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FÖRORD 
Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till vår handledare Jeaneth Johansson för stödet 
vi har fått, dels genom inspiration och uppmuntring, dels de berikande åsikterna och 
förslagen vi fått under arbetets gång. Vi vill också rikta ett tack till de opponenter som 
har varit delaktiga i vårt arbete och bidragit med intressanta förslag under de seminarier 
vi har haft tillsammans. Vi vill även tacka de företagsrådgivare på bankerna runt om i 
Västerbotten och Norrbotten som på ett intresserat och tillmötesgående sätt ställt upp i 
vår studie. Genom stödet från vår handledare och våra opponenter, samt informationen 
vi har fått ta del av från de banktjänstemän vi har intervjuat, har vår studie kunnat 
genomföras.  

Examensarbetet är en avslutande del i utbildningen civilekonom med inriktning 
redovisning och styrning och utgör 30 högskolepoäng. Arbetet har genomförts under 
perioden januari 2015 till juni 2015. Att skriva examensarbetet har varit väldigt 
intressant och krävande och har gett oss en inblick i hur delar av bankverksamheten 
bedrivs och fungerar.  
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SAMMANFATTNING 
I Sverige utgör småföretagen 99,4 % av det totala antalet företag och 
finansieringssituationen för dessa företag kan i många fall begränsas till bankernas 
beslutsfattande. För att kunna finansiera företagets start och fortsatta överlevnad så 
kräver det en bifallen låneansökan. I vår studie har vi identifierat signaler och faktorer 
som låntagaren (småföretagen) skickar till långivaren (bankerna), dessa har sedan 
klassats som centrala för ett visst utfall. Dessa signaler har vi valt att fördela in i 4 
områden, företagsledningen, marknaden, finansiella mått och bankens arbetsprocess. 
Adverse selection och moral hazard problem är något som påverkar småföretagen och 
bankens arbetsprocess vid vilken ett beslut ska fattas. Problemen innebär att en 
informationsasymmetri finns mellan de två parterna och fullständig information går inte 
att tillgå. Därför kan det skapas tillitsproblem mellan långivare och låntagare och 
signaler från låntagaren skickas för att övertyga långivaren om företagets potential och 
framtida framgång.  

Examensarbetet eftersträvar att öka kunskapen och förståelsen kring de områden som 
ökar småföretagens möjlighet till finansiering, tillika småföretagens generella 
vinstskapande. Samt hur banktjänstemannens arbetsprocess ser ut och vad som påverkar 
den enskilda människans beslutsfattande. Genom en kvalitativ studie tillsammans med 
repertory grid metoden har vi samlat in information från personer som medverkar i 
bankernas beslutsfattande när det kommer till finansiering av småföretag.  

Studien visar att kreditbedömningen av småföretag kännetecknas av ett flertal områden 
som har en betydande inverkan, i synnerhet företagsledningen och dess betydelse. 
Genom företagets kompetens samt finansiell ställning tillsammans med personliga 
karaktärsdrag hos företagsledningen kan banktjänstemannen påverka den 
agentproblematik som råder i förhållandet mellan företag och bank.  

 

Nyckelord: Småföretag, signalteori, adverse selection, moral hazard, 
informationsasymmetri, arbetsprocesser.  



ABSTRACT 
In Sweden, SMEs combine for 99, 4% of the total number of companies and the 
financing situation of these companies can in many cases be limited to banks decision-
making. In order to finance the company’s start-up stage and continued survival, it 
requires an approved loan application. In our study, we have identified signals and 
factors such as the borrower (SMEs) send to the lender (banks), these are then classed as 
central to a particular outcome. These signals, we have chosen to distribute into 4 areas, 
management and personal characteristics, market, financial measures and the bank’s 
work process. Adverse selection and moral hazard problems are something that affects 
SMEs and the bank’s work process at which a decision will be taken. The reason for 
these problems is information asymmetry. Therefore, it creates trust problems between 
lenders and borrowers, and signals are sent from the borrower to convince the lender 
about the company’s potential and future success.  

The thesis aims to increase knowledge and understanding of the areas that increase 
SMEs ability to obtain financing. The thesis also aims to increase knowledge about how 
the bank official’s working process look like and what affects the individual’s decision. 
Through a qualitative study with repertory grid method, we have collected information 
from people involved in the bank’s decision-making when it comes to financing SMEs.  

The study shows that the credit assessment of small businesses is characterized by a 
number of areas that have a significant impact, in particular management. Through the 
company’s expertise and financial position together with the personal characteristics of 
the company management the bank officer could affect the agency problem that exists 
in the relationship between business and banking. 

 

Key words: SME, signalling theory, adverse selection, moral hazard, information 
asymmetry, work process.  
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1. INLEDNING 
Kapitel 1 inleds med en beskrivning av problemen och bakgrunden som ska ge läsaren 
en ökad förståelse om studiens ämne som senare mynnar ut i studiens syfte samt 
dispositionsordningen.  

1.1 Bakgrund 
Småföretagen (ÅRL 1995:1 554 1Kap 3§) utgör en majoritet av det svenska näringslivet 
då de står för 99,44 % av det totala antalet företag i Sverige (Ekonomifakta, 2015-02-
11). Bankernas utlåning till det svenska näringslivet uppgick 2013 till 1163 miljarder 
kronor, småföretagen är således viktiga för Sveriges ekonomi i sin helhet 
(Swedishbankers, SVCA, 2015-02-11). Det finns ett antal externa 
finansieringsalternativ småföretagen av vilka banker är det finansieringsmedel små och 
medelstora företag är mest beroende av (Cressy & Toivanen, 2001). Bankerna och 
småföretagen utgör således tillsammans en väldigt central del i det svenska näringslivet. 
Kreditvärderingsprocessen utgör en viktig funktion i näringslivet men sett utifrån 
bankens perspektiv utgör den en kritisk funktion sett till bankens generella 
vinstskapande (Ruth & Ammann, 2008). Idag ansöker företagen om lån hos banken där 
ansökan behandlas av en handläggare som har all kundkontakt samt oftast gör den 
finansiella analysen av företagen, därför har vi valt att i vår studie intervjua dessa 
personer.  

1.2 Problemdiskussion 
I kreditbedömningen av företag förefaller det en informationsasymmetri mellan bank 
och den lånesökande där den lånesökande har betydligt bättre förståelse och insyn, 
jämfört med banken, sett till utfallet av den tänkta investeringen (Mason & Stark, 2004). 
Denna informationsasymmetri kan i sin tur orsaka ett adverse selection problem då 
banken har svårigheter med att välja vilka företag som är bra respektive mindre bra 
företag att investera i och låna ut pengar till. Från bankens perspektiv kan det vara även 
förekomma svårigheter i att veta om låntagaren kommer att agera opportunistiskt med 
det lånade kapitalet, detta problem kallas för moral hazard (Berger & Udell, 1995; 
Mason & Stark, 2004). Adverse selection problem och moral hazard problem i sin tur 
reduceras eller lösas dels genom signalering från låntagarens sida där banken kan i 
större omfattning få information om företaget och dess ledning, dels att banken kräver 
personliga säkerheter och dels genom att banken söker att skapa en långsiktig relation 
med företagen samt producera information om företaget och analysera denna för att 
hantera problemen (Berger & Udell, 1995; Binks & Ennew, 1996). Den information 
som banken producerar och analyserar är bred och ser såväl till personliga relationer 
som till finansiell information. Bruns (2008) ser på signalerna utifrån fyra olika 
områden, kompetens inom projektet, tidigare prestationer av företaget, ledningens 
personliga erfarenhet och strategisk planering. Tidigare forskning har fastställt viktiga 
signaler utifrån ett strategiskt perspektiv där de har fastställt hur attraktiv industrin är, 
kvaliteten hos ledning och ägare samt externa förhållanden kopplat till en ny 
investering. Dessa ses vara starkt positivt länkade till hur troligt det är att företaget får 
finansiering av banken (Miloud, Aspelund & Cabrol, 2012). Kreditbedömningen är en 
central del för bankens allmänna vinstskapande och denna process ligger ständigt i 
centrum för utveckling och vidare forskning. Ökad förståelse för 
kreditbedömningsprocessen kan leda till bättre vinst och en säkrare utlåning med 
mindre risk (Ammann, 2001; Ruth, 1987). Under senare år har det gjorts forskning som 
inte har utgått utifrån bankers perspektiv men i andra sammanhang, bland annat av 
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Kaplan, Klebanov och Sorensen (2012) där de har studerat karaktärsdrag hos 
riskkapitalister som framgångsfaktor i deras investeringar. Westerberg, Singh och 
Häckner (1997) har studerat karaktärsdrag hos VD som framgångsfaktor i småföretag i 
turbulenta miljöer. Denna forskning med fokus på VD har visat att det finns starka 
samband mellan karaktärsdrag hos VD i förhållande till framgång av olika slag. 
Karaktärsdrag hos VD har inte än satts i förhållande till de tidigare bevisat viktiga 
signalerna som banker inkluderar vid kreditvärdering av företag, vilket leder oss in på 
studiens syfte. Berger och Udell (1995) menar att det finns ett problem med 
informationsasymmetri vid bankers utlåning till företag och att problemet är mer akut 
när det gäller små företag än stora företag. Bankernas försök att eliminera problemet 
med informationsasymmetri ligger i att skapa en långsiktig relation med företagen samt 
att producera information om företaget och analysera denna. Det finns också andra 
vägar att gå för att minska informationsasymmetrin, som att ha en viss ränta på lånen 
eller att företaget har säkerheter som bankerna kan ta om företaget misslyckas. Detta för 
att öka incitamenten hos låntagaren till att lyckas. Förhållandet mellan banken och 
låntagaren har en betydande roll när det handlar om att samla information och sätta 
villkoren för kontraktet. Berger och Udell (1995) menar att bankerna kan samla privat 
information under förhållandets gång för att kunna ändra avtalsvillkor.  
 
Arbetsprocessen som bygger grund för ett avslag eller bifall kan enligt Fertuck (1982) 
delas in i två grupper, dels den kvantifierbara informationen som finns att tillgå och dels 
den subjektiva bedömningen. Den subjektiva bedömningen grundar sig till skillnad från 
bedömningen av kvantifierbar information i en magkänsla hos banktjänstemannen. 
Fertuck (1982) menar att magkänslan är den avgörande faktorn vid bedömning av 
företagsledningens kapacitet och karaktär samtidigt som företagets säkerheter, 
marknadsförhållanden och kapital bedöms av den kvantifierbara informationen som går 
att tillgå. För att hantera de problem som kan uppstå till följd av informationsasymmetri 
så menar Venkataraman (1997) att banken försöker skapa sociala förankringar med sina 
kunder och genom det skapas förväntningar av tillit gentemot varandra. Sammantaget 
går det att säga att situationen som uppstår då en banktjänsteman ska fatta beslut om ett 
företag ska få låna pengar eller inte präglas av informationsasymmetri, ett fokus på 
finansiell information men även mjuka värden som relationen, ledning och magkänsla. 
Studien kommer bidra med att tillägga forskning om karaktärsdrag hos företagsledning i 
sammanhanget av banktjänstemännens bedömning av småföretagen. Genom att studera 
banktjänstemännens beslutsprocess ämnar vi att öka förståelsen för vilka intryck och 
signaler som förefaller sig viktiga för att en människa, i det här fallet 
banktjänstemannen ska skapa sig en mening om verkligheten. Intrycken och signalerna 
uppfattas av banktjänstemannen som i sin tur måste tolka dessa för att skapa sig en egen 
mening, det vill säga, för utomstående personer kan intrycken och signalerna vara 
oupptäckbara och enbart fångas upp av de personer som tar in denna information. 
Banktjänstemännen som tar in informationen skapar hypoteser för att erhålla en viss 
form av kontroll över situationen och kan på förhand göra ungefärliga bedömningar om 
hur en situation kommer att te sig (Kelly, 1955).  
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1.3 Syfte 

Huvudsyftet med arbetet är att öka förståelsen för signaler som är viktiga vid 
bankhandläggarens kreditbedömning av småföretag. Vi tänker göra detta genom att: 

- Identifiera viktiga signaler i bankhandläggares kreditbedömning av 
småföretagen. 

- Identifiera arbetsprocesser för hantering av informationsasymmetri.  

- Utveckla en analysmodell för bankernas hantering av signaler vid 
kreditbedömningen av småföretag. 

1.4 Disposition 

Figur 1. Dispositionsordning 

Kapitlet ett inleder detta examensarbete genom att beskriva det teoretiska och praktiska 
problemet samt att presentera syfte och forskningsfrågan. I kapitel två introduceras de 
teoretiska områdena signalteori och agentteori för att ge läsaren en bredare syn på det 
som diskuteras genom arbetet. I kapitel tre ger vi en beskrivning till hur vi har arbetat 
för att genomföra detta examensarbete. Kapitel fyra använder vi till att sammanställa 
den data vi har samlat in genom de intervjuer som genomförts. I kapitel fem analyseras 
den beslutsprocess som råder vid beslutsfattande om finansiering och i kapitel sex 
jämförs teori och den empiri som vi har tagit fram för att hitta de viktigaste faktorerna 
vid bankernas kreditvärdering av småföretag. Slutligen läggs de viktigaste fynden fram 
tillsammans med förslag på fortsatt forskning.  
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2. STUDIENS TEORETISKA GRUNDER 
I studiens andra kapitel presenteras signalteori, agentteori samt personal construct 
theory som härstammar från litteratur med koppling till finansiärers och låntagares 
perspektiv. I kapitlet presenteras också framträdande karaktärsdrag hos företagsledare 
som har inflytande över småföretags överlevnad.  

2.1 Signalteori 
Signalteori är en teori som beskriver förhållandet mellan två parter och när dessa två 
parter har åtkomst till olika sorters information, där finansiärer bedömer företags 
signaler. Dessa två parter med olika information vill kommunicera med varandra och 
genom det skicka signaler. Den part som vill signalera något väljer först om och hur 
kommunikationen ska ske och mottagaren av signalen tolkar sedan den. Connelly, 
Certo, Ireland och Reutzel (2011) beskriver att processen för signalering avslutas med 
att mottagaren av signalen återkopplar tillbaka till den sändande parten, se figur 2. Det 
huvudsakliga syftet med signalteori att minska informationsasymmetrin mellan två 
parter (Connelly et al., 2011). 

 

Figur 2. Signaleringens delar 

Källa: Connelly, Certo, Ireland & Reutzel, 2011 

Sändaren är enligt Connelly et al. (2011) ofta en person med insiderinformation som 
andra inte kan ta del av. Det kan vara en högt uppsatt person inom ett företag, 
exempelvis en verkställande direktör som har detaljerad information kring ett företags 
produkter. Informationen som personen har tillgång till kan både vara negativ och 
positiv och beslut tas om informationen ska kommuniceras till parter utanför 
insiderkretsen. Vanligt är att den positiva informationen används för att signalera en 
tilltalande bild av företaget. Det finns två karaktärsdrag hos en verkningsfull sändare där 
det första karaktärsdraget är att signalerarens information ska vara observerbar, det vill 
säga att utomstående ska kunna lägga märke till den. Det andra karaktärsdraget handlar 
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om kostnaden för sändaren. Om sändaren inte har den kvalitet som signalen visar men 
anser att signalen uppväger de kostnader som tillkommer vid signalering så kan detta 
motivera falska signaler eftersom det kan ge en ökad chans till att bli beviljad ett lån 
(Connelly et al., 2011). Genom att studera signalering och vilka signaler som är mest 
centrala vid utlåning mellan långivare och låntagare har vi valt att ta fram en tabell där 
vi visar de mest centrala signalerna som har diskuterats i tidigare studier, se tabell 1.  

2.1.1 Fem C:n vid utlåning  

Inom den kommersiella utlåningen av pengar går det att dela in beslutsfattandet i två 
grupper, dels den specifika kvantifierbara informationen och dels den subjektiva, mer 
kvalitativa bedömningen. Dessa två grupper kallas för fem C:n vid utlåning, på engelska 
the 5 Cs of lending. Dessa fem står för, karaktär (character), kapacitet (capacity), kapital 
(capital), säkerheter (collateral) och förhållanden i en viss marknad (conditions) 
(Bastick, 1982).  

Fertuck (1982) menar att kommersiell utlåning delvis är baserad på magkänslan hos 
banktjänstemannen och att detta gäller både små och stora företag, det vill säga när det 
handlar om både mindre och större belopp.  I två av de fem C:n menar Fertuck (1982) 
att magkänslan hos banktjänstemannen är det avgörande, dessa är karaktären hos 
företagsledningen och företagsledningens kapacitet. Samtidigt som två C:n baseras på 
magkänsla oberoende av storlek så menar Salisbury (1955) att mindre och enklare 
beslut om utlåning beslutas genom att banktjänstemannen endast använder sig av en 
grund. Antingen att hjärtat får bestämma, vilket ofta kan anses vara partiskt, att 
banktjänstemannen använder sig av analytiska metoder för att besluta eller att 
magkänslan får avgöra. Genom dessa tre grunder för beslut menar Salisbury (1955) att 
om hjärtat får det större utrymmet gentemot hjärnans analytiska förmåga så blir 
utlåningen i de flesta fall ett misslyckande, samt att om hjärnans analytiska förmåga 
lägger grund för beslut och magkänslan inte får utrymme så finns det också risk för 
misslyckande gällande utlåningen. Detta implicerar att magkänslan är en viktig del i 
beslutet om utlåning (Salisbury, 1955).  

Tabell 1. Centrala signaler från tidigare studier  

Författare    

Bruns & Fletcher 
(2008) 

Finansiell ställning och 
prestation 

Kompetens VD och 
företag 

Säkerheter 
och riskbild 

Kaplan, Klebanov 
& Sorensen (2012)  

Lagarbete Öppenhet för kritik Respekt 

Unger, Rauch, 
Frese & 
Rosenbusch (2009)  

Humant kapital kopplat 
till verksamheten 

  

Freeney (1999) 
 

Erfarenhet, öppenhet och 
integritet hos VD 

Vinstpotential   

Miloud, Aspelund 
& Cabrol (2012)  

Produktdifferentiering   
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Westerberg, Singh 
& Häckner (1997)  

Osäkerhetstolerans hos 
VD 

Målmedvetenhet hos 
VD 

Typ av 
analytiker 

Tversky & 
Kahneman (1974)  
Binks & Ennew 
(1996)  

Relation mellan 
långivare och låntagare  

  

Zacharakis & 
Meyer (1998)  

Produkten/tjänstens 
attraktionskraft 

Företagets 
konkurrenssituation 

 

Alesina & La 
Ferrara (2000)  
Becchetti & Conzo 
(2011) 

Tillit mellan långivare 
och låntagare 

  

MacMillan, Siegel 
& Narasimha 
(1985)  

Riskhantering hos VD Ihärdighet hos VD VD:s 
förmåga att 
leda   

Cianci & Kaplan 
(2008) 

Omdöme från externa 
aktörer 

  

2.2 Agentteori 
När en bank ska låna ut pengar så ställs de inför en problematisk situation med 
informationsasymmetri. För att ta ett exempel på detta så beskriver Mason och Stark 
(2004), ett företag som vill låna pengar men saknar historik på hur ekonomin ser ut i 
företaget och hur det har sett ut tidigare år, detta innebär att bankerna kan ha svårt att få 
ut information som underlättar ett beslutsfattande, alternativt att de blir tvungna att göra 
en prognos för företaget och dess framtid.  

Banker ser vanligen sig själv som säkerhets styrda långivare där riskminimering är 
huvuduppgiften. Riskminimering tillsammans med lån till nya företag är en dålig 
kombination då en nystart ofta innebär större risker än hos befintliga företag. Detta kan 
ses som en olämplig matchning mellan bankernas- och företagens mål och inriktning, då 
det kan skapa finansiella luckor hos företagen. Detta kan lösas genom att företagens 
ägare använder sig av personliga säkerheter för att signalera att han/hon förpliktar sig 
till att betala tillbaka lånet (Fletcher, 1995).  

2.2.1 Informationsasymmetri  

Nofsinger och Wang (2011) menar att extern finansiering är viktigt för entreprenörer 
men på grund av informationsasymmetrin mellan företag i nystartsfas och finansiärer så 
är det viktigt för företagen att signalera värdet på investeringen på ett trovärdigt sätt och 
genom detta är det möjligt för finansiärer att komma över de allvarliga problem som 
finns kopplat till informationsasymmetrin. 

För att entreprenörer ska kunna fullfölja de möjligheter som finns på marknaden så 
krävs det extern finansiering på grund av den finansiella begränsningen som 
entreprenörer har. Samtidigt som det krävs extern finansiering för att entreprenörer ska 
kunna bli framgångsrika så finns det många svårigheter som den informationsasymmetri 
som gäller mellan en företagare och en finansiär, där företagaren har information om sig 
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själv medan potentiella finansiärer saknar den informationen (Amit, Glosten & Muller, 
1990; Barry, 1994; Casson, 1982; Chan, Siegel & Thacker, 1990; Evans & Leighton, 
1989; Gompers, 1995). Finansiärer måste vara noggranna när de ska ta beslut om en 
företagare ska bli beviljad lån eftersom företagarna kan agera opportunistiskt mot dem 
samt att företagare har olika förmågor att utnyttja och uppfatta möjligheter som finns på 
marknaden (Lerner, 2000). För att göra det möjligt att bedöma samarbetet mellan en 
företagare och finansiär så menar Venkataram (1997) att finansiärer förlitar sig på den 
sociala relationen för att kunna bestämma sig för vilken företagare som ska bli beviljad 
finansiering.  

För att kunna agera opportunistiskt så menar Kirzner (1973) att det krävs egenheter av 
information och tro. Om en finansiär skulle ha tillgång till samma information och tro 
som en låntagare så skulle detta leda till ökade kostnader för de ekonomiska resurser 
som används för att försöka fånga upp företagets vinst till den punkt där vinsten skulle 
elimineras (Shane & Venkataraman 2000), vilket kan uppmuntra till att finansiärer 
söker information om låntagaren. Vid ett scenario där andra företagare skulle inneha 
samma information och tro så skulle konkurrens mellan företagen eliminera de 
möjligheter som finns på marknaden (Schumpeter, 1934). På samma sätt som 
informationen och tron kan öppna upp för möjligheter så kan samma 
informationsskillnad skapa problem när företagare söker finansiering. Informationen 
som finansiärer söker kan vara svår för företagare att ge ut eftersom informationen kan 
skada företagets möjligheter att agera på en marknad om den ges ut. Ett annat problem 
som finns sammankopplat med informationsasymmetri är att företag kan agera 
opportunistiskt och till exempel använda finansieringen som enbart konsumtion eller för 
att utnyttja en framgångsrik finansiärs rykte för att öka sin egen förmögenhet eller sin 
sociala ståndpunkt (Cable & Shane, 1997; Sahlman, 1990).  

2.2.2 Adverse selection och moral hazard 

Adverse selection innebär att bankerna riskerar att låna ut pengar till företag som 
misslyckas eller att de väljer att neka företag som senare blir framgångsrika. Eftersom 
det handlar om små marginaler vid utlåning till små företag så kommer bankerna att 
försöka att minimera utlåning till företag som misslyckas (Mason & Stark, 2004).  

Moral hazard innebär att bankerna inte har förmågan att övervaka sina låntagare och se 
till att de fortsätter använda pengarna till de projekt som banken har blivit informerad 
om. Det innebär i förlängningen att bankerna kan vara tvungna att göra mer omfattande 
utvärderingar vid utlåning, till exempel genom att göra fullständiga utvärderingar av 
företagens framtida projekt (Mason & Stark, 2004). 

2.2.3 Reducering av informationsasymmetri   

För att komma runt problemen med adverse selection och moral hazard har banker 
börjat använda personliga säkerheter vid utlåning till företag och genom detta menar 
Mason och Stark (2004) att villigheten att använda personliga garantier signalerar ett 
självförtroende hos entreprenören och förmågan att lyckas med de projekt som företaget 
har planerade. Problemet med moral hazard löser banken genom att ha den personliga 
garantin och det personliga borgensåtagandet, då finns det ingen idé för företaget att 
använda pengarna till riskfyllda projekt som bankerna inte har fått information kring. 
Berger och Udell (2006) beskriver att det finns ett flertal faktorer som påverkar 
bankernas villighet att låna ut pengar till små- och medelstora företag. Ett företag 
genomgår vissa tekniska aspekter för att beviljas ett lån. Med tekniska aspekter menas 
uppbyggnaden av kontrakt, hur banken ska kunna övervaka företagets användande av de 
finansiella medlen men även skriva under vissa policys som den utlånande banken kan 
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ha. En teknik för utlåning baseras låneansökningen på företagets finansiella ställning 
och innefattar finansiell information som ska vara utförd av en revisionsbyrå och vara 
utförd enligt en viss redovisningsstandard. Utöver kravet på en redovisningsstandard för 
redovisningen av företagets finanser ska banken också kunna utläsa om företaget är i ett 
bra ekonomiskt tillstånd. Berger och Udell (2006) menar även att företaget ska göra upp 
en avbetalningsplan samt att göra en prognos över framtida kassaflöden. Vid en annan 
teknik gör banken en kreditbedömning på företaget genom att titta på information om 
ägarna och företaget. Information om ägarna utgör främst från konsumentdata och detta 
kopplas samman med information om företaget från finansiella institut men även 
information från kreditbyråer. Data förs sedan in i en förväntad lånekalkyl där den 
skattas med ett nummer. Den tredje tekniken kallas för utlåning baserat på tillgångarna. 
Då anses tillgångarna vara den huvudsakliga källan till avbetalning. Lånet till företaget 
räknas ut genom att titta på likvidationsvärdet av de tillgångar som företaget har. Det 
vill säga att likvidationsvärdet av tillgångarna ska vara högre än det lånet som utbetalas. 
Fakturering som en annan utlåningsteknik kallas liknar den utlåning baserat på 
tillgångarna men i detta fall baseras utlåningen på vilka kundfordringar företaget som 
vill låna pengar har. Detta innebär att företaget som lånar pengar ”säljer” sina 
kundfordringar till långivaren. En annan teknik för utlåning är en teknik som utgår ifrån 
ett företags bestående tillgångar, det vill säga sådana tillgångar som är bestående i 
företaget, till exempel fastigheter eller utrustning som används i företaget. Där bedöms 
tillgången till ett marknadsvärde och lånets storlek är inledande i tillgångens värde 
(Berger & Udell, 2006).  

Utlåning genom relation med låntagaren är en annan teknik som banker och andra 
låneinstitut kan använda sig av. Genom att ha en relation med låntagaren tas mjuka 
värden i beaktning, det vill säga sådana värden som inte finns svart på vitt. Det kan 
handla om framtidsutsikterna hos ett företag, eller nuvarande ställning på marknaden. 
Informationen kan tas fram genom att till exempel prata med leverantörer eller kunder 
till företaget. Den sista tekniken för utlåning är handel med krediter. Genom att titta på 
ett företags faktureringar är det lättare att få en bild över hur mycket pengar som är på 
väg in eller ut ur företaget. Det kan dock vara svårt att göra bedömningar då en faktura 
kan klassas som en transaktionsbaserad- eller en relationsbaserad teknik (Berger & 
Udell, 2006). Becchetti och Conzo (2011) beskriver att bankernas villighet att låna ut 
pengar påverkas av hur pålitliga låntagaren är och menar att pålitlighet kan delas in i två 
områden. Det första handlar om asymmetrisk information och hur ett beviljande av lån 
kan ses som en signal att låntagaren är kreditvärdiga. I den andra delen påverkas 
låntagarens framgång av tillförlitligheten mellan låntagare och långivare. Effekten av 
detta ökar i sin tur sannolikheten för en framgångsrik återbetalning hos låntagaren.  

Binks och Ennew (1996) menar att finansiella problem och tillväxtproblem hos företag 
är en konsekvens av asymmetrisk information. Dessa problem kan i sin tur lösas genom 
att företagen lämnar säkerheter till långivaren, och- eller att relationen mellan 
långivaren och låntagaren utvecklas över tiden. Tillgången till finansiärer är en viktig 
faktor för att företag ska kunna växa, och motsatt så är det svårt för företag att växa om 
tillgängligheten av finansiärer är begränsad. Asymmetrisk information är ett problem 
som finns när det kommer till relationen mellan långivare och låntagare och genom att 
företagen visar en vilja att lämna säkerheter hos långivaren kan problemet delvis 
elimineras samtidigt som utvecklingen av ett samarbete mellan dessa två kan förbättra 
informationskanalerna och på så sätt minska problemet ytterligare, detta kan dock bli 
kostsamt för bankerna att samla in information och bearbeta denna. Det kan också vara 
svårt att samla in information i ett växande företag på grund av förändringstakten i 
verksamheten. Detta i relation till informationsasymmetri pekar på att det är ett relativt 
litet problem men ändå ett problem. Binks och Ennew (1996) menar vidare att stor vikt 
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bör läggas på att skapa en närmare relation med sin bank för att göra 
utvärderingsprocessen mer genomförbar för banken och att detta gör att bankerna blir 
mer villiga att investera.  Fletcher (1995) menar att banker är den viktigaste källan till 
finansiering hos företag. När bankerna tar beslut om utlåning till små företag gör de ofta 
det med problem som osäkerhet och asymmetrisk information. Bankerna tar beslut om 
utlåning med bakgrund i ett föreskrivet regelverk eller liknande men trots det kan 
banktjänstemän ta egna beslut som strider mot bankernas egna regelverk. Besluten som 
tas kring utlåning är en process som innefattar regler och erfarenheter. 

Enligt Baas och Schrooten (2006) så har banker möjlighet att övervaka sina låntagare 
och ta in information om framtida projekt men detta kan leda till höga kostnader, därför 
kan bankerna använda sig av olika utlåningstekniker för att få kontroll över 
kostnaderna. De kan använda sig av en relationsbaserat utlåningsteknik, genom den 
tekniken så kommer kostnaden för att övervaka vara beroende på mognaden i 
relationen, det vill säga ju mognare relation desto lägre kostnad för övervakning. Ett 
annat alternativ är om utlåningen är baserad på enbart det finansiella, då kommer 
kostnaden för övervakning alltid vara densamma och inte variera över tiden. Banker är 
ofta ovilliga att finansiera små och medelstora företag på grund av den relativt 
begränsade informationen som är tillgänglig. Dock så kan en relation mellan banken 
och låntagaren kompensera detta för att på så sätt skaffa sig den nödvändiga 
informationen.   

Rosman och O’Neill (1993) menar att banker lägger mycket tid och resurser på att leta 
information om låntagaren använder många olika faktorer i kreditbedömningen jämfört 
med riskkapitalister samt att bankerna har en mer öppen syn på den kognitiva 
komplexiteten hos låntagare jämfört med riskkapitalister som oftare försöker reducera 
den samma. För att kunna motverka problemen med informationsasymmetri så menar 
Venkataraman (1997) att finansiärer använder sociala band/förankringar och Graovetter 
(1985) menar att sociala skyldigheter mellan finansiären och låntagaren påverkar 
besluten om finansiering. Dessa sociala band kommer att skapa förväntningar av tillit 
och ömsesidighet i det ekonomiska utbyte som sker och detta i sin tur triggar en logisk 
finansiering (Uzzi & Gillespie, 1999). Mason och Stark (2004) jämför i sin studie hur 
olika typer av finansiärer skiljer sig i beslutsfattande gällande utlåning. Studien finner 
ett osäkert med signifikant samband som visar att banker primärt fokuserar på finansiell 
information, även om andra faktorer visade sig vara av betydelse för beslutet, däribland 
entreprenören, marknaden och strategin.  

2.3 Viktiga signaler i bankernas kreditbedömning 

Mason och Stark (2004) undersöker skillnader i beslutsfattandet mellan olika typer av 
finansiärer. De visar, till skillnad från tidigare forskning, att bankerna är konsistenta i 
sitt beslutsfattande. Detta kan bero på den ökat standardiserade strategin med centralt 
beslutsfattande bankerna använder i sin utlåning. Även Deakins, Whittam och Wyper 
(2010) menar att graden av centralisering kan vara avgörande för bankernas agerande i 
utlåningen. En decentraliserad bank med beslutsfattande på lokal nivå tenderar att 
fokusera mer på kundrelationen och entreprenören än en bank med mer centralt 
beslutsfattande.  

Bruns (2008) menar att det finns ett antal viktiga signaler för bankernas 
kreditbedömning av små och medelstora företag. Signalerna som hade ett positivt 
samband med företag som fick låna var: företagets riskbild, kompetens inom projektet, 
VDs kompetens, historisk prestationsförmåga, företagets del av investeringen, finansiell 
ställning och säkerheter. De viktigaste faktorerna var historisk prestationsförmåga och 
finansiell ställning. Den enda faktor som inte inkluderats, som bruns inte hittade stöd 
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för, var strategisk planering, vilket innebar företagets förmåga att sammanställa och 
förmedla strategisk information. 

Investeringen kopplat till lånet kan ändra riskbilden för hela företaget. Den ökade risken 
blir något banken sedan får ta del av då lånet och investeringen är genomfört. Moral 
hazard problem och opportunistiskt beteende hos ägare innebär ytterligare risk i 
samband med utlåningen då ägarna kan använda pengarna till annat än vad som är 
avsett. Riskbilden ökar alltså i och med företagets ökade risk samt risk kopplat till 
företagets ägare. Företaget är mer sannolikt att blir beviljade lån ifall riskbilden är låg. 
Vinst, förlust, kassaflöden och liknande finansiell information från tidigare 
verksamhetsår indikerar företagets förmåga att betala tillbaka lånet. Tidigare 
prestationsförmåga fungerar även som en indikator för hur företaget kommer att 
prestera i framtiden. Därmed är det mer sannolikt att företag med bra tidigare 
prestationer kommer att få beviljat lån. Ett företags villighet att finansiera delar av 
investeringen med egna medel kan ses som en positiv signal för bankmannen då det 
indikerar ägarens förtroende för investeringen. Ägaren riskerar då sitt eget kapital eller 
internt genererat kapital från företaget på investeringen. Sannolikheten att företaget får 
beviljat lån ökar alltså med företagets del av investeringen. Den nuvarande finansiella 
ställningen hos företaget visar om företaget är solida nog att betala tillbaka lånet om 
investeringen skulle misslyckas. Sannolikheten att företaget får beviljat lån ökar således 
med företagets finansiella ställning. Förutom säkerheter utställda av företaget så kan 
ägare garantera återbetalning av lån med sitt privata kapital som säkerhet. Detta visar att 
ägaren är dedikerad till företaget och motiverade att lösa eventuella problem då 
personlig egendom står på spel. Övrigt kapital inom företaget såsom fonder eller aktier i 
andra företag är av särskilt värde för banken då detta kapital inte är beroende av 
företagets verksamhet och investeringen. Sannolikheten att företaget blir beviljat lån är 
högre desto starkare säkerheter företaget tillhandahåller. (Bruns 2008) 

2.3.1 Humant kapital 

Webster (1999) klassificerar immateriella tillgångar inom området för personal som 
humankapital, det vill säga de resurser som ett företag skapar genom att anställa en viss 
personal.  Fisher (1930) menar att det är immateriella tillgångar i företagen som är 
orsaken till det informationsgap som råder mellan en finansiär och låntagare när det 
kommer till osäkra framtida ekonomiska verksamheter. Wyatt (2008) beskriver att en 
tydlig brist i företags finansiella rapportering är rapporteringen av specifika poster som 
härrör till de immateriella tillgångarna och det kan därför vara svårt för finansiärer att 
utläsa det som är värdeskapande hos immateriella tillgångar.  

Unger, Rauch, Frese och Rosenbusch (2009) gör en generaliserande studie om humant 
kapital där ett starkt samband mellan humant kapital och framgång hos företag påvisas. 
De finner även att humant kapital som i högre grad är kopplat till arbetsuppgifterna har 
ett starkare samband till framgång jämfört med humant kapital som är lågt kopplat till 
arbetsuppgifterna. Till skillnad från en av deras hypoteser fann de inte någon skillnad i 
hur viktigt humant kapital var för framgång hos hög- respektive lågteknologiska 
företag. Slutligen fann de att humant kapital var viktigare för framgång i unga 
verksamheter jämfört med äldre verksamheter. Freeney (1999) finner i sin studie ett 
antal faktorer som innebär högre sannolikhet för att en privat investerare kommer att 
investera i en affärsmöjlighet. Faktorer kopplat till ägaren innefattade (1) erfarenhet hos 
ledningen, (2) ett realistiskt förhållningssätt ifrån ledningen, (3) integritet och öppenhet 
ifrån ägarna. Humant kapital av hög kvalitet som är användbart för att utföra relevanta 
uppgifter innebär bra prestationer hos individen. En individ med bra humant kapital kan 
driva en verksamhet på ett bättre sätt.  
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Desto längre en VD har varit aktiv desto längre tid har denne haft möjlighet att samla på 
sig humant kapital, varav vissa delar är av kvalitet och relevans. Därmed är en VD med 
lång erfarenhet ofta bättre. En erfaren VD ökar således sannolikheten till att företaget 
får beviljat lån. Humant kapital hos de anställda i företaget är en viktig faktor för 
företagets framtida framgång. Troligheten att kommande projekt kommer att lyckas 
ökar desto bättre kompetens företaget har i och med tidigare liknande projekt (Bruns, 
2008). Enligt Sapienza (1996) är relationen och kommunikationen mellan finansiärer 
och entreprenörer viktig för att få ut ett mervärde men Sahlman (1990) menar att 
samarbetet mellan dessa två är långt ifrån allmänt förekommande och att det kan skapa 
konflikter som kan vara förödande för entreprenörens satsning. Sahlman (1990) menar 
att det finns fyra omständigheter som kan skapa en grogrund för konflikter, den första är 
om finansiären och entreprenören är oense, medan den andra omständigheten är brist på 
kompetens hos ena eller andra parten kan skapa konflikter, den tredje omständigheten är 
arbetssmitning och den fjärde är om någon av parterna har ett opportunistiskt beteende. 
Faktorer kopplat till affärsmöjligheten innefattade (1) hög vinstpotential, (2) möjlighet 
att avsluta samarbetet och realisera sin andel, (3) säkerhet på investerarens satsade 
andel, (4) möjlighet att medverka i större beslut om den övergripande verksamheten 
(Freeney, 1999).  

2.3.2 Strategi 

Bankernas fokus på finansiell information utesluter alltså inte det faktum att 
entreprenör, marknad och övriga faktorer spelar roll i deras kreditbedömning av företag 
(Bruns, 2008; Mason & Stark, 2004). Miloud et al. (2012) studerar riskkapitalisters 
bedömningar av företag med utgångspunkt i strategi. De identifierade tre perspektiv 
inom strategi som visade sig betydande för riskkapitalisternas bedömning av företagen. 
Perspektiven var industrins struktur, ägare/ledning och sociala nätverk. Av empirin 
framkommer det att en hög grad av produktdifferentiering på marknaden uppskattades 
av riskkapitalisterna. Tillväxten på den givna marknaden var av signifikant och positiv 
betydelse för företagets möjlighet att bli beviljade lån. Företagets sociala nätverk var 
också av signifikant och positiv betydelse för företagets möjlighet att bli beviljade lån. 

2.3.3 Tillit mellan långivare och låntagare 

När personer litar på varandra så minskar transaktionskostnader och personliga 
karaktärsdrag påverkar hur mycket tillit som finns mellan två parter. Faktorer som kan 
påverka tilliten mellan två parter negativt är till exempel, historik om individuella 
motgångar, att en individ tillhör en viss grupp som kan diskrimineras på grund av sin 
bakgrund eller att en individ liknar den andra och därmed har en högre sannolikhet att 
klassas som pålitlig. Enligt Alesina och La Ferrara (2000) finns det fem olika alternativ 
till vad som fastställer vad tillit innebär, det första alternativet innebär att tillit baseras 
på moraliska och kulturella attityder, medan det andra alternativet baseras på tidigare 
upplevelser, det tredje handlar om att tillit uppstår när två parter liknar varandra, till 
exempel att de två parterna tillhör samma sociala grupp. Fjärde alternativet handlar om 
att tillit uppkommer mellan två parter när dessa två har en långvarig interaktion, det vill 
säga att tillit kommer med tiden.  

Den femte och sista förklaringen till vad som fastställer vad tillit innebär att det är en 
legal aspekt som spelar in, det kan handla om att en individ som lever i ett samhälle där 
ett kriminellt beteende straffas känner sig tryggare och att det inbringar tillit. (Alesina & 
La Ferrara, 2000). Tillit kan innebära att en part har förväntningar på att något ska 
fungera på ett önskat sätt och främja partens välbefinnande gällande sin investering 
(Brien, 1998). Tillit är en nödvändig förutsättning för att en marknad ska kunna fungera 
och genom tillit kan transaktionskostnader och agentkostnader minskas samt att det kan 
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skapa konkurrensfördelar för företag (Arrow, 1974; Barney & Hansen, 1994; Frank, 
1988; Hill, 1990; Jones, 1995; Smith, 1981; Wicks, Berman & Jones, 1999). Tillit kan 
definieras på flera olika sätt, för att ta några exempel så kan det vara ett allmänt 
förhållningssätt mot andra, ett socialt system eller ett rationellt beslut om ett visst 
beteende vid samarbete med andra (Barber, 1983; Dasgupta, 1988; Rotter, 1971). Cianci 
och Kaplan (2008) menar att det finns ett samband mellan pålitliga omdömen om ett 
företag och dess attraktionskraft när det kommer till att investera. 

2.4 Karaktärsdrag hos företagsledningen  

MacMillan (1987) menar att det viktigaste bedömningskriteriet för finansiärer är 
entreprenörens personlighet och erfarenhet. När det kommer till potentiella 
investeringar så har finansiärer rollen som principal med problem som osäkerhet och 
adverse selection. Sahlman (1990) menar att det skapas en osäkerhet kommer fram när 
det uppkommer problem med att förutse framtida prestationer hos låntagarna och 
adverse selection problemet kommer fram när finansiärerna är tvungna att lita på 
information som låntagarna själv visar. Kaplan et al. (2012) menar att en överdrivet 
självsäker VD som ignorerar stor del av informationen i omgivningen presterar bättre än 
en som är en bra lyssnare. En optimistisk VD lätt kan satsa för mycket på olika 
investeringar och tenderar att gå med på skadliga samarbeten eller sammanslagningar 
men optimismen har bevisats motverka moral hazard- och incitamentproblem. Tidigare 
forskning har tittat på överdriven självsäkerhet och bestämdhet samt empati och 
grupprelaterad kompetens och Kaplan et al. (2012) menar att karaktärsdragen respekt, 
öppen för kritik, förmåga att lyssna och lagarbete är positiva samt att snabbhet, 
effektivitet, aggressivitet, envishet och proaktivitet ses som negativa. Empati och 
teamwork samt övergripande talang är alltså positiva karaktärsdrag.  

Det finns vissa kriterier som är viktigare än andra när finansiärer ska besluta om 
finansiering till ett företag eller projekt. MacMillan, Siegel och Narasimha (1985) 
menar att det viktigaste karaktärsdraget är förmågan att hantera risk samt ihärdighet. Ett 
karaktärsdrag som anses viktigt men inte nödvändigt är en kompatibel personlighet och 
andra karaktärsdrag som anses vara viktiga är erfarenhet som kan kopplas till 
målgruppen och förmågan att leda. Entreprenörens egenskaper är det som påverkar det 
slutgiltiga beslutet om finansiering av ett företag (MacMillan, Siegel & Narasimha, 
1985). Westerberg et al. (1997) har undersökt VD som framgångsfaktor hos småföretag. 
Studien fann ett betydande samband mellan VDs karaktärsdrag och företagets 
prestation, varav osäkerhetstolerans visade sig ha den starkaste kopplingen av de tre 
karaktärsdragen som förklaras nedan. 

2.4.1 Osäkerhetstolerans  

Om individen är bra på att fatta beslut i osäkra situationer, påverkar osäkerhet 
individens beslutsfattande. Bra osäkerhetstolerans betyder bättre beslutsfattande i osäkra 
situationer. Vid ostabila miljöer ses detta som ett bra karaktärsdrag då fokus ligger på 
möjligheter snarare än att bli överväldigad av all osäkerhet. I stabila miljöer har 
osäkerhetstoleransen negativ effekt på företagets prestation. Förklaringen till detta är att 
VD med hög osäkerhetstålighet tenderar att ta för mycket risker i stabila miljöer och 
därmed skada företaget med högriskbeslut. (Westerberg et. al., 1997). 

2.4.2 Självverkan/Målmedvetenhet 

Självverkan är förmågan att hitta motivation, kognitiva resurser och ta kontroll över 
händelser i sin omgivning. Självverkan härstammar från forskningen av locus of 
control, att förstå vart kontrollen över en viss situation är lokaliserad. En hög 
självverkansgrad leder till att individen fokuserar på målet och inte ger upp lika lätt och 
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därmed lyckas oftare än en person med låg självverkansgrad. Måttet ses som ett sätt att 
mäta driv eller målmedvetenhet. (Westerberg et. al., 1997). 

2.4.3 Behov av kognition vid beslutsfattande 

Måttet för hur mycket individen gillar att tänka, starkt kopplat till intelligens. En individ 
med lågt behov av kognition tenderar att göra saker utan att tänka så mycket på varför 
och vice versa. Individen kan fatta beslut i banor av analys (systematisk analys) vilket är 
kopplat till högt behov av kognition samt heuristik (logik, känsla och erfarenhet) som är 
kopplat till lågt behov av kognition. I turbulent miljö menar de att ett lågt behov av 
kognition är bättre då det inte finns data eller kunskap som det går att analysera 
systematiskt utifrån. I en stabil miljö presterar analytikerna bättre (Westerberg et. al., 
1997). 

2.5 Ekonomiskt beslutsfattande 
Patel och D’Souza (2008) menar att finansiärer tar beslut under osäkerhet, oklarhet och 
subjektivitet när det handlar om att finansiera ett nytt företag eller ett nytt projekt, de 
menar också att de viktigaste faktorerna när ett företag blir beviljad lån är 
marknadsfaktorer och den viktigaste faktorn vid ett avslag på en låneansökan är 
kvaliteten på ledningen i företag, det vill säga är kvaliteten på ledningen dålig så är det 
den faktorn som kan göra att företagen inte får finansiering. Genom att utvärdera 
information kring ett företag så kan finansiärer uppskatta sannolikheten att ett företag 
misslyckas eller blir framgångsrikt. När ett företag först söker finansiering så krävs det 
att företaget genomgår en kontroll där till exempel en affärsplan blir utvärderad sen 
följer några månader av att lära känna företaget. Informationen som är kritisk när 
finansiärer ska ta beslut är entreprenörens eller gruppens förmågor, produkten eller 
tjänstens attraktionskrafts, marknaden eller företagets konkurrenssituation och den 
potentiella avkastningen om företaget blir framgångsrikt (Hall & Hofer, 1993; 
MacMillan, 1985; Poindexter, 1976; Robinson, 1987; Timmons, 1987; Tyebjee & 
Bruno, 1984; Wells, 1974).  Fiske och Taylor (1991) menar att det är omöjligt att 
utvärdera all information som finns för att ta ett beslut utan det är snarare de mest 
framträdande faktorerna i information som påverkar beslutsfattaren. Tversky och 
Kahneman (1974) menar att beslutsfattaren kan påverkas av tidigare information som 
har visat sig vara viktig. För att ta ett exempel kan det handla om att samma person som 
har lyckats med tidigare projekt har lättare att få finansiering och det kan leda till att 
finansiärer har överseende med annan information. Detta kan i förlängningen hindra en 
investerare från att redogöra sin beslutsprocess på ett korrekt sätt. Då banktjänstemän 
arbetar med kreditvärdering ska en mängd olika faktorer och signaler som nämnts 
tidigare i arbetet inkluderas i beslutet. 

March och Simon (1958) visar i sin studie att individer har begränsade resurser och 
endast kan tolka och bearbeta en viss mängd information samtidigt. Ricciardi och 
Simon (2000) redogör begrepp och teorier inom beteende-finans, vilket i korthet kan 
beskrivas som sociala och psykologiska strukturer inom finansiellt beslutsfattande. 
Dessa områden inom beteende-finans utgör tillsammans ett antal krafter som påverkar 
bankmannens beslutsfattandeprocess, omedvetet och medvetet. Ricciardi och Simon 
(2000) väljer att kalla strukturerna för tumregler som påverkar individens 
beslutsfattande. De teorier de behandlar är översjälvsäkerhet, finansiell kognitiv 
dissonans, ångerteori samt prospektteori. En teori är översjälvsäkerhet, då tenderar 
individen att överskatta sina egna egenskaper och framgångsmöjligheter. Finansiell 
kognitiv dissonans är en annan där en inre konflikt uppstår hos individen uppstår ångest 
och anspänningar. Individen söker minska konflikten (dissonansen) genom att antingen 
rättfärdiga sitt beslut genom logik eller genom att ändra sina värderingar. Ångerteori är 
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när en individ utvärderar sina förväntade reaktioner på en framtida situation. Ånger 
uppstår som reaktion till jämförelsen av en förväntad utkomst eller ett föregående val. 
En investerare kan undvika att sälja en dålig investering till följd av ångern som 
härstammar ifrån den initialt förväntade vinsten på investeringen. Den sista teorin vi tar 
upp i detta område är prospektteori, det är när individer inte alltid beter sig på ett 
rationellt sätt. Prospektteorin menar att förutfattade uppfattningar kommer att påverka 
individens beslut vid situationer då det råder osäkerhet. Teorin ser på beslut i termer av 
”beslutsvikter” där de förutfattade uppfattningarna inte alltid stämmer överens med den 
vikt de ska ha i beslutet. 

2.6 Personal construct theory 

Personal construct theory (PCT) är en kognitionspsykologisk teori som utgår ifrån den 
olärda människan som vetenskapsman (Man the scientist). Enligt Kelly (1955) reagerar 
människan aktivt på intryck från omgivningen, det vill säga händelser runt om oss talar 
inte om för oss vad vi ska göra och anledningen till händelserna går inte att upptäcka 
utan det är människans egen uppgift att skapa en mening med det som händer.  

Enligt Kelly (1955) påminner människans tydande och meningsskapande det förfarande 
som ofta används för att beskriva yrkesmässiga forskare, på det sättet att båda två iakttar 
och grupperar intryck utifrån för att sedan testa hypoteser. Dessa hypoteser kan baseras 
på tidigare erfarenheter och på det sättet på förhand förvänta sig ett visst utfall. En 
skillnad som finns mellan den vardagliga människan från en yrkesmässig forskare är att 
forskaren söker kunskap som är kopplat till ett visst område och den vardagliga 
människan söker i större utsträckning sådant som kan göra att vi förstår vårt liv för att 
sedan kunna skapa en form av kontroll. För att kunna behärska världen så utvecklar 
människan hypoteser. (Kelly 1955)  

  



 15 

2.7 Teoretiskt bidrag till studien 
Studiens teoretiska grunder används för att bidra till att öka förståelsen för signaler som 
är viktiga vid kreditbedömning av småföretag, samt för att bidra till att öka förståelsen 
för banktjänstemännens hantering av informationsasymmetri kopplat till relationen 
mellan bank och småföretag. För att få ökad förståelse för vilka signaler som är 
betydande vid kreditbedömning av småföretag så menar Bastick (1982) beslut om 
finansiering grundar sig i kvantifierbar och subjektiv information, där karaktär hos 
entreprenören och företagets kapacitet är viktiga subjektiva signaler. Medan de 
kvantifierbara signalerna kan bedömas genom att studera finansiella mått. Hanteringen 
av informationsasymmetri är ett viktigt område då småföretag är beroende av 
finansiärer för att driva sin verksamhet. Finansiärer har anledning att vara noggranna 
när de ska besluta om att finansiera ett företag eftersom företagen kan agera 
opportunistiskt mot finansiärerna samt att olika företag har olika potential att lyckas på 
en viss marknad (Lerner, 2000).  

Problem som adverse selection och moral hazard har inverkan på relationen mellan 
finansiär och småföretag och kan kräva omfattande processer för att möjliggöra ett 
beslut som gynnar båda parter (Mason & Stark, 2004). För att komma runt dessa 
problem kan finansiärerna på en rad olika sätt ställa krav på företagen. Krav som kan 
innebära att företagen ska följa vissa ramar för sin redovisning för att på så vis kunna 
utläsa företagets faktiska ekonomiska ställning. Andra alternativ för att öka tilltron till 
den andra parten kan vara att utvärdera icke-finansiell information som personliga 
karaktärsdrag hos företagsledningen, samt att skapa en närmare relation med den andra 
parten. Bruns (2008) menar att företagsledarens kompetens och företagets kompetens 
inom verksamheten är viktiga signaler som bör tas i beaktning vid beslutande om 
utlåning. För att skapa en närmare relation till företaget så är tillit en viktig faktor då det 
kan minska de annars ökade kostnader för övervakning och informationsinsamling. 
Tilliten till företaget bestäms utifrån de personliga karaktärsdragen hos 
företagsledningen (Alesina & La Ferrara, 2000). Arbetsprocessen som leder till ett 
beslut om finansiering kräver ett omfattande arbete där reducering av 
informationsasymmetri är centralt, för att på så sätt minska risken att utlåning görs till 
företag som misslyckas (Mason & Stark, 2004).  
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3. METOD 
I metodkapitlet presenteras studiens forskningsansats samt studiens strategi. Med 
ansatsen och strategin som grund presenteras metoden för analys samt 
datainsamlingsmetod och vidare de problem som kan påverka studiens genomförande 
samt resultat. Vidare beskriver vi genomförandet av intervjuerna och i tabell 2 
redovisas intervjupersonernas erfarenhet.  

3.1 Forskningsansats  

Studien utgörs av en deduktiv forskningsansats. Empiri samlas in för att sedan jämföras 
med de relevanta teorier som framkommit av litteraturgenomgången och de teorier som 
deducerats kommer att styra datainsamlingsprocessen (Bryman & Bell, 2005).  Vidare 
har studien genomförts enligt ett aktörssynsätt, vilket är det synsätt som används då 
mänskliga handlingar och motiv bakom dessa handlingar undersöks (Holme & Solvang, 
1997).  

3.2 Forskningsstrategi 

Då studien är av förstående karaktär så har vi valt att använda oss av en kvalitativ 
forskningsmetod, där vi fokuserar på helhetsbilden som ökar förståelsen för de sociala 
interaktionerna mellan långivare och låntagare (Holme & Solvang, 1997).  
Semistrukturerade intervjuer används då det möjliggör användningen av ett 
förutbestämt frågebatteri i kombination med öppna diskussioner (Bryman & Bell, 
2005). Genom kvalitativa intervjuer möjliggör vi information om intervjupersonens 
tillvaro och dennes uppfattningar om beslutsprocessen vid utlåning (Patel & Davidson, 
2003). Genom intervjuerna samlar vi in information genom verbala handlingar, där vi 
fokuserar på tal och skrift kombinerat med tal (Holme & Solvang, 1997). 

3.3 Analysmetod 
Det förutbestämda frågebatteriet har arbetats fram utifrån den teoretiska referensramen. 
Det består utav ett antal huvudsakliga problemområden med underliggande signaler för 
varje huvudområde. Dessa signaler graderas sedan av intervjupersonen på en sifferskala, 
ett till sju. Varje intervjuperson har på förhand ombetts att förbereda fyra till sju företag 
som denne tidigare har gjort en kreditbedömning på. Intervjupersonen får således 
gradera signalerna för respektive företag och således i praktiken gradera fyra till sju 
blanketter. Detta empiriska material analyseras sedan utifrån repertory grid metoden. 
Klusteranalysen fungerar i praktiken som ett verktyg som visar på statistiska samband i 
de frågor, eller begrepp som banktjänstemännen har svarat på gällande respektive 
företag. Begrepp som hör ihop, eller grupperar sig, kan göra detta på olika statistiska 
nivåer, se bilaga 2. Samtliga frågor, eller begrepp, som finns med i vår studie grupperar 
sig vid ca 70 %. Vissa begrepp har väldigt starka samband till varandra kan gruppera sig 
vid över 90 %. Principalkomponentanalysen fungerar i praktiken som en 
sammanställning av samtliga svar på de frågor, eller begrepp, som vi ställt till 
banktjänstemännen efter att data har bearbetats av ett statistiskt program. Data som har 
bearbetats mynnar sedan ut i ett antal komponenter som består av ett visst antal begrepp 
och förklarar en viss del av den totala variansen i svaren. 
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3.3.1 Repertory grid  

Repertory Grid är en forskningsmetod som kommer ur den psykologiska 
kognitionsteorin Personal construct theory (PCT). Tanken med metoden är att skapa en 
karta över individers konstruktionssystem, vilket innebär en kartläggning av de mentala 
representationerna (Fransella & Bannister, 1977). Metoden inleds med att studiens 
element tas fram, det vill säga studiens underlag som forskaren vill att studiens 
intervjupersoner ska fundera över. För att ta fram rätt element så finns det två kriterier 
som är betydelsefulla, dessa är homogenitet och variationsvidd. Homogeniteten betyder 
att elementen ska tas från samma upplevda typ och om detta inte tas i beaktning kan det 
bli problem för att intervjupersonerna att jämföra elementen på ett betydelsefullt sätt 
(Easterby-Smith, 1981; Fransella & Bannister, 1977). Genom variationsvidden är det 
möjligt att maximera de möjliga utvägarna som finns för att förklara dessa centrala 
constructs (Dunn & Ginsberg, 1986; Easterby-Smith, 1981). Constructs tas fram genom 
att den intervjuade personen bedömer skillnader och likheter mellan element och väger 
in detta i en bedömning. För att kunna göra det möjligt att genomföra dessa 
bedömningar och jämförelser så finns det två olika tillvägagångssätt. Det första 
tillvägagångssättet är det triadiska angreppssättet där en forskare väljer med hjälp av 
slumpen en samling om tre element. Det andra tillvägagångssättet kan användas 
tillsammans med det triadiska och kallas laddering. Genom att första använda sig av det 
triadiska tillvägagångssättet går det sedan att allt eftersom ställa mer djupgående frågor 
om dessa och då nå mer huvudsakliga kognitiva begrepp (Epting, Probert & Pittman, 
1993; Fransella & Bannister, 1977). Elementskattning är när den intervjuade personen 
får i uppgift att ange i vilken omfattning elementen kan karakteriseras genom 
constructs, se figur 3 (Easterby-Smith, 1981).  

I vår studie har vi valt att använda oss av laddering genom att fokusera på fyra 
begreppsområden som motsvarar signaler som tidigare forskning har visat vara 
betydelsefull vid kreditbedömningen av småföretag. Efter att intervjupersonerna först 
svarar på de grundläggande frågorna utnyttjar vi möjligheten att ställa ytterligare frågor 
för att fånga djupet i svaren och vad låta de argumentera och diskutera sig fram till vad 
de anser vara viktigt. Dessa områden representeras i studien som våra constructs i 
användningen av repertory grid metoden. Under intervjuerna svarar banktjänstemännen 
på våra frågor i form av en sjugradig skala där ett betyder att signalen påverkar i väldigt 
låg grad och motsvarande betyder sju att det påverkar i väldigt hög grad. Exempelvis 
kan intervjupersonen svara ett på signalen om företagets soliditet som i sin tur ingår i 
begreppsområdet finansiell ställning, se figur 3.  



 18 

 

Figur 3. Förenklad analysmall av repertory grid 

Inom forskningsmetoden Repertory Grid finns det två begrepp som är centrala. Element 
är ett av begreppen och element kan definieras som speciella företeelser. Dessa 
företeelser ingår i de intervjuade personernas erfarenhet. Det andra begreppet är 
constructs och kan beskrivas som en människas bipolära uppfattning om verkligheten 
och de omständigheter som ingår, och begreppet constructs är alltid beroende av ett 
sammanhang (Kelly, 1955). Grid som betyder rutnät beskriver sättet metoden används, 
det vill säga, Repertory Grid bildar en matris som kartlägger relationerna mellan en 
människas uppfattning om verkligheten och företeelserna som skapar dessa 
uppfattningar. För att tydliggöra resultatet av intervjuerna har vi valt att använda oss av 
en sjugradig skala där banktjänstemännen har rankat betydelsen av de olika begreppen 
kopplat till elementet som i vår studie är faktiska låneansökningar från småföretag. För 
att svara på studiens syften kommer vi att använda oss av resultat från denna metod.  

I den första delen av analysen, av resultatet vi har erhållit visar vi genom en 
medelvärdesanalys en deskriptiv överblick av viktiga signaler och områden i 
banktjänstemännens bedömning av småföretag. Den andra delen i analysen är 
klusteranalysen, där vi genom grafisk illustration visar hur och varför olika 
begreppsområden grupperar sig med varandra. I analysens tredje del analyserar vi med 
hjälp av en principalkomponentanalys de mest centrala begreppsområdena, eller 
komponenterna, och hur de påverkar banktjänstemannens arbete i bedömningen av 
småföretagens låneansökningar. De komponenter som framkommer av 
pincipalkomponentanalysen utgör ett underlag för analysmodeller som sedan 
presenteras i form av matriser. Analysmodellerna behandlar sedan beslutsfattande 
utifrån komponenterna samt hantering av arbetsprocess och informationsproblematik. 
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3.4 Datainsamling och urval  

Primärdata samlas in genom intervjuer med banktjänstemän som handlägger lån. Dessa 
banktjänstemän ombeds att inkludera företagscase där det finns en befintlig relation till 
företaget. Detta eftersom stora delar av studien avser företagsledning och dess 
egenskaper. Finns det inte en befintlig relation kommer banktjänstemannens uppfattning 
av företaget att vara mindre tillförlitlig. Ett bekvämlighetsurval görs då vi inte har 
resurser att intervjua bankhandläggare över hela Sverige. Urvalet fokuseras därför på 
Norrbotten med omnejd. 

Tanken med studien var inledningsvis att utföra en komparativ studie mellan företag 
som har fått avslag respektive bifall på sina låneansökningar. Då studien som nämnt 
behandlar banktjänstemannens uppfattning av ledning, dess karaktärsdrag med mera 
blev det lämpligast att samla in material med företag där det redan fanns en befintlig 
relation. I och med denna avgränsning så uppstod det problem i att komma åt företag 
där det fanns en befintlig relation men där de fått avslag på sin låneansökan. Studien 
och framförallt analysen anpassades därefter och ett aktörssynsätt med 
banktjänstemännen i fokus samt data utifrån företagscase där företagen fått sina 
ansökningar beviljade blev resultatet. 

3.5 Intervjuernas genomförande  
I vår studie har vi intervjuat 12 stycken banktjänstemän från några av Sveriges största 
banker som arbetar inom området företagsrådgivning och vidare tar beslut eller är med 
och tar beslut om bifall eller avslag gällande företagens låneansökningar, där 
banktjänstemännen arbetar med så kallade propåer. Vi har valt att intervjua 12 personer 
då vi genom vår kvalitativa studie syftar till att fånga djupet i intervjupersonernas svar 
och därför är en statistisk generaliserbarhet inte vårt huvudsakliga mål (McCracken, 
1988). I vår intervjuguide har vi valt att först fråga intervjusubjekten om deras 
erfarenhet gällande hantering av företagslån. Efter de inledande frågorna angående 
erfarenhet så har vi valt att fokusera frågor inom fyra områden, företagets finansiella 
ställning, marknaden, företagsledningens personliga attribut och relationen mellan 
företaget och banktjänstemannen och banken, se bilaga 1. Nedan i tabell 2 har vi valt att 
visa upp de intervjuade banktjänstemännen och deras erfarenhet, samt intervjuernas tid. 
Vi har empiriskt erfarit att intervjupersonernas villighet att utveckla sina svar och föra 
en diskussion har varierat från person till person, och intervjuerna har i tid tagit mellan 
29 minuter till 1 h och 5 minuter. Vi har valt att använda oss av en numrering istället för 
bankens namn samt att vi beskriver personerna vid kön och inte namn för att behålla 
anonymiteten hos bankerna och personerna vi intervjuat.  
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Tabell 2. Banktjänstemännen och deras erfarenhet  

Intervjuperson Kön Bank Erfarenhet Tid 

1 Kvinna Bank 

1 

Företagsrådgivare 3 år 34 min 

2 Kvinna Bank 

1 

Företagsrådgivare 9 år 29 min 

3 Kvinna Bank 

1 

Företagsrådgivare 15 år 30 min 

4 Kvinna Bank 

2 

Företagsrådgivare 2 år 45 min 

5 Man Bank 

2 

Företagsrådgivare 10 år 47 min 

6 Man Bank 

2 

Företagsrådgivare 30 år 35 min 

7 Kvinna Bank 

3 

Företagsrådgivare 2 år 39 min 

8 Kvinna Bank 

3 

Företagsrådgivare 25 år 55 min 

9 Man Bank 

3 

Företagsrådgivare 5 år 45 min 

10 Kvinna Bank 

4 

Företagsrådgivare 8 år 50 min 

11 Kvinna Bank 

4 

Företagsrådgivare 10 år 1 h 5 min 

12 Man Bank 

4 

Företagsrådgivare 15 år 42 min 
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Genom perspektivet till banken i stort ser vi att rutinerna för beslutsfattandet är ganska 
homogent. Det fattas aldrig beslut på egen hand utan för småföretag som vi kollat på är 
det i regel alltid 2-3 personer som fattar beslut tillsammans. En banktjänsteman är alltid 
kundansvarig och har kundkontakt samt lyfter fram analyserat material till kollegorna 
som i mer eller mindre utsträckning sedan påverkar beslutet. Kollegorna kan användas 
under framtagandet av materialet i form av att de bollar frågor och problem mellan 
varandra. I undantag där det är företag av större karaktär eller av ovanligt hög risk kan 
beslut om krediten gå upp till en kreditkommitté där i regel ansvariga på kontor och 
liknande är medlemmar. 

3.6 Litteraturstudie  

I litteraturstudien har vi sökt efter vetenskapliga, granskade artiklar i sökmotorn PRIMO 
samt Google Scholar. Litteraturstudien har fortlöpt under studiens gång. De sökord som 
har använts hitintills är: entrepreneurial finance, entrepreneurial passion, CEO 
characteristics, loan, bank, small firm, signals, signaling theory och agency theory. 

3.7 Studiens trovärdighet och autenticitet 

En kvalitativ studies trovärdighet och autenticitet kan beskrivas som andra kriterier som 
lämpar sig en kvalitativ studie jämfört med den kvantitativa studiens validitet och 
reliabilitet. Trovärdigheten och autenticiteten har en utgångspunkt i fyra 
bedömningsgrunder som kan motsvaras en den kvalitativa forskningens validitet och 
reliabilitet.  Den första bedömningsgrunden handlar om studiens tillförlitlighet och 
förmågan att beskriva den sociala verkligheten som avses att studera. I den sociala 
verkligheten som ska beskrivas kan det finnas avvikelser då det kan finnas flera olika 
sätt att beskriva den. För att generera tillförlitlighet i en studie är det viktigt att 
resultaten speglas av de regler som finns samt att personerna som tar del av studien 
också tillhör den sociala verklighet som beskrivs. Den andra bedömningsgrunden för en 
studies trovärdighet och autenticitet handlar om överförbarhet, det vill säga fånga djupet 
i de redogörelser som görs av intervjupersonerna för att uppnå en hög detaljrikedom. 
Genom att fånga ett djup i en studie kan andra personer sedan använda det till att 
bedöma hur väl resultaten kan överföras till ett annat område. Pålitlighet är en annan 
bedömningsgrund och handlar om att studien granskas av andra personer för att 
säkerställa en fullständig och disponibel redovisning av forskningens förlopp, det vill 
säga en beskrivning av problemformulering, urval, intervjubilaga, metodval med mera. 
De granskande personerna granskar studien under dess gång och när studien är i sitt 
slutskede används dessa personer till att bedöma arbetsgången och hur metoder har 
tillämpats. Till denna granskning hör även en bedömning om hur väl de teoretiska 
slutsatserna är befogade. Granskningen kan vara en väldigt omfattande uppgift på grund 
av de mängder data som en kvalitativ studie kan ge. Den sista bedömningsgrunden är 
möjligheten att styrka och bekräfta, det innebär att författaren till en studie har 
kännedom om att det inte går att nå en fullständig objektivitet men samtidigt arbetar för 
att säkra att studien har utförts i god tro. För att visa att studiens författare har arbetat i 
god tro ska det vara möjligt för utomstående läsare att se att egna värderingar inte 
medvetet har påverkat genomförandet och resultatet av en studie. Den eller de personer 
som granskar studien har även till uppgift att bestämma hur väl det går att styrka 
studiens resultat (Bryman & Bell, 2005).  

Vi har valt att intervjua banktjänstemän som handlägger låneansökningar eftersom de 
tar del av det arbetet vi avser att studera. Genom att intervjua de personer som innehar 
sådan information som är relevant för vår studie så ämnar vi att beskriva den sociala 
verkligheten som finns i relationen mellan bank och småföretag. Vi har även valt att 
använda en semi-strukturerad intervju då vi vill ha med vissa områden samtidigt som vi 
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vill få banktjänstemännens svar på det sätt de väljer, det vill säga vi har utrymme att få 
uttömmande och detaljerade svar och genom det siktar vi på att få ett djup i vår studie 
för att på så sätt kunna få en ökad överförbarhet. Samtliga banker har inför 
intervjutillfällena bett om att få ta del av frågebatteriet i förväg så att de kan vara 
förberedda och mer tidseffektiva. De har även i förväg blivit ombedda att förbereda fyra 
till sju företag som de skulle kunna använda i vår studie. Detta kan i teorin vara 
problematiskt då det skulle kunna innebära att intervjupersonerna väljer företag som de 
känner väl och därmed sådana som de bifallit lån till tidigare. På grund av denna risk 
har vi varit tydliga i kommunikationen med intervjupersonerna då vi har föreslagit att de 
även ska använda företag som de haft en kortare relation med och även sådana företag 
som har fått avslag på tidigare låneansökningar. Möjligheten att förbereda sig innan ger 
möjlighet till en högre detaljrikedom i svaren samt tidsmässigt effektivare intervjuer då 
intervjupersonerna redan är insatt i materialet. Genom de samtal vi har tillsammans med 
vår handledare samt de personer som medverkar som opponenter möter vi den tredje 
bedömningsgrunden för trovärdighet och autenticitet, vilket är pålitlighet och vidare 
granskar dessa personer vår studie från problemformulering till de teoretiska 
slutsatserna och dess befogenhet. Vi är medvetna om att det inte finns en fullständig 
objektivitet men vi ämnar inte låta våra egna värderingar påverka genomförandet av 
studien.  

3.7.1 Validitet och reliabilitet 

I vår studie syftar vi att öka förståelsen för signaler som är viktiga vid 
kreditbedömningen av småföretag. För att öka validiteten i studien, vilket innebär att det 
som avses att mäta blir mätt har vi valt att intervjua personer som arbetar med att 
bedöma kreditvärdigheten hos småföretag, samt att vi noggrant har arbetat med vår 
utformning av mätinstrumentet, som i vår studie är vårt frågebatteri. Frågorna har 
skrivits för att passa den teoretiska referensramen som utgör grunden i studien, vidare 
för att svara på studiens syften samt forskningsfråga. Dessa frågor har utformats för att 
möjliggöra diskussion och på så sätt fånga djupet i intervjupersonernas svar, då vi 
ämnar kartlägga intervjupersonernas mentala representationer (Bryman & Bell, 2005).  

Reliabiliteten i en studie representerar hur pålitlig mätningen är och dess resultat, i 
förlängningen om studiens resultat skulle vara konsekvent vid en upprepning av studien. 
För att öka studiens reliabilitet valde vi att låta intervjupersonerna vara anonyma, vilket 
de på förhand fick veta. Detta ökar möjligheterna att få ärliga svar och studiens resultat 
blir därmed mer pålitligt. Genom vår valda metod, repertory grid har vi tagit fram ett 
antal element som våra intervjupersoner ska ta i beaktning när intervjun genomförts. 
Dessa element har tagits fram genom att studera vetenskapliga artiklar som är peer 
review och på så sätt ökar vi reliabiliteten i studien.  
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4. EMPIRI OCH RESULTAT 
I detta kapitel redovisas data och resultat från de 12 genomförda intervjuerna med 
banktjänstemän som arbetar med företagsrådgivning på banker i Västerbotten och 
Norrbottens län. Intervjusubjektens erfarenhet redovisas i tabell 2. Efter det kommer vi 
att gå vidare med att beskriva de mest centrala signalerna vid banktjänstemännens 
bedömning av småföretag. Detta kommer att göras genom en medelvärdesanalys som 
illustreras i tabell 3.   

4.1 Intervjuernas genomförande  
I vår studie har vi intervjuat 12 stycken banktjänstemän från några av Sveriges största 
banker som arbetar inom området företagsrådgivning och vidare tar beslut eller är med 
och tar beslut om bifall eller avslag gällande företagens låneansökningar, där 
banktjänstemännen arbetar med så kallade propåer. I vår intervjuguide har vi valt att 
först fråga intervjusubjekten om deras erfarenhet gällande hantering av företagslån. 
Efter de inledande frågorna angående erfarenhet så har vi valt att fokusera frågor inom 
fyra områden, företagets finansiella ställning, marknaden, företagsledningens personliga 
attribut och relationen mellan företaget och banktjänstemannen och banken, se bilaga 1. 
Nedan i tabell 2 har vi valt att visa upp de intervjuade banktjänstemännen och deras 
erfarenhet. Vi har valt att använda oss av en numrering istället för bankens namn samt 
att vi beskriver personerna vid kön och inte namn för att behålla anonymiteten hos 
bankerna och personerna vi intervjuat.  

Tabell 3. Banktjänstemännen och deras erfarenhet  

Intervjuperson Bank Erfarenhet 

1 Bank 1 Företagsrådgivare 3 år 

2 Bank 1 Företagsrådgivare 9 år 

3 Bank 1 Företagsrådgivare 15 år 

4 Bank 2 Företagsrådgivare 2 år 

5 Bank 2 Företagsrådgivare 10 år 

6 Bank 2 Företagsrådgivare 30 år 

7 Bank 3 Företagsrådgivare 2 år 

8 Bank 3 Företagsrådgivare 25 år 

9  Bank 3 Företagsrådgivare 5 år 

10 Bank 4 Företagsrådgivare 8 år 

11 Bank 4 Företagsrådgivare 10 år 

12 Bank 4 Företagsrådgivare 15 år 
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Genom perspektivet till banken i stort ser vi att rutinerna för beslutsfattandet är ganska 
homogent. Det fattas aldrig beslut på egen hand utan för småföretag som vi kollat på är 
det i regel alltid 2-3 personer som fattar beslut tillsammans. En banktjänsteman är alltid 
kundansvarig och har kundkontakt samt lyfter fram analyserat material till kollegorna 
som i mer eller mindre utsträckning sedan påverkar beslutet. Kollegorna kan användas 
under framtagandet av materialet i form av att de bollar frågor och problem mellan 
varandra. I undantag där det är företag av större karaktär eller av ovanligt hög risk kan 
beslut om krediten gå upp till en kreditkommitté där i regel ansvariga på kontor och 
liknande är medlemmar. 

4.2 Medelvärdesanalys    

Medelvärdesanalysen visar medelvärdet och standardavvikelsen av den sjugradiga 
skalan som använts under intervjuerna och visar en indikation på de signaler som har 
betydelse vid kreditbedömning av småföretag, se bilaga 4. Då svarsintervallet sträcker 
sig mellan 1 och 7 kan man inte utläsa några centrala samband utifrån medelvärden i 
detta fall då de flesta områden endast har ett medelvärde mellan 3,5-5 vilket i praktiken 
är mitten av intervallet. Medelvärdesanalysen visar emellertid deskriptivt att samtliga 
frågor och områden som studien innefattar har besvarats och att de åtminstone har en 
viss relevans i banktjänstemännens bedömning av småföretagen. Nedan kommer en 
generell analys inför de kommande mer djupgående analyserna av de huvudsakliga 
begreppsområdena att göras, utifrån områdenas innebörd.  

Tabell 4. Medelvärde och standardavvikelse 

Signal – Låg Signal - Hög  Med. värde Std. Av. 
Låg lönsamhet tidigare år Höglönsamhet tidigare år 3,8 1,7 
Svagt kassaflöde Starkt kassaflöde 3,9 1,7 
Låg riskbild i verksamheten Hög riskbild i verksamheten 3,7 1,6 
Låg soliditet Hög soliditet  4,0 1,8 
Låg konkurrenskraft på marknaden Hög konkurrenskraft på marknaden 4,5 1,1 
Låg vinstpotential Hög vinstpotential 4,5 1,0 
Företaget har en enkel produkt Företaget har en komplex produkt 3,1 1,6 
Låg konkurrens på marknaden Hög konkurrens på marknaden 4,6 1,4 
Låg tillväxt på marknaden Hög tillväxt på marknaden 4,2 1,3 
Marknaden är i låg grad dynamisk Marknaden är i hög grad dynamisk 3,6 1,3 
Låg tillväxttakt i företaget Hög tillväxttakt i företaget 3,7 1,4 
Liten erfarenhet av liknande investeringar Mycket erfarenhet av liknande 

investeringar 
4,2 1,8 

Litet verksamhetsrelevant nätverk Stort verksamhetsrelevant nätverk 4,7 1,4 
Låg grad fungerande kundstruktur Hög grad fungerande kundstruktur 4,9 1,3 
Låg grad kunniga inom verksamheten Hög grad kunniga inom verksamheten 5,4 1,3 

Företagsledningen har liten erfarenhet i 
ledningsposition 

Företagsledningen har lång erfarenhet i 
ledningsposition 

4,5 1,8 

Företagsledningen har låg grad av 
verksamhetsrelevant kompetens 

Företagsledningen har hög grad av 
verksamhetsrelevant kompetens 

5,3 1,5 

Låg målmedvetenhet hos företagsledningen Hög målmedvetenhet hos 
företagsledningen 

5,3 1,2 

Företagsledningen har låg potential att 
genomföra investeringen framgångsrikt 

Företagsledningen har hög potential att 
genomföra investeringen framgångsrikt 

5,2 1,6 

Företagsledningen har låg förmåga att leda Företagsledningen har hög förmåga att 
leda 

4,8 1,4 

Företagsledningen har låg grad av realism 
och öppenhet 

Företagsledningen har hög grad av 
realism och öppenhet 

5,2 1,3 
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Företagsledningen fattar i låg grad beslut 
på känsla 

Företagsledningen fattar i hög grad 
beslut på känsla 

3,4 1,3 

Företagsledningen är i låg grad analytisk 
och systematisk i sitt beslutsfattande 

Företagsledningen är i hög grad 
analytisk och systematisk i sitt 
beslutsfattande 

4,6 1,2 

Lågt krav på säkerheter  Högt krav på säkerheter 4,7 1,4 
Företaget står för en liten del av 
investeringen 

Företaget står för en stor del av 
investeringen 

3,5 1,3 

Banken använder ett litet 
informationsunderlag for beslutet 

Banken använder ett stort 
informationsunderlag for beslutet 

4,5 1,7 

Banktjänstemannen fattar i stor 
utsträckning beslutet på egen hand 

Banktjänstemannen fattar i stor 
utsträckning beslutet tillsammans med 
medarbetare 

4,7 1,7 

Kreditbeslutet var enkelt att fatta Kreditbeslutet var svårt att fatta 3,5 1,9 
Banktjänstemannen använder sig i låg grad 
av externa referenser 

Banktjänstemannen använder sig i hög 
grad av externa referenser 

2,3 1,3 

Ingen tidigare relation mellan långivare 
och låntagare 

Långvarig relation mellan långivare och 
låntagare 

4,6 2,0 

Banken övervakar företaget/investeringen 
efter beslutet i låg grad 

Banken övervakar 
företaget/investeringen efter beslutet i 
hög grad 

4,7 1,4 

Företaget och banken har glesa kontakter Företaget och banken har täta kontakter 4,7 1,4 

 

Tabellen, se tabell 3, och de underliggande begreppen utgör fyra huvudsakliga områden 
i form av marknad, företagsledning, banktjänstemannens arbetsprocess samt finansiell 
information.  

Marknadens betydelse i kreditbedömningen av småföretag menar Gompers och Lerner 
(2000) är viktig då olika företag har olika förmågor att uppfatta och utnyttja de 
möjligheter som finns på den givna marknaden. Detta kan i sin tur påverka företagets 
vinstpotential och konkurrenskraft. Marknadens inverkan på banktjänstemannens beslut 
är enligt Patel och D’Souza (2008) en av de viktigaste faktorerna då de delvis styr 
företagets möjligheter att bli framgångsrikt (Berger & Udell, 2006). Företagsledningen 
är en vital del i kreditbedömningen av småföretag, där erfarenhet hos en företagsledning 
kan innebära humant kapital av hög kvalitet och genom det en större trovärdighet att 
prestera bra i framtida projekt (Bruns, 2008). På grund av informationsasymmetrin som 
finns mellan låntagare och långivare är företagsledningens personliga karaktärsdrag till 
stor del betydande för utfallet av en låneansökan. Banken kan ställas inför problem 
gällande företagens framtidsutsikter och då kräver detta tillit till företagsledningen och 
vad de säger (Sahlman, 1990). Kaplan et al. (2012) menar att positiva karaktärsdrag hos 
en företagsledning, tillika karaktärsdrag som ökar ett företags chans till ett beviljat lån 
är, lagarbete, förmåga att lyssna samt att vara öppen för kritik.  Om en bank ska 
finansiera ett företags verksamhet eller framtida projekt så kräver det att banken litar på 
företagets förmåga att lyckas med sina projekt. Westerberg et al. (1997) menar att ett 
företags prestation kan kopplas till personliga karaktärsdrag hos en företagsledning där 
osäkerhetstolerans, förmåga att ta kontroll över situationer i sin omgivning samt 
analytiskt tänkande är centrala för ett företags framgång och prestation.  

Fertuck (1982) menar att banktjänstemannens arbetsprocess grundar sig i två områden, 
dels den kvantifierbara informationen, dels den mer subjektiva bedömningen. Den 
subjektiva bedömningen sker när information om något specifikt inte går att tillgå, då 
banktjänstemannen måste besluta om något på baserat på magkänsla. Detta gäller 
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företagets ledning och dess karaktär och kapacitet att lyckas med det som banken ska 
finansiera. Mason och Stark (2004) samt Bruns (2008) påpekar vikten banken lägger vid 
finansiell information då de bedömer företag. Företagens tidigare prestationer och 
nuvarande finansiella ställning indikerar vart företaget är på väg framöver och blir 
således en stark signal i banktjänstemännens bedömning av företaget. 
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5. ANALYS  
I detta kapitel redogör vi för studiens analys. Analysen genomförs utifrån de resultat vi 
erhöll från de 12 intervjuer vi gjorde med företagsrådgivare på banker i Norrbotten och 
Västerbotten. Analysen syftar i huvudsak till att öka förståelsen för signaler som är 
viktiga för banktjänstemännen i deras bedömning av småföretag samt att utveckla en 
analysmodell för hantering av dessa signaler. Resultat presenteras i form av två olika 
analysformer, en principalkomponentanalys, klusteranalys.  

5.1 Klusteranalys 
Klusteranalysen fungerar i praktiken som ett verktyg som visar på statistiska samband i 
de frågor, eller begrepp, som banktjänstemännen har svarat på gällande respektive 
företag. Begrepp som hör ihop, eller grupperar sig, kan göra detta på olika statistiska 
nivåer, se bilaga 2. Samtliga frågor, eller begrepp, som finns med i vår studie grupperar 
sig vid ca 70 %. Vissa begrepp som har väldigt starka samband till varandra kan 
gruppera sig vid över 90 %. I figur 4 visar vi att vi har valt en gräns på 85 % har gjorts i 
klusteranalysen för att hitta en balans mellan ett hanterbart antal kluster men även en 
nivå där klustren har ett betydande samband. Tidigare studier har använt liknande 
gränser för klustren. 

 

Figur 4. Klusteranalys 
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5.1.1 Kluster 1 – Marknaden 

 

I det första klustret handlar tre av de fyra begreppen om marknaden och företagets 
situation på marknaden. En dynamisk marknad med hög tillväxt innebär stora 
utmaningar för företagen ifall de vill hänga med utvecklingen. Det förefaller sig därför 
logiskt att konkurrenskraftiga företag trivs bra i dessa miljöer. Ett företag med låg 
konkurrenskraft har svårare att överleva på marknaden, i synnerhet om marknaden är 
växer och förändras mycket. Då det konkurrenskraftiga företaget antas kunna föra sig 
bra på en växande marknad förefaller sig rimligt att banktjänstemännen har 
förhoppningar om att de kan göra fina resultat och ta del av tillväxten. 

Tittar vi på den motsatta situationen som beskrivs ovan har vi en marknad där det är låg 
tillväxt, låg dynamik med ett företag som har låg vinstpotential och inte heller är 
konkurrenskraftiga. Denna situation innebär att konkurrenter till företaget och 
marknaden som helhet ser ungefär likadan ut över tiden. I denna situation är det 
förståeligt att banktjänstemännen inte ser konkurrenskraften som lika viktig då det inte 
gäller att ta tillvara på snabb tillväxt och möjligheter kopplat till en snabbt föränderlig 
miljö. Här kan vi förstå om banktjänstemännen nöjer sig med att företaget överlever på 
den mer stillastående marknaden utan några direkta möjligheter till något bättre. Så 
länge de klarar av kostnader i och med ett eventuellt lån. Det finns alltså en logisk 
koppling, dessa begrepp emellan, även i en situation där konkurrenskraft, dynamik och 
vinstpotential är låg. 

Givet argumentationen ovan förstår vi att banktjänstemännen relaterar dessa 
marknadsrelaterade begrepp till varandra i sina bedömningar av småföretagen. 

5.1.2 Kluster 2 – Finansiell prestation  

 

I det andra klustret berör samtliga tre begrepp företagets finansiella prestation och 
ställning. Hög lönsamhet och ett starkt kassaflöde grupperar sig redan vid ca 90 % gräns 
vilket tyder på en väldigt stark korrelation. Detta förefaller sig logiskt då ett företag som 
presterar bra lönsamhetsmässigt generellt sett genererar mycket pengar till kassan. Om 
lönsamheten och kassaflödet placeras i kontexten av hög soliditet (god finansiell 
ställning) förefaller det sig än rimligare att lönsamheten kopplas till ett gott kassaflöde 
eftersom den höga lönsamheten inte är kopplad till stora investeringar baserade på lån 
utan snarare eget kapital och egna genererade medel, det blir ett ”renare resultat”. Trots 
att det inte är utan undantag kan vi se att även banktjänstemännen använder relationen 
mellan lönsamhet och kassaflöde som en tumregel. Intervjuperson 12 säger att: ”i och 
med att företaget har en bra lönsamhet har de följaktligen också ett bra kassaflöde”.  

I en motsatt situation där företaget har en dålig lönsamhet, svagt kassaflöde och en god 
finansiell ställning finner vi företag som mest troligt inte kommer att bli beviljade lån av 
banken då finansiell information är mycket viktig för banken i deras bedömning (Mason 
& Stark 2004, Bruns 2008). Företaget som presterar dåligt lönsamhetsmässigt kommer i 
linje med argumentationen i ovanstående stycke således även visa ett svagt kassaflöde.  
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I och med argumentationen ovan förefaller det sig rimligt att banktjänstemännen 
kopplar dessa finansiella begrepp, lönsamhet och kassaflöde i synnerhet, till varandra i 
sina bedömningar av småföretagen. 

5.1.3 Kluster 3 – Kontakt med företaget  

 

Det tredje klustret innefattar två begrepp som behandlar bankens kontakter och 
övervakning av företaget. För att förstå varför dessa begrepp har relaterats till varandra 
används den övergripande agentproblematiken. Genom agentproblematiken vet vi att 
informationsasymmetri mellan företaget och banken kommer att driva banken att vilja 
minska denna genom bland annat en starkare relation och därmed ökad tillit (Alesina 
och La Ferrara 2000). Att banken har täta kontakter med företaget kan tänkas vara ett 
sätt att dels bygga relationen men även att uppdatera sig och skaffa ytterligare 
information om företaget och investeringen.  

I en motsatt situation där det inte råder någon vidare informationsassymetri finner vi det 
rimligt att banktjänstemannen inte har något större behov av att övervaka och bygga 
relation med företaget och dessa två begrepp kommer visa sig oviktiga då informationen 
redan är god och trovärdig. Att banktjänstemännen relaterar dessa två begrepp till 
varandra i sin bedömning av småföretagen kan därför anses vara rimligt med 
informationsassymetri som den underliggande faktorn som påverkar hur begreppen 
hänger samman. 

5.1.4 Kluster 4 – Företaget & ledningen 

 

I det fjärde klustret hör 8 av de 10 begreppen direkt till företagsledningen, dess 
erfarenhet, kompetens och karaktärsdrag. De resterande två begreppen behandlar 
företagets nätverk och kunnighet inom verksamheten. Begreppens största gemensamma 
nämnare är företagsledningen, men vi förstår att banktjänstemännen relaterar 
företagsbegrepp till företagsledningen då företagsledningen utgör en så vital del av 
småföretagen (Westerberg et. al 1997). En duktig ledning i ett småföretag föranleder ett 
stort antal indirekta effekter då de kan sprida sin kunskap inom företaget, skapa ett gott 
rykte via god kundkontakt och så vidare. Om företagsledningen är duktig kommer 
således dessa begrepp att klustra sig åt det positiva hållet medan en dålig 
företagsledning kommer leda till att begreppen klustrar sig till det negativa. Det vi kan 
se här är alltså att företagsledningen antingen är bra på de flesta områden vi frågat om 
eller så är de dåliga inom många av områdena. Begreppen klustrade sig redan på 90 %, 
vilket indikerar ett mycket starkt samband, vilket styrker argumentationen om att 
ledningen antingen är bra eller dålig på de flesta av områdena då sambandet är så pass 
starkt som klusteranalysen visar. Vi finner det rimligt att begreppen klustrar sig dels i 
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linje med argumentationen ovan men även på grund av den tydliga gemensamma 
nämnaren för 8 av de 10 begreppen, företagsledningen. 

5.2 Principalkomponentanalys  

Principalkomponentanalysen fungerar i praktiken som en sammanställning av samtliga 
svar på de frågor, eller begrepp, som vi ställt till banktjänstemännen efter att data har 
bearbetats av ett statistiskt program. Data som har bearbetats mynnar sedan ut i ett antal 
komponenter som består av ett visst antal begrepp och förklarar en viss del av den totala 
variansen i svaren. I vår studie resulterade principalkomponentanalysen i 18 
komponenter varav tre komponenter tillsammans stod för 53,1% av variansen. De 
begrepp som inkluderas i varje komponent begränsas till en viss faktorladdning. En hög 
faktorladdning på en fråga, eller ett begrepp, innebär att det begreppet förklarar en 
betydande del av komponenten. Det innebär att en inkludering av samtliga begrepp i 
alla komponenter skulle bestå av 20-30 begrepp per komponent. För att analysen ska bli 
hanterbar och av högre kvalitet begränsar vi därför analysen till att bara inkludera 
begrepp som laddat högre än 1,5, således begrepp som förklarar en betydande del av 
variansen i respektive komponent. Efter analysen av de 3 mest signifikativa 
komponenterna, kompetens, arbetsprocessen och finansiella mått och relation till 
företagsledningen så kommer vi genom en elementsanalys att innefatta företag som 
ligger till grund för en betydande del av förklaringen bakom varje komponent och dess 
begrepp. På samma sätt som i analysen av komponenterna så använder vi samma 
laddningsgräns, det vill säga 1,5. Den första komponenten hade fler företag som laddat 
högt och på grund av detta har vi valt att illustrera fler företag, eller element, från den 
komponenten jämfört med de andra som har begränsningar sett till mängden element 
som laddat högt. Data som förklarar elementen är hämtad från bilaga 3.  

5.2.1 Komponent 1 – Kompetens  

Komponent 1 svarade för den högsta laddningen av alla komponenterna då den svarade 
för 35 % av variansen i principalkomponentanalysen. Komponentens totala varians 
förklaras primärt av 19 begrepp vilka illustreras i tabell 5. Dessa begrepp indikerar hur 
den första och största av banktjänstemännens beslutsfattande-dimensioner ser ut. Det 
finns ett antal tydliga områden bland begreppen som kan kopplas till varandra, 
resterande begrepp kommer att analyseras var för sig.  

Tabell 5. Begreppsladdning för komponent 1 

Låg kompetens Hög kompetens Faktorladdning 

Företaget har haft låg 
lönsamhet tidigare år  

Företaget har haft hög 
lönsamhet tidigare år 

2,95 

Företaget har svagt 
kassaflöde 

Företaget har starkt 
kassaflöde 

3,03 

Hög riskbild i företagets 
verksamhet 

Låg riskbild i företagets 
verksamhet 

(-1,63) 

Dålig finansiell ställning 
(låg soliditet) 

God finansiell ställning 
(hög soliditet) 

3,23 
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Låg vinstpotential hos 
företaget 

Hög vinstpotential hos 
företaget 

1,60 

Företaget har lite erfarenhet 
av liknande investeringar 

Företaget har mycket 
erfarenhet av liknande 
investeringar 

3,37 

Företaget har ett litet 
verksamhetsrelevant 
nätverk 

Företaget har ett stort 
verksamhetsrelevant 
nätverk 

2,47 

Företaget är i låg grad 
kunniga inom 
verksamheten 

Företaget är i hög grad 
kunniga inom 
verksamheten 

2,51 

Företagsledningen har liten 
erfarenhet i 
ledningsposition 

Företagsledningen har lång 
erfarenhet i 
ledningsposition 

3,45 

Företagsledningen har låg 
grad av 
verksamhetsrelevant 
kompetens 

Företagsledningen har hög 
grad av 
verksamhetsrelevant 
kompetens 

2,92 

Låg målmedvetenhet hos 
företagsledningen 

Hög målmedvetenhet hos 
företagsledningen 

2,05 

Företagsledningen har låg 
potential att genomföra 
investeringen 
framgångsrikt 

Företagsledningen har hög 
potential att genomföra 
investeringen 
framgångsrikt 

3,41 

Företagsledningen har låg 
förmåga att leda 

Företagsledningen har hög 
förmåga att leda 

2,98 

Företagsledningen har låg 
grad av realism och 
öppenhet 

Företagsledningen har hög 
grad av realism och 
öppenhet 

2,56 

Företagsledningen är i låg 
grad analytisk och 
systematisk i sitt 
beslutsfattande  

Företagsledningen är i hög 
grad analytisk och 
systematisk i sitt 
beslutsfattande 

2,20 

Högt krav på säkerheter 
från bankens sida 

Lågt krav på säkerheter 
från bankens sida 

(-1,60) 

 

Kreditbeslutet var svårt att 

 

Kreditbeslutet var enkelt att 
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fatta fatta (-1,96) 

Ingen tidigare relation 
mellan långivare och 
låntagare 

Långvarig relation mellan 
långivare och låntagare 

2,54 

Det första området med flest antal begrepp är direkt kopplat till företagsledningen. De 
sju begrepp som direkt härrör företagsledningen är:  

- Företagsledningens erfarenhet i ledningsposition  
- Företagsledningens verksamhetsrelevanta kompetens  
- Företagsledningens förmåga att genomföra investeringen framgångsrikt  
- Företagsledningens ledningsförmåga  
- Företagsledningens realism och öppenhet  
- Företagsledningens analytiska beslutsfattande  

Dessa begrepp visar tillsammans att ledningen är en viktig signal då det kommer till 
bankens bedömning av företagen. Materialet indikerar att humant kapital är viktigt då 
det kommer till ledningen. Kvalitén på det humana kapitalet, eller kompetensen, visade 
större korrelation till framgång hos företagen då det var av verksamhetsrelevant karaktär 
(Unger, Rauch, Frese Rosenbusch, 2009) vilket i kombination med en lång erfarenhet i 
ledningsposition som Bruns (2008) menar är ett bra sätt att mäta humant kapital 
indikerar vikten banktjänstemännen lägger på en kompetent ledning. Vikten av en 
duktig ledning poängterar även intervjuperson 8 som menar att ”utan en kompetent 
ledning går det inte att satsa på företaget”.  

Ledningens karaktärsdrag visade sig också vara viktiga i bankmännens bedömning. En 
realistisk, öppen ledning med goda ledaregenskaper går helt i linje med vad Kaplan, 
Klebanov och Sorensen (2012) med flera menar snarare än aggressivitet, effektivitet och 
proaktivitet. MacMillan (1987) poängterar vikten av ledningens personlighet och 
erfarenhet och hur det påverkar banktjänstemannens beslut då en stor del av information 
som kommer från företagaren karaktäriseras av adverse selection problematik och 
således är svår att lita fullt ut på. Som motverkande kraft till den adverse selection 
problematik som råder finns tillit mellan banken och företagaren. Banktjänstemannens 
tro på att ledningen kommer att genomföra investeringen framgångsrikt är en utmärkt 
indikator på tillit. (Alesina & La Ferrara, 2000) Banken litar helt enkelt på ledningens 
egenskaper och kompetens. Att så många begrepp laddade högt på företagsledningen 
kan vidare förklaras med det faktum att det empiriska materialet bygger på småföretag. I 
småföretag är företagsledningen en viktig framgångsfaktor då de påverkar de flesta 
delarna av verksamheten i stor utsträckning (Westerberg et. al, 1997).   

Analysen ovan behandlar framförallt komponentens dimension med hög kompetens. Ser 
vi till komponentens låga dimension med låg kompetens finner vi en ledning med låg 
kompetens, ledningsförmåga, erfarenhet samt ofördelaktiga karaktärsdrag. En ledning 
med låg kompetens är inte trovärdig för banken och kommer, till skillnad från den höga 
dimensionen av komponenten, föranleda svårigheter i bankens bedömning av företaget i 
linje med rådande agentproblematik. Den medfört ökade informationsassymetri och 
adverse selection problematik som följer en låg tillit till ledningen och dess kompetens 
leder i slutändan till att banken inte kan lita på den information företaget förser dem 
med (Alesina & La Ferrara, 2000). 
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Det andra området, bestående av tre begrepp, kan kopplas till företaget och som tyder på 
att företagets humana kapital är viktigt i banktjänstemännens bedömning av småföretag 
är:   

- Företagets erfarenhet av liknande investeringar  
- Verksamhetsrelevant nätverk  
- Företaget är kunnigt inom verksamheten  

Samtliga tre begrepp indikerar att företagets humant kapital, eller kompetens, är viktigt 
för banken i bedömningen av företagen. Detta område handlar i likhet med området som 
behandlar företagsledningen om kunnighet och kompetens av olika slag, fast här utifrån 
företaget som helhet. Detta tyder på att informationsproblematiken Wyatt (2008) talar 
om där företagens immateriella tillgångar förklaras som svåra att värdera och inkludera i 
bedömningen för finansiärer faktiskt visat sig ha betydelse och således inte varit lika 
svår för banken att få en uppfattning om som Wyatt menar. En förklaring kan tänkas 
vara att denna studies material behandlar mindre företag än vad Wyatt (2008) har 
studerat och därmed är det enklare för banken att genom kontakt och besök hos 
företaget skaffa sig en helhetsuppfattning av företaget, vilket hade varit svårt på stora 
företag.   

Det tredje området består av tre begrepp som direkt kan kopplas till företagets 
finansiella prestation. Detta tyder på att starka finansiella signaler från företagen är 
viktiga för banken. De finansiella begreppen var:  

- Företagets tidigare lönsamhet  
- Företagets kassaflöde  
- Företagets finansiella ställning  

Trots att dessa tre begrepp jämfört med området gällande företagsledningen är färre så 
innefattade företagsledningen fler frågor då det finansiella täcktes av färre frågor. 
Vikten bankerna lägger på finansiell information och prestation poängteras av Bruns 
(2008), Mason och Stark (2004). Företagets starka finansiella ställning fungerar i sig 
som en säkerhet då en stor del eget kapital finns att tillgå ifall investeringen inte skulle 
gå vägen. Det låga kravet på säkerheter kan rimligtvis kompletteras av detta faktum. 
Intervjuperson 9 poängterar hur viktigt den finansiella prestationen är för bankerna: ”vi 
kan inte investera i något som vi tror ska gå ihop 5 år framåt utan vi måste se att det rent 
finansiellt går ihop idag”. Ett svagt finansiellt presterande företag är alltså något som 
banken inte gärna investerar i, då kalkylen måste gå ihop på kort sikt, sett till 
återbetalningsförmåga. Vidare går det att koppla samman företagets finansiella 
prestation till företagsledningen och dess kompetens i linje med vad intervjuperson 12 
säger: ”visar man att man kan tjäna pengar och göra det man sagt att man ska göra har 
man onekligen en duktig ledning, det går inte att komma ifrån”. Intervjuperson 12 
menar alltså att företagets finansiella framgång är sammankopplad med en kompetent 
företagsledning. I motsatt situation med ett svagt finansiellt presterande företag kommer 
banktjänstemannen inte visa samma förtroende då dels den finansiella informationen i 
sig är svag men i linje med intervjuperson 12 så är den svaga finansiella informationen 
även ett tecken på en företagsledning med låg kompetens. Riskbilden i företagets 
verksamhet hör inte direkt till kompetens, vilket är komponentens huvudsakliga 
innebörd. Begreppet talar däremot för att företag, i komponentens höga dimension, i sin 
helhet befinner sig på en marknad och i en situation som är att föredra då riskbilden är 
låg. Riskbilden finns med i bankens bedömning av företaget då det innebär att banken i 
sin tur tar del av mindre risk i och med det utlånade kapitalet (Bruns 2008). I motsatt 
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situation är det förståeligt att banken inte är villiga att investera sitt kapital i ett företag 
som befinner sig i komponentens låga dimension, alltså låg kompetens, då denna 
förknippas med hög verksamhetsrisk som banken inte gärna tar del av. Hur enkelt 
kreditbeslutet var att fatta går att härleda till hur bra ledning, företag och riskbild, 
finansiell information med mera ser ut. Är företaget, i komponentens höga dimension, 
av god finansiell karaktär, har en kompetent ledning och så vidare så blir beslutet enkelt. 
Intervjuperson 12 förklarar att ”i vissa fall är det så låg risk och fina företag att vi i stort 
sett bara lägger fram underlaget till kollegorna och säger att såhär gör vi”.  I kontrast till 
detta kommer således ett företag i komponentens låga dimension att leda till svårare 
beslut då banktjänstemannen får överväga den tvivelaktiga prestationen ifrån företaget 
mot eventuella fördelar i marknad, ledning eller liknande. Ett företag i den höga 
dimensionen, med hög kompetens, behöver inte samma analys då det finns så mycket 
positivt som redan talar för företaget. Ett lågt krav på säkerheter ifrån bankens sida 
tyder på att banken litar på att företaget kommer förvalta pengarna säkert och utan oro 
för moral hazard som Bruns (2008), Mason och Stark (2004) lyfter fram. Ett lågt krav 
på säkerheter på tillit till företagaren i linje med vad Alesina och La Ferrara (2000) 
menar, där en långvarig relation mellan banken och företaget leder också till ökad tillit. 
Den således höga tilliten till företagaren kan i sin tur härledas tilliten för 
företagsledarens kompetens och karaktär då ett lågt krav på säkerheter tyder på en lågt 
förväntad moral hazard risk. Motsatsen till den nylagt beskrivna tilliten mellan företag 
och bank finner vi i komponentens låga dimension, där kravet på säkerheter är hög. 
Banken litar inte på företaget och dess kompetens i samma utsträckning som i den höga 
dimensionen och kommer således kräva säkerheter i större utsträckning än för ett 
företag med hög kompetens. 

Övergripande går det att säga att komponent 1 och dess begreppsladdningar visar att 
banktjänstemännen tycker att det är viktigt för ett företag att ha god finansiell 
prestation, kompetent ledning och en låg riskbild. I folkmun hade komponenten kunnat 
beskriva ett ”bra” eller ”duktigt” företag. Företagets finansiella prestation hör dock ihop 
med en duktig ledning, vikten ligger således på hur kompetent företaget och företagaren 
är och vi väljer att namnge komponenten därefter. dock 

5.2.1.1 Företag kopplat till komponent 1 

Den första komponenten, olikt de resterade två, innefattade flertalet företag som hade 
höga laddningar. Vi har valt ut ett företag i respektive ände av komponenten, d.v.s. ett 
företag som har hög kompetens och ett företag med låg kompetens. 
Det första företaget illustrerar ett företag med låg kompetens. Företaget i fråga var ett 
tjänsteföretag vars ledning är oerfaren och inte vidare erfaren eller kompetent. Bolaget 
är finansiellt svagt och har inte presterat i finansiella resultat under den senaste tiden. 
Riskbilden i verksamheten är relativt hög. De är sedan en längre tid tillbaka kunder i 
banken och vill idag köpa upp ett annat bolag för att utöka sin verksamhet i hopp om att 
rädda deras nuvarande situation. Då komponenten ger en bild av ett företag som har en 
kompetent ledning, presterar bra finansiellt, är starka finansiellt och har en låg riskbild i 
verksamheten kan vi snabbt se att detta företag som nämnt är motsatsen, d.v.s. ett 
företag med låg kompetens. Komponenten behandlade utöver detta ett antal faktorer 
som intervjupersonen inte gick in på i detalj när han beskrev företaget. Han nämnde i 
samband med detta företag och avslaget de fick på sin låneansökan att detta företag, och 
de flesta avslag de fattar beslut om, förutom den låga kompetensen som beskrivs ovan, 
har en gemensam nämnare. Denna gemensamma nämnare var att företagsledningen inte 
var villig att gå in med pengar själva. Han menade att detta skickade signaler att 
företaget och dess ägare inte trodde på idén och ville att banken skulle ta all risk själva. 
Företagets del av investeringen laddade inte högt i komponent 1, eller i någon av 



 35 

komponenterna. Det är således intressant att studiens data tyder på att företagens del av 
investeringen inte är någon viktig del i bedömningen. En förklaring till detta kan tänkas 
vara att komponent 1 och dess 35 % förklaring av den totala variansen, eller 
beslutsfattandet, inkluderar så fina företag att tilliten som kommer ifrån ett företag som 
satsar mycket pengar själva. Vart tilliten kommer ifrån och hur banktjänstemännen 
fattar beslut kommer att analyseras vidare, bland annat i analysmodellerna som kommer 
efter komponentanalyserna. 

Det andra företaget som illustreras ett ägarlett företag med hög kompetens är en butiks- 
och säljverksamhet där banktjänstemannen har ett stort förtroende för ledning och dess 
kompetens. Riskbilden är låg i verksamheten, marknadsutsikterna goda och företaget 
har varit kunder i banken en längre tid. Företaget lånar dock mycket pengar av banken 
trots sin verksamhet som genererar ett gott kassaflöde och fint resultat. Detta beror på 
de stora utdelningarna ägarna tar ut årligen. Företaget får trots sitt opportunistiska uttags 
beteende låna pengar av banken. Det vi kan lära oss av detta är att de starka positiva 
signaler som banken uppfattar i form av kompetens, finansiell prestation och riskbild 
överväger ett skadligt opportunistiskt beteende från ledningen. Då företaget presterar 
väl och visat att de klarar av återbetalningarna fungerar det i praktiken som att banken 
finansierar företagets utdelningar, vilket de får tillbaka ränta på såklart. Detta 
företagscase illustrerar således väl hur starka signalerna i komponent 1 är då banken ser 
förbi detta uttags beteende. 
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5.2.2 Komponent 2 - Arbetsprocessen  

Komponent 2 svarar för 10,5 % av den totala variansen i principalkomponentanalysen. 
De 10,5 % förklaras i sin tur primärt av fem begrepp. Fyra av dessa fem begrepp kan 
direkt härledas till bankens arbetsprocess medan det femte begreppet avser risken i 
företagets verksamhet, se tabell 5.  

Tabell 6. Begreppsladdning för komponent 2 

Låg risk/arbetsprocess Hög risk/arbetsprocess Faktorladdning 

Låg riskbild i företagets 
verksamhet 

Hög riskbild i företagets 
verksamhet 

2,00 

Banken använder ett litet 
informationsunderlag för 
beslutet 

Banken använder ett stort 
informationsunderlag för 
beslutet 

3,20 

Banktjänstemannen fattar i 
stor utsträckning beslutet 
på egen hand 

Banktjänstemannen fattar i 
stor utsträckning beslutet 
tillsammans med 
medarbetare 

2,45 

Kreditbeslutet var enkelt att 
fatta 

Kreditbeslutet var svårt att 
fatta 

2,43 

Banken övervakar 
företaget/investeringen 
efter beslutet i låg grad  

Banken övervakar 
företaget/investeringen 
efter beslutet i hög grad 

1,60 

 

Banken spenderar alltså mer tid och resurser i arbetsprocessen för företag med hög 
riskbild. Bruns (2008) menar att banken delar verksamhetens riskbild med företaget i 
och med det utlånade kapitalet. Det förefaller sig därför logiskt att banken spenderar 
mer tid och resurser på arbetet med ett företag där riskbilden är hög för att försäkra sig 
om att deras satsade kapital förvaltas väl. För att vidare förstå varför banken lägger ner 
mycket tid och resurser på bedömningen av företag med hög riskbild kan vi se till 
studiens övergripande agentproblematik. Det är nämligen inte bara på grund av bankens 
del i företagets verksamhetsrisk som ligger till grund för behovet av insamlat material. 
Informationsasymmetrin mellan banken och företaget leder till att banken vill samla in 
så mycket information som möjligt för att minska informationsasymmetrin och därefter 
undvika misstag i bedömningen (Alesina & La Ferrara, 2000). Det faktum att 
kreditbesluten är svåra att fatta i kombination med att beslutet i hög grad fattas 
tillsammans med medarbetare tyder också på att informationen inte är total och att 
antaganden och bedömningar behövs göras.  

Ovan diskuteras den höga dimensionen av komponenten, som innefattar en hög 
verksamhetsrisk och en omfattande arbetsprocess för banken. I den motsatta situation 
som beskrivs ovan förstår vi i enighet med Alesina & La Ferrara (2000) att bankens 
arbetsprocess kommer att vara mindre krävande, sett till tid och resurser, då 
informationsassymetrin är liten varpå bankens beslut blir enkla och i större utsträckning 
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fattas på egen hand i enighet med den låga informationsasymmetrin. Vidare kan vi i 
enighet med Bruns (2008) förstå att bankens arbetsprocess blir mindre omfattande i 
linje med företagets låga riskbild då de nu, till skillnad från den höga dimensionen inom 
komponenten, får sitt kapital förvaltat i ett företag med låg riskbild. De behöver nu inte i 
samma utsträckning försäkra sig om att företaget sköter sig då det inte lika stora risker 
kopplat till verksamheten som i den höga dimensionen. 

5.2.2.1 Företag kopplat till komponent 2 

Komponent 2 hade endast två företag som laddat högt varpå vi kommer att välja ut ett 
av dem då vi endast hade begränsad information om det andra företaget.  
Det är ett tillverkande företag som funnits länge på marknaden. Intervjupersonen kallar 
företaget för ett utvecklingsbolag som utvecklar produkter som de sedan tillverkar åt en 
stor kund som de ”är i händerna på”. Lånet avser en investering av robot som de 
använder i tillverkningsprocessen. Lånet skedde i samband med en ombildning av 
företaget där samma grundidé finns kvar men med en annan ägarkonstellation och till 
viss del även nya medarbetare. Två tidigare medarbetare har nu gått in som delägare och 
ledningens erfarenhet i en ledande position är således begränsad. Ombildningen var på 
grund av detta och således inte till följd av dålig finansiell prestation. 
Komponent 2 visade att banktjänstemannens arbetsprocess blev mer omfattande då 
företaget karaktäriserades av en hög riskbild. I arbetet som banktjänstemannen bedriver 
med just detta företag ser vi att det är frekventa besök hos företaget. I svarsbilagan, se 
bilaga 1, ser vi att informationsunderlaget var omfattande och att beslutet i stor 
utsträckning fattades tillsammans med kollegor. Arbetsprocessen har således varit 
omfattande för detta beslut. Detta i enighet med komponent 2 förklaras här med den 
höga riskbilden i företaget. Att företaget är beroende av en stor kund samt att de har en 
komplicerad utvecklingsprodukt förklarar till stor del denna riskbild. Banken får utöver 
verksamheten och företaget i sig göra en bedömning av den nya ägarsituationen vilket 
även kan förklara delar av den omfattande arbetsprocessen. 

5.2.3 Komponent 3 – Finansiella mått och relation till företagsledning   

Komponent 3 svarar för 7,6 % av variansen i principalkomponentanalysen. Dessa 7,6 % 
förklaras i sin tur primärt av fem begrepp. Två av begreppen är direkt kopplade till 
företagets finansiella prestation i form av ett gott kassaflöde samt ett historiskt gott 
uppvisat resultat, se tabell 6.  

Tabell 7. Begreppsladdning för komponent 3 

Låg Hög Faktorladdning 

Företaget har haft låg 
lönsamhet tidigare år 

Företaget har haft hög 
lönsamhet tidigare år 

2,05 

Företaget har svagt 
kassaflöde 

Företaget har starkt 
kassaflöde 

1,80 

Företaget har en komplex 
produkt/tjänst 

Företaget har en enkel 
produkt/tjänst 

(-1,67) 

Företagsledningen har lång 
erfarenhet i 

Företagsledningen har en 
liten erfarenhet i 

(-1,77) 
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ledningsposition ledningsposition 

Långvarig relation mellan 
långivare och låntagare 

Ingen tidigare relation 
mellan långivare och 
låntagare 

(-1,85) 

 

Trots att banken inte har någon stark relation med företaget sedan tidigare så räcker ett 
starkt resultat och kassaflöde samt en enkel produkt för att kompensera den bristande 
erfarenheten hos ledningen. Det finns alltså ett mönster i att oerfaren ledning får okej 
om företaget presterar bra och att produkten är enkel att hantera. Detta styrks av Bruns 
(2008) samt Mason och Stark (2004) som poängterar vikten banker lägger på finansiell 
information vid kreditbeslut. Vid en kortvarig relation mellan banken och företaget så 
ser vi, likt Baas och Schrooten (2006), Bechetti och Conzos (2011) resonemang att 
tilliten inte kommer ifrån den sociala relationen utan snarare från företagets finansiella 
prestation. Trots att flera av intervjupersonerna poängterat vikten av duktig och erfaren 
ledning så talar materialet i denna komponent för att ett starkt finansiellt presterande 
företag leder till att banken kan förbise faktumet att ledningen inte har någon tidigare 
erfarenhet i en ledande roll. Detta går emot Bruns (2008) som talar för vikten av 
företagsledningens kompetens då ledningens tid i ledningsposition, enligt bruns, är ett 
bra sätt att mäta humant kapital och således kompetensen hos ledningen. Den oerfarna 
ledningen måste dock sättas i kontexten att företagets produkt/tjänst är enkel. För att 
klara av att hantera en okomplicerad produkt krävs det mindre erfarenhet jämfört med 
en komplicerad produkt/tjänst (Miloud, Aspelund & Cabrol, 2012). Att banken väljer att 
se till den finansiella informationen då relationen är kortare går i linje med vad 
intervjuperson 5 säger ”man har ju nästan alltid en uppfattning men om man inte 
känner personen så väl är det högre risk att den uppfattningen är fel”. Sett till 
agentproblematiken vet inte banken om de kan lita på företagaren då de inte känner dem 
väl och således förlitar de sig på finansiell information då ledningen är oerfaren och 
produkten enkel. 

Ovan diskuteras den höga dimensionen av komponenten, med svag finansiell prestation 
och en kortvarig relation. I den andra dimensionen av komponenten finns det en 
långvarig relation mellan bank och företag. Företaget visar inte starkt kassaflöde eller 
vinst men ledningen är erfaren i den komplexa produkt som deras verksamhet 
innefattar. Om vi ser till Bruns (2008) argumentation i föregående stycke, gällande 
erfarenhet hos företagsledning, kan vi här förstå att banken lägger stor vikt vid den 
punkten, i synnerhet då produkten är komplex och svår att hantera, vilket kräver en mer 
erfaren ledning. I denna dimension av komponenten finns inte den starka finansiella 
information som Baas och Schrooten (2006) samt Bechetti och Conzo (2011) 
poängterar. Banken finner här istället tillit till företaget genom en stark relation och 
minskar på så sätt informationsassymetrin, parterna emellan (Miloud, Aspelund & 
Cabrol 2012). 

5.2.3.1 Företag kopplat till komponent 3 

Komponent 3 hade endast två företag som laddat högt. Vi har valt ett av dessa två 
företag för att illustrera komponent 3 då vi endast hade begränsad information om det 
andra företaget. Företaget i fråga är en entreprenadfirma som agerar på en relativt statisk 
marknad. De har varit kunder i banken sedan starten av företaget som då var en enskild 
firma, som på senare år har ombildats till ett aktiebolag. Bolaget i sig är dock endast 
några år gammalt. Företagsledaren hade sedan uppstarten av den enskilda firman inte 
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någon erafenhet i ledningsposition. Lånet avser en utökning av verksamheten i form av 
investering i tjänstebil. Företagaren har ett gott rykte och lyckas få jobb tack vare det 
och är således konkurrenskraftiga. Sett till komponent 3 och dess bakomliggande 
betydelse så passar entreprenadfirman utmärkt in för att illustrera komponenten. 
Komponenten visade att vid en kortvarig relation med ett företag där ledningen är 
oerfaren i ledningsposition och produkten enkel så ser banktjänstemännen till företagets 
finansiella prestation i sitt beslut. Den nystartade enskilda firman var företagsledarens 
första erfarenhet i ledningsposition och passar således in på beskrivningen. 
Banktjänstemannen svarade en 3a på hur enkel produkten var, vilket är enklare än 
medel och således passar även det in på beskrivningen i komponenten. Då företaget är 
relativt nytt så är sedermera inte relationen mellan bank och företag av långvarig art 
heller. Det tål dock att nämnas att vi i detta case, likt komponent 3 i sig, kan se att finns 
det inte en långvarig relation till företaget så litar inte banktjänstemannen fullt ut på 
kompetensen hos företagsledningen. Denna ledning var väldigt kompetent med 
toppbetyg på kunnighet, karaktärsdrag osv. men då inte relationen är nog stark så får 
den finansiella informationen monopol. Detta är intressant då ledningen som sagt var 
kompetent på det mesta men bara oerfaren. Möjligtvis skulle detta kunna förklaras med 
att banktjänstemannen ser och uppmärksammar kompetens och driv i ledningen men 
inte vågar lita på den fullt ut då relationen inte är stark och att således erfarenheten i 
linje med Bruns (2008) visat sig vara en nyckel till att mäta humant kapital. 

5.3 Analysmodell  
I denna del av analysen kommer komponenterna som förklarats i tidigare delar att 
analyseras i form av en matris, se figur 5 och 6. Matrisen i sig kommer att fungera som 
en analysmodell för att illustrera hur två komponenter tillsammans kan ge en ökad 
förståelse för banktjänstemännens beslutsfattande. Matrisen kommer vidare att mynna 
ut i fyra olika typer av beslutsfattande eller sorters företag som banktjänstemännen 
enligt komponenterna placerat i rutorna A, B, C och D. De komponenter som illustreras 
och analyseras utifrån matriserna är komponent 1 och 2 tillsammans samt 1 och 3 
tillsammans. Dessa två kombinationer av komponenter används för att de dels innefattar 
komponent 1, som är den största och mest betydelsefulla komponenten, och dels därför 
att de övriga kombinationer av komponenter inte hade bidragit med något nytt som de 
två befintliga matriserna inte redan behandlar. En matris bestående av arbetsprocess och 
finansiella mått i förhållande till företagsledningen behandlas redan till stor del den 
första matrisen. 

5.3.1 Komplexitet i kreditbedömningen  

Den första matrisen, som illustreras i figur 5, visar hur komponent 1 och 2 tillsammans 
påverkar beslutsfattandet hos banktjänstemännen. Den vågräta axeln behandlar 
komponent 1, kompetens, medan den lodräta axeln behandlar komponent 2, 
arbetsprocessens omfattning. Data från intervjuerna finns att tillgå i bilaga 3.  
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Figur 5. Matris bestående av komponent 1 och 2 

Ett grundläggande antagande som görs för samtliga fyra nedanstående analyser 
tillhörande denna matris är att hög kompetens innebär att företagen får sina lån 
beviljade medan låg kompetens innebär att företagen får avslag på sina låneansökningar. 
Detta görs med utgångspunkt i analysen bakom komponent 1, kompetens, som 
beskriver hur ledning, resultat, riskbild med mera är helt i linje med vad teorin förklarar 
som positiva signaler som i slutändan leder till beviljat lån för företagen. 

A. Ruta A i matrisen, se figur 5, beskriver dels ett företag där bankens 
arbetsprocess har varit enkel. Beslutet har således varit relativ enkelt att fatta, 
informationsunderlaget har inte varit så omfattande och banktjänstemannen har 
inte använt kollegor i någon vidare utsträckning för att fatta beslutet. Beslutet 
som fattas i ruta A innefattar även ett företag med relativt låg kompetens. Alltså 
ett företag där ledningen inte är kompetent, resultat och finansiell ställning var 
svag, relationen är kortvarig, riskbild samt krav på säkerheter höga. Vad vi kan 
läsa ut av beslut som fattas i ruta A är således att ett rutinmässigt avslag. 
Företaget har en låg kompetens och hög risk vilket leder till att 
banktjänstemannen redan med ett begränsat informationsunderlag och på egen 
hand beslutar om att företaget inte är nog kompetent. Det tål att nämnas gällande 
att fatta beslutet på egen hand innebär det att banktjänstemannen använde 
kollegor mindre än vanligt i beslutet, snarare än att han fattade beslutet helt på 
egen hand. 

B. Ruta B i matrisen, se figur 5, beskriver en situation där bankens arbetsprocess 
var enkel samtidigt som företagets kompetens är hög.  Banktjänstemannen 
använde således kollegor i liten utsträckning, ett litet informationsunderlag 
behövdes och beslutet var enkelt att fatta. Till skillnad från i A var företaget här 
av kompetent karaktär med fin finansiell ställning, resultat, en kompetent 
ledning, en låg riskbild samt behov av säkerheter samt en långvarig relation. 



 41 

Beslutet banktjänstemannen finner sig i är således en befintlig, kompetent kund 
där resultat och kompetens talar så tydligt för att företaget ska få lånet beviljat 
att banktjänstemannen med ett begränsat informationsunderlag fattar beslutet 
enkelt i stor utsträckning på egenhand. Det är således ett ganska rutinmässigt 
beviljande på en befintlig och kompetent kund. 

C. Ruta C i matrisen, se figur 5, beskriver en situation där bankens arbetsprocess 
till skillnad från A och B är omfattande. Detta innebär således att det behövs en 
större mängd informationsunderlag, kollegor används i större utsträckning till 
hjälp i det svårfattade beslutet. Det underliggande företaget har en låg 
kompetens sett till ledning, resultat, finansiell ställning samt ett högt krav på 
säkerheter och en hög riskbild. Då avslaget till skillnad från det rutinmässiga 
avslaget i A var komplicerat är det rimligt att anta att bedömningsområdena, 
exempelvis marknad och produkt, var svårare att bedöma. Detta diskuteras 
noggrannare i stycket nedan och gäller generellt för de två 
bedömningssituationer med omfattande arbetsprocesser. Något som empirin 
utvisade var att för svagare företag som i vissa fall redan lånat pengar av banken 
ger banken ytterligare bedömningsfaktorer att beakta. Intervjuperson 5 talar om 
ett företag som tidigare lånat pengar och inte lyckats få ihop verksamheten som 
önskat i och med lånet ”vi har lånat pengar till dem tidigare då de hade 
likviditetsbrist men denna gång gör vi bedömningen att ägarna får gå in med 
pengar”. Detta gör alltså att vissa avslag kan vara komplicerade dels utifrån 
svåra bedömningsområden och dels utifrån bedömning av huruvida det är 
ägarnas tur att gå in med kapital eller inte. 

D. Ruta D i matrisen, se figur 5, beskriver en situation där bankens arbetsprocess 
var omfattande. Mycket informationsunderlag och hjälp av kollegor behövdes då 
beslutet var svårt att fatta. Företaget på vilket beslutet gäller är kompetent sett 
till ledning, finansiell prestation och ställning samt en låg riskbild och ett lågt 
behov av säkerheter ifrån bankens sida. Det finns även en tidigare relation till 
företaget. Det som gör beslutet svårt att fatta för banktjänstemannen i denna del 
av matrisen är svårt att sätta fingret på. Då kompetensen visar på ett företag med 
låg risk, fint resultat, en duktig ledning och egentligen det mesta som studien 
visar vara positiva signaler kopplat till att lån beviljas. Här ser vi till enskilda 
företag och förstå att kontexten kan göra beslutet komplicerat. Komponent 1, 
kompetens, innefattar i sina begrepp bland annat inte marknad och produkt i stor 
utsträckning vilket kan tänkas vara en förklaring till den omfattande 
arbetsprocessen. Trots att företaget är kompetent betyder det inte att banken inte 
lägger ner tid på beslutet ifall produkterna exempelvis är komplicerade eller 
marknaden svårbedömd kan det behövas mer tid. Intervjuperson 5 förklarar att 
de har personer på kontoret som är experter inom vissa givna marknader för 
situationer där marknad och produkt är svåra att hantera för en person som inte 
är insatt. 

5.3.2 Tillit i kreditbedömningen   

Den andra matrisen, som illustreras i figur 6, visar hur komponent 1 och 3 tillsammans 
påverkar banktjänstemännens beslutsfattande. Den vågräta axeln behandlar komponent 
1 och således företagets kompetens medan den lodräta axeln behandlar komponent 3, 
relationen till företaget. Sammantaget beskriver denna matris hur banktjänstemännen 
fattar beslut under osäkerhet. Då både komponent 1 och 3 innefattar företagets 
finansiella prestation blir analysen lite motsägande i det anseendet. Analysen kommer 
emellertid att utgå ifrån komponenternas huvudsakliga betydelse som argumenterats för 
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i respektive komponentanalys, det vill säga kompetens och relation. Data från 
intervjuerna finns att tillgå i bilaga 3.  

 

Figur 6. Matris bestående av komponent 1 och 3 

A. Ruta A, se figur 6, beskriver en situation där, i linje med komponent 3, bankens 
relation till företaget är av kortvarig art medan företagets finansiella prestation är 
stark. I linje med komponent 1 är företaget i låg grad kompetenta där 
kompetensen syftar till företagets ledning, finansiella prestation och där 
riskbilden samt krav på säkerheter är hög. Båda komponenterna innefattar som 
sagt till viss del liknande begrepp. I fallet för ruta A går det att, om perspektivet 
är komponenternas huvudsakliga betydelse, säga att företaget inte är kompetent. 
Tillit eller positiva signaler kommer alltså inte ifrån det klassiska ”bra” eller 
”fina” företaget. Det finns inte heller någon relation till företaget och således 
inte heller någon tillit som härstammar ifrån en god relation. Analysen blir lite 
svår då komponent 3 egentligen föreslår att då relationen saknas förlitar sig 
banken på de finansiella prestationerna för att fatta beslut. Med det i åtanke får 
vi se till komponent 1, som förklarar en större del av variansen i den 
övergripande bilden, och se till den komponenten för vägledning gällande 
finansiell prestation och kompetens. Ruta A beskriver således en situation där 
banken har ett lågt förtroende till företaget då varken kompetensen eller 
relationen talar för att någon tillit ska finnas till företaget. Det kommer att vara 
svårt för företaget att få sin låneansökan beviljad i detta fall då 
informationsproblematiken är hög eftersom det inte finns någon tillit till 
företaget från bankens sida. 

B. Ruta B, se figur 6, beskriver en situation där, i linje med komponent 3, bankens 
relation till företaget är av kortvarig art. I linje med komponent 1 är företaget i 
fråga även kompetent sett till finansiell prestation, företagsledning, riskbilden är 
låg och kravet på säkerheter lågt. Då relationen till företaget inte är långvarig 
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kan banken inte förlita sig på den för att finna tillit till företaget. Då relationen 
saknas får banken förlita sig på företagets kompetens och finansiella prestation 
för att fatta beslut. I detta fall var kompetensen och den finansiella prestationen, 
i enighet med komponent 1, god och således hittar banken tillit i det avseendet. 
Informationsproblem blir alltså mindre i denna ruta då tilliten är lite högre än i 
ruta A där varken relation eller kompetens fanns för att skapa tillit. Endast en 
viss informationsproblematik då banken kan lita på information i större 
utsträckning till följd av tillit från kompetensen. 

C. Ruta C, se figur 6, beskriver en situation där, i linje med komponent 3, bankens 
relation till företaget långvarig. Vidare så är kompetensen i företaget, i linje med 
komponent 1, låg sett till företaget och företagsledningens kompetens, finansiell 
prestation samt att riskbilden och krav på säkerheter är hög. I situationen som 
gäller i ruta C är det bara en viss informationsasymmetri som äger rum. Det som 
hindrar situationen från att vara totalt informationsasymmetrisk är den 
långvariga relationen som finns mellan banktjänstemannen och företaget. 
Företagets kompetens talar inte för att banktjänstemannen ska ge dem sin tillit 
då de inte presterat finansiellt eller visat kompetens. Den långvariga sociala 
relation som banken och företaget har leder emellertid till ökad tillit och därmed 
minskad informationsasymmetri. Banken kan lita på en större del av 
informationen till följd av den långvariga relationen. 

D. Ruta D, se figur 6, beskriver en situation där banken, i linje med komponent 3, 
har en långvarig relation till företaget. Företagets kompetens är i linje med 
komponent 1 hög sett till företaget och företagsledningens kompetens, finansiell 
prestation samt en låg riskbild och ett lågt krav på säkerheter ifrån bankens sida. 
Här befinner sig banktjänstemannen och företaget i en situation där 
informationsasymmetrin är låg och således tilliten hög. Den långvariga 
relationen leder till att banken kan lita på företaget utifrån den sociala aspekten. 
Vidare finner banktjänstemannen förtroende och tillit i företagets kompetens sett 
till ledning finansiell prestation med mera. Det råder alltså en låg grad av 
informationsasymmetri där banken följaktligen kan lita på företagets 
information i större utsträckning än i fallet för A, B eller C.  

5.4 Processen för beslutfattande 
Ser vi till banktjänstemännens beslutsfattande efter alla dessa analyser av komponenter, 
kluster med mera så kan en del analyser göras. Beslutsfattandeprocessen antogs på 
förhand vara mer komplicerad än vad den var, sett till hur dimensionerna ser ut. Av de 3 
dimensionerna som kommer ifrån komponenterna i principalkomponentanalysen 
förklarade den första och största komponenten ca 35 % av det totala beslutsfattandet. 
Varpå den näst största och tredje största förklarade ca 10 % vardera. Det tål att nämnas 
att dimensionerna i sig, framförallt den första, bestod av många begrepp och var i sig 
komplexa. Om banktjänstemännen har det klart för sig hur denne ska reda ut alla 
begreppen i den första dimensionen förklarar den dimensionen en stor del av beslutet att 
det nästan går att använda den som tumregel för beslut. Detta styrks av Kelly (1955) 
som menar att människan skapar en uppsättning av hypoteser och förutfattade meningar 
utifrån tidigare intryck och erfarenheter. Tversky och Kahneman (1974) menar likt 
Kelly (1955) att beslutsfattande kan grunda sig i vad som fungerat tidigare fattar beslut 
utifrån det och väljer ibland bort övriga faktorer till fördel för det som visat sig fungera. 
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6. SLUTSATSER & AVSLUTANDE DISKUSSION 

I detta kapitel kommer vi att presentera studiens slutsatser utifrån de signaler som visat 
sig vara mest centrala vid kreditbedömningen av småföretag, samt banktjänstemännens 
hantering av informationsasymmetri. Slutsatserna kommer att fokusera på de signaler 
och områden som visat sig mest betydelsefulla samt huruvida karaktärsdrag hos en 
företagsledning var av betydelse vid agentproblematik. Mer konkret kommer studiens 
två första delsyften att besvaras i detta kapitel medan studiens tredje delsyfte besvarats i 
matris 1 och 2. Kapitlet avrundas med en avslutande diskussion med fokus på vad 
studiens bidrag, förslag på vidare forskning samt intressanta upptäckter som inte 
härrör studiens syfte. 

6.1 Slutsatser utifrån studiens syften 

Genom empiri från de intervjuer vi har genomfört har vi erhållit information om vilka 
signaler som ter sig betydelsefulla vid kreditbedömningen av småföretag, samt hur 
arbetsprocesserna för att hantera informationsasymmetri ser ut. Vi har vidare utvecklat 
en analysmodell utifrån studiens teoretiska grunder och den empiri som samlats in, vilka 
har analyserats tillsammans. 

1. Identifiera viktiga signaler i bankhandläggares kreditbedömning av småföretag. 

Genom empiri från de intervjuer vi har genomfört har vi erhållit information om vilka 
signaler som ter sig betydelsefulla vid kreditbedömningen av småföretag. Erfarenhet 
och kompetens hos en företagsledning har visat sig ha stor betydelse eftersom detta 
inbegriper området humant kapital i företaget. Det vill säga en företagsledning som har 
lång erfarenhet har haft möjlighet att samla på sig kompetent personal och 
trovärdigheten att företaget kommer att lyckas med framtida projekt ökar (Bruns, 2008). 
Detta styrks även av banktjänstemännen som har visat ett samband mellan en kompetent 
och erfaren företagsledning och bankens tillit till företaget.  

Andra signaler som har visat betydande inverkan på beslut om finansiering är kopplade 
till karaktärsdrag hos företagsledningen. Empirin i vår studie har visat att en analytisk 
och målmedveten ledning, tillsammans med realism och öppenhet fungerar som positiva 
karaktärsdrag och ökar tilliten till företaget och dess framtid. MacMillan (1987) menar 
att positiva karaktärsdrag hos en företagsledning kan fungera som en motkraft till 
problematiken med informationsasymmetri som finns mellan dessa två parter. Genom 
principalkomponentanalysen kan vi påvisa att företagsledningens erfarenhet och 
kompetens samt dess positiva karaktärsdrag är ytterst centrala för småföretagens 
framgång och fortsatta överlevnad.  

Signaler kopplade till finansiella mått har genomgående en stark påverkan på 
banktjänstemännens bedömningar av småföretag. Mason och Stark (2004) menar att ett 
företag som har knapphändig information eller ingen information om sin finansiella 
historik kommer att vara svårbedömda då banken tvingas att göra prognoser för 
företagets framtid alternativt välja att inte finansiera företagets investeringar då för 
mycket information saknas. Denna slutsats förefaller sig logisk då ett företag med tydlig 
finansiell information kan minimera bankens risk då informationsgapet mellan de två 
parterna har reducerats. I vår studie kan vi påvisa att ett starkt kassaflöde, tidigare 
lönsamhet och en hög soliditet har en direkt koppling till varandra och att det bidrar till 
en större tillit till företaget och dess framtid. Dessa tre signaler kan på så sätt göra att 
banken bortser från osäkerheten kopplad till opportunistiskt beteende och visar på att 
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företaget delvis kan använda egna medel för att finansiera verksamheten och framtida 
projekt. Agentproblem som kan finnas relaterat till information om företagsledning och 
personligheten hos denna kan delvis förbises om företaget har ett starkt finansiellt 
resultat och finansiell information som banken kan ta del av. Bruns (2008) menar att 
erfarenheten som mynnar ut i kompetensen hos en företagsledning är vital för 
banktjänstemannens beslutsfattande men vi menar att faktumet att ett företag innehar en 
oerfaren företagsledning kan förbises till förmån av finansiell information.  

För att lösa eller reducera problem kopplat till informationsasymmetri menar Berger och 
Udell (2006) att det är viktigt att banken skapar en relation med företaget och 
företagsledningen för att på så sätt få klarhet i vilka värden som är går att kvantifiera, 
exempelvis kan det röra sig om företagets nätverk, dess leverantörer och kunder. 
Relationen medför sociala skyldigheter som innebär att det finns förväntningar av tillit 
som i sin tur leder till logisk finansiering (Venkataraman, 1997). I vår studie har 
relationen visat sig betydande när de två parterna vill reducera informationsasymmetri 
och skapa tillit. Utöver relationen så är företaget och ledningens kompetens en 
betydande faktor för att reducera informationsasymmetri, då det skapar en tillit och 
trovärdighet att företaget kommer att genomföra framtida projekt framgångsrikt.  

2. Identifiera arbetsprocesser för hantering av informationsasymmetri.  

Arbetsprocessen för banktjänstemännen påverkas i hög grad av småföretagens riskbild. 
En hög risk kommer att leda till mer tid och resurser går till bankens beslutsfattande och 
övervakning av investeringen och i förlängningen företaget i sig. Bruns (2008) menar 
att en låg riskbild i företaget har ett positivt samband med beviljad finansiering. I 
banktjänstemannens arbetsprocess är en hög risk en del av en rådande agentproblematik 
och kan härledas till informationsasymmetri mellan företaget och banken. Banken 
strävar efter att samla in så mycket information som möjligt för att minimera risken att 
finansiera ett företag som har låg potential att lyckas. På grund av att 
banktjänstemännen ofta tar hjälp av medarbetare samt att många av besluten är svåra att 
fatta visar på att det råder informationsbrist. Antaganden och subjektiva bedömningar 
om företaget och dess ledning görs för att bygga en grund för besluten. Arbetsprocessen 
kan trots en kompetent och erfaren ledning, god finansiell ställning samt låg risk bli 
komplex då kreditbedömningen innehåller kontextuella områden som inte har en tydlig 
betydelse i bedömningen av småföretag. Inom dessa områden kan marknad och 
företagets produkt/tjänst göra avtryck och göra bedömningen svårare trots att de 
områden som visat sig vara centrala är tillfredsställande. Det empiriska materialet tyder 
även på att banken kan komma att behöva utvärdera huruvida ägarna ska gå in med 
kapital eller om banken vill åta sig finansieringen.  

3. Utveckla en analysmodell för bankernas hantering av signaler vid 
kreditbedömningen av småföretag.  

Med utgångspunkt i studiens teoretiska grunder och empirin som samlats in har en 
analysmodell utvecklats för att tillsammans öka förståelsen för signaler som är viktiga 
vid kreditbedömning av småföretag och hur dessa signaler hanteras.  
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6.2 Avslutande diskussion 

Genom vår studie så har bidrar vi till en förståelse för hur banktjänstemännens 
arbetsprocess ser ut vid kreditbedömning av småföretag. Med tre olika komponenter så 
visar vi att företaget och företagsledningens kompetens och erfarenhet kan reducera 
informationsasymmetrin som är rådande i förhållandet mellan företag och bank. 
Relationen mellan företagen och banken är en betydande faktor vid bankens bedömning 
av företaget. Vi har även identifierat signaler som visat sig vara centrala för 
banktjänstemannen vid bedömning av småföretag. Genom detta har vi bidragit till en 
ökad förståelse om vilka signaler som kan relateras till en reducering av 
informationsasymmetri och därmed betydande vid beslut om finansiering. Studien är 
genomförd med grund i att förstå banktjänstemannens tankedimensioner och dess 
komplexitet när information om företag och företagsledningen ska utgöra en grund för 
beslut. Under studiens gång har vi erhållit insikter om banktjänstemannens 
arbetsprocess ser ut och genom det empiriska materialet har vi fått en djupare förståelse 
för hur bankerna arbetar i praktiken då vi i samband med intervjuerna uppfattat deras 
diskussioner och terminologi gällande krediter, säkerheter och risk. Vidare har studien 
utvisat att rapporteringen härrörande humant kapital mellan företag och finansiär inte 
karaktäriseras av den problematik som Wyatt (2008) beskriver gällande bankens 
svårigheter att mäta humant kapital då banktjänstemännen bevisligen värderar och 
använder information gällande humant kapital i sina bedömningar av företagen. Detta 
antas bero på att studiens företag är mindre till storleken än de Wyatt (2008) studerat 
och är således enklare för banktjänstemannen att bilda sig en uppfattning av.  

6.2.1 Förslag till fortsatt forskning  

Vårt förslag till fortsatt forskning är att likt vår studie studera bankernas arbetsprocess 
och de signaler som är mest centrala vid kreditbedömning av företag, med skillnaden att 
göra en jämförande studie mellan små och stora städer. Detta ämne togs upp under en 
intervju där vi fick insikt i att det kan finnas skillnader i hur bankernas arbetsprocess ser 
ut och i förlängningen hur kreditbedömningen av företag går till beroende på stadens 
storlek där banken verkar. Banktjänstemannen menade att banker i stora städer inte har 
samma möjlighet att känna till det närliggande näringslivet och dess företag i samma 
utsträckning som banker i små städer. Om vi utgår ifrån att detta stämmer bör en studie 
kunna påvisa att banker i små städer lägger större vikt vid signaler kopplat till företaget 
och ledningen då det finns mer information att tillgå gällande företaget och ledningens 
kompetens. Informationsasymmetrin mellan banken och företaget bör alltså vara mindre 
i små städer jämfört med stora städer. 

Ett ytterligare förslag till fortsatt forskning gäller mätningen av humant kapital som 
nämns i slutsatserna. Genom det empiriska materialet har vi sett att banktjänstemännen 
har en ganska tydlig bild av det humana kapitalet i företagen, både sett till ledning och 
företaget i sig. Det visade sig mätproblematiken som Wyatt (2008) argumenterar för 
inte gäller för de personer vi har intervjuat i vår studie. Vi menar att det beror på att 
företagen i vår studie är mindre än de företag Wyatt (2008) studerat och detta antagande 
hade varit intressant att undersöka och forska vidare på. Detta skulle förslagsvis kunna 
genomföras genom en komparativ studie mellan banktjänstemännens uppfattning av 
humant kapital i mindre respektive större företag.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Signaler och begreppsområden 

LÅG 1        HÖG 7  

Företaget har haft låg lönsamhet 

tidigare år 

       Företaget har haft hög lönsamhet 

tidigare år 

Företaget har svagt kassaflöde        Företaget har ett starkt 

kassaflöde  

Låg riskbild i företagets 

verksamhet 

       Hög riskbild i företagets 

verksamhet 

Dålig finansiell ställning (låg 

soliditet) 

       God finansiell ställning (hög 

soliditet) 

Företaget har låg 

konkurrenskraft på marknaden 

       Företaget har hög 

konkurrenskraft på marknaden 

Låg vinstpotential hos företaget        Hög vinstpotential hos företaget 

Företaget har en enkel 

produkt/tjänst 

       Företaget har en komplex 

produkt/tjänst 

Låg konkurrens på marknaden        Hög konkurrens på marknaden 

Låg tillväxt på den givna 

marknaden 

       Hög tillväxt på den givna 

marknaden 

Marknaden är i låg grad 

dynamisk 

       Marknaden är i hög grad 

dynamisk 

Låg tillväxttakt i företaget        Hög tillväxttakt i företaget 

Företaget har lite erfarenhet av 

liknande investeringar 

       Företaget har mycket erfarenhet 

av liknande investeringar 

Företaget har ett litet 

verksamhetsrelevant nätverk 

       Företaget har ett stort 

verksamhetsrelevant nätverk 

Företaget har en i låg grad 

fungerande kundstruktur 

       Företaget har en i hög grad 

fungerande kundstruktur 

Företaget är i låg grad kunniga 

inom verksamheten 

       Företaget är i hög grad kunniga 

inom verksamheten 
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Företagsledningen har liten 

erfarenhet i ledningsposition 

       Företagsledningen har lång 

erfarenhet i ledningsposition 

Företagsledningen har låg grad 

av verksamhetsrelevant 

kompetens 

       Företagsledningen har hög grad 

av verksamhetsrelevant 

kompetens 

Låg målmedvetenhet hos 

företagsledningen 

       Hög målmedvetenhet hos 

företagsledningen 

Företagsledningen har låg 

potential att genomföra 

investeringen framgångsrikt 

(förtroende från bankmannen) 

       Företagsledningen har hög 

potential att genomföra 

investeringen framgångsrikt 

(förtroende från bankmannen) 

Företagsledningen har låg 

förmåga att leda 

(ledaregenskaper) 

       Företagsledningen har hög 

förmåga att leda 

(ledaregenskaper) 

Företagsledning hade låg grad av 

realism och öppenhet 

       Företagsledning hade i hög grad 

av realism och öppenhet 

Företagsledningen fattar i låg 

grad beslut på känsla 

       Företagsledningen fattar i hög 

grad beslut på känsla 

Företagsledningen är i låg grad 

analytisk och systematiskt i sitt 

beslutsfattande 

       Företagsledningen är i hög grad 

analytisk och systematiskt i sitt 

beslutsfattande 

Lågt krav på säkerheter från 

bankens sida 

       Högt krav på säkerheter från 

bankens sida 

Företaget står för en liten del av 

investeringen 

       Företaget står för en stor del av 

investeringen 

Banken använder ett litet 

informationsunderlag för 

beslutet 

       Banken använder ett stort 

informationsunderlag för beslutet 

Banktjänstemannen fattar i stor 

utsträckning beslutet på egen 

hand 

       Banktjänstemannen fattar i stor 

utsträckning beslutet tillsammans 

med medarbetare  

Kreditbeslutet var enkelt att fatta        Kreditbeslutet var svårt att fatta 

 

Banktjänstemannen använder sig 

        

Banktjänstemannen använder sig 
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i låg grad av externa referenser i 

bedömningen 

i hög grad av externa referenser i 

bedömningen 

Ingen tidigare relation mellan 

långivare och låntagare 

       Långvarig relation mellan 

långivare och låntagare 

Banken övervakar 

företaget/investeringen efter 

beslutet i låg grad  

       Banken övervakar 

företaget/investeringen efter 

beslutet i hög grad 

Företaget och banken har glesa 

kontakter 

       Företaget och banken har täta 

kontakter 
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Bilaga 2. Klusteranalys     

100 90 80 70

100 90 80 70 60

FA3B (Anneli Sparbanken)
NB1B (Niklas Nordea)
NB2B (Niklas Nordea)
NI4A (Ida Nordea)
NI1B (Ida Nordea)
SC6B (Cecilia Swedbank)
SC5A (Cecilia Swedbank)
SC2B (Cecilia Swedbank)
SC4B (Cecilia Swedbank)
HE2B (Ellinor Handelsbanken)
SB1B (Benny Swedbank)
SB4A (Benny Swedbank)
HE3B (Ellinor Handelsbanken)
NB1B (Britta Nordea)
FK3B (Kenth Sparbanken)
FK4A (Kenth Sparbanken)
FK2B (Kenth Sparbanken)
HK2A (Anna K Handelsbanken)
FC3B (Annika Sparbanken)
FC2B (Annika Sparbanken)
FC1B (Annika Sparbanken)
FA4B (Anneli Sparbanken)
FA2B (Anneli Sparbanken)
FK1B (Kenth Sparbanken)
NB3B (Britta Nordea)
SK2B (Kent Swedbank)
SK3B (Kent Swedbank)
SK4B (Kent Swedbank)
SK1B (Kent Swedbank)
NI2B (Ida Nordea)
FC4B (Annika Sparbanken)
NB2B (Britta Nordea)
NB4B (Britta Nordea)
HE1B (Ellinor Handelsbanken)
HK4B (Anna K Handelsbanken)
HK1B (Anna K Handelsbanken)
HK3B (Anna K Handelsbanken)
SC1B (Cecilia Swedbank)
SC3B (Cecilia Swedbank)
NB3B (Niklas Nordea)
SB3B (Benny Swedbank)
SB5B (Benny Swedbank)
HN1B (Anna Handelsbanken)
HN3B (Anna Handelsbanken)
HN2B (Anna Handelsbanken)
SB2A (Benny Swedbank)
NI3A (Ida Nordea)
NB4A (Niklas Nordea)
NB5A (Niklas Nordea)
FA1A (Anneli Sparbanken)
HE4B (Ellinor Handelsbanken)

Banktjanstemannen anvander sig i lag grad av externa referenser i bedomningen Banktjanstemannen anvander sig i hog grad av externa referenser i bedomningen
Foretaget star for en liten del av investeringen Foretaget star for en stor del av investeringen

Lag tillvaxttakt i foretaget Hog tillvaxttakt i foretaget
Lag vinstpotential hos foretaget Hog vinstpotential hos foretaget

Foretaget har lag konkurrenskraft pa marknaden Foretaget har hog konkurrenskraft pa marknaden
Lag tillvaxt pa den givna marknaden Hog tillvaxt pa den givna markanden

Marknande ar i lag grad dynamisk Marknaden ar i hog grad dynamisk
Foretaget har en enkel produkt/tjanst Foretaget har en komplex produkt/tjanst

Hog konkurrens pa marknaden Lag konkurrens pa marknanden
Hogt krav pa sakerheter fran bankens sida Lagt krav pa sakerheter fran bankens sida

Foretaget har haft lag lonsamhet tidigare ar Foretaget har haft hog lonsamhet tidigare ar
Foretaget har svagt kassaflode Foretaget har ett starkt kassaflode

Dalig finansiell stallning (lag soliditet) God finansiell stallning (hog soliditet)
Hog riskbild i foretagets verksamhet Lag riskbild i foretagets verksamhet

Foretagsledningen fattar i hog grad beslut pa kansla Foretagsledningen fattar i lag grad beslut pa kansla
Foretaget och banken har glesa kontakter Foretaget och banken har tata kontakter

Banken overvakar foretaget/investeringen efter beslutet i lag grad Banken overvakar foretaget/investeringen efter beslutet i hog grad
Banken anvander ett litet informationsunderlag for beslutet Banken anvander ett stort informationsunderlag for beslutet

Banktjanstemannen fattar i stor utstrackning beslutet pa egen hand Banktjanstemannen fattar i stor utstrackning beslutet tillsammans med medarbetare
Ingen tidigare relation mellan langivare och lantagare Langvarig relation mellan langivare och lantagare

Foretagsledningen har liten erfarenhet i ledningsposition Foretagsledningen har lang erfarenhet i ledningsposition
Foreateget har lite erfarenhet av liknande investeringar Foretaget har mycket erfarenhet av liknande investeringar

Foretaget har ett litet verksamhetsrelevant natverk Foretaget har ett stort verksamhetsrelevant natverk
Foretagsledningen ar i lag grad analytisk och systematisk i sitt beslutsfattande Foretagsledningen ar i hog grad analytisk och systematisk i sitt beslutsfattande

Foretagsledningen har lag formaga att leda Foretagsledningen har hog formaga att leda
Lag malmedvetenhet hos foretagsledningen Hog malmedvetenhet hos foretagsledningen

Foretagsledning hade lag grad av realism och oppenhet Foretagsledning hade hog grad av realism och oppenhet
Foretagsledningen har lag potential att genomfora investeringen framgangsrikt Foratagsledningen har hog potential att genomfora investeringen framgangsrikt

Foretagsledningen har lag grad av verksamhetsrelevant kompetens Foretagsledningen har hog grad av verksamhetsrelevant kompetens
Foretaget är i lag grad kunniga inom verksamheten Foretaget är i hog grad kunniga inom verksamheten
Foretaget har en i lag grad fungerande kundstruktur Foretaget har en i hog grad fungerande kundstruktur

Kreditbeslutet var svart att fatta Kreditbeslutet var enkelt att fatta

3 2 2 2 2 1 1 1 1 4 1 1 5 3 4 2 3 4 4 6 5 1 1 3 2 2 2 2 2 2 4 1 2 3 2 2 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 4
4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 5 1 6 2 3 3 5 5 2 5 2 3 3 3 3 3 4 5 4 3 3 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 2 1 1 1 1 7
6 6 7 3 6 4 4 4 3 5 2 1 4 3 2 2 2 3 2 3 1 3 5 2 4 4 5 5 6 6 6 4 4 4 4 5 5 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 2 2 1 3
6 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 5 7 4 4 5 5 5 5 6 6 7 6 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 2 2 4 4
6 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 2 4 4 6 6 4 4 5 5 6 6 6 5 4 7 5 5 5 4 5 4 4 3 4 5 7 5 5 4 6 3 3 4 2
5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 2 5 4 3 3 3 2 1 4 2 4 4 2 4 4 5 5 6 5 5 6 5 3 4 4 4 4 3 3 6 5 7 7 7 6 3 3 4 4 4
4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 2 4 5 5 3 2 2 1 4 4 4 4 2 2 6 4 4 4 6 4 4 6 4 3 5 2 4 1 3 3 6 3 2 2 2 5 3 1 4 4 4
7 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 5 4 3 3 3 1 1 1 2 4 3 2 5 4 6 6 5 4 6 6 3 2 5 2 2 1 3 4 2 2 1 1 1 3 3 1 1 4 5
6 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 6 5 5 4 4 6 2 1 1 1 4 3 5 5 2 2 5 3 4 6 3 3 3 4 4 4 5 4 5 2 1 1 1 2 2 2 3 4 3
4 3 3 2 2 4 4 3 4 4 2 1 3 3 2 5 4 3 1 2 2 5 4 4 4 4 4 4 3 2 3 5 4 5 4 4 5 6 3 5 6 6 1 1 1 1 2 2 2 4 1
4 3 3 2 5 5 4 3 1 2 3 1 1 3 2 2 4 4 3 2 2 7 7 5 4 3 4 4 3 6 6 6 6 7 4 7 7 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 2 2 1 1
3 3 3 4 4 5 4 4 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 3 3 2 5 7 5 3 4 5 5 5 6 6 6 5 5 5 7 7 5 5 5 6 6 4 5 4 4 2 2 2 1 1
3 4 4 3 5 4 4 3 4 2 5 6 2 2 2 2 2 2 4 2 2 7 7 4 3 5 5 6 5 7 6 6 6 7 5 5 5 5 5 6 2 6 7 4 4 1 2 2 2 2 1
3 4 5 4 3 4 5 5 4 4 3 3 1 5 3 5 5 3 4 3 2 4 3 5 4 4 4 4 5 4 2 7 7 7 6 6 5 7 7 6 3 5 7 7 6 1 3 2 3 4 4
6 5 5 3 5 5 6 6 5 6 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 2 7 4 2 5 4 5 5 5 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 2 5 5 5 2 2 3 5 6 4
7 6 6 1 5 4 4 4 5 5 5 4 7 6 4 4 4 5 5 4 7 7 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 7 6 7 4 4 5 5 5 5 3 7 7 4 1 5 3 2 3
7 6 6 5 5 4 4 4 5 5 5 7 5 5 5 4 4 5 7 4 7 5 4 3 3 4 5 5 4 5 3 3 3 3 6 6 7 4 5 5 6 4 4 7 7 4 5 3 1 1 4
6 7 6 7 7 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3 7 7 7 2 3 2 3 4 5 6 6 7 7 2 2 4 3 4 4 4 6 5 5 2 3 3 7 6 7 2 3 2 6
7 4 4 6 6 7 7 7 7 2 3 5 5 2 5 4 3 4 7 7 7 5 4 2 2 5 5 5 5 6 7 5 5 3 4 4 5 7 7 4 5 2 2 4 5 7 7 5 3 2 1
1 2 3 5 5 4 3 5 4 5 6 7 5 4 5 5 2 2 1 7 7 7 4 4 4 7 7 6 3 4 7 7 5 5 7 7 5 7 7 4 5 3 7 7 1 1 3 6 2 4 1
5 6 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 2 5 2 3 1 4 7 7 2 3 7 7 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 5 5 5 4 6 6 5 4 2 2 1 2 2 2 4
4 2 3 3 4 4 4 5 4 5 6 1 2 4 3 3 2 2 1 7 7 7 4 5 6 5 5 5 5 6 7 7 7 5 7 5 4 5 4 4 5 6 7 3 3 3 2 1 1 2 4
7 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 3 4 7 6 7 4 6 7 5 5 5 5 6 7 7 6 7 6 5 4 4 4 3 6 6 6 4 3 5 3 2 3 2 2
6 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 4 3 4 4 6 7 4 6 5 5 6 6 6 6 7 6 5 6 6 7 6 3 5 4 5 4 5 5 5 3 2 2 4 5 4
6 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 4 7 7 6 6 7 6 6 6 5 6 7 7 6 6 7 7 7 5 5 4 5 5 5 5 5 4 2 3 3 3 2
7 7 5 5 5 7 7 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 5 7 7 7 4 4 6 5 5 5 5 5 4 2 5 5 4 3
7 6 5 5 5 5 5 4 4 5 6 6 5 4 3 4 4 4 5 5 7 6 7 6 6 6 6 6 6 5 7 7 6 7 7 7 7 5 5 4 5 4 7 5 4 3 3 2 3 4 3
7 5 5 4 6 5 5 5 5 5 6 4 5 4 3 5 3 4 4 5 6 7 7 6 6 5 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 5 5 5 6 7 7 7 7 5 1 2 2 1 2
6 6 4 4 5 7 5 5 5 7 7 6 5 4 3 3 3 3 4 7 6 7 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 7 5 5 6 6 7 4 3 5 2 4 4 2 3
7 4 6 4 5 7 5 5 5 5 6 5 4 4 4 3 3 5 5 6 6 7 6 4 6 6 5 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 7 5 6 6 6 7 7 2 4 2 4 4 6 4
1 3 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 6 6 6 5 7 3 3 5 6 5 5 6 5 6 7 6 5 5 7 5 5 5 5 6 7 7 7 4 5 5 3 3 4 1
3 2 6 3 4 5 5 6 4 6 6 6 4 3 2 6 5 1 3 3 1 1 1 6 6 5 5 5 5 2 5 7 7 7 7 7 7 7 3 5 5 7 7 6 4 3 2 5 4 1 6

Focus Composite Elements Andreas & Oskar



 57 

Bilaga 3. Principalkomponentanalys  
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Percentage Variance in Each Component 

     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18 

 35,02 10,47  7,63  6,68  5,13  4,69  3,88  3,52  2,81  2,47  2,17  1,92  1,89  1,63  1,37  1,30  1,12  1,10   % 

 35,02 45,49 53,12 59,80 64,92 69,61 73,49 77,01 79,82 82,29 84,46 86,38 88,27 89,91 91,28 92,58 93,69 94,80   Cumulative % 

 

Element Loadings on Each Component 

          1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18 

 ———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————— 

  1 |  2,62 -0,58  0,64  0,31 -0,66  0,79  0,46 -0,31 -0,02  0,14  0,17  0,36  0,18 -0,42  0,00  0,33  0,32 -0,21  HK1B  

  2 | -2,10 -0,33  0,67 -0,09  0,47  1,62  0,25 -0,49 -0,06 -0,61  0,06  0,41 -0,01 -0,59  0,28 -0,42  0,14 -0,03  HK2A  

  3 |  1,89 -0,07  0,75 -0,22 -0,26  0,63  0,36 -0,85 -0,24  0,74 -0,08 -0,24 -0,12 -0,81 -0,26  0,69 -0,09  0,30  HK3B  

  4 |  2,36 -0,26 -0,82 -0,02 -0,65  0,16  0,14  0,26  0,16  0,17 -0,03 -0,23  0,07  0,13 -0,23  0,35  0,05  0,04  HK4B  

  5 |  1,82 -1,45  0,17  1,02 -0,58 -1,19 -1,06  0,74 -0,42 -0,09 -0,35  0,10 -0,05 -0,48  0,05 -0,59  0,02  0,56  HN1B  

  6 | -1,01  0,54  2,24  0,07 -1,15 -0,31 -0,71  0,78  0,56 -0,18  0,21 -0,25  0,55  0,20 -0,53  0,00  0,31 -0,38  HN2B  

  7 |  0,75 -0,91  1,29  1,09 -1,03 -0,21 -0,08  0,87  0,65 -0,22  0,15  0,57  0,05 -0,84 -0,33  0,28 -0,16 -0,02  HN3B  

  8 | -2,69 -1,28 -1,05 -0,79  1,36 -0,05  0,21  1,18 -0,20 -0,64 -0,64 -0,16  0,38 -0,44 -0,08  0,47  0,01  0,33  FA1A  

  9 |  0,72  0,07  1,54 -0,67  1,65  1,06 -0,39  0,67 -0,56  0,37  0,03  0,55 -0,19  0,02 -0,36 -0,36 -0,02  0,57  FA2B  

 10 |  0,77  2,34 -0,05 -1,69 -0,28  0,65  0,34  0,35  0,39  0,27 -0,24 -0,50 -0,17  0,04 -0,85 -0,67 -0,50  0,20  FA3B  

 11 |  2,68  0,21 -0,07  0,75  0,82  0,91 -0,12  0,98  0,07 -1,16 -0,65  0,09 -0,17  0,57  0,02  0,52 -0,40 -0,36  FA4B  

 12 |  0,28  1,93 -1,33  2,07  0,00  1,34 -0,89  0,23  0,31  0,06  0,37 -0,71  0,48  0,09  0,05  0,22  0,09  0,35  FC1B  

 13 | -0,25  1,05 -0,88  1,89 -0,10 -0,21 -0,66 -1,11 -0,19 -0,20 -0,81  0,09  0,50 -0,19  0,06 -0,24 -0,38  0,17  FC2B  

 14 | -2,16  0,94  1,25  0,90 -0,52  0,25  0,35 -0,40 -0,54 -0,30 -0,48 -0,97 -0,98 -0,22  0,34  0,10  0,01 -0,07  FC3B  

 15 |  2,42  1,37 -0,65  0,06  0,87 -0,44 -0,25 -0,75 -0,89  0,49  0,12  0,64  0,04 -0,23 -0,11 -0,07  0,14 -0,52  FC4B  

 16 |  0,39 -0,69 -0,57  0,50 -0,23  0,11 -0,24  0,37 -0,13  0,31  0,12  0,33 -0,34  0,14 -0,03 -0,75  0,65  0,16  SB1B  

 17 | -1,84  1,14  0,66 -0,07  0,73 -0,76 -1,13 -0,45  1,00  0,11  0,01  0,39 -0,54  0,05  0,02 -0,07  0,24 -0,34  SB2A  

 18 |  0,78  0,19 -0,21 -0,06  0,09  0,08  0,13 -1,06  1,08 -0,81  0,34  0,31 -0,42  0,06 -0,25  0,44  0,59  0,44  SB3B  

 19 | -0,80 -0,34 -1,03  1,01 -0,64 -0,16  1,07  1,04 -0,39  0,46 -0,02 -0,19 -1,54  0,22 -0,02 -0,04  0,37 -0,06  SB4A  

 20 |  1,29 -1,37  0,52 -0,29 -0,25 -0,08 -1,06 -0,64  0,24 -0,65  0,41  0,37 -0,76  0,82  0,42  0,05 -0,41  0,30  SB5B  

 21 | -1,52 -0,08 -0,61 -0,61 -0,21  0,45 -0,37  0,30  0,28 -0,36  0,75 -0,10  0,47 -0,23  0,53 -0,18  0,13  0,04  NB1B  

 22 |  3,14 -0,70 -0,77 -0,76  0,75 -0,86  0,37  0,05  0,32 -0,42  0,35 -0,37 -0,20 -0,55 -0,17 -0,23 -0,11 -0,12  NB2B  

 23 |  1,04 -0,32 -1,45 -1,16  0,02  0,07 -0,62 -0,14  0,28 -0,18 -0,02 -0,25 -0,15 -0,11  0,20 -0,06  0,25 -0,13  NB3B  

 24 |  1,90 -1,08  0,07 -0,19  0,34 -0,53 -0,20 -0,18  0,05 -0,08 -0,28 -0,48  0,17 -0,01 -0,04 -0,20 -0,27 -0,22  NB4B 

 25 |  0,91 -1,34  0,48  0,72  0,25 -0,30  1,22 -0,78  0,17  0,31 -0,05 -0,04  0,56  0,49 -0,08 -0,52 -0,29  0,43  SC1B  

 26 | -0,26 -0,36 -0,00  0,23  0,15 -0,66  0,48 -0,40  0,63  0,20 -0,32 -0,16  0,25  0,06 -0,12 -0,31  0,08 -0,22  SC2B  

 27 |  0,24  0,08  0,37  0,66  0,15 -0,10  1,41  0,10 -0,34 -0,52  0,20 -0,12  0,66  0,18 -0,12 -0,25  0,52 -0,29  SC3B  

 28 | -0,60  0,29 -0,37  0,16 -0,07 -0,30  0,42  0,28  0,80 -0,13 -0,33 -0,10 -0,01  0,80 -0,19 -0,20 -0,14  0,12  SC4B  

 29 | -0,13 -0,06  0,62 -0,42  0,55 -0,45  0,39 -0,22  0,73  0,22 -0,58 -0,40  0,08 -0,03 -0,11  0,11  0,07  0,11  SC5A  

 30 |  0,37  0,24  0,39 -0,07  0,57 -0,29  0,39 -0,56  0,36  0,42 -0,66  0,01 -0,18  0,29  0,16  0,47  0,15  0,17  SC6B  

 31 |  2,21 -1,03  0,23 -0,16 -0,42  0,72 -0,20 -0,13 -0,35  0,20 -0,20 -0,71  0,13  0,18  0,68 -0,40 -0,09 -0,60  HE1B  

 32 | -0,10 -0,29 -0,90 -0,36 -1,05  0,19 -0,29 -0,26 -0,02  0,24 -0,40  0,21  0,29 -0,12  0,11  0,13 -0,28  0,29  HE2B  

 33 | -1,13  1,25 -1,33 -0,48 -0,76  0,45  0,40  0,03  0,47  0,03  0,19  0,63 -0,41 -0,39 -0,02 -0,32 -0,48 -0,29  HE3B  

 34 | -2,81 -0,13 -0,78 -1,26 -1,64 -0,62 -0,38 -0,44 -1,18 -0,37 -0,40  0,38  0,30  0,54 -0,54  0,29  0,19  0,11  HE4B  

 35 |  0,04  1,11  0,47 -0,07  0,01 -0,42  0,14  0,15 -0,28  0,37  0,02  0,38  0,09  0,07  0,28  0,06 -0,01 -0,37  NI1B  

 36 |  1,58  1,43  0,86 -0,11  0,33 -0,27 -0,16  0,23 -0,63 -0,48 -0,37  0,33  0,22  0,26  0,15 -0,19  0,24 -0,31  NI2B  

 37 | -3,41  0,54  0,52  0,60  1,12 -1,16 -0,14 -0,02 -0,38 -0,03  1,02 -0,52 -0,04 -0,12  0,22  0,04 -0,52  0,11  NI3A 

 38 | -1,34  0,69 -0,06  0,51  0,45 -0,86 -0,03 -0,19 -0,49  0,09  0,33 -0,24  0,01 -0,08 -0,39  0,17  0,40  0,40  NI4A  

 39 |  1,06  0,82 -0,11 -1,00 -0,21 -0,83  0,01  0,05  0,12 -0,26 -0,05 -0,07 -0,04 -0,35  0,48 -0,04  0,24 -0,04  SK1B  

 40 |  0,96 -0,10 -0,96  0,09  0,43 -0,10  0,39  0,05 -0,03  0,14  0,44  0,21 -0,01 -0,09  0,32 -0,07  0,12  0,18  SK2B  

 41 |  1,28  0,42 -0,47 -0,00  0,22 -0,52 -0,04  0,52 -0,25  0,38  0,53  0,17  0,15  0,08 -0,15  0,56 -0,26 -0,13  SK3B  

 42 |  1,38  0,64 -0,22 -0,12  0,07 -0,45 -0,04  0,58 -0,32  0,34  0,39  0,09  0,08  0,23  0,12  0,44 -0,24 -0,13  SK4B  

 43 |  0,07 -1,31 -0,00 -0,21  0,23  0,98 -1,20 -0,43 -0,58  0,42  0,34 -0,56 -0,22  0,26 -0,78 -0,07  0,14 -0,15  FK1B  
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 44 | -2,02 -0,93  0,35 -0,56 -0,04  0,26 -0,10 -0,35 -0,23 -0,28  0,45 -0,51 -0,13 -0,20 -0,17  0,06 -0,26 -0,30  FK2B  

 45 | -2,58  0,06 -0,46  0,49 -0,12  0,31  0,65 -0,25 -0,38 -0,88 -0,10  0,57 -0,05 -0,22 -0,36 -0,22 -0,28 -0,16  FK3B  

 46 | -1,46 -1,10 -0,56 -0,02 -0,23  0,18  0,36 -0,15  0,31  0,13  0,91 -0,19  0,46  0,31 -0,03  0,06  0,07 -0,27  FK4A  

 47 | -0,63  1,21  0,54 -0,92 -0,38  0,55  0,19  0,56  0,06  0,44  0,02  0,05  0,43  0,29  0,85 -0,02  0,37  0,63  NB1B  

 48 | -0,44  0,30  0,76 -0,56 -0,97 -0,40  0,16  0,19 -0,02  0,23 -0,00 -0,02 -0,06 -0,28  0,49  0,03 -0,58  0,21  NB2B  

 49 |  0,13 -0,44  0,77 -0,49 -0,09  0,19  0,63 -0,35 -0,66 -0,23  0,22  0,23 -0,02  0,57  0,23  0,31 -0,17  0,19  NB3B  

 50 | -2,89 -1,27 -0,17  0,83  0,41  0,47  0,01  0,27  0,53  1,25 -0,10  0,76  0,06  0,31  0,00  0,10 -0,35 -0,30  NB4A  

 51 | -2,89 -1,05 -0,30 -0,53  0,50  0,11 -0,57  0,09  0,19  0,59 -1,00 -0,14  0,12 -0,24  0,26  0,23  0,36 -0,38  NB5A  
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Bilaga 4. Medelvärdesanalys 

Statistics for Composite Elements Andreas & Oskar 

  51 Elements (elements)  32 Constructs (constructs) 

 

Construct Statistics 

       Range Min Max Mean   SD 

  1:   1   7   1   7  3,8  1,7  Foretaget har haft lag lonsamhet tidigare ar--Foretaget har haft hog lonsamhet tidigare ar 

  2:   1   7   1   7  3,9  1,7  Foretaget har svagt kassaflode--Foretaget har ett starkt kassaflode 

  3:   1   7   1   7  3,7  1,6  Lag riskbild i foretagets verksamhet--Hog riskbild i foretagets verksamhet 

  4:   1   7   1   7  4,0  1,8  Dalig finansiell stallning (lag soliditet)--God finansiell stallning (hog soliditet) 

  5:   1   7   2   7  4,5  1,1  Foretaget har lag konkurrenskraft pa marknaden--Foretaget har hog konkurrenskraft pa marknaden 

  6:   1   7   2   7  4,5  1,0  Lag vinstpotential hos foretaget--Hog vinstpotential hos foretaget 

  7:   1   7   1   7  3,1  1,6  Foretaget har en enkel produkt/tjanst--Foretaget har en komplex produkt/tjanst 

  8:   1   7   2   7  4,6  1,4  Lag konkurrens pa marknanden--Hog konkurrens pa marknaden 

  9:   1   7   1   7  4,2  1,3  Lag tillvaxt pa den givna marknaden--Hog tillvaxt pa den givna markanden 

 10:   1   7   1   6  3,6  1,3  Marknande ar i lag grad dynamisk--Marknaden ar i hog grad dynamisk 

 11:   1   7   1   7  3,7  1,4  Lag tillvaxttakt i foretaget--Hog tillvaxttakt i foretaget 

 12:   1   7   1   7  4,2  1,8  Foreateget har lite erfarenhet av liknande investeringar--Foretaget har mycket erfarenhet av liknande investeringar 

 13:   1   7   2   7  4,7  1,4  Foretaget har ett litet verksamhetsrelevant natverk--Foretaget har ett stort verksamhetsrelevant natverk 

 14:   1   7   1   7  4,9  1,3  Foretaget har en i lag grad fungerande kundstruktur--Foretaget har en i hog grad fungerande kundstruktur 

 15:   1   7   2   7  5,4  1,3  Foretaget är i lag grad kunniga inom verksamheten--Foretaget är i hog grad kunniga inom verksamheten 

 16:   1   7   1   7  4,5  1,8  Foretagsledningen har liten erfarenhet i ledningsposition--Foretagsledningen har lang erfarenhet i ledningsposition 

 17:   1   7   2   7  5,3  1,5  Foretagsledningen har lag grad av verksamhetsrelevant kompetens--Foretagsledningen har hog grad av verksamhetsrelevant kompetens 

 18:   1   7   2   7  5,3  1,2  Lag malmedvetenhet hos foretagsledningen--Hog malmedvetenhet hos foretagsledningen 

 19:   1   7   1   7  5,2  1,6  Foretagsledningen har lag potential att genomfora investeringen framgangsrikt--Foratagsledningen har hog potential att genomfora investeringen framgangsrikt 

 20:   1   7   2   7  4,8  1,4  Foretagsledningen har lag formaga att leda--Foretagsledningen har hog formaga att leda 

 21:   1   7   2   7  5,2  1,3  Foretagsledning hade lag grad av realism och oppenhet--Foretagsledning hade hog grad av realism och oppenhet 

 22:   1   7   1   6  3,4  1,3  Foretagsledningen fattar i lag grad beslut pa kansla--Foretagsledningen fattar i hog grad beslut pa kansla 

 23:   1   7   2   7  4,6  1,2  Foretagsledningen ar i lag grad analytisk och systematisk i sitt beslutsfattande--Foretagsledningen ar i hog grad analytisk och systematisk i sitt beslutsfattande 

 24:   1   7   2   7  4,7  1,4  Lagt krav pa sakerheter fran bankens sida--Hogt krav pa sakerheter fran bankens sida 

 25:   1   7   1   7  3,5  1,3  Foretaget star for en liten del av investeringen--Foretaget star for en stor del av investeringen 

 26:   1   7   2   7  4,5  1,7  Banken anvander ett litet informationsunderlag for beslutet--Banken anvander ett stort informationsunderlag for beslutet 

 27:   1   7   1   7  4,7  1,7  Banktjanstemannen fattar i stor utstrackning beslutet pa egen hand--Banktjanstemannen fattar i stor utstrackning beslutet tillsammans med medarbetare 

 28:   1   7   1   7  3,5  1,9  Kreditbeslutet var enkelt att fatta--Kreditbeslutet var svart att fatta 

 29:   1   7   1   6  2,3  1,3  Banktjanstemannen anvander sig i lag grad av externa referenser i bedomningen--Banktjanstemannen anvander sig i hog grad av externa referenser i bedomningen 

 30:   1   7   1   7  4,6  2,0  Ingen tidigare relation mellan langivare och lantagare--Langvarig relation mellan langivare och lantagare 

 31:   1   7   1   7  4,7  1,4  Banken overvakar foretaget/investeringen efter beslutet i lag grad--Banken overvakar foretaget/investeringen efter beslutet i hog grad 

 32:   1   7   1   7  4,7  1,4  Foretaget och banken har glesa kontakter--Foretaget och banken har tata kontakter 


