivå samt att
det bör finnas en mindre risk för missförstånd, bland annat på grund av bankinternt språk.

Reliabilitet och validitet har inte samma betydelse vid denna typ av studier. Ett av de
övergipande syftena med uppsatsen är att få en förståelse för hur samhällsförändringen
påverkar bankernas val av parametrar för kreditbedömningen samt vilka konsekvenser det kan
ge. Det är således ej den statistiska representativiteten som står i fokus. (Holme, Solvang 1997
s 94)



2 TEORETISK REFERENSRAM

2.1 Bankväsendet

2.1.1 Allmänt

Bankerna utgör en viktig och under den senaste tiden även uppmärksammad del av den
moderna samhällsekonomin. En indikation på att bankväsendet har ansetts - och anses- vara
skyddsvärt är att det regelverk och den tillsynsapparat som byggts upp kring bankernas
verksamhet med tiden blivit mycket omfattande. Bankernas genomsnittliga risknivå medför en
viss kreditrisk, trots portföljsynen, eftersom bankverksamhet är nära förknippad med den
rörelse som bedrivs av kunderna. För att begränsa bankernas riskexponering har lagstiftaren
infört flera former av kreditbedömningsregler i banklagstiftningen. (Funerhed, 1994)

Efter den avreglering som skett under 1980-talet arbetar kreditmarknaden på
marknadsekonomiska villkor. Bankerna har rätt att själva bestämma räntesatser och till vilka
ändamål man vill låna ut. Avgörande är deras egna bedömningar om vad som är affärsmässigt
lämpligt med hänsyn till lönsamhet och risktagande. (Hansson 1991 s 52)

2.1.2 Lagstiftning

En av lagarna som styr bankerna är bankrörelselagen. Ett av huvudsyftena med denna
lagstiftning är att skydda insättarnas pengar från till exempel en äventyrlig kreditpolitik. I
kapitel 2 paragraf 13 står följande:

Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra
låneförbindelsen. Dessutom krävs betryggande säkerhet i fast eller lösegendom eller i form av
borgen. Banken får dock avstå från sådan säkerhet om den anses obehövlig eller om det
annars föreligger särskilda skäl att avstå från säkerhet. (Bankrörelselagen 1987:617)

Nuvarande lagstiftning och olika statliga åtgärder av kreditpolitisk natur ger en ram för
bankernas utlåning. (Broome´, Elmer´r, Nyle´n, 1995 s 8) Av bankrörelselagen framgår det att
kreditgivare i första hand skall bedöma återbetalningsförmågan hos kredittagaren, dvs
kredittagaren möjligheter att klara betalningar av ränta, amorteringar och krediten i sin helhet.
Vidare bestämmer bankrörelselagen och det formella säkerhetskravet i hög grad strukturen på
kreditmarknaden, hur kreditgivningen går till i Sverige och lagen påverkar troligen också
kreditvolymen (Broome, Elme´r, Nyle´n 1995)

Av lagen framgår vidare att bankens kreditgivning ej får relateras till låntagarens vinst eller
vinstförmåga, att kreditgivning ej får vara för koncentrerad till en sektor eller bransch samt
regler för kreditgivning till bankens egna befattningshavare. (Funerhed, 1994)

Lagstiftningen ger således en rad avgränsningar för banken och dess tjänstemän i sin
kreditbedömning.



2.1.3 Tradition

Den kreditsökanden måste vara beredd på att för banken visa hur man hittills skött sin
verksamhet enligt bland annat årsredovisningarna och vilka planer man har för framtiden,
helst preciserade i budgetform. Stor vikt läggs vid hur ledningen tidigare hanterat sitt företag,
hur de presenterar sin kreditansökan, vilken öppenhet som den kreditsökande visar, tidigare
kundrelation och så vidare. Det gäller att kunna göra en bedömning av framtiden på - i stora
delar - historiskt material. (Hansson, 1991)

Beskrivningen i litteraturen visar att det inte är någon exakt vetenskap utan är beroende på
bland annat erfarenhet och tjänstemannens nätverk. Kreditbedömning innebär således att
analysera olika faktorer som är relaterade till varandra och väga samman dessa till en
helhetsbild. Utifrån denna helhetsbild fattas sedan kreditbesluten. (Hansson, 1991)

Kreditgivning är, som sagts ovan, ingen exakt vetenskap utan handlar till stor del om tradition
och erfarenhet. I ett försök att förstå traditionen har forskare bl.a undersökt bankers
organisatoriska sammanhang. Här påpekas bland annat att organisationens historia kan utgöra
betydande begränsningar i tider med förändring. Såsom varande tjänsteföretag med låga
kapitalinvesteringar är de viktigaste resurserna dess anställda. Därav blir rekryterings- och
utbildningsfrågorna av stor betydelse. Den gängse metoden i banker har varit att man tillämpat
vad som brukar kallas långsiktig socialisation, det vill säga att man anställt unga aspiranter
som sedan successivt har utbildats internt. Härigenom tenderar bankanställda att vara personer
som tillbringat hela sitt yrkesliv i välstrukturerade befattningar och små möjligheter att ta
beslut och risker samt är benägna att betrakta säkerhet framför kreativitet.
(Nutek, 1992)

De som gått utanför den gängse metoden, det vill säga anställt färdigutbildade människor som
direkt gått in produktionen har upptäckt att även detta har sina uppenbara brister då dessa
saknat specifika insikter om bankverksamhetens förutsättningar, bland annat om långsiktighet
och riskinnehåll. Historien har också visat att det är mycket svårt, och tar lång tid, att bygga
upp en kompetens i de flesta av verksamheter för en bank. Oavsett hur bankledningarna
hanterat frågan har det således lett till problem. (Nutek, 1992)

Beskrivningen skall ge läsaren en större förståelse för traditionens härkomst och därmed en
större förståelse för banktjänstemännens agerande och resonemang.



2.2 Industri och kunskapssamhället

2.2.1 En översikt

Vad är då utmärkande för omvärldsförändringen. För att ge en klarare bild över framträdande
karaktär och drag för industrisamhället och för kunskapssamhället redovisas nedanstående
figur:

Industrisamhället Kunskapssamhället

Viktigaste resurs Realkapital, råvaror Kunskap, tid

Viktigaste resursskapande
process

Investeringar Lärande

Dynamisk drivkraft Ackumulation av kapital Ackumulation av kunskap

Dominerande ledarskaps-
princip

Styrning via kontrollsystem.
Mål som ekonomiska
nyckeltal

Styrning via värderingar.
Mål som visioner.

Figur nr 2 Kunskapssamhället (efter Rohlin, Skärvad, Nilsson, 1994 s 43)

2.2.2 Kunskapsföretaget

2.2.2.1 Beskrivningar i litteraturen

Vad är då ett kunskapsföretag? Det finns en rad tänkbara förklaringar från den litteratur som
jag läst. Här är några som speglar dess verksamhet och karaktär.

Kunskapsföretaget skiljer sig markant från det traditionella massproducerande företaget i
fråga om arbetssätt, organisation och ledning. Utmärkande för kunskapsföretag är att hög-
utbildad personal främst arbetar med problemlösning, ofta i projektform. Ett professionellt
företag där medarbetarnas problemlösningskompetens utgör kärnan av företaget. Organisato-
riskt brukar sådana verksamheter ses som adhocratier, det vill säga organisationer som
organiseras i form av tillfälliga grupperingar beroende på uppgifternas varierande karaktär.
(Alvesson, 1989)

Den organiska strukturen liknar mer ett nätverk än en pyramid och styrningen sker utifrån
övergripande värderingar och ideologier i stället för via regler och instruktioner. För många
industriföretag ”tjänsteladdning” av produkterna blivit en huvudstrategi. Mjukvaran blir
huvudsaken, inte hårdvaran. Företag investerar mer i kunskapsskapande processer - forskning
och utveckling - än i produktionsprocesser. (Rohlin, Skärvad, Nilsson, 1994)

Kännetecknande för kunskapsföretag är förutom ovan bland annat att dess balansräkning
utseendemässigt skiljer sig från företag inom traditionella företag såsom skogs-, bygg-, stål-,
handels-, fastighets- och industriföretag. I de flesta fall finns inget eller mycket små varulager,
maskinparkens del av balansräkningen är oftast mindre, maskinparken skrivs av på kortare tid,
det krävs inga industrifastigheter för att driva verksamheten och så vidare. Tillgångarna kan
finnas via patent, rättigheter eller i någon modell. De är mycket beroende av att ligga rätt i
tiden och tekniken som idag används kan vara helt ute i morgon. (Carlsson, 1993; Kotler,
1997)



2.2.2.2 Service- eller kunskapsföretag?

Tjänstesektorn är oerhört stor, cirka 2/3 av arbetsför befolkning arbetar inom den. Sektorn
består alltså av en mängd olika organisationer och företag, som verkar på en skala från dem
som är helt anpassad till sina kunder till de som har konkretiserat och förpackat sin tjänst så
det liknar en produkt. Den senare kategorin (serviceföretaget) har vissa likheter med
tillverkande företag och tjänsten är förvandlad till industri. Affärslogiken baseras på effektiv,
förprogrammerad produktion som säljs på en massmarknad. Mcdonalds
snabbmatsrestauranger kan tjäna som exempel. Där finns till och med leendet till kunden i
checklistan. (Sveiby, 1994)

Motsatsen inom tjänstesektorn är det rena kunskapsföretaget. Där utgörs ”tjänsten” av en
problemlösning och är en nära samverkan mellan kunden och konsulten. Problemen är svåra
att standardisera. Dessa företag måste därför betrakta sina kunder som individer. Personalen
brukar vara mycket kompetent, kunniga yrkesmänniskor, ofta med hög utbildning. Deras
arbete utgörs i huvudsak av processande av information. (Sveiby, 1994)

Affärslogiken består främst på hur kunskapsföretaget betraktar sin osynliga tillgångar,
personalen och kunderna, hur de attraherar dem och hur de matchar sin kapacitet för
problemlösning med kundernas efterfrågan. (Sveiby 1994)

Serviceföretaget Kunskapsföretaget

Låg Kundanpassning Hög
Stor Liten
Produktiv Kreativ
Hierarki Adhocrati
Människointensiv Kunskapsintensiv
Låg utbildning Hög utbildning
Skalfördel i produktionen Ingen skalfördel i produktionen

Figur nr 3 Tjänstesektorn (efter Sveiby 1994 s 4)

Min benämning av kunskapsföretag i uppsatsen sträcker sig i sak över hela tjänstesektorn.
Tonvikten läggs dock på ovan figurs högra del, det vill säga det rena kunskapsföretaget.



2.3 The Rise and Fall of Management Accounting

Under denna rubrik skall jag referera till boken rubricerade bok, författad av Johnsson &
Kaplan (1987). Boken beskriver bristen på och anledningar till, utveckling inom
ekonomistyrningsområdet, under perioden 1925 till sent 1980-tal.

Historiker har demonstrerat att redovisningsrapporter funnits för tusentals år sedan. Kravet på
ekonomistyrningsinformation är dock av betydligt senare datum. Ekonomistyrningssystem
uppkom i samband med den industriella revolutionen under senare del av 1800-talet. Grunden
för systemet var att företagsägarna ville mäta var och hur de kunde få den högsta avkastningen
på sitt kapital. De utvecklade mått som summerade effektiviteten hos de anställda och hur
effektivt råvarumaterialet användes i produktionen. Måtten var bland annat avsedda att
motivera och utvärdera företagsledningen för verksamheten. (Johnsson, Kaplan, 1987)

Ett ekonomistyrningssystem skall designas så att de kan ge stöd till företagets operativa
verksamhet samt dess strategi. Dagens system uppfyller ej detta krav. De är ej försedda med
rätt sort mätinstrument eller nyckeltal för att stödja företagets verksamhet. En ej ifrågasatt
tradition skapades och ingen egentlig utveckling på ekonomistyrningsområdet har skett på 50-
60 år. (Ibid)

Den information som ekonomistyrningssystemet ger är för gammal, för aggregerad och
förvrängd för att vara relevant för företagets ledning och ger dem liten hjälp i dess arbete med
planering och kontroll. Den redovisning som systemet ger sker med kvartalsvisa eller i bästa
fall månadsvisa intervaller. Både rapportintervallet och tiden mellan rapportdatum och
presentation är för långa för att ge ledningen stöd för styrning av företagen. Redovisningen
utgår dessutom från ekonomiska mått som ej visar den verkliga förbättringen eller
försämringen av företagets ställning. I huvudsak fokuserar systemet på en rad nyckeltal, till
exempel direkt lönekostnad i förhållande till försäljning. De nyckeltal som ekonomistyrnings-
systemet levererar är otillräckliga då de ej reflekterar lönsamhet, utveckling och effektivitet i
teknologin, i processerna och för produkterna vilket är ett krav i den konkurrensutsatta
omvärld som företagen befinner sig i. (Ibid)

Ekonomisstyrningssystemens uppbyggnad ger ej rätt produktkostnad då de är uppbyggda på
alltför enkla, och i de flesta fall felaktiga, parametrar. De vanligaste sättet att mäta en
produktkostnad är att basera den på direkt lönekostnad. Sättet ger ett rättvisande resultat på
aggregerad- eller företagsnivå men ger systematiskt snedvridna och förvrängda
produktkostnader på produkt- eller avdelningsnivå i företaget. Lönekostnaden är ofta ej längre
den avgörande kostnadsfaktorn i dagens tillverkande företag. Detta leder ofta till stora interna
subventioner mellan lönsamma och icke lönsamma produkter i företaget. När sedan dessa
förvrängda produktkostnader representerar det enda tillgängliga måttet för produktkostnad
uppstår en för företaget farlig ”möjlighet” då detta mått ligger till grund för till exempel
prissättning, produktmix och svar på konkurrenternas utspel. (Ibid)

Förutom att produktkostnaderna anses snedvridna och förvrängda används mått som i grund
och botten är alltför aggregerade för att vara relevanta för dagens företag. Här avses främst
ROI-måtten, det vill säga räntabilitetsmått. Detta mått härrör från det tidiga 1900-talet och
utvecklades av DuPont. De hade sin bakgrund i att DuPont hade intressen i ett flertal
industrigrenar och ville ta fram ett mått som kunde underlätta samordningen av kapital inom



gruppen av företag och samtidigt visa en jämförelse mellan företagen. ROI måttet användes på
företags-, divisions- eller koncernnivå. Den organisationsform som var rådande under denna
tidsperiod, 1920-1940 var den hierarkiska. När sedan decentraliseringsvågen kom flyttades
ROI-måttet nedåt i organisationen, ned till avdelningsnivå. (Ibid )

Merparten av de ekonomisstyrningssystem som används idag utvecklades före 1925.
Kontrollposter såsom direkt lön, direkt material, indirekta och direkta kostnader, internpriser,
likviditets- resultat och balansbudgets, ROI-mått med mera fanns redan då som stöd för
kontroll, utvärdering och jämförelse för företagsledningen. Utvecklingen tycks dock helt ha
avstannat i mitten av 1920-talet. Trots förändring av företagsformer, diversifiering av
produkter och större komplexitet i tillverkning har ekonomistyrningssystemen ej följt med i
denna utveckling. Denna stagnation har sannolikt flera orsaker. Fler företag är börsnoterade
och kraven på aggregerade och reviderade resultatredovisningar har ökat. Redovisningarna
skall dessutom göras med relativt täta intervall. Revisorernas och de ekonomiansvarigas
position på företagen flyttades därmed fram. Aktiemarknadens aktörer, revisorerna och de
ekonomiansvariga på företagen utvecklade tidigt en viss kravspecifikation för hur dessa
redovisningar skulle se ut. Med kravspecifikationen såsom norm gjordes utvärdering inom
företaget, på avdelningar och ända ned på produktslag. Denna utveckling medförde även att
toppchefernas bakgrund förändrades. Urvalet till dessa befattningar gjordes bland dem som
tidigare haft befattningar inom olika staber, såsom finans, ekonomi och / eller juridik.
Slutsatsen av detta är att de efterfrågar den inlärda informationen och deras kunskap om
företagets tekniska och marknadsmässiga omvärld var begränsad. (Ibid)

Universitetsvärlden och dess litteratur för inlärning var fokuserad på eleganta och
sofistikerade problem med tonvikt på analys av industri med en eller ett par produkter, enkla
processer och på en marknad. Dessa förenklade modeller gav ej studenterna insikt nog att
kunna förändra systematiken i företagens ekonomistyrning efter avslutad universitets-
utbildning. Ironiskt nog, när relevansen i ekonomistyrningssystemet avtog blev många företag
dominerade av företagsledningar som var universitetsutbildade i ekonomi och som arbetat
några år på stab och som styrde företagen helt utifrån ekonomistyrningssystemet. (Ibid)

När nu produktlivscykeln förkortas, när större del av företagets kostnader uppstår före
produkten kommer i produktion, genom att mycket större fokusering måste göras på
utveckling, design, investeringar och utbildning, ger det konsekvenser. För
ekonomistyrningssystemet medför det att nya mått och nya arbetssätt måste tas fram.
Traditionella finansiella nyckeltal såsom ROI-måtten blir mindre användbara som mått på
företagets framgång. Relevansen i ekonomisystemet är förlorad. (Ibid)

Ekonomistyrningssystem skall designas så att de kan ge företaget stöd i det operativa arbetet
och i dess strategi. De teknologiska möjligheterna för en förändring finns. Det som saknas är
kunskap. Kunskap kan uppstå genom ifrågasättande av metoder, via expriment och
kommunikation. (Ibid)

Boken av Johnsson & Kaplan beskriver egentligen traditionens makt. Traditionen byggs upp
genom åren, och förs vidare generationsvis utan att någon egentligen ifrågasätter. Tiden
skapar en kultur som blir oantastbar. Samtidigt pågår en omvärldsförändring. En spricka
skapas mellan kulturen/traditionen och verkligheten.



Banker kan styra sin kreditgivning på en rad olika sätt. De har övergripande policys,
intruktioner och regelverk. Det finns ett stort mått av tradition, kultur och kutym i banschen.
Banker anses ofta vara trögrörliga och institutionella. En teori om traditionens makt och
följsamhet i förändringar i samhället skall visa om bankerna ännu förändrat sitt beteende i den
kanske mest traditionsbundna delen av bankverksamheten, nämligen kreditgivningen.

2.4 Nyckeltal i bankernas litteratur

Min teroretiska referensram i uppsatsen återkopplas sedan på den litteratur som använts och
används i bankerna för intern utbildning av företagshandläggare. Jag skall här presentera
huvuddragen i denna litteratur.

Det finns en standardbok på kreditbedömningsområdet, Broome´, Elme´r, Nyle´n vilken
används bland annat inom bankernas internutbildning. (Nutek, 1992 s 74) Nutek har i denna
bok kartlagt bland annat banktjänstemännens utbildnings- och inlärningsprocess.
Förutom denna har jag studerat litteratur som används under senare del av 1980 och hela
1990-talet i Föreningsbanken, Sparbanken och till viss del i Nordbanken.

I de böcker som var aktuella på 1980-talet finns ofta företagsanalysdelen med i liten
omfattning. Normalt finns bara en halv till en sida i respektive bok om innehållet i en
företagsanalys. Främst soliditet och likviditet omnämns som finansiella nyckeltal. Ofta
relateras i stället belåningsgrader, till exempel 50% belåningsvärde på ett företagshypotek.
Således kan ett företag utan egen fastighet belånas upp till en nivå till 50% av bokfört värde i
balansräkningen, avseende varulager, kundfordingar och maskiner. Detta ger ett ”dolt”
soliditetsmål. Motsvarande resonemang förs för fastigheter som kan belånas till 75% av dess
marknadsvärde. (Tegin, 1993, FB utbildningskonsult, 1992)

Nedan följer ett utdrag som avspeglar huvuddragen i övrig, och nyare, litteratur:

Räntabilitet på eget kapital eller motsvarande resultatmått bör användas såsom huvudmått på
intjäningsförmågan för det fristående företaget. Ett sådant mått bör kompletteras med mått på
enbart den rörelsemässiga intjäningsförmågan till exempel räntabilitet på sysselsatt kapital och
/ eller på totalt kapital. Här sätts ett resultatmått (resultat efter skatt eller resultat efter
intäktsräntor) i förhållande med ett kapitalmått. Kapitalmåttet kan antingen vara eget kapital,
sysselsatt kapital (balansomslutning./. kortfristiga skulder) eller totalt kapital (hela
balansomslutningen). (Nutek, 1992 ; Broome´, Elme´r, Nyle´n, 1995; Carlsson, 1993)

Andra mått för lönsamhet är dels marginalmått, såsom brutto-, netto- och vinstmarginal där
olika delar av resultaträkningen sätts i förhållande till den totala omsättningen. (Ibid)

Mått som används för att beräkna betalningsförmåga och / eller kortsiktig finansiell balans.
Det avser bland annat räntetäckningsgrad (vinst före räntekostnader i förhållande till
räntekostnader), kassalikviditet (omsättningstillgångar - varulager/kortfristiga skulder)
balanslikviditet (omsättningstillgångar /kortfristiga skulder) samt självfinansieringsgrad
(internt genererade medel i förhållande till investeringar i rörelse- och anläggningskapital).
(Ibid)



Den finansiella strukturen eller mått för långsiktig finansiell balans är en viktig indikator på
finansiella risker, framförallt relationen mellan skulder och eget kapital. Denna omnämns i
litteraturen med mått som till exempel skuldsättningsgrad (totala skulder/eget kapital) eller
soliditet (eget kapital/totala skulder). (Ibid)

Ett mått för kapitalomlopp är tillgångars omsättningshastighet. Här avses dels totala
tillgångar, dels t.ex varulagret i förhållande till företagets omsättning. Härutöver anses lämnad
kredittid, där kundfordringar sätts i förhållande till omsättning vara brukbart såsom
kapitalomloppsmått. (Ibid)

I övrigt beskrivs Du-Pont- och hävstångsmodellen utförligt. Hävstångsformeln, det vill säga
RE=RT + (RT-RS) x S/E där RE = Räntabilitet på eget kapital (Resultat efter skatt/Eget
kapital) RT = Räntabilitet på totalt kapital, se föregående sida. RS = Genomsnittlig skuldränta
(Skuldränta/Totala skulder)S/E = Skuldsättningsgrad, se föregående sida. (Ibid)

Företag med höga operativa risker måste ha en låg finansiell riskexponering, det vill säga en
god soliditet och god likviditet. Exempel på sådana företag är utvecklingsbolag. Med
utvecklingsbolag menas bolag inom högteknologin och bolag inom unga branscher som
naturligt bär mer risk än de traditionella där det finns dokumenterad historik. (Hallgren 1987)

Boken Finansiering (Hansson, 1991)innehåller i stort samma resonemang, det vill säga en
fokusering på skuldsättningsgrad eller soliditet på likviditet, på räntabilitet och / eller på
räntetäckningsgrad.

Mikael Carlssons bok (Carlsson, 1993) används av FöreningsSparbanken i dagens utbildning.
Här finns en lång rad nyckeltal för olika företag och för olika situationer. Boken är inte enbart
fokuserad på kreditbedömning. I denna bok finns även mått som särskilt är framtagna för
tjänsteproducerande företag. Vanliga och viktiga mått för denna typ av företag är:
- Omsättning per anställd.- Arbetskraftskostnad per anställd.- Rörelse- och nettoresultat per
anställd. - Debiteringsgrad, total och per anställd.- Sjukfrånvaro och personalomsättning.
(Carlsson, 1993 s 77)

Sammanfattningsvis kan sägas att litteraturen till nästan 100%, består av nyckeltal och
beräkningar på företag inom handel, för tillverkande företag eller för fastighetsbolag. Alla är
de relaterade med en kapitalintensiv balansräkning och materiella tillgångar. Här framhålls
främst mått som soliditet, likviditet, räntabilitet med olika varianter, kassaflödesmått,
effektivitetsmått. Undantagen är få. Det finns två sidor i Mikael Carlssons bok med en sida
text och en sida exempel avseende företag med tjänster som produkt och med människans
problemlösningsförmåga som främsta resurs, det vill säga faktorer som beskriver
kunskapsföretaget. Det är från dessa två sidor jag har citerat.



2.5 Andra arbeten inom området.

Jag har funnit en uppsats vid Uppsala universitet som belyser till vissa delar av det som jag
undersöker. Uppsatsen är skriven under 1998. Författarna undersöker om Skandias
navigatormodell används av bankerna i kreditbedömning till kunskapsföretag. Författarna gör
intervjuer på 4 banker och intervjuar en person per bank, samtliga på regional eller central
nivå. Slutsatsen var att ingen bank hade några särskilda bedömningsgrunder för
kunskapsföretag och Skandiamodellen var ej tillämpbar. Ansatsen med en intervju per bank
och enbart på en mellannivå i respektive bank gjorde att slutsatserna blev mycket
övergripande. Min egen uppfattning, efter att ha genomfört min egen empiri, är att detta
angreppssätt bara beskriver vad banken tänkt sig göra men inte vad den gör. De flesta banker
är decentraliserade och affärskontakterna sker med kund-, kredit-, företags-, eller
lokalbanksansvariga. Det är i första hand dessa tjänstemän som kan förmedla kunskap om det
verkliga skeendet i en bank. De kunde dock se en viss rörelse mot att förändra arbetssätt där
FöreningsSparbanken utmärkte sig genom att vara den enda bank som skapat en grupp som
specialiserat sig på kunskapsföretag.



3. EMPIRISK UNDERSÖKNING - FÖRENINGSSPARBANKEN

3.1 Allmän beskrivning

Banken är en följd av fusionen under 1997 mellan Sparbanken Sverige och Föreningsbanken .
Tanken bakom fusionen var att skapa en helt ny bank inför 2000-talet. Banken sysselsätter
cirka 12.000 människor. Bankens vision är att vara den ledande banken för hushåll samt
mindre och medelstora företag inom sitt prioriterade geografiska område. Visionen bygger på
den samhällsförändring som tidigare beskrivits i uppsatsen, dvs uppbrottet från
industrisamhället och flytten in i kunskapssamhället. Uppbrottet betyder stora förändringar för
banken och dess personal. Visionen sträcker sig i tid till år 2005 och innefattar bland annat ett
nytt arbetssätt med mycket större andel kundrelaterat arbete och mindre administration.
Visionen stöttas bland annat upp av ny teknik, nya mötesplatser, ifrågasättande av tidigare
arbetssätt samt förstärkning av bankens allianser inom prioriterat geografiskt område.

Banken har idag en ledande marknadsställning med bland annat 4,4 miljoner
privatpersonskunder, cirka 230.000 företagskunder samt merparten av landets kommuner och
landsting. Organisatoriskt är banken fördelad på två nivåer, lokal och central nivå. På den
centrala nivån finns bankledning, enheter för stöd, uppföljning och kontroll.
(FöreningsSparbanken, 1998 Årsredovisning)

4.2 Lokala banker

I begreppet lokala banker ingår den traditionella bankverksamheten. Det finns idag 139 lokala
banker från Smygehamn i söder till Kiruna i norr. Totalt har FöreningsSparbanken tillgång till
ca 1.100 bankkontor. Lokal bank har det samlade ansvaret för affärskontakterna med
kunderna och samtliga mötesplatser inom sitt verksamhetsområde. Som ett led i bankens
decentraliserade arbetssätt finns i varje lokal bank en styrelse vars sammansättning skall
spegla den lokala bankens kundstruktur och verksamhet. (FöreningsSparbanken, 1998
Årsredovisning)

Lokal banks kreditorganisation ser normalt ut enligt figur till vänster, organisationen för
beslut ser normalt ut enligt figuren till höger:

Lokalbankschef Lokal styrelse

Kreditansvarig Kreditcontroller Lokal kreditdelegation
(Lokal bankchef, kredit-företags-kundansv.)

Beviljningsnivå två i förening
(Två personer eller 1 person samt IT-stöd)

Figur: nr 4 Kreditorganisation lokala banker. (efter intervjuer med lokalbankschefer)



3.3 Central Kreditorganisation

Styrelsen är ytterst ansvarig för koncernens kreditgivning. Styrelsen utser bland annat central
kreditkommitte och de lokala bankernas styrelser. De lokala bankerna indelas i tre kategorier
beroende på affärsvolym, kundbas och kompetens. Beroende på kategori kan lokal bank
bevilja krediter upp till 10, 20 respektive 30 miljoner kronor. Krediter överstigande detta
belopp och intill 100 miljoner kronor beslutas i central kreditkommitte. Den centrala
kreditfunktionen har ett samordningsansvar för kreditorganisation och kreditinstruktioner,
samt svarar för löpande uppföljning av kreditverksamheten. En genomgående princip är att
alla kreditbeslut i FöreningsSparbanken skall fattas av minst två personer eller för mindre
krediter av en person med stöd av ett IT-baserat bedömningssystem.(FöreningsSparbanken,
1998. Årsredovisning)

Kreditorganisationen i banken kan beskrivas visuellt enligt följande:

Koncernkreditchef

Central kreditfunktion
Analys/Beredning Beslut Kontroll Kreditstöd Kreditområden

Figur: nr 5 Organisation central kreditorganisation. (efter intervju med Göran Hedman,
chef analys/beredning)

Kreditfunktionens ansvar omfattar bland annat att upprätta instruktioner och regelverk, att
löpande analysera kreditstockens utveckling, med kravställande och stödjande verksamhet
samt med utvecklande av rutiner och kompetensutveckling inom kreditområdet.

Inom funktionen Analys/Beredning finns branschanpassade kompetensgrupper vars syfte är att
analysera en specifik bransch eller situation för att i nästa steg föra ut denna information i
organisationen. En av dessa grupper kallas kunskapsföretag, där 5 analytiker sedan drygt ett år
arbetar för att utveckla bankens kunskap om branschen.
(Intervju med Göran Hedman, chef analys/beredning)



3.4 Riskpolicy

Riskpolicyn syftar främst till att ge banktjänstemännen övergripande riktlinjer i sitt dagliga
arbete med kredit- och riskfrågor. Policyn i banken vilar på 7 st fundament vilka jag
översiktligt skall redogöra för. I högerspalten finns en kortfattad förklaring till begreppen:

Affärsmannaskap Risk skall vägas mot förväntad avkastning

Låg riskprofil Väl diversifierad kreditportfölj

Förstå affären Kännedom om sin kund, fullt ut förstå
riskinnehållet i affären.

Samspel med kunden Långsiktiga och öppna relationer med kunden

Affärsansvar Ansvar för sin affär, god dokumentation av
varje affär.

God riskkontroll Riskkontroll separerad från
affärsverksamheten. Dualitetsprincipen.

God riskkultur Gemensamma värderingar och gott omdöme.

Figur nr 6 Riskpolicy. (efter FöreningsSparbanken Årsredovisning, 1998 s 61)

3.5 Utveckling av utlåning

Kan man då idag se om det finns en förskjutning i utlåningsutvecklingen där, enligt
strukturförändringssynsättet, utlåningsvolymen till den traditionella sektorn såsom
tillverkning, bygg, handel med mera skall ha stagnerat medan volymen till kunskapssektorn då
skulle ha ökat. Den kontrollen går att göra i FöreningsSparbankens årsredovisning för 1998.
Jämför man följande branschindelade utlåning ges följande bild:

Bransch Förändring i procent 1998 (+-)

Skogs- och lantbruk -10,7%

Byggnadsverksamhet -7,2%

Tillverkningsindustri +-0

Övrig Serviceverksamhet * +11,3%

Figur nr 7 Utlåningsutveckling (efter FöreningsSparbanken Årsredovisning 1998, s 55)

* Handel, hotell och restaurangverksamhet ingår ej i summan. Denna särredovisas.
* Består främst av data- och IT-företag, fristående konsulter, advokater och
personaluthyrningsföretag. (Intervju Göran Hedman chef analys/beredning)



Motsvarande uppdelning finns ej i årsredovisningen för 1997. Figuren visar att utlåningen i
posten övrig serviceverksamhet ökat med drygt 11%. De mer traditionella branscherna såsom
byggnadsverksamhet, skogs och lantbruk och tillverkningsindustri har sjunkande eller i bästa
fall oförändrade nivåer vad avser utlåningstillväxt. Den traditionella utlåningen hade alltså ej
samma utvecklingstakt som den som avser övrig serviceverksamhet. Det hade ur
utredningssynpunkt varit intressant att mäta förändringen i ett lite längre perspektiv, dock var
detta alltså ej möjligt.

3.6 FöreningsSparbankens kompetensgrupp

Som tidigare nämnts har FöreningsSparbanken, inom ramen för Analys/Beredning i central
kreditorganisation, skapat en kompetensgrupp för kunskapsföretag. De har bland annat infört
en tydligare profilering av sektorn i de interna utbildningar som banken genomför. De har då
introducerat företagsspelet Tango, där deltagarna får agera företagsledare i ett
kunskapsintensivt företag och får hantera de problem som dyker upp efter hand.

Vidare har de sammanställt ett PM där de beskriver problematiken i kreditbedömningen till
kunskapsföretag och vilka åtgärder som gruppen vill genomföra.
Jag fick ta del av PM:et den 29/4. Då PM:et är konfidentiellt kan jag endast lämna några
övergripande synpunkter från gruppen.

Då bankens verksamhet är en spegel av samhällets sker en stor del av utlåningstillväxten i
kunskapsföretag. Dessa företag har helt andra egenskaper, behov och villkor än det
traditionella företaget. Det handlar om en helt ny logik vid kreditbedömning av dessa företag.
De gamla modellerna ger ej en rättvisande och klar bild över företagets ekonomiska status.
Tillgångarna är ej materiella i någon större omfattning, vilket försvårar
säkerhetsbedömningen. Här följer kortfattat huvuddelarna i åtgärdspaketet:

• Nya metoder, modeller (bland annat nya nyckeltal för utvärdering) måste tas fram.
• Ett nytt arbetssätt visavi kunden.
• En omviktning av säkerhetskravet kan vara nödvändig.
• Utbildning, information och mission om den nya logiken.
• En närmare kontakt med separata enheter inom banken. (nytt internt nätverk)
• En närmare kontakt med externa intressenter, till exempel med företagare, med riskvilligt-

och rent riskkapital. (nytt externt nätverk)
• Genomföra empiriska studier.

Efter att ha läst igenom dokumentet finner jag, även om jag kan ha detaljinvändningar mot
vissa grepp, att detta sannolikt är en god start för att skapa rutiner och metoder för denna
stadigt växande sektor i samhället. Genomförandet bör, enligt min uppfattning, ske med hög
prioritet och med hög penetration, det vill säga på samtliga nivåer i banken. Detta mot
bakgrund att det i grund och botten handlar om en ny affärslogik där tidigare erfarenhet nästan
kan ses som en belastning. Banker är traditionstyngda och det krävs att bankledningen
kraftfullt stöder och underbygger den nya affärslogiken för att det skall kunna ge utslag på den
kundansvariges nivå och därmed i hela bankens synsätt.



4 FALLSTUDIE - FÖRENINGSSPARBANKEN

4.1 Traditionell kreditgivning

För att förstå banktjänstemännens svar och arbetssätt anser jag det viktigt att först beskriva
helheten i kreditbedömningen. Av den anledningen ger jag de intervjuades svar på hela deras
bedömning av betalningsförmågan, vilket i sig är något utanför syftet. Sedan presenteras
svaren på de i syftet gjorda avgränsningarna.

4.1.1 De viktigaste parametrarna i kreditbedömning till företag.

De viktigaste parametrarna, enligt intervjuerna, när man bedömer en företagskredit är ägare-
ledning, verksamhet bransch-marknad, affärside-visioner samt analys av
räkenskapshandlingar och lämnade säkerheter. En av de intervjuade delade upp det i tre
ungefär lika stora delar:
Av den totala bedömningen bör cirka 30% vara en analys av ägare-ledning eller management,
det vill säga förtroendekapitalet för ledningens förmåga att skapa lönsamhet, deras öppenhet
vid presentationen, deras förberedelse av handlingar för utvärdering, deras allmänna syn på
företaget och företagandet samt deras fysiska och ekonomiska förmåga att leda företaget i en
tänkt framtid, varför successionsfrågor ofta blir aktuella att bedöma.

Lika stor del, det vill säga cirka 30%, bör vara en analys av verksamhet, bransch, affärside och
vision. Vilken bransch företaget befinner sig i, vilken del av hela värdekedjan företaget
befinner sig, verksamheten såsom nischad eller diversifierad, vilka konkurrenter som finns,
vilken utveckling som företaget kan tänkas få med tanke på konjunkturläge, geografisk
belägenhet, påverkan av trender i samhället och så vidare. Företagets affärside - visioner där
den avgränsade affärsiden skall vägas mot och med de parametrar som banken har allmänt
eller specifikt för bransch eller del av bransch. En uppfattning om varför företaget drivs,
vilken målsättning som finns med företagandet på kort och lång sikt.

Återstående del bör vara fördelad på cirka 35% företagsanalys med i grunden historik som via
olika samband vägs mot budgets/prognoser och cirka 5% bedömning/värdering av lämnade
säkerheter. Analys skall göras både av resultat- och balansräkning, via bland annat
nyckeltalsberäkning och övriga ekonomiska samband, samt analys av företagets kassaflöde
och finansiering, sistnämnda främst via en finansieringsanalys.

Redovisning ovan avser det mest utförliga svaret från de intervjuade. Normalsvaret berörde
merparten av ovan, dock inte så specificerat. Tidsordningen i bedömningen mellan de olika
delarna uppgavs heller ej av alla. Jag fick dock uppfattningen att analysen av ägare-ledning,
alternativt verksamhetens art eller bransch kom först i de flesta fall. Bedömningen fortsatte
sedan, om verksamhet/bransch och ägare/ledning var tillfyllest med företagsanalysen. En
tydlig skillnad finns i sistnämnda del mellan lokal bank och central kreditorganisation,
nämligen finansieringsanalysens betydelse. Endast en av de intervjuade från lokal bank
svarade att de följde finansieringsanalysen överhuvudtaget. Specialisterna från den centrala
kreditorganisationen nämnde samtliga finansieringsanalysen eller analys av kassaflödet som
väsentlig del. Säkerhetsbedömningen kommer som sista punkt för den centrala
organisationens tjänstemän medan vissa av tjänstemännen i lokal bank nämner säkerhetsvärde
i ett tidigare skede.



4.1.2 Procentuell andel analys av finansiella nyckeltal av totala bedömningen.

Trenden är att lokal bank i landsort anser bedömning av nyckeltal vara minst betydelsefull,
även om svaren mellan olika personer och olika lokala banker varierar. Det är också stor
skillnad på ett nytt och ett företag med historik i form av flera årsredovisningar. Ett nystartat
företag bedöms ofta relativt sett mer utifrån kvalitativa faktorer som bedömning av ägare och
ledning, utifrån dess verksamhet och bransch. Nyckeltalsbedömningen ökar sedan relativt med
företagets ålder.

Lokal banks svar på den procentuella vikten av nyckeltalsanalys pendlar mellan 10-50% av
den totala bedömningen där landsortsbankerna ligger i den undre kvartilen och
storstadsbanken i den övre. Av totalt 6 svar var endast ett svar över 25%. Detta svar kom från
banktjänsteman tillhörande en lokal bank i storstadsurvalet. Lokal bank landsort, svarar
relativt samstämmigt att vikten av nyckeltalsbedömning är mellan 10-25%.

Specialisterna i den centrala kreditorganisationen anser att vikten bör vara mellan 30-60%,
med en median på drygt 42%. En kommentar från en av dessa tyckte att dagens nivå, som han
uppfattade var mellan 50-60% i den centrala organisationen, var för hög och borde rimligtvis
vara ca 35%.

Det är således en relativt tydlig skillnad mellan synen på nyckeltalens betydelse mellan dels
lokal bank landsort och lokal bank storstad och dels mellan lokal bank landsort och den
centrala kreditorganisationen.

4.1.3 Nyckeltal i traditionell kreditbedömning.

Nyckeltalen som används i traditionell kreditbedömning är främst soliditet, likviditet
(företrädesvis kassalikviditet) samt räntabilitet på totalt eller sysselsatt kapital. Samtliga
intervjuade nämnde dessa tal. Detta gäller sannolikt över hela banken. ”Det är dessa som
efterfrågas” var ett av svaren.

Ett fåtal nämnde också andra nyckeltal och då främst vissa marginalmått, till exempel brutto-
och vinstmarginal, samt effektivitetsmått såsom till exempel omsättningshastighet på
varulagret.

Riskklassificeringssystemets urval av nyckeltal ger också en vägledning över viktiga
nyckeltal. ”Vi har använt dessa vid klassificering av våra företag” varför de har blivit föremål
för inlärning. Soliditet, likviditet och räntabilitet har inlärts förutom i
risklassificeringssammanhang på bankinterna kurser. De intervjuade nämner företagsskolan
som den bankinterna utbildningen på området kallas i FöreningsSparbanken.

Specialisterna i den centrala organisationen arbetar med betydligt fler nyckeltal, och de
anpassar urvalet till stor del på branscher. De har ett totalt urval på ca 20 - 25 nyckeltal där ca
6-8 används samtidigt i samma ärende. De använder bland annat kassaflödesmått eller mått i
finansieringsanalysen i stor utsträckning. Ofta använder de effektivitetsmått såsom
omsättningshastighet, kundkredittid samt omsättning per anställd.



4.2 Kunskapsföretag

4.2.1 Nyckeltal som används i kreditbedömning av kunskapsföretag.

Samtliga banktjänstemän gav svaret att samma typ av nyckeltal används vid bedömning av
kunskapsföretag som vid bedömning av tillverkande och handelsföretag. Det betyder att
tjänstemännen analyserar i första hand soliditet, kassalikviditet och räntabilitet i sin
kreditbedömning. En av de intervjuade hade konstruerat ett ”eget” nyckeltal som komplement
till dessa. De analyserade det externa kapitalet, det vill säga möjligt eget och riskvilligt kapital
och satte detta i relation till produktutvecklingskostnaderna, historiska och prognosticerade.
En annan menade att marginalmått på prognosticerad omsättning för viss period antingen i
procent eller i kronor kan ge banken en möjlighet att räkna ut ett kassaflöde som skall
återbetala bankens kredit.

4.2.2 Relevans i urvalet av nyckeltal

Drygt 50% av intervjugruppen, ansåg att de traditionella nyckeltalen ej var relevanta vid
kreditbedömning av kunskapsföretag. Dessa menade att användandet av traditionella nyckeltal
ej ger en rättvisande bild av kunskapsföretagets styrka och svagheter.

Jag fick också svar från andra i intervjugruppen som menade att ”soliditet är alltid relevant”
och ”soliditet kan man alltid använda”. De menade att det visar förlustupptagningsförmågan i
företaget.

Samtliga intervjuade använde de traditionella nyckeltalen efter interna utbildningar och / eller
på grund av att bankerna sedan länge har haft riskklassificeringssystem där företagen
rangordnas utefter en mix av nyckeltal. Innehållet i denna mix har varit föremål för utbildning
/ information vilket lett till ett inlärande av just de talen. Uttalanden som ”vi har inget annat
att gå på”, ”vi har inget annat för tillfället” eller ”traditionens makt är stor” speglar
situationen. De ville också att nya tal skulle utvecklas relativt snabbt.

Två av de intervjuade diskuterade relevansen i att överhuvudtaget använda resultat- och
balansräkning. ”Dessa är ju inte konstuerade för denna typ av företag”. Det finns även i denna
fråga en skillnad mellan lokal bank och central kreditorganisation. Den centrala
kreditorganisationens tjänstemän uttalade bestämt att de traditionella nyckeltalen ej var
relevanta för bedömning av kunskapsföretag.

4.2.3 Intervjugruppens förslag på nya nyckeltal.

Två av de tillfrågade hade synpunkter på vad som skulle kunna användas vid bedömning av
kunskapsföretag. En menade att räntabilitet på eget kapital kanske skulle komma till
användning samt att måtten mer måste kopplas till personalkostnaden.
Några exempel på nya nyckeltal gavs från de intervjuade i den centrala kreditorganisationen.
Exempelvis personalomsättning, utbildningskostnad per anställd och antal säljare var mått
som skulle kunna användas. Genom att knyta måtten till den kritiska resursen skulle en större
träffsäkerhet infinna sig. Från lokal bank hade man svårt att direkt kunna ge förslag, men en
större anknytning till den personella resursen var viktig.



Dagens redovisningskrav ej visar de väsentligaste delarna för utvärdering av kunskapsföretag.
Dessutom är möjligheterna till manipulation stor då inte heller revisorer fullt ut kan förstå
riskinnehållet i ett pågående arbete som bokas upp eller en tillgång som aktiveras i stället för
att den kostnadsförs. Detta var en synpunkt från knappt halva intervjugruppen.

4.3.4 Ändrad betydelse av nyckeltal

Samtliga var eniga om att betydelsen av nyckeltal markant minskade vid bedömning av
kunskapsföretag, dock utan att kunna presentera några procentsatser för minskningen.
Betydelsen av ägare - ledning - management ökar i stället vid bedömning av kunskapsföretag.
”Deras historia måste var helt ren för att vi skall vara med”. Ägarens bakgrund, historia,
ekonomiska styrka, nätverk med mera kontrolleras mer noggrant än normalt. Tjänstemännen i
en av de lokala bankerna i den empiriska undersökningen gjorde också försök till kartläggning
av speciellt viktiga personer i företaget, förutom ägaren, så kallade nyckelpersoner. Den
kritiska resursen är de personliga kompetensen hos vissa personer varför de måste kartläggas.
En av de kundansvariga ansåg att ett nytt arbetssätt måste införas. ”Vi måste ha en större
närhet till kunden, han måste få ett stort förtroende för oss för att våga släppa all information,
även den som finns mellan raderna”

4.3 Konsekvenser med dagens arbetssätt.

4.3.1 För banken

Osäkerheten hur kunskapsföretagen skall bedömas ger konsekvenser för både bank och kund.
För banken ger osäkerheten att en större försiktighet inträder. Banktjänstemännen i intervjun
var samstämmiga att de kräver en relativt sett högre soliditet i kunskapsföretag jämfört med
företag i mer traditionella branscher. Någon exakthet i detta påstående går ej att få.
Försiktigheten leder vidare till att banken har svårt att svara upp emot kundernas verkliga
behov och det uppstår ett glapp i den totala finansieringsbilden. ”Vi tackar nej till flera
propåer då vi känner oss osäkra, det är svårare att täcka säkerhetskravet, vi tvingas till
speciallösningar”. Sistnämnda innebär bland annat att kreditbehoven får lyftas i etapper efter
att kunden uppnått vissa ställda krav, till exempel orderläge eller resultat. ”Vi håller igen eller
snålar med utlåningen” på grund av allmän osäkerhet eller då vi anser finansieringen vara i för
hög grad riskkapital.

Ytterligare en synpunkt var att ”vi utnyttjar ej hela utlåningspotentialen” till bra företag då vår
utvärdering ej fullt ut känns säker. En annan del av konsekvenserna av samhällsförändringen
var att vissa företag ställer krav på att banken skall mer närma sig riskkapitalbolagets område.
En lokalt anställd tjänsteman menade att det idag ställs krav från kunder att banken skall ta
större risker och ställa krediter till förfogande för bland annat produktutveckling.



4.3.2 För kunden

Banktjänstemännen såg samstämmigt tre konkreta konsekvenser för bankkunden, det vill säga
ägare eller ledning i ett kunskapsföretag vid en kreditbedömning med dagens modell:

1) att han tvingas satsa en relativt sett större egen insats dels på grund av att banken ofta
kräver en högre soliditet dels för att de vill ha en lägre relativ utlåningsexponering i enskilda
ärenden mot kunskapsföretag.

2) att han tvingas pantsätta relativt sett större del av sin privata egendom, såsom villafastighet,
för företagets förpliktelser till banken. Ett par uttalanden som speglar detta; ”Företagets
säkerhetsmassa består till stor del av program, datorer och eventuella patent som inte har
något andrahandsvärde” eller ”Hur och vem kan värdera tillgångarna?” Bankens vilja att knyta
upp ägarna hårdare till banken kan också, till viss del, återspeglas i detta.

3) att han tvingas samarbeta med fler finansiärer. Banktjänstemännen ansåg att branschen
kapitalbehov och bankens riskvillighet skapade ett behov av ytterligare finansiärer som kan
fylla det kapitalglapp som bildas. Här anges rena riskkapitalbolag, företag med riskvilligt
kapital såsom Almi, Nutek och Norrlandsfonden som tänkbara samarbetspartners. ”Vi
kommer att få se fler finansiella cocktails” var ett uttryck för samabetet mellan olika sorters
finansiärer. De ansåg vidare att finansieringsmixen, det vill säga den relativa fördelningen
mellan checkräkningskredit utan amorteringskrav och amorteringslån, bedömdes annorlunda
mot ett traditionellt företag. Här fanns ingen eller liten samstämmighet. Majoriteten ansåg att
amorteringslån skall i första hand användas för att minska bankens risk på längre sikt om
företaget ej utvecklar sig såsom förväntat. Minoriteten ansåg att checkräkningskredit var en
bättre finansieringsform då dessa företag har väldigt ojämna betalningsflöden.



5. ANALYS

I detta avsnitt sker en analys av banktjänstemännens svar i den empiriska undersökningen och
en jämförelse med teori och syfte.

5.1 Traditionella företag

När kreditbedömning skall göras av traditionella företag är mellan 40-90% kvalitativ analys.
Svaren varierar mellan lokal banker och central kreditorganisation samt om kreditförfrågan
avser ett i gång varande företag eller ett nystartat. Svaren indikerar att banktjänstemännen
följer sin litteratur och har i stort sett samma mönster i sin inlärning. Banktjänstemännen
påverkas således till stor del bland annat av rekryterings- och inlärningsprocessen, jämför med
avsnitt 2.1.3. Sistnämnda byggs upp av praktiskt arbete varvat med interna utbildningar som
ofta leds och genomförs av seniora medarbetare. Härigenom förstärks ytterligare traditionens
makt.

Banktjänstemännen i den empiriska undersökningen utnyttjar delar av de finansiella nyckeltal
som är beskrivs i den litteraturen i sin kreditbedömning. De fokuserar främst på soliditets-,
likviditets- och räntabilitetsmått i kreditbedömningens kvantitativa del till traditionella
företag. Det råder en mycket stor samstämmighet i frågan.

Det är lärdomar från litteratur från sent 1980-tal eller tidigt 1990-tal (Broome´, Elme´r,
Nyle´n, 1995; Carlsson, 1993) som dominerar i bedömningen. Litteraturen anger att olika
nyckeltal är olika viktiga för olika branscher, något som tjänstemännen bekräftade. På
följdfrågan var och vad som då skulle åsyftas gavs ett mer osäkert svar. Ett fåtal av de
tillfrågade tjänstemännen gav förslag på vissa andra nyckeltal som kunde vara användbara i
vissa branscher. Här angavs bland annat marginalmått, brutto och netto på handelsföretag, och
vissa driftsnettomått för fastighetsföretag. Jag tolkar det som att beslutsfattare, det vill säga
beställarna av analysen, i hög grad fokuserar på soliditet, likviditet och räntabilitet, oavsett
bransch.

Skillnaden i synen på nyckeltalens betydelse i traditionell kreditbedömning mellan lokalt och
centralt är sannolikt naturlig. För det första är alla krediter som den centrala organisationen
bedömer, på stora belopp och ovanför den lokala bankens beviljandegräns. För det andra sitter
de betydligt längre från den slutliga kunden och har i de flesta fall ej personligen träffat denne.
Skillnaden mellan storstads- och landsortsbanken har sannolikt samma ursprung.

Mer formella aspekter tenderar att få en allt större betydelse ju högre upp i beslutshierakin
man kommer. Den relativa närhet som kundansvariga upplever till kunden gör ibland att man
på denna nivå i större utsträckning förlitar sig på den egna personbedömningen. (Nutek, 1992
s 117)

Den minskade betydelsen av nyckeltal i en bedömning av nystartade företag är också helt
naturlig. Det finns helt enkelt ett för litet urval av ekonomiska mått och
nyckeltalsbedömningen får göras utifrån lämnade budgets och prognoser. (Nutek, 1992)



5.2 Kunskapsföretag

Arbetssättet med de traditionella företagen avspeglas även i svaren avseende nyckeltalsurval i
i kreditbedömning av kunskapsföretag. Banktjänstemännen använder samma nyckeltal, det
vill säga främst soliditet, likviditet och räntabilitet. Nyckeltalen har generellt en mindre
betydelse i den totala keditbedömningen. Banktjänstemännen tvingas därigenom agera med
större andel kvalitativ analys, det vill säga bedömning av personen bakom och branschens
framtidsutsikter. Dessutom skall produkt- och eller affärsiden bedömas rent teoretiskt.
Svårighetsgraden - riskmomentet är som högst när både produkt/affärside och företagaren är
ny. Detta är ofta fallet med den undersökta sektorn. De har samtliga klart påvisat att de agerar
med större försiktighet, bland annat med krav på högre soliditet och en mer noggrann
kartläggning av personen eller personerna bakom företaget.

Agerandet stämmer väl överens med gällande litteratur när en större allmän osäkerhetsgrad är
inblandad. Resenomanget finns både hos Hallgren (1987), Broome mfl (1995 sid 60) och
Nutek (1992 sid 117).

Den minskande betydelsen av nyckeltal är sannolikt ej endast en frukt av att bedömningen av
person bakom eller bransch/verksamhet blivit så mycket viktigare. Det finns ytterligare några
tänkbara anledningar till detta förhållningssätt: Det finns inga tillgängliga, etablerade och
inlärda mått. Det är alltså ett okänt territorium för banktjänstemannen. Därmed ”tycker
han/hon” att betydelsen minskar. Svaren med bland annat ”vi har inget annat att gå på” är ett
tecken på det. De finns ej heller någon variation i dagens riskklassificeringssystem som i
övrigt verkar vara en god bas för inlärning.

Beslutsfattarna efterfrågar ej andra mått än de inlärda. Svaret om att ”traditionens makt är
stor” indikerar detta. De flesta av kunskapsföretagen är relativt nya och har ej någon eller
mycket kort historik. Sannolikt har verksamheten, på grund av den rörliga omvärlden och den
allmänt sett starka tillväxten, förskjutits något efterhand. Någon trend är därmed mycket svår
att få med dagens urval av nyckeltal.

En nyckeltalsanalys blir främst ett bra utvärderingsmått efter 3-5 års drift med samma
verksamhetsinnehåll. (Nutek, 1992)

Försiktigheten ifrån banktjänstemännen kan både ses som osäkerhet och en viss skepsis. Det
är relativt vanligt att det finns en stark skepsis till nya företag, speciellt om dessa representerar
för banken helt ny teknik. (Nutek, 1992 s 118)

Ytterligare ett skäl kan finnas till denna skepsis nämligen balanserade eller upparbetade
utvecklings- eller organisationskostnader, alltså utveckling av produkt- eller affärside som ej
kostnadsförs. Detta är mer, av natuliga skäl, vanligen förekommande i kunskapföretag än i
traditionellt tillverkande- eller handelsföretag. Grunden för kunskapsföretaget är ju komplext
problemlösande och en fortlöpande utveckling av sin produkt eller affärside.

För banktjänstemän är denna post i balansräkningen en krissignal. (Broome´, Elme´r, Nyle´n,
1995, s 75)



Ett fåtal av banktjänstemännen hade några konkreta förslag på vad som skulle kunna användas
i stället för dagens nyckeltal. De förslag som kom in hade ett tydligt signum. Mått som
anknyter till nyckelresursen, det vill säga personalen, samt mått som hänför sig till
kassaflödet. Förslagen kan eventuellt tyckas vara missvisande ur en reliabilitetsaspekt då
förslagen främst kommer från specialisterna från den centrala kreditorganisationen. Dessa
fungerar ibland som utbildningsledare i företagsbedömningskurser. Naturligt hade lokal bank
svårare att konkret lämna förslag på nyckeltal. Lämnade förslag stämmer relativt väl in på den
mycket sparsamma litteratur som finns, främst vad avser de personalanknutna måtten, se
Carlsson 1993 sidorna 77-78.

Behovet av förnyelse av styrmått för kreditgivningen till kunskapsföretag redovisas i
intervjuerna. Samtliga involverade banktjänstemän har antingen tidigare uppmärksammat eller
blev uppmärksammade på svagheten i dagens modeller för nyckeltal i samband med
intervjuen. Dagens nyckeltal ger ej en rättvisande bild och saknar till viss del relevans enligt
flertalet av tjänstemännen. De kapitalrelaterade mått som till exempel soliditet och räntabilitet
utgör, har en mycket svagare anknytning till framgång eller misslyckande för
kunskapsföretaget.

Det fanns också en relativt stor grupp, fyra -fem stycken av de intervjuade som inte tidigare
hade reflekterat över denna brist och som ansåg att utvärderingsmåtten var bra även till
kunskapsföretag. När följdfrågor ställdes insåg dock de flesta att de kapitalrelaterade
nyckeltalen ej gav eftersökt information.

Utvärderingsunderlaget, i detta fall årsredovisningar och delårsbokslut, har angivits vara för
aggregerade för att ge en rättvisande bild av företagets lönsamhet. För att kunna utvärdera
kunskapsföretaget har andra mått angivits vilka ej går att ta del av i årsredovisningarna. En av
de intervjuade menade att man måste komma in djupare i företaget för att kunna ta del av vad
som kan finnas mellan raderna i årsredovisningen. Den större rörlighet och hastighet som
karaktäriserar dagens omvärld gör också årsredovisningen för sen för att vara relevant. Även
här var det variation bland svaren, då vissa alls ej hade uppmärksammat detta.

Kreditbedömningen har ej förändrats i samma takt som förändringarna i företagens miljö.
Kreditbedömningarna bygger på samma principer och på samma kapitalrelaterade nyckeltal
som tidigare. Beslutsfattarna, vilka sitter på stor del av makten till besluten, har ej lärt sig att
efterfråga nya principer och därmed nya utvärderingsmått. Bankerna har i sin rekryterings- och
inlärningsprocess en hämmande faktor i fråga om ifrågasättande och nyskapande. Säkerhet
betraktas före kreativitet.



5.3 Konsekvenserna

Konsekvensen av problemet, det vill säga de bristande metoder som finns, kan på sikt vara
utav allvarlig art för banken om de inte rättas till relativt snart. Idag finns tillväxten i samhället
i tjänstesektorn, varför ett ökat kapital- och rådgivningsbehov sannolikt kommer att
accentueras. Bankernas totala utlåning domineras fortfarande, i kronor räknat, av de
traditionella företagen, men förändring på detta område kan komma relativt snart.

Det kan också vändas till en konkurrensfördel då det konstaterats, i Vilson och Nieminens C
uppsats från 1998, att FöreningsSparbanken var den bank som kommit längst i att
uppmärksamma och åtgärda problemet på djupet genom sin kompetensgrupp. De
konsekvenser som kommit fram i uppsatsen kan dock redan idag uppfattas som relativt sett
allvarliga.

5.3.1 För banken;

1. För banken ger dagens arbetssätt konsekvenser genom att riskmätningen ej är 
optimal. Banktjänstemännen eller riskklassificeringssystemet kan inte med 
säkerhet avgöra om kunskapsföretagskunden är stark eller svag, såsom de kan 
med traditionella företag.

2. Banken utnyttjar ej hela sin utlåningspotential på grund av den osäkerhet som 
utvärderingssättet ger. Detta ger sannolikt ett, i sig, fingerat intäktsbortfall.

3. Banktjänstemännen har svårt att tillföra sina kunder något mervärde då de ej är 
tillräckligt insatta i kunskapsföretagets verklighet.

4. Banken får ett hårt tryck från marknaden att agera riskkapitalbolag. Bristerna i 
i utvärderingsmått och modeller för kreditgivning, gör det mycket svårt att 
avgöra var gränsen mellan risk- och bankkapital går.



5.3.2 För kunden.

Konsekvenserna för kunden är egentligen lättare att överblicka, det var också en stor
samstämmighet bland banktjänstemännen vid intervjuerna.

1. Genom att han/hon tvingas till en relativt högre egen insats kan tillväxten i
företagen hämmas. Löpande kräver företagen rörelsekapital genom sin tillväxt,
vilket kan ställa till med problem i relationen med banken. Detta kan och skall
sannolikt lösas genom att kanalerna till riskvilligt- och rent riskkapital
upparbetas. Det utesluter också många företagare som kan bli helt utlämnade till
en mindre reglerad kapitalsektor, vilket kan framtvinga ”onödiga”
obehagligheter för företagaren.

2. Den relativt högre andelen pantsättning av privat egendom får, sannolikt, delvis
samma konsekvenser. Vissa företagare stängs ute från bankmarknaden,
tillväxten kan hämmas och ett beroende av en oreglerad sektor kan växa fram.

3. Samarbetet med fler finansiärer ser jag som både nödvändigt och sannolikt av
godo. Ett större nätverk skapar större och bredare kunskap inom området. Rätt
utnyttjat kan detta vara en nyckel för att närma banker och företagare. Jag ser en
stor outnyttjad potential för både banker, riskkapitalbolag och företag genom
detta närmande. Naturligtvis finns också en baksida för de företagare som inte
kan hålla ihop nätverket, som kan ha svårt med till exempel presentation och
representation. Nätverket skapar en viss sorts företag och företagare för att
lyckas. Sannolikt kommer behovet av extern expertis öka, till exempel som
externa styrelsemedlemmar, för att om möjligt stärka upp den representativa
sidan av företaget.Geografiska nackdelar kan också finnas med tankesättet. Idag
finns det stora utbudet av riskkapital omkring bankernas huvudkontor, det vill
säga främst i Stockholm. En företagare i till exempel Norr- eller Västerbotten
har sannolikt större svårigheter att bli sedd än de som idag verkar i riskkapitalets
närområde.



6. SLUTSATSER

Ett av syftena med uppsatsen är att utvärdera om specifika nyckeltal används vid
kreditbedömning av kunskapsföretag. Svaret är ett klart och tydligt nej, med något litet
undantag.

Ett genombrott kan dock vara nära då FöreningsSparbankens kompetensgrupp har lagt ett mer
eller mindre färdigt förslag till nya metoder och arbetssätt. Detta förslag har goda möjligheter,
under vissa förutsättningar, att bli lyckosamt. Övriga syften är att beskriva de traditionella
måtten, jämföra nyckeltalens betydelse samt vilka konsekvenser som dagens arbetssätt får för
intressenterna, det vill säga kund och bank.

Banktjänstemännen följer sin litteratur och sin bas för inlärning mycket väl. De använder de
metoder och nyckeltal som är grunden eller basen i litteraturen. Detta är sannolikt också riktigt
då den avgörande delen av företagskunderna fortfarande är traditionella företag. Möjligen är
urvalet väl tunt, det handlar i för stor utsträckning om soliditet, likviditet och räntabilitet enligt
min uppfattning. De använder kassaflödet och / eller finansieringsanalysen i alltför liten
omfattning vilket borde komplettera dagens analys med till exempel ett eller ett par
effektivitetsmått. Att enbart utvärdera företag enligt riskklassificering eller med 2-4 mått ger
en för grund uppfattning om de ekonomiska sambanden. Banktjänstemännen reagerar på
många sätt såsom litteraturen föreskriver. Sannolikt är banktjänstemännen en, allmänt sett, väl
kartlagd gruppering.

Förändringen från industri- till kunskapssamhälle möts i det specifika syftet främst med en
ökad försiktighet och viss skepsis. Bankyrket har en hög grad av tradition inbyggt i systemet,
både genom kutym i arbetssätt, internutbildningar och den normalt långa anställningen.
Genom att internutbildningen för kunskapsföretag varit relativt sparsam har få genomgått den.
De intervjuade banktjänstemännen uppvisade ett tydligt behov av information och utbildning
hur kunskapsföretaget skall kunna bedömas på ett korrekt sätt. Urval av nyckeltal skall vara
ett systemstöd för banktjänstemännen i dennes arbete med att minska riskerna för fallisemang.
Dagens urval uppfyller ej detta krav.

Reviderad årsredovisning som utvärderingshandling för kreditbedömningen ger en för
aggregerad och för förvrängd bild för att vara relevant. De nyckeltal, i Michael Carlssons bok
(Carlsson, 1993 s 76f), går ej att ta fram med enbart en årsredovisning. ”De är ej konstruerade
för denna typ av företag” var en klok synpunkt som jag fick under intervjuerna.

Årsredovisningen är sannolikt också tillgänglig för sent för att kunna användas såsom mått för
dagens tillväxtföretag. Årsredovisningen skall vara klar senast sex månader efter
bokslutsdatumet, enligt årsredovisningslagen. Förändringarna i omvärlden i allmänhet och för
kunskapsföretagen i synnerhet sker i mycket högre hastighet än tidigare varför de många
gånger inte är relvanta för tillfället när kredit skall lämnas.

Banktjänstemännen angav också behovet av ett förstärkt nätverk, bland annat genom en
önskan om mer direkta kanaler till riskkapitalet samt en branschspecialist som skulle kunna
informera kontinuerligt alternativt följa med på besök hos dessa kunder.



Konsekvenserna med dagens arbetssätt är eller kan bli allvarliga. Den ekonomiska risken är
säkerligen begränsad då den totala utlåningen till sektorn ännu inte är av avgörande betydelse.
Svårigheterna att direkt mäta riskerna och missade affärsmöjligheter är allvarligt på sikt.
FöreningsSparbanken hade under 1998 ett försteg visavi de andra storbankerna, enligt Vilson
och Nieminens uppsats från Uppsala universitet, och det är av vikt att försvara och om möjligt
utöka detta försteg.

Det arbetssätt som banktjänstemännen beskriver är en mycket klar indikation på att de måste
informeras eller utbildas inom en snar framtid. Utbildningen bör inrikta sig på att
kunskapsföretagen kräver till stor del en ny logik. Traditionen måste brytas och nya metoder
måste utvecklas. Jag tror att det är viktigt att samtliga i banken skall förstå och stödja denna
förändring. Efterfrågar ej beslutsfattarna den nya sortens analys, får den ej fullt genomslag.

Om man strikt följer riskpolicyn som tidigare beskrivit under punkt 4.4 kan man ifrågastätta
om den nuvarande utvärderingen medger att punkten ”första affären” är helt uppfyllt. För att
fullt ut förstå riskmomentet i utlåningen krävs att man kan bedöma riskinnehållet. Med dagens
system finns en risk att, med min relativt snäva avgränsning av problemet, så ej är fallet.

Tillväxten, och därmed många goda affärsmöjligheter, finns inom sektorn varför det sannolikt
är en mycket god affär med en utbildningsinvestering. Dessutom behöver banktjänstemännen
några utsedda personer i banken som har en större kunskap om kunskapsmarknadens
förutsättningar och utveckling. Ifall personen eller personerna skall vara traditionella
banktjänstemän eller extern expertis är svårt att avgöra.

Ett internt och ett externt nätverk efterfrågades av de intervjuade. Detta är också ett av
kompetensgruppens förslag. I den relativa marknadsturbulens som troligtvis kommer att gälla
ytterligare en tid är förslaget, som jag ser det, utav stor vikt. Ett internt närverk kan fortsätta
utvecklingen av metoder, produkter, utbildning, information med mera till den lokala banken
samt vara affärsstöd vid svårare eller större affärer på lokal bank. I nätverket bör flera delar av
banken vara representerade, där till exempel IT specialister, kredit- och företagsspecialister
kan ingå. Det externa nätverket bör åtminstone ha två ingredienser; företagare på området och
närhet till riskvilligt- eller riskkapital. Denna kombination tillsammans med bankexpertis bör
göra denna enhet slagkraftig. Nätverket bör som en central uppgift att hitta vägar att löpande
informera de lokala bankerna om marknadens förändringar och utveckling. Det måste vara
enkelt att finna denna information för att den skall användas, då det annars är lätt att återgå till
sin egen erfarenhetsbas, det vill säga till en traditionell bedömning.



I syfte att knyta samman teoretisk referensram avseende ekonomistyrningens brister på
förnyelse med min empiriska undersökning görs följande figur. Figuren har ej ambitionen att
vara heltäckande:

TEORETISK REFERENSRAM EMPIRI

Ekonomistyrning Kreditbedömning kunskapföretag

Fel nyckeltal ”Fel” nyckeltal
Baserade på direkt lön Baserade på kapitalrelaterade mått

För aggrerade, förvrängda För aggregerade, förvrängda
och icke relevanta mått och icke relevanta mått
ROI Soliditet, räntabilitet. Få personal-
Tal som beskriver det verkliga anknutna mått går att ta fram
processerna saknas via årsredovisningen

För sen information För sen information
Kvartals eller månadsrapportering Årsredovisning

Inlärning /rekryteringsprocess Inlärnings/rekryteringsprocess
För enkla och gamla modeller Långsiktig socialisation
Stabsarbetskravet Intern utbildning, seniora ledare
Kravspecifikation från beslutsfattare Kravspecifikation från beslutsfattare
Traditionen förs vidare Traditionen förs vidare
Ej ifrågasättande Ej ifrågasättande

Konsekvenser Konsekvenser
Felaktiga kalkyler för prissättning, = lönsamhet Tappad affärsvolym, = lönsamhet
Brist i kontroll och uppföljning, = risk Risk för kreditförluster, ”fel” utvärderingsmått

Brist i kontroll och uppföljning = risk

Utveckling Utveckling
Nya modeller, nytt arbetssätt, nätverk, ????????????
fler perspektiv, snabbare återkoppling.
(The balanced scorecard, target costing,
just in time, total quality management, med flera)



7. AVSLUTANDE DISKUSSION

Skillnaderna mellan lokal bank och central kreditorganisation eller mellan landsorts- och
storstadsbank har inte angivits i syftet med uppsatsen. Jag har på flera ställen kommenterat
denna skillnad. Jag fann att svaren från respektive hade sådan spännivdd att jag valt att
kommentera dem då det ger en mer rättvisande bild av helheten. Det går inte att generalisera
fullt ut på ett så stort företag med en så pass stor geografisk spridning som
FöreningsSparbanken.

När väl kraften fanns att bryta den gamla traditionen startade en relativt snabb och dessutom
kraftfull förändring i ekonomisstyrningens synsätt och logik. Förändringen ledde bland annat
till de ekonomistyrningssystem som används idag. Vi känner dem vid namn såsom target
costing, total quality management, just in time och the balanced scorecard. Min åsikt är att
bankerna åtminstone måste tänka i andra banor när det gäller framtidens företag. Det gäller
inte bara urval av nyckeltal vid kreditbedömning utan sannolikt även nätverkstänkande med
strategiska allianser, arbeta närmare sina kunder för att kunna ge och ta i mycket högre grad.
Ett av FöreningsSparbankens övergripande mål är att ge sina kunder ett mervärde i att vara
kund i banken. Målet är, enligt min bedömning, helt rätt i tiden. Det gäller dock att bryta
traditionerna i bland annat kreditbedömningen för att detta mål skall kunna klaras.

Såsom avslutande diskussion vill jag vidare framföra några förslag på eventuellt framtida
undersökningar av området.

Vid sidan om den traditionella litteraturen för företagsanalys och kreditbedömningar fann jag i
Alvessons bok ”Att leda ett kunskapsföretag” en rad tal som Enator, det vill säga ett renodlat
kunskapsföretag, använde för att utvärdera sin egen verksamhet. Bland dem vill jag nämna
följande: Anställningstid i genomsnitt, debitering kr/timme, ålderstruktur, utbildningsnivå,
uppdragsgivares relativa storlek samt uppdragens volym i genomsnitt totalt och per
uppdragsgivare. (Alvesson, 1989) Detta urval speglar till viss del de förslag som
kompetensgruppen föreslår. Utdraget är dock 10 år gammalt.

Jag ser det som en naturlig utveckling att utifrån min uppsats utveckla något av följande
områden:

1) En empirisk studie från kunskapsföretagets perspektiv. En undersökning av ett antal
kunskapsföretag utifrån hur de blir behandlade av bankernas kreditexperter. Intressant vore
också att undersöka hur deras ekonomistyrning ser ut idag, det vill säga hur de fokuserar sin
egen ekonomiska utveckling.

2) Jag har bland annat under punkten centrala begrepp (punkt 1.5) beskrivit hur
säkerhetskravet fungerar. Det skulle vara intressant att se, mot bakgrund av min egen uppsats
avgränsningar, hur modeller för säkerhetskravet för kunskapsföretag kan utformas i bankerna.
Vaurlager, maskiner och fastigheter blir mindre vanliga och därmed fokuserade. Vad kommer
i stället? Vilka kan konsekvenserna bli?

3) Jag läste i Nutek från 1992 att den svenska och den internationella utvecklingen på området
ej var densamma. De hävdade att man i europa och USA sedan länge byggt upp modeller för
att mäta betalningsförmågan hos sina kunder. Det framgick inte om detta även gällde företag



av sorten kunskapsföretag. Nutek menade att man internationellt var längre fram, allmänt sett,
avseende modeller för kvalitativ och kvantitativ analys i kreditbedömningen exklusive
säkerhetsbedömningen. Intressant skulle säkerligen en analys vara av hur min frågeställning
hanteras i ett internationellt perspektiv och då till exempel i USA som är något av
föregångsland i fråga om kunskapsföretag.
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