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Abstract 
 
Credit management is a process in which a creditor decides if credit is to be granted or 
not. The process includes the work of the credit institution throughout the entire process 
of the credit matter, e.g. from the point where a customer asks for credit to the point when 
the request is approved. The purpose of this essay is therefore to describe and explain the 
factors that affect three wholesale traders` credit management of new and existing 
customers. The research method is deductive and the case study was done through 
personal interviews with credit management key persons. Our conclusion of the study is 
that the creditor does not apply the complete theoretical foundation as a whole when 
deciding on a credit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
Kredithantering är en process där kreditgivare bedömer huruvida kredit skall ges till en 
kredittagare eller inte. Processen innefattar det kreditgivande företagets arbete under hela 
kreditärendets existens, det vill säga från en kreditförfrågan fram till kreditärendet 
upphör. Syftet med denna uppsats är således att belysa vilka faktorer som påverkar 
kredithanteringen hos nya och befintliga kunder samt att förklara dessa. 
Undersökningsansatsen är deduktiv och fallstudierna av företagen har genomförts genom 
personliga intervjuer med ansvariga för kredithantering. Våra slutsatser av 
undersökningen är att kreditgivaren inte tillämpar hela det teoretiska underlaget vid 
kreditbedömning av företag. Respondenterna utgår huvudsakligen från 
kreditupplysningsföretagens vägda information. Detta beror på att tidsåtgången reduceras 
kraftigt och att kostnaden inte är den primära orsaken. Orsaken till detta förfaringssätt vid 
kreditbedömning skulle kunna bero på upplysningstjänsterna tillgänglighet och, ur 
respondenternas synvinkel, tillförlitlighet. Att till fullo analysera och utvärdera själv 
kredittagaren skulle innebära administrativa engagemang som skulle kosta företaget 
pengar och överstiga nyttan för informationen. Eftersom de företag vi intervjuade inte 
sålde för större summor på kredit som sträckte sig över längre tidshorisonter, så kanske 
det räckte med den informationen för en kreditbedömning och kreditbeslut.  
 
En aspekt som undersökningen genererade, och som den teori som vi tillämpade delvis 
bortsåg ifrån, var hur ansenlig del av kreditbedömningen i av nya företag som var baserad 
på relation och intuition. Även framgick det vid våra intervjuer att geografiskt läge kan 
vara en påverkande faktor vid kredithantering. Stora granskningar vid kredithanteringen 
kan eventuellt kringgås när dessa förhållanden möter kreditgivande företagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Problemområde 
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva vilket ämne vi avser att studera, vilka infallsvinklar 
av ämnet vi ämnar behandla samt precisera detta i ett syfte. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Affärskreditgivning är en relativt modern företeelse och började bli alltmer vanlig i 
början av 1900-talet. Sedan dess har kreditgivningen blivit alltmer omfattande och är idag 
betydande i svenskt näringsliv. I och med att de sociala bindningarna mellan säljare och 
köpare har blivit allt svagare så har vikten av direkta rutiner för kredithantering blivit allt 
viktigare. (NUTEK, 93) Man brukar räkna med att 95 procent av alla affärer görs genom 
kreditförsäljning. (Sigbladh, Lunden & Stenberg 1999) Trotts detta har emellertid lite 
gjorts åt kredithanteringen, detta fast 30-60 procent av företagens balansomslutning kan 
bestå av kundfordringar. (Bennet, 1996) 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Vid kreditgivning måste kreditgivaren ofta bedöma och ta ställning till hur stor finansiell 
risk ett företag kan utsätta sig för utan att riskera en allt för stor förlust. (Svedin, 1992) 
För den som driver affärsverksamhet, eller arbetar med affärer där kredit förekommer, är 
det i det närmaste omöjligt att undvika problem med att få betalt för sina fodringar. 
(Sigbladh, Lundén & Stenberg, 1999) Kunskapen om kredittagarens situation är en av de 
viktigaste aspekterna av kredithanteringen. (Svensson Kling, 1999) För kreditgivaren 
innebär en utlämnad kredit en risk att inte få betalt för sin prestation och därmed ett 
bortfall i omsättningen. 
 
Banker och låneinstitut lägger ned betydande resurser på kredithantering av nya och 
befintliga kunder. De lägger stor vikt vid vilka risker projektet medför och dess 
lönsamhet, företagsledningens förmåga och företagets planeringsrutiner. Bankens och 
låneinstitutens bedömning av ett kreditärende inriktas alltså på förslagets 
företagsekonomiska förutsättningar, de vill säga att de går igenom planer för 
kapitalbehovsberäkningar samt investeringskalkyler för det aktuella projektet för att 
slutligen bestämma om kraven på säkerhet uppfylls. Nuvarande lagstiftning och olika 
statliga åtgärder av kreditpolitisk natur ger en ram för bankernas och låneinstitutens 
agerande vid utlåning. (Broomé, Elmér & Nylén, 1993) De har med andra ord ett uttalat 
förfaringssätt om hur riskerna med dessa beslut ska hanteras. (Bennet, 1996) 
 
Samtidigt som företagen försöker maximera sin avkastning på sin kreditförsäljning så 
måste de samtidigt försäkra sig om att affären är förenad med så liten risk som möjligt. 
Det gäller alltså för kreditgivaren att hitta en balans mellan risk och avkastning. (Ibid) 
Alla nya kunder kostar pengar i form av bland annat ökade administrativa kostnader och 
måste på något sätt kreditbedömas. För att kunna optimera sina affärsvolymer är ett 
kontrollerat risktagande av vikt för företaget. På så sätt kan företaget försöka undvika 



onödiga kreditförluster och i värsta fall själv hamna på obestånd. De flesta företag har 
inga klara riktlinjer för hur de ska hantera kredithanteringsfrågorna (Sigbladh, et al, 
1999). Kreditgivning till ny kund förutsätter att kreditbedömaren är kompetent att 
analysera kredittagaren ur affärsmässig och ekonomisk synvinkel. (Svedin, 1992) 
 
Kredithanteringen inom företag engagerar ofta olika delar av företaget, nämligen 
företagsledningen, försäljningsavdelningen/försäljningsansvarig och i vissa 
förekommande fall kreditavdelningen. Det ska dock nämnas att en befintlig 
kreditavdelning endast förekommer vid större företag och att denna avdelning endast 
hanterar kreditfrågor. (NUTEK, 1993) Även en fungerande samordning mellan dessa 
funktioner inom det kreditgivande företaget är av betydelse. Detta på grund av att 
försäljarna ofta har en närmre relation med kunden och känner till förhållanden på dennes 
sida i frågan om befintliga betingelser. Avsaknad av dessa förutsättningar kan i sin tur 
leda till samordningsproblem vid kredithanteringen som kan resultera i kredit förluster 
och en försämrad lönsamhet. Eftersom kundfodringarna är en stor post i balansräkningen 
kan en väl fungerande kredithantering vara central för företaget ur lönsamhetssynpunkt. 
(Sigbladh, et al, 1999) 
 
Lika viktig som den inledande bedömningen, är även uppföljningen av befintliga kunder. 
Det räcker inte med att följa denna kundkategori i den egna reskontran. Enligt Sigbladh, 
et al, (1999) skulle en befintlig kund kunna vara beroende av företagets produkter och 
väljer därför att betala sina räkningar så långt han förmår. Resultatet av detta skulle 
kunna blir att det tar lång tid innan varningssignaler når det egna företaget om eventuellt 
obestånd hos kredittagaren. Eftersom de befintliga kunderna oftast står för en större del 
av kreditförlusterna än de nya kunderna krävs en väl fungerande organisation och 
välutbildad personal. Genom en väl fungerande organisation och utbildad personal skulle 
informationsgången kunna underlättas och leda till att signaler uppfattas snabbare som 
kan tyda på att allt inte står rätt till i det kredittagande företaget. En ökad kunskap i 
kredithanteringsfrågor ger förutsättningar för en bättre styrning av kreditförsäljningen. 
Detta är, enligt Sigbladh, et al, (1999), ett av de snabbaste sätten undvika ogynnsamma 
resultat för det kreditgivande företaget samt ge en ökad lönsamhet.  
 
Enligt Bennet (1996) är kredithanteringen en relativt stor del av arbetet för många företag 
och en avgörande del av omsättningen. Detta har resulterat i följande frågeställningar och 
tillika uppsatsens syfte att försöka besvara. 
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för kredithantering av befintliga och nya 
företagskunder. Syftet ska försöka uppnås genom att beskriva och förklara faktorer som 
identifierats i litteraturen som är viktiga för kredithantering av nya och befintliga 
företagskunder. Dessa faktorer ska jämföras med hur tre partihandlare hantera dessa 
faktorer i jämförelse med nya och befintliga kunder.  



1.4 Definitioner 
 
Partihandel, 
Mellanled på varans väg från producent till konsument, de vill säga sådan varuförsäljning 
som inte riktar sig till privata konsumenter. (Nationalencyklopedin, 2001) Detta är 
följaktligen företag som inte tillverkar egna produkter utan endast köper och säljer dessa. 
 
Kredithantering 
Den process som innefattar det kreditgivande företagets arbete under hela kreditärendets 
existens, de vill säga från det att en förfrågan om kredit tills kreditärendet upphör. 
 
Kredittagare 
Den part i avtalet som erhåller kredit. 
 
Kreditgivare 
Den part i avtalet som ger kredit. 
 
Kvalitativ information 
Även benämnd mjuk information, kan vara till exempel data om ett företags affärsidé, 
bolagsform, bransch och så vidare. 
 
Kvantitativ information 
Även benämnd hård information, kan vara till exempel ett företags nyckeltal. Vanligtvis 
är den kvalitativa informationen numerisk och relaterar till historiska data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för vilken undersökningsansats och datainsamlingsmetod vi 
använt oss av. Vi kommer även att beskriva de metodproblem vi stött på. 
 
 
2.1 Undersökningsansats 
 
För att lära oss mer om ämnet samt få idéer och för att tillgodogöra oss den teoretiska 
kunskap som var nödvändig, för att kunna genomföra c-uppsatsen, så började vi med en 
litteraturstudie. Det studerade och utvalda materialet jämförde vi sedan med resultatet av 
vår undersökning. Enligt Eriksson, Wiedersheim-Paul (1997) så är en undersökning som 
genomförs på detta sätt deduktiv. Ett kvalitativt angreppssätt är enligt Merriam (1994) att 
föredra i det fall då process, innebörd och förståelse är av intresse att undersöka. Då 
syftet med vår uppsats är att beskriva och förklara faktorer som påverkar en process så 
valde vi således, utifrån Merriam (1994), ett kvalitativt angreppssätt för vår studie. 
Eftersom informationen som vi var intresserade av är komplex och då vi undersökte 
processerna vid kredithantering så valde vi att genomföra en fallstudie på de valda 
företagen. Fallstudien passar även bra eftersom syftet med uppsatsen är av beskrivande 
och förklarande karaktär. (Yin, 1994)  
 
 
2.2 Val av företag 
 
Vi har gjort en undersökning av tre företag vilka säljer färg och tapeter inom 
byggbranschen. Anledningen till att vi valde att undersöka företag i den här branschen 
berodde främst på att vi har egen erfarenhet från branschen samt att stor del av 
försäljningen sker på kredit. Härav har den tidigare erfarenheten gett oss användbara 
kontakter och insikt i uppsatsens ämne. Orsaken att vi valde att inrikta oss på tre företag i 
Luleå berodde främst på att de befinner sig i vår omedelbara geografiska närhet samt och 
att dessa tre var av liknade storlek i form av anställda och omsättning. Motivet till val av 
antalet företag var att på ett bättre sätt kunna skapa förståelse genom att beskriva dessa 
tre företags kredithantering. 
 
 
2.3 Datainsamlingsmetod 
 
Vi har gjort litteratursökningar i Libris, Bibdia, bibliotekets artikelsök samt på Internet. 
Som sökord har vi använt: credit management, credit risk management, riskhantering, 
kundkredit, kundreskontra, kredithantering, kreditbedömning, kreditbeslut, kredit-
finansiering, situationssynsätt och contingency theory. 
 
Som datainsamlingsmetod har vi valt personliga intervjuer. Att vi valde denna metod 
beror dels på att personliga intervjuer ger tillfälle att ställa följdfrågor, dels på att dessa 



ger möjlighet att få svar på komplicerade frågor. (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 1997) 
Intervjuerna utgick från en i förväg utformad frågemall eftersom det kan vara ett bra sätt 
för oerfarna intervjuare att genomföra en intervju med öppna frågor. Vi intervjuade dels 
en person i ledningen, dels en säljare i de valda företagen. Orsaken till detta val av antalet 
respondenter var att vi, utifrån vår egen erfarenhet av branschen, fann det rimligt att anta 
att företagsledningen är den som oftast handhar den första kontakten och beviljar 
krediten, medan säljaren sköter den löpande kontakten med kunderna. 
 
2.4 Metodproblem 
 
Vid litteratursökningen upptäckte vi att det fanns relativt lite litteratur om kredithantering 
mellan företag. Däremot fann vi att litteraturen om kredithantering i banker är desto mer 
omfattande. Här av har vi valt att, då det verkar rimligt, försöka applicera bankers 
förfaringssätt på företag på ett övergripande plan. Ett annat problem med litteraturen är 
att de olika källorna ofta bygger på varandra vilket kan ha gjort att den kritiska distansen 
till arbetet varit svår att uppnå. Detta problem har vi dock varit väl medvetna om genom 
hela arbetets gång. 
 
2.4.1 Validitet 
 
Problem med validiteten har till exempel kunnat uppstå om frågorna blivit felaktigt 
utformade, det vill säga frågorna inte genererade de eventuella svar som 
problemställningen avsåg (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 1997). Vi har, för att undvika 
felaktigt utformade frågor, mycket noggrant utformat frågorna utifrån den teori vi valt att 
studera. Vidare har vi genom att använda oss av ett språk som är likvärdigt med vad som 
kan förväntas av respondenten försökt höja validiteten. På detta sätt har vi även försökt 
öka kvalitén på den information som erhållits under intervjuerna. (Merriam, 1994) Vi har 
valt att registrera insamlandet av information vid intervjutillfällena med en bandspelare. 
Sålunda har vi försökt att öka validiteten genom att allt vad respondenten sagt funnits 
tillgängligt för analys. Enligt Merriam (1994) kan det vara en nackdel med att använda 
bandspelare. Respondenten skulle kunna känna sig hämmad att svara. För att försöka höja 
validiteten har vi härav försökt att undvika att respondenten skulle känna sig hämmad att 
svara på grund av bandspelaren. Detta har vi försökt att uppnå, dels genom att inte 
påminna respondenten om bandspelaren genom att knäppa på och av den vid pauser, dels 
genom att noggrant förklara att det inspelade materialet inte kommer att missbrukas. Men 
under våra intervjuer märkte vi inte i någon större utsträckning att detta problem uppstod 
på grund av att respondenterna tycktes svara fritt och utan undanflykter på de frågor som 
ställdes. Att vi valde att intervjua en person i ledningen och en säljare berodde på att flera 
informationskällor kan stärka undersökningens resultat. (Merriam 1994) 
 
2.4.2 Reliabilitet 
 
Enligt Yin (1994) är målet med att pröva reliabiliteten att minimera felen i en studie. 
Reliabiliteten anger även mätprocedurens tillförlitlighet och en hög tillförlitlighet 
föreligger om någon oberoende undersökare med samma metod kommer till samma 
resultat. Reliabilitetsproblem kan ha uppstått i det fall vi har påverkat respondenten att 



svara på ett visst sätt, den så kallade intervjuareffekten. (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 
1997) Genom att redan i frågemallen försöka undvika frågor av ledande samt hypotetisk 
karaktär har vi försökt höja reliabiliteten avseende problemet med intervjuareffekten. 
(Merriam, 1994) Vi har även försökt öka reliabiliteten genom användandet av 
bandspelare försökt detta för att försöka undvika feltolkningar av vad respondenten sagt. 



3. Referensram 
 
Under denna rubrik har vi utformat vår referensram genom att utgå från hur befintliga 
teorier tar upp hur företagens kredithantering mot befintliga och nya kunder. Eftersom det 
finns så lite litteratur om företags kredithantering kommer vi även, på ett övergripande 
plan, utgå från hur bankers kredithantering mot samma typer av kunder ser ut.  
 
 
3.1 Kredithantering - inledning 
 
En kreditbedömning kan bestå av ekonomiska (kvantitativa - hårda) och affärsmässiga 
(kvalitativa - mjuka) bedömningar av kredittagaren liksom den risk och lönsamhet 
krediten kan medföra för kreditgivaren. (Svedin, 1992) Genom att kombinera dessa två 
olika perspektiv (kvalitativ/kvantitativ) av det kredittagande företaget kan vid en osäker 
situation, till exempel liten branschkännedom, ny aktör på marknaden och så vidare, ge 
en mer komplett bild av det kredittagande företagets situation. Denna kombination av 
variabler kan ge svar både på hur det kredittagande företagets ekonomiska situation är 
samt varför den uppstått. (Hedelin, 1999) 
 
Företagen verkar ofta på olika marknader vilket i sin tur gör att förutsättningarna mellan 
de olika företagen kan variera. De villkor som råder på kredittagarens marknad kan i sin 
tur göra en kreditbedömning, för en kreditgivare, missvisande ur ett generellt perspektiv. 
Ur ett situationssynsätt kan design och införande av kontrollsystem, till exempel 
kredithanteringskriterier, härledas till det sammanhang som företaget befinner sig i och 
användas med hänsyn till situationen. (NUTEK a, 1993) Med situationsperspektivet så 
beror lämpligheten av en viss affärsstrategi av situationen i omvärlden och speciellt 
konkurrenssituationen. (Pehrsson, 1988) Utifrån detta synsätt måste företagets strategi, 
struktur och resurser antingen överensstämma med den omgivning företaget verkar i eller 
anpassas till denna. (NUTEK, 1992) Även om det generellt gick att uppskatta faktorer 
som påverkade kredittagarens situation i en viss tidpunkt, med eller mindre exakthet, 
skulle dennes situation kunna förändras kort därefter. Kredithanteringen bör utgå från hur 
dessa faktorer påverkar företaget på längre sikt och hur kredittagaren kan anpassa sig till 
förändringen. (Volker, 2000) Även Fisher (1998) ger stöd åt teorins användbarhet. 
Faktorer som påverkar företag och deras upprättade kontrollsystemsystem är så 
situationsspecifika att det inte går att använda generella giltiga regler för att förklara 
situationen. Den som undersöker påverkande faktorer måste se till det enskilda företaget 
och dess omgivning. 
 
Det resultat som kreditbedömningen generar ska vägas mot den riskexponering 
kreditgivaren är villig att utsätta sig för. (NUTEK a, 1993) Beroende på om 
företagsledaren är ägare till företaget eller inte kan vara en central fråga vid 
riskexponering. Enligt Volker (2000) argumenteras det att företagsledare som är 
verksamma inom ett område, vars möjligheter, de är övertygade om skulle kunna 
resultera i större risktagande. I klassiska beslutsmodeller förutsätts att individen 
maximerar sin egen nytta, i detta fall företagets nytta, vid val av alternativ vid beslut. 
(Häckner, 1985) Nyttan maximeras för företaget genom att välja det lämpligaste 



handlingsalternativet där skillnaden är som störst mellan största avkastningen och den 
upplevda risken med åtagandet. För att en beslutsmodell ska kunna användas i 
kreditsituationer krävs att kris och fortlevnadssituationer kan uppskattas med exakta 
sannolikheter. Detta beror på att sannolikheten för de olika utfallen, som blir ett resultat 
av en visst handlingsalternativ, är svåra att förutspå samt vilka konsekvenserna blir av 
denna handling. Vissa opåverkbara händelser kan vara speciellt svåra att förutsäga i sin 
helhet, som tillexempel den allmänna konjunkturen. ( NUTEK a, 1993)  
 
 
3.2 Situation 
 
En organisation kan betraktas som ett öppet system som påverkas av sin omvärld och 
som i sin tur påverkar omvärlden. Öppna system är i allmänhet stabila och strävar efter 
stabilitet när omvärlden förändras. (Pehrsson, 1988) Kreditgivaren som växelverkar med 
sin omgivning kan behöva alternera företagets mål för att förändras med de omställningar 
som sker i företagets omgivning. (Adair, 1985) Beroende på den situation företaget 
befinner sig i, normal eller kris, kan ha inverkan på strategin i det berörda företaget. 
(Häckner, 1985) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           (Figur1) Kredithantering och påverkande faktorer Källa: Bearbetad 
                                             från Pehrsson 1988 
 
 
Kredithanteringen (figur 1) som är en del av företagets verksamhet måste anpassas till 
den situation som råder i och omkring företaget. Strategin som bestämts för att uppnå 
företagets mål måste kanske formuleras om för att styra företaget mot de nya 
förutsättningarna.   
 
3.2.1 Normalsituation och krissituation  
 
Kreditgivarens eller kredittagarens egen situation kan vara av betydelse för den 
informationsmängd som behövs för en kreditbedömning vid en kreditförfrågan. 

Situation 

Strategi 

Kredithantering 

Företaget 

Omvärld 



(Häckner, 1985) Informationen som genereras vid kreditgivningstillfället kan bli 
problematisk ur ett längre tidsperspektiv. Kreditbesluten som grundar sig på den 
insamlade informationen är kopplade till nuvarande situation och nuvarande prognoser. 
Dessa situationer och prognoser kan snabbt ändras på grund av att både påverkbara och 
opåverkbara faktorer kan förändras för kredittagaren. (Volker, 2000) Beroende på 
rådande situation i det kreditgivande eller kredittagande företaget, de vill säga om endera 
av företagen befinner sig i en krissituation eller normalsituation, kan informationsbehovet 
variera för att säkerställa underlaget vid kreditgivning. (Häckner, 1985) Det är inte 
mängden på information som är det väsentliga vid beslut, utan värdet på denna 
information. Hur värdefull informationen är vid ett kreditbeslut beror på hur relevant 
informationen är i förhållande till situationen ifråga. Därför ska kostnaden för den 
information som samlas in vara lika med nyttan kreditgivaren har av denna. Men att 
kalkylera denna ekvation är i verkligheten mycket svårt. (Volker, 2000) En normal 
situation där ingen eller liten turbulens råder på marknaden eller i företaget, kräver 
kanske inte några drastiska åtgärder i form av en övergripande strategiförändring. Utifrån 
en normalsituation behövs kanske ingen stor och utredande informationsmängd för att 
anpassa strategi till den rådande situationen. (Häckner, 1985) Utifrån argumentationen 
framstår det som rimligt att anta att en normalsituation eventuellt inte kräver några 
restriktiva inslag i kredithanteringen.      
 
När det exempelvis råder en resursbrist i något av företagen kan det leda till en 
förlamning av verksamheten. Typiskt fall på brister kan vara finansiella brister till följd 
av lönsamhetsborfall. Om bristen är allvarlig och hotar företagets fortsatta existens 
betecknas detta som en kris. Användningen av dessa resurser kan behöva ses över för att 
anpassa verksamheten till de nya förhållandena. Denna anpassning kan även inskränka 
företagets kreditgivning till andra företag. Vare sig det gäller kreditgivare eller 
kredittagare kan samma situation uppstå för båda parter och leda till en kris inom 
företaget. Ett mindre företags bild av kriser skiljer sig från det större företagets krisbild. 
Ett litet företag är oftare än det stora företaget ”enbent”, de vill säga att det verkar i en 
bransch, säljer endast en produkt och så vidare. Detta gör att om en krissituation drabbar 
företaget sker händelseförloppet mycket snabbare än vid ett stort företag. (Häckner, 
1985)      
 
3.2.2 Strategiskt tillvägagångssätt 
 
Kreditgivarens strategiska handlande kan variera beroende på om denne befinner sig i en 
normalsituation eller krissituation. (Häckner, 1985) Med strategisk planering väljer 
kreditgivaren relativa tidshorisonter för sina strategier med stor hänsyn till förändringar i 
omvärlden. I den strategiska planeringen görs bedömningar av förändringar i omvärlden 
och de interna förutsättningarna att möta dessa förändringar. Därmed är strategisk 
planering ett instrument av vikt för att uppnå eventuella lönsamhetsmål. (Pehrsson, 1988) 
Inledningsvis kan det ligga nära till hands att konklusionen vid en situation som kan 
verka osäker och negativ för företaget kan leda till användandet av hård information vid 
kredithanteringen. Denna typ av information är mer kvantifierbar än den mjuka 
informationen och kan kanske ge mer tillförlitligt information än den kvalitativa 
informationen vid osäkerhet. Detta skulle kunna leda till att den kvantitativa 



informationen kanske prioriteras framför den kvalitativa informationen. Häckners (1985) 
undersökning ger dock inget generellt stöd åt detta. Hur informationen används är 
beroende av situationen som råder vid beslutstagandet. Vid offensivt strategiskt 
handlande samlas och används hård information i medelmåttig utsträckning vid faktiska 
beslut. Informationen införskaffas och används främst för att skaffa kännedom om 
förhållanden i omgivningen. Den kvarstående stora osäkerheten hanteras genom 
användandet av mjuk information. Hård information och analytiska processer visar sig 
först och främst vara användbara vid reella beslut om defensivt handlande.  
 
3.2.3 Offensivt handlande 
 
Offensivt strategiskt handlande kan innebära omdirigering av företagets resurser i syfte 
att skapa en förändring i positiv riktning. (Volker, 2000) Ett offensivt handlingssätt kan 
aktualiseras vid en marknadspenetration, marknadsutveckling eller som ett led i åtgärder 
för att klara en kris inom företaget. De förstnämnda alternativen blir i regel aktuella vid 
en normal situation i företaget. Vid en kris, exempelvis vid förlust av en betydande kund 
eller lönsamhetsproblem, kan ett offensivt handlande bli aktuellt för att kompensera detta 
bortfall. (Häckner, 1985)   
 
3.2.4 Defensivt handlande 
 
Defensiva åtgärder innebär främst att skära ned befintlig kapacitet. (Häckner, 1985) Vid 
en kredithantering skulle det kunna innebära inskränkningar i kredithanteringen på grund 
av en mer begränsad riskexponering från kreditgivarens sida. (Green, 1997) De defensiva 
åtgärderna blir då anpassning av affärsidé, strategier och organisation till de nya 
förutsättningarna som företaget möter. Den hårda/kvantitativa informationen samlas in 
och jämförs med den mjuka/kvalitativa informationen. Skulle denna situation uppstå för 
företaget är en samverkan av defensiva och offensiva handlingar en möjlig väg att styra 
företaget ur krisen. (Häckner, 1985) 
 
Utifrån dessa antagande är det rimligt att anta att informationen till största del är ett mått 
av de kvalitativa och kvantitativa variablerna. I matrisen (figur 2) har vi från ovanstående 
resonemang sammanställt informationen kopplat till den situation företaget befinner sig i 
och den strategi de följer. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med utgångspunkt i ovanstående matris (figur 2) så anser vi att det är rimligt att anta 
följande exempel:  

 En normalsituation och en offensiv strategi skulle kunna inneböra att 
kreditgivaren måste förlita sig mer på den mjukare (kvalitativa) informationen. 
Vid en defensiv strategi skulle kreditgivaren kunna förlita sig antigen på den 
hårda informationen eller den mjuka informationen beroende på vilken 
prioritering som infinner sig.   
 Vid en krissituation och en offensiv strategi måste kreditgivaren först och främst 

se över den interna kapitalsituationen. Att i första hand styra kapitalsituationen 
bör bli enklast genom att kontrollera de kvantifierbara variablerna. Men för att 
klara företaget ur krisen är det rimligt att förmoda ett visst mått av kvalitativ 
information kompletterar den kvantifierbara informationen vid ett offensivt 
handlande. En defensiv strategi skulle däremot kunna förlita sig mer på de hårda 
(kvantitativa) variablernas mer exakthet.    

 
 
3.3 Kredithanteringsprocessen 
 
Kredithanteringsprocessen (bilaga1) innefattar det kreditgivande företagets arbete under 
hela kreditärendets existens, de vill säga från en kreditförfrågan fram till kreditärendet 
upphör. Initialt inleds denna process av en förfrågan om kredit som i sin tur leder till 
informationssökning i det kreditgivande företaget. Informationen som sökningen mynnar 
ut i ligger som underlag vid kreditbedömningen och kreditbeslutet som fattas av 
kreditgivaren. Kreditbedömningen kan även initieras genom att kunden uppnått given 
limit eller risksignaler nått kreditgivaren. (NUTEK a, 1993) Ett exempel på risksignal kan 
vara om kreditgivarens egen erfarenhet av kredittagarens betalningsbenägenhet har 
förändrats. Andra viktiga signaler kan vara att kredittagaren har blivit föremål för 
inkassoärenden, betalningsförelägganden eller restförda skatter och andra avgifter. 
(Bennet, 1996)  
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(Figur 2)  Samband mellan typer av strategi, situation och information  
              Källa: Bearbetad från Häckner 1985    



Utebliven betalning från kredittagaren gör att en kravverksamhet i form av påminnelser 
företas vid det kreditgivande företaget. Om betalningen blir kraftigt försenad kan inkasso 
åtgärder bli aktuella för att driva in kundfodran. Storleken av en eventuell kreditförlust 
avgörs om kreditgivaren krävt någon form av säkerheter hos kredittagaren eller själv 
försäkrat sig mot en eventuell kreditförlust hos ett försäkringsbolag. (NUTEK b, 1993) 
 
3.3.1 Kreditförfrågan 
 
Hur informationen samlas in och sorteras ut för att ge en tämligen fullständig bild av 
kredittagaren kan beror på situationen hos denne samt kreditgivarens grunder för en 
kredit vid kreditbeslutet.  
 
Exempel på situationer: 
 
Företag X är i en återköpssituation hos det kreditgivande företaget. Företag X har en bra 
relation till kreditgivaren, bra omsättning, stor marknadsandel och en kompetent ledning. 
Normalsituation råder hos båda parter vilket gör att en mer överskådlig kreditprövning 
hos kreditgivaren inte behövs. Det kanske räcker med att titta till den tidigare 
informationen som kreditgivaren har angående tidigare köp i kundreskontran. 
 
Företag Y har funnits några år på marknaden men är nya kunder till det kreditgivande 
företaget. Kreditgivaren är inne i en kris på grund av lönsamhetsbortfall vilket gör att ett 
större risktagande är befogat för att utjämna detta bortfall. Kreditgivaren vidtar en 
offensiv strategi för att försöka styra företaget ur krisen. Den information som finns 
angående kredittagaren är omfattande men det kanske räcker med en kvantitativ 
kreditbedömning i form av nyckeltalsanalys för att uppfylla kreditgivarens syfte.  
 
Företag Z är nya aktörer på marknaden och har inget historiskt material att tillgå för det 
kreditgivande företaget. Detta gör att de kvalitativa måtten är den enda 
informationskälla som finns kreditbedömning. Kreditgivaren befinner sig i en normal 
situation men väljer på grund av begränsad riskexponering en defensiv strategi och 
tillika restriktiva kreditbeslut.  
 
3.3.2 Kreditgivning till nystartade företag 
 
Vid kreditgivning till nystartade företag så ställs kreditgivaren inför svårigheten att 
kredittagaren inte kan bedömas på historiskt material som till exempel tidigare bokslut. 
Detta gör att en traditionell nyckeltalsanalys som bygger på historiska jämförelser inte 
blir möjlig. (NUTEK a, 1993) Flera av de nystartade företagen är enmansföretag där 
tidigare erfarenhet av företagandet saknas och de företagsekonomiska kunskaperna kan 
vara bristfälliga. Risken att nystartade företag går i konkurs är därför större än vid redan 
etablerade företag. Många kreditgivare är bättre på att värdera säkerheter än att värdera 
människor och affärsidéer. (Svedin, 1992) Vi finner det rimligt att anta att en 
övergripande jämförelse kan göras till bankernas förfaringssätt vid kreditgivning till 
nystartade företag. Vid bristande nyckeltalsinformation så använder sig kreditbedömaren 
i banken av nyckeltal utarbetade för redan etablerade företag. Konsekvensen av detta blir 



att de nystartade företaget jämförs med redan befintliga företag och resultatet bör bli att 
de bedöms ha sämre ekonomiska förutsättningar. På grund av att lönsamhetsgenombrottet 
kan ligga flera år fram i tiden kommer de verkliga nyckeltalen att vara negativa. (NUTEK 
a, 1993) Eftersom kvantitativa mått relateras till historiska data krävs minst tre år, gärna 
fem år, för att måtten skall ge en rättvisande bild av det kredittagande företagets 
betalningsförmåga. I fallet med kreditbedömning till nystartade företag skulle således 
kvantitativa analyser vara meningslösa eftersom dessa saknar historiska data. (NUTEK, 
1992) 
 
3.3.3  Ny kund för företaget 
 
Uppskattningen av återbetalningsförmågan hos ett redan befintligt företag i en 
förstaköpssituation sker i ett läge helt utan bindningar mellan kredittagare och 
kreditgivare. I denna situation använder kreditgivaren främst underlag från 
årsredovisningen eller möjligtvis tjänster från ett upplysningsföretag. (NUTEK a, 1993) 
För att dra en parallell till banker i samma situation så utgår de först och främst från 
kvantitativ information. Från den kvantitativa informationen så försöker de, utifrån 
lämpliga verktyg, bedöma företagets möjligheter att överleva samt förmåga att återbetala 
lånet. Banker utgår även från kvalitativ information om företaget, även om de inte lägger 
samma vikt på den kvalitativa som på den kvantitativa informationen. Den kvalitativa 
informationen består bland annat av den uppfattning banktjänstemannen får av företaget 
genom företagaren eller genom andra intressenter till företaget. Härav är även relationen 
mellan företagaren och banktjänstemannen av intresse eftersom införskaffandet av 
kvalitativ information är beroende av relationen. (NUTEK b, 1993)  
 
3.3.4 Kreditgivning till befintlig kund 
 
I fallet då kredittagaren är en befintlig kund hos kreditgivaren förlitar kreditgivaren sig 
till den kunskap som redan finns om kredittagaren. I den här situationen är 
förutsättningarna för att göra kreditbedömning av kredittagaren i stor utsträckning bra på 
grund det tillgängliga material som finns. (Green, 1997) Hos den befintliga kredittagaren 
kan kreditgivaren gå till sin egen reskontra för att kontrollera hur kredittagaren skött sina 
åtaganden gentemot kreditgivaren. Kreditgivaren kan även göra en ny kreditupplysning 
för att kontrollera hur kredittagaren har skött sina betalningar till andra företag utanför 
relationen mellan kredittagaren och kreditgivaren. (Svedin, 1992) Trots att kreditgivaren 
har goda möjligheter att göra bra kreditbedömningar av de befintliga kredittagarna så är 
det denna kundgrupp som orsakar de svåraste och mest oväntade kreditförlusterna. Detta 
beror på att kreditgivaren ofta lägger ned mindre tid på bedömningen av befintliga 
kredittagare än vad man gör på nya kredittagare.  (NUTEK a, 1993) 
 
 
3.4 Informationssökning 
 
Beroende på situation och strategi kan informationsbehovet variera. Exakt vilken 
information som erfordras, varifrån den bör hämtas, hur informationen ska behandlas 
samt vilka kriterier som ska uppfyllas beror på vilken situation kreditförfrågan kommer i. 



 (NUTEK, 1992) Informationen kan således avse dåtid (bokslut), nutid 
(nulägesbeskrivning) eller framtid (prognos) och kan variera med det informationsbehov 
som finns hos kreditgivaren. De informationskällor som finns att tillgå är av intern och 
extern natur. Förutom den information som kreditgivaren kan få direkt av kredittagaren 
finns det ett antal andra indirekta informationskällor att tillgå. (Green, 1997)   
 
Den interna informationen är främst kreditgivarens kundreskontra som kan ge 
information om kundens tidigare inköp hos kreditgivaren. Även de egna säljarna kan 
bidra med information om kredittagaren. (NUTEK, 1992) Om inte den egna 
informationen är tillräcklig som underlag för en bedömning, exempelvis vid ny kund, kan 
kreditgivaren ta hjälp av externa källor. Dessa kan bland annat vara rekommendationer 
från upplysningsföretag, till exempel Upplysningscentralen (UC) och Soliditet1. 
Informationen från dessa källor byggs till stor del på historisk information (exempelvis 
tidigare bokslut – kvantitativa mått) och nuläges analyser (exempelvis branschutveckling 
– kvantitativa mått) för att prognostisera kredittagarens framtida situation. (Bennet, 1996) 
Resultatet av detta material ger främst information om kredittagarens betalningsförmåga 
att återbetala kreditskulden. (NUTEK, 1992) Andra företag på orten som verkar inom 
samma bransch kan bidra med viktig information om de haft kontakt med kredittagaren i 
tidigare sammanhang. Tingsrätten kan ge information om eventuella 
betalningsanmärkningar och andra typer av domar, medan kronofogdemyndigheterna kan 
ge information om eventuella oreglerade skatter, avgifter och så vidare. 
Aktiebolagsregistret, som förs av Patent och Registreringsverket, ger viktig information 
om till exempel bolagsordningen och styrelsens sammansättning. (Bennet, 1996) Vidare 
så kan kreditgivare även förhandla med kredittagaren om insikt i dennes bokföring via 
kredittagarens revisorer och bankförbindelser efter medgivande från kunden (NUTEK, 
1992) 
 
 
3.5 Kreditbedömning 
 
Initialt kan en kreditbedömning inledas av flera orsaker: kunden är helt ny för företaget, 
en befintlig kund är i en återköpssituation, en kredit limit är nådd, varningssignaler 
angående kredittagaren har nått kreditgivaren eller obetald faktura. (NUTEK b, 1993) En 
kreditbedömning kan ses som ett sätt att ”förflytta” sitt synsätt dels mot den faktiska 
affärssituationen, dels tidsmässigt. Desto närmare den faktiska affärssituationen en 
kreditgivare är och ju kortare kredittiden är desto större är förutsättningarna att 
bedömningen kan grundas på beskrivning och analys av faktiska förhållanden. Detta kan 
medföra att en leverantör som oftast lämnar kredit på mindre summor och kortare 
kredittider än exempelvis banker kan ha lättare att göra en kreditbedömning än bankerna. 
Bankerna har oftast längre tidshorisont på sina krediter (undantag checkräkningskrediter) 
än företagen. Som en följd utifrån denna synpunkt kan företagen ha lättare att göra en 
kreditbedömning än bankerna med sitt längre tidsperspektiv. (Green, 1997) Avsikten med 
kreditbedömningen utgår generellt från följande utgångspunkt:  
 
                                                 
1 Dessa företag kan erbjuda olika typer av upplysningstjänster, till exempel klassificering av kredittagaren 
ur olika aspekter av kvalitativa och kvantitativa variabler. 



Maximera den egna försäljningen genom att finna en jämvikt mellan riskexponering och 
lönsamheten i affären vid given tidpunkt. För att öka försäljningen på kredit så måste 
kanske kreditgivaren ha lägre beslutskriterier i sin kreditbedömning och tillika en större 
riskexponering. (NUTEK a, 1993)  
 
I kreditbedömningen ska det insamlade materialet ge en uppskattning om osäkerhet i 
kundens återbetalningsförmåga, det vill säga kundens förmåga att vid en framtida 
tidpunkt återbetala den givna krediten. (Green, 1997) 
 
De bedömningsgrunder kreditgivaren i regel utgår från vid en kreditbedömning är: 
 

1. Kreditgivarens egen situation för kreditgivningen 
2. Kredittagarens status, det vill säga bedömning utifrån insamlade nödvändiga 

variabler, kvaltítativa och kvantitativa, erhålla en rättvis bild av kredittagaren. 
(Broomé et al, 1988) 

 
När informationen samlas in för en kreditbedömning kan den huvudsakliga uppgiften 
vara att reducera osäkerhet i uppståndna affärssituationer. (Häckner, 1985)     
 
3.5.1 Kvantitativ information och analys  
 
Kvantitativ information, historiska eller prognostiserade, är information som relaterar till 
ett företags resultat och balansräkning. (Bennet, 1996) Denna typ av analys baseras 
huvudsakligen på mätbara och kvantifierbara storheter, och utmynnar efter 
sammanställning i en numerisk rapport. (Carlsson, 1993) Den kvantitativa informationen 
kan analyseras med hjälp av lämpliga verktyg, till exempel nyckeltal som genererats ur 
siffermaterial. (Bennet, 1996) Kreditgivaren är i högsta grad beroende av kundernas 
utveckling och betalningsförmåga på sikt för att kunna eventuellt säkerställa den egna 
positiva utvecklingen. I synnerhet gäller detta när kreditgivaren ställs inför nya kunder 
där en analys även bidrar till att begränsa kreditgivarens risknivå. (Carlsson, 1993) 
Bennet (1996) anger följande åtta nyckeltal som ska anses viktiga vid en 
kreditbedömning.  
 

1. Skuldsättningsgraden  
2. Avkastning på totalt kapital  
3. Avkastning på eget kapital 
4. Vinstprocenten 
5. Genomsnittlig skuldränta 
6. Räntetäckningsgrad 
7. Kassalikviditeten 
8. Balanslikviditeten 

 
Vid kreditbedömning av ett företag är det viktigt att försäkra sig om det kredittagande 
företagets kreditvärdighet och betalningsförmåga. Med hjälp av ovanstående verktyg kan 
kreditgivaren göra en bedömning av det kredittagande företagets finansiella styrka. 
(Bennet, 1996) Initialt erbjuder bokslutsanalys och finansieringsanalys inga svårigheter. 



De metoder som används vid analys är välkända. Just detta är dock de kvantitativa 
uppgifternas begränsning. Det som inte låter sig kvantifieras kommer inte heller med i 
utvärderingen av materialet. (Green, 1997) Enligt Igelström (1988) är en viktig del av 
kreditbedömningen användandet av olika ekonomiska mått vid analys för att kunna göra 
en korrekt kreditbedömning.  
 
Utifrån den teori vi tagit upp i teorikapitlet finner vi det rimligt att anta att ovanstående 
mått och dess betydelse för kredithanteringsprocessen kan variera utifrån situation. Till 
exempel kan en låg kassalikviditet hos en kredittagare i vissa situationer vara direkt 
förödande för kreditgivaren. Medan den låga kassalikviditeten kanske är av mindre vikt 
om kreditgivaren kan tjäna pengar på kredittagaren i ett senare skede. Detta förutsätter 
dock att kredittagaren har en god balanslikviditet. På ett liknande sätt är det även rimligt 
att anta att kreditgivarens strategi kan påverka måttens betydelse för 
kredithanteringsprocessen. En kreditgivare med en offensiv strategi använder sig av 
kvantitativa mått i en annan utsträckning än vad en kreditgivare med en defensiv strategi 
gör.  
 
Det kanske inte räcker att endast analysera kvantitativa mått, eftersom ett företag som 
visar bra siffror relativt snabbt kan ändå hamna i betalningssvårigheter i framtiden. Man 
måste kanske även analysera kvalitativ information om det kredittagande företaget för att 
eventuellt få en mer prognostiserad bild av kredittagaren. Detta i syfte att möjligen 
erhålla en så bra helhetsbild över tiden av det kredittagande företaget. (Bennet, 1996) 
 
3.5.2 Kvalitativ information och analys 
 
Kvalitativ information kan vara fakta om företagsformen i vilken man bedriver 
verksamheten, information om företagsledningens kompetens, affärsidén, fakta om den 
bransch företaget är verksamt inom samt konkurrenssituationen. (Bennet, 1996)     
 
Företagsformen är viktig aspekt av kreditbedömningen eftersom den talar om vem man 
gör affärer med och vem man kan ställa krav mot då betalning inte sker på utsatt tid. 
Företagsformen anger även vem som har rätt att företräda företaget. I kommanditbolag, 
handelsbolag samt enskild firma är ägarna personligt ansvariga för företagets skulder. Det 
är alltså viktigt, vid en kreditbedömning, att kreditgivaren har information om vilka dessa 
är och hur deras ekonomiska situation är beskaffad för att kunna göra en bra bedömning. 
Aktiebolag skiljer sig från vissa företagsformer på så sätt att ägarna, med vissa undantag, 
inte är personligt ansvariga för företagets skulder. I aktiebolaget ansvarar ägarna endast 
med satsat kapital, det vill säga aktiekapitalet. Aktiekapitalet anger hur mycket större 
tillgångarna måste vara än skulderna. Förtroendet för det kredittagande företaget kan 
således öka ju högre aktiekapital det kredittagande företaget har. I ett aktiebolag är 
firmatecknarna, det vill säga vanligtvis styrelsen och verkställande direktör, de som har 
rätt att företräda företaget. (Sigbladh et al, 1999)  
 
Företagsledningens kompetens i det kredittagande företaget är en faktor som kan avgöra 
dess framtida betalningsförmåga. Det kredittagande företagets ledning måste ha en såväl 
innovativ och entusiasmerande förmåga som en administrativ förmåga för att företaget 



skall förbli framgångsrikt. Härav är det kredittagande företagets lednings en viktig faktor 
som bör beaktas vid en kreditbedömning. (Svedin, 1992) 
 
Det är viktigt för ett företag, för dess fortsatta existens, att vara i balans med den 
omgivning som företaget är verksam i. Affärsidén skall definiera företagets produkter, 
organisation och marknad för att sträva mot en starkare position för företaget på 
marknaden. Vid kreditgivning till nystartade företag kan affärsidén vara svåranalyserad. 
Affärsidén existerar inte förrän den är förverkligad. En ännu oprövad idé är ingen 
affärsidé, möjligen en idé om en affärsidé. (Green, 1997) Affärsidén ska beskriva varför 
företaget finns på marknaden och vilket behov det fyller. Utifrån denna kan kreditgivaren 
göra en bedömning av rimligheten i affärsidén och dra slutsatser om företagets framtida 
betalningsförmåga. (Svedin, 1992)   
 
Vid kreditbedömningen är konkurrenssituationen på markanden, i vilken kredittagaren är 
verksam, en aspekt som kan påverka kreditbedömningen. Konkurrenssituationen kan ge 
värdefull information om kredittagarens möjligheter att expandera inom branschen. 
(Ibid.)     
 
Branschen som kredittagaren är i och dennes företags tillväxtmöjligheter i branschen är 
en viktig aspekt som bankerna analyserar vid en lånesituation. De tittar även på 
marknadsandel eftersom den kan visa på vilken möjlighet kredittagarens företag har att 
växa. En dominerande ställning på marknaden kan innebära att kredittagarens företag har 
mindre tillväxtmöjligheter. Information om hur de använder produktions- och 
distributionsresurser kan visa på om kredittagarens företag behöver ytterligare 
finansiering för att öka omsättningen. (Ibid.) Vi antar att branschen, eftersom 
situationerna är relativt likartade, även kan påverka företags kreditbedömning på ett 
liknande sätt som den gör i en lånesituation hos banker. 
  
Kundrelationer kan ha en avgörande påverkan vid kreditbedömningen. Kredittagarens 
relation kan inverka på kreditgivarens kreditbedömning och riskexponering. Detta är 
bland annat relaterat till vilken kvantitet kredittagaren köper av kreditgivaren. (NUTEK 
a, 1993) Speciellt fördelaktigt kan detta bli vid kreditgivning till nystartade företag. 
Eftersom kreditbedömning av dessa företag är svåra kan relationen generera information 
som annars skulle ha varit svår att erhålla på annat sätt. (NUTEK, 1992) 
 
Enligt Green (1997) vore det idealiskt att finna en metod som tar hänsyn till den 
kvalitativa informationen på samma sätt som det finns metoder för utvärdering av den 
kvantitativa informationen. På grund av att den kvalitativa informationens är svår att 
analysera skulle en sammanvägd tolkning av alla uppgifterna vara att föredra. Själva 
intresset för uppdelning mellan dessa variabler är förmodligen ett resultat av de 
kvantitativa uppgifternas mätbarhet mot de kvalitativa uppgifternas mer svårbedömda 
resultat. (Green, 1997) 
 
Liksom de kvantitativa måtten finner vi det rimligt att, utifrån teorin, anta att de 
kvalitativa måttens påverkan på kredithanteringsprocessen kan variera beroende på 
situation och strategi. Till exempel så kan en kreditgivare fokusera mer på kvalitativa 



mått med en offensiv strategi under normala förhållanden. Eftersom kunskap om 
branschen och tillhörande konkurrenssituation är viktig information i detta fall kan den 
primära infallsvinkeln bli på dessa variabler. 
 
 
3.6 Kreditbeslut 
 
Utifrån kreditbedömningen så har kreditgivaren uppskattat kredittagarens 
återbetalningsförmåga. Nästa steg för kreditgivaren är, att utifrån den analyserade 
informationen, bestämma sin egen riskbenägenhet i det enskilda fallet. Här måste alltså 
kreditgivaren analysera den egna situationen, bedöma vad en eventuell kreditförlust eller 
kreditvinst skulle betyda för det egna företaget och utifrån detta, tillsammans med 
kreditbedömningen, ta ett kreditbeslut. Kreditbesluten berörs således av flera 
samverkande faktorer. (NUTEK a, 1993)  
 
En påverkande faktor på kreditbeslutet är kreditgivarens riskbenägenhet. Denna formas 
av påverkbara samt opåverkbara förhållanden i kreditgivarens intressesfär. Dessa kan till 
exempel vara efterfrågan på företagets varor och intern kapitalsituation. Efterfrågan kan 
påverka riskbenägenheten bland annat genom att kreditgivaren, på grund av en 
konjunkturnedgång, ökar sin riskbenägenhet och kreditgivning för att stimulera 
efterfrågan. Kreditbehovet hos kredittagaren är en annan efterfrågeaspekt som kan 
påverka kreditgivarens riskbenägenhet. Om kredittagaren är beroende av 
leverantörskrediter för att finansiera sin verksamhet så kommer den ökade efterfrågan att 
innebära ett ökat risktagande för kreditgivaren. Vidare kan ytterligare ett efterfrågemotiv 
identifieras i kreditgivarens strävan efter att skapa långsiktiga relationer med 
kredittagaren. Kreditgivaren kan ge kredit i syfte att öka kredittagarens inköp från 
kreditgivarens företag. Detta innebär följaktligen även en ökad riskbenägenhet. (Ibid.)  
 
Den interna kapitalsituationen i kreditgivarens företag är en faktor som kan påverka 
kreditgivarens riskbenägenhet. Till exempel kan kapitalknapphet i kreditgivarens företag 
innebära, då kreditgivning är kostsamt, att kreditgivaren är mindre riskbenägen. Detta 
beror på att kreditförluster i alltför hög utsträckning skulle kunna innebära att 
kredittagaren kanske hamnar i ekonomiska svårigheter. En högre vinstmarginal i 
företaget skulle kunna innebära att kreditgivaren är benägen att ta större risker vid ett 
kreditbeslut. Detta förklaras genom att hög lönsamhet kan kompensera en högre 
osäkerhet. (Ibid.) Sigblad et al (1999) ger ett konkret exempel på kreditförlusters 
försäljningspåverkan och lönsamhetspåverkan. 
 
Exempel: 
 
Vinstmarginal 10% 
Fakturerat pris 20000 kr 
Rörelsekostnader 18000 kr  
Bidrag till kapitalkostnaden 2000 kr 
 



En kreditförlust i ovanstående exempel måste kompenseras med 20000 kr / 2000 kr = 10 
stycken nya affärer. (Sigblad et al, 1999) I det fall då kreditgivaren lämnar större krediter 
där risken för betalningsinställelse kan sägas vara större än vad som normalt är accepterat 
kan säkerheter aktualiseras. Incitamentet till detta är att vinsten av affären är stor och att 
kreditgivaren därför vill genomföra affären och därför minskar risken med en säkerhet. 
De vanligaste säkerheterna i detta fall är till exempel borgen och bankgarantier. (NUTEK 
b, 1993)   
 
 
3.7 Bevakning och uppföljning 
 
Den normala uppföljningen består av en löpande kontakt med kredittagaren. Detta sker 
till exempel genom att kreditgivaren kontaktar kredittagaren för att erbjuda nya produkter 
eller tjänster. Banker använder sig även av informella kontakter där kreditgivaren skapar 
relationer med kredittagaren utanför banken för att på så sätt skapa en mer personlig 
relation med kunden. På detta sätt kan kreditgivaren tidigt få signaler om företaget har 
problem. (NUTEK a, 1993) På ett liknande sätt antar vi att även företag kan sköta den 
löpande uppföljningen samt använda sig av informella kontakter. Detta anser vi rimligt 
eftersom det även i företag kan vara av vikt att i ett tidigt skede få information om en 
eventuell kris hos kredittagaren. 
 
Om kreditgivaren, genom varningssignaler, uppfattar att kredittagarens företag har 
problem så sker vanligtvis en ny kreditbedömning. Exempel på varningssignaler är att 
kredittagaren upprepade gånger är sen med betalningen, visar aggressivitet vid 
kommunikation eller rykten når kredittagaren om ändrade förhållanden hos kredittagaren. 
Vid betalningsinställelse så blir kredittagaren föremål för kravverksamhet. I den här 
situationen gör kreditgivaren kredittagaren uppmärksam på kredittagarens bristande 
betalningsvilja genom en påminnelse. Påminnelsen syftar till att göra kredittagaren 
uppmärksam på problemet utan att relationen skadas. I det fall då påminnelsen inte har 
någon effekt så överlämnar kreditgivaren ärendet till inkasso eller 
kronofogdemyndigheten. (NUTEK b, 1993)  
 
 
3.8 Sammanfattning 
 
Utifrån de teorier som vi tagit upp i detta kapitel finner vi det rimligt att anta att 
informationskällor, kreditbedömning, kreditbeslut samt bevakning och uppföljning är 
beroende av situationen. Det är också rimligt att anta att den strategi som förs vid 
kredithantering kontra situation är beroende av olika typer information samt varierande 
mängd av information. De vanliga källorna och förfaringssätten (traditionella) för 
kreditgivaren kan vara utgångspunkten vilken kan förändras beroende på situation och 
strategi. Situationen skulle kunna vara avskild från någon speciell strategi eller 
sammankopplad till viss strategi. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 (Figur 3) Tankemodell om kredithanteringsprocessen  med hänsyn till situation och strategi.  
 
 
Utifrån dessa utgångspunkter har vi i följande matris sammanställt 
kredithanteringsprocessen med hänsyn till situation och strategi. Ovanstående 
sammanfattning påverkas dessutom av vilken kundkategori, ny eller befintlig, som 
kommer med kreditförfrågan. Exempelvis vid en kreditförfrågan från ett helt nytt företag 
så faller de kvantitativa variablerna i princip helt bort på grund av att inget resultat 
presteras i företaget. Vi anser det rimligt att, utifrån teorin, anta att de övriga delarna i 
kredithanteringen påverkas av situationen och att kredithanteringsprocessen således kan 
vara situationsberoende.  
 
Exempel på händelseförlopp i processens olika delar: 
 
Informationskällor 
 
Vid en normal situation skulle kreditgivaren använda sig av de traditionella 
informationskällor denne är van vid (kan variera från företag till företag). Vid en befintlig 
kund kanske den upparbetade informationen som kreditgivaren besitter skulle dominera. 
En ny kreditgivning till en ny kund kanske löses via externa informationskällor, som till 
exempel UC och/eller myndigheter. Vid en normalsituation med offensiv strategi kanske 
ökat inslag av kvalitativa mått skulle kunna tillämpas på grund av ett större risktagande 
av kreditgivaren. Skulle en defensiv strategi tillämpas vid denna situation så skulle 
kreditgivaren kanske förlita sig till de traditionella informationskällorna fast med ett ökat 
inslag av kvalitativa mått. Det växande inslaget av kvantitativa mått skulle kunna bero på 
dess ökade tillgänglighet och direkta resultat vid snabb analys. Vid en krissituation så 
tillämpar kreditgivaren kanske de traditionella informationskällorna men med en ökad 
tonvikt på de kvantitativa måtten för deras mer tillgänglighet och analyserbarhet. Vid en 
kris/offensiv strategi föras given samma situation så kan kreditgivaren kanske förlita sig 
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mer på kvantitativa variablers mer exakthet i mätbarhet. Skulle däremot en kris/defensiv 
strategi föras i en krissituation så kan inslag av både kvalitativ variabler och kvantitativa 
variabler förekomma. På grund av att kreditgivaren kanske måste ta större risker för att 
”arbeta” sig ur krisen måste båda variablerna förekomma för att ge en mer heltäckande 
bild av företagets situation.       
 
Kreditbedömning 
 
När företaget befinner sig i en normalsituation så bedöms kreditförfrågningarna på 
brukligt sätt, de vill säga oberoende av strategi. Vid en kreditbedömning av en befintlig 
kund kan bedömningen gå relativt snabbt på grund av tidigare relationer. En ny kund 
kanske kreditbedöms på traditionellt vis, de vill säga kreditbedömarens referensram vid 
denna typ av förfrågan. Vid en normal/offensiv strategi i en normalsituation så kanske 
kreditgivaren utgår från den brukliga bedömningen men med ett ökat risktagande för att 
lyckas med sin strategi. Kreditbedömningarna skulle således bedömas på ett mer positivt 
sätt än tidigare. Skulle en normal/defensiv strategi föras så kanske kreditbedömningen 
måste säkerställas via mer inslag av variabler för att minimera risken. En krissituation 
skulle kunna öka risktagandet och därmed behovet av färre variabler. En krissituation och 
en offensiv strategi skulle kunna innebära ett större risktagande från kreditgivarens sida 
och tillika färre bedömningsvariabler. Kris situation och defensiv strategi skull då kunna 
innebära färre variabler men med betoningen på en restriktivare kreditbedömning. 
Riskerna som kreditgivaren tar skulle kunna behövas öka men med minimerat och mer 
kontrollerat risktagande. 
 
Kreditbeslut 
 
Kreditbeslutet som berör en befintlig kund eller ny kund skulle kunna inneböra att 
kreditgivaren tillämpar det traditionella förfaringssättet som denne normalt tillämpar vid 
denna typ av beslut. Skulle kreditgivaren vid detta tillfälle, normal situation, tillämpa en 
offensiv strategi bör lämpligen en mer positiv inriktning tas på kreditbesluten för att 
kunna styra företaget ur krissituationen. En normalsituation och defensiv strategi så 
skulle kreditgivaren ta mer restriktiva beslut för att få en högre kontroll på risken som 
kreditgivningen kan innebära. Vid en krissituation så skulle kreditbedömaren kunna 
tänkas ta mer restriktiva beslut på grund av den uppkomna situationen. Kreditgivaren 
skulle kanske först se över den interna kapitalsituationen vilket kan innebära mer 
restriktiva kreditbeslut. På grund av att utlämnade krediter är likvida medel som företaget 
”lånar” till kredittagaren utan ränta, så kan det bli avgörande vem kreditgivaren beviljar 
kredit till. Skulle däremot en offensiv strategi föras i en krissituation så skulle 
kreditgivaren kunna ta mer positiva beslut. Detta skulle kunna initieras för att vända den 
negativa trend en krissituation skulle kunna medföra för företaget. En krissituation mede 
defensiv strategi skulle kunna tänkas ge en motsatt effekt. Kreditgivaren skulle kunna 
minimera sitt risktagande genom att minska de positiva kreditbesluten.    
 
Bevakning och uppföljning 
 



Beroende på kund, ny eller befintlig, kan vara avgörande vilken bevakning som 
kreditgivaren väljer. Den befintliga kunde skulle det kunna finns information om vilket 
torde kunna medförda en mer traditionell bevakning. Fokuseringen på den nya kunde 
skulle kunna kompenseras av restriktivare åtgärder tidigare i kredithanteringsprocessen 
vilket medför en mer traditionell bevakning och uppföljning även av denna kategori av 
kund. Vid en normal situation och även normalsituation med en offensiv strategi skulle 
kreditgivaren kanske förlita sig på den traditionella bevakningen och uppföljningen.  Vid 
en normalsituation med en defensiv strategi skulle kreditgivaren kunna tänkas öka 
bevakningen och uppföljningen för att slå vakt om den egna kapitalsituationen. 
Kreditgivare som befinner sig i en krissituation kan vara i snabbt behov av likvida medel. 
Därför är det rimligt att anta att bevakning och uppföljning av kredittagaren bör öka i 
denna situation när krediter förfaller eller risksignaler når kredittagaren. Om en offensiv 
strategi tillämpas i samma situation är det rimligt att anta att kreditgivaren koncentrerar 
sig på andra aspekter av kredithanteringsprocessen för att vända krisen som företaget 
befinner sig i. En defensiv strategi skulle kunna tänkas leda till en större fokusering på 
den befintliga kreditgivningen för att säkerställa att dessa flyter in i företaget. 
 
 



 
4 Empiri/resultatredovisning 
 
Nedan presenteras resultaten från intervjuerna med kreditgivarna. Då en av 
respondenterna uttryckte en vilja att vara anonym som har vi valt att inte redovisa 
företags- eller personers namn. Härav kommer respondenten samt företag ett att 
benämnas A, respondenten och företag två benämnas B och så vidare. Respondent C var 
både ägare och säljare varför vi inte fann det nödvändigt att intervjua två personer i 
företag C. 
  
 
4.1 Allmänt om företag A 
 
Respondenten i det första kreditgivande företaget har en befattning som ekonomichef och 
har arbetat med kreditfrågor sedan 1988. Företagets andel av försäljningen på kredit 
uppgår till cirka 85 procent av den totala försäljningen och antalet kreditförfrågningar är 
två- till trehundra varje år och av dessa beviljas ungefär 95 procent. Eftersom företaget 
använder sig av ett kreditupplysningsföretag, som är ett företag som bedömer 
kreditvärdigheten hos företag, kan kreditgivaren relativt snabbt fatta ett kreditbeslut. 
Företaget tillämpar även en företagsspecifik kreditgivning, det vill säga kreditvillkoren är 
bland annat beroende av kredittagarens inköpsmängd i kronor och inköpstidpunkten. 
 
4.1.1 Informationskällor vid kreditgivning 
 
De interna informationskällor som det undersökta företaget, enligt respondenten, 
använder sig av är exempelvis information som personalen på det kreditgivande företaget 
tillgodogjort sig. Informationen kan vara rykten personalen hört av andra kunder om att 
kredittagaren står inför problem som kan innebära betalningssvårigheter. Detta är möjligt 
genom den nära relationen som säljare och kredittagaren har. Vidare så kan även den 
egna kundreskontran vara en informationskälla i det fall då kredittagaren redan är en 
befintlig kund till företaget, berättade respondenten. 
 
Företaget använder sig även av informationskällor utanför företaget. Respondenten angav 
att andra företag i samma bransch kan bistå med information om kunderna och meddela 
varandra om eventuella problem som uppstått med en kredittagare. Enligt respondenten 
är den viktigaste källan, både bland externa och interna, kredit-upplysningsföretag där 
kreditgivaren bland annat erhåller bokslut i komprimerad form. 
Kreditupplysningsföretaget ger även råd om företaget ska lämna kredit eller inte samt en 
klassificering av risken att kredittagaren inte kommer att kunna betala. Respondenten 
berättade att informationen och råden anses som mycket tillförlitliga. Eftersom 
rekommendationen från kreditupplysningsföretaget dessutom tar lite tid i anspråk så 
följer företaget oftast denna. 
 
Enligt respondenten så beställer företaget nästan alltid en bedömning från 
kreditupplysningsföretaget oavsett vem kredittagaren är. Ytterligare informations-
inhämtning är beroende på vem kredittagaren är. Respondenten berättade att i de fall då 



kredittagaren är välkänd, antingen på marknaden eller för företaget, så görs ingen eller en 
mindre informationssökning. Om kredittagaren däremot är ny och okänd så görs, 
beroende på egenskaper och uppfattning som respondenten har om kredittagaren, en mer 
omfattande informationssökning. 
 
Enligt respondenten är kostnaden, även om den är av betydelse, mindre viktig vid valet 
av informationskälla. Att upplysningar från kreditupplysningsföretaget är relativt 
kostsamma menade respondenten är mindre viktigt eftersom företaget ingår i en koncern 
som har gjort valet att koncernen ska arbeta mot ett kreditupplysningsföretag. 
 
Respondenten berättade att det händer att kredittagare tar med sig sitt bokslut men att det 
är ganska ovanligt att kredittagaren själv bidrar med information. Det kredittagaren 
främst bidrar med är att tala om vad denne gör, vilka kunder kredittagaren har för stunden 
samt den kvantitet och det belopp kredittagaren vill handla för. Gäller det ett mindre 
belopp så menade respondenten att kredittagaren i detta fall får möjlighet att visa att 
kredittagaren kan sköta sina betalningar. 
 
4.1.2 Kreditbedömning 
 
Vid kreditbedömningen av en ny men etablerad kund på marknaden berättade 
respondenten att det kan finnas anledning att vara försiktig. Enligt respondenten är det 
viktigt att ta reda på varför kredittagaren har lämnat sin före detta leverantör. Till 
exempel kanske kredittagaren och den tidigare kreditgivaren inte kommer överränns. 
Enligt respondenten innebär detta att det inte är några problem att lämna kredit. Dock kan 
det vara så att den tidigare kreditgivaren bedömt kredittagaren som osäker och därför inte 
fortsätter att lämna kredit. Enligt respondenten är företagets egna säljare viktiga 
informationskällor och vanligtvis så har någon av dessa arbetat på kredittagaren vilket har 
lett till bytet av leverantör. Respondenten berättade vidare att det är när det dyker upp en 
kredittagare självmant det finns anledning att göra en mer noggrann bedömning. I detta 
fall berättade respondenten att dels begärs en det upplysning från 
kreditupplysningsföretaget, dels kontaktas den tidigare leverantören om detta är möjligt. I 
det fall då kredittagaren kommer utifrån så görs en kreditupplysning, det görs även försök 
att kontakta tidigare kreditgivare för att få en bakgrund på kredittagaren. 
  
Enligt respondenten är det oftast så att ett nystartat företag oftast drivs av någon som 
tidigare arbetat åt någon annan redan befintlig kund till företaget och känner till 
branschen och kan sin sak. I detta fall blir det inte någon komplicerad bedömning, dock 
blir det fråga om en begränsad kredit, en limit sätts. Detta görs för att se hur kredittagaren 
sköter sina betalningar. Vanligtvis ser kreditgivaren helst att dessa börjar med mindre 
åtaganden för att just se hur de sköter sig. Enligt respondenten skulle alternativet till 
kreditgivning till nystartade företag vara att inte ge någon kredit alls och kräva kontant 
betalning. Detta skulle dock endast leda till att kredittagaren väljer en annan leverantör 
eftersom kredittagarna oftast är helt beroende av leverantörskrediter som finansiering. 
 
Respondenten berättade att då kredittagaren är en befintlig kund på marknaden, men har 
varit overksam en tid så görs en kreditupplysning i det fall då det är okänt varför 



kredittagaren varit overksam. Vanligt är dock att kredittagaren själv berättar vad 
overksamheten beror på. 
 
Respondenten berättade att en kreditupplysning från kreditupplysningsföretaget tar cirka 
tre till fem minuter. Enligt respondenten är situationen som tar tid det fallet då 
kredittagaren har betalningsanmärkningar och ta reda på vad dessa beror på. En 
betalningsanmärkning behöver inte nödvändigtvis innebära att kredittagaren har en dålig 
betalningsförmåga det kan vara allt från en tvist till en närstående konkurs. 
 
Enligt respondenten så är antalet kreditförluster störst hos nystartade företag medan de 
största kapitalförlusterna orsakas av befintliga kunder. Detta beror på att konkursen oftast 
blir större hos befintliga kunder än hos nystartade företag. 
 
4.1.3 Kvantitativ och kvalitativ information 
 
Respondenten berättade att företaget inte anser nyckeltal vara av någon större vikt vid 
kreditbedömningen. Detta menade respondenten beror på att de flesta företagen i 
branschen inte tjänar så mycket pengar och därför inte ser så starka ut ur ett finansiellt 
perspektiv. Det viktiga, enligt respondenten, är hur duktig kredittagaren verkar som 
företagare eller entreprenör. 
 
Den mer mjuka eller kvalitativa informationen är enligt respondenten en relativt viktig 
aspekt av kreditbedömningen. Detta menade respondenten beror på att en kredittagare 
som inte har några problem kan få problem relativt snabbt. Detta oavsett om de begär en 
upplysning från kreditupplysningsföretaget eller ej. Till exempel kan kredittagarens kund 
eller uppdragsgivare komma på obestånd eller att ett garantiåtagande som faller ut leda 
till att kredittagaren kommer på obestånd. Detta leder, menade respondenten, till att det 
kredittagande företaget, som oftast inte har kapital nog att täcka en sådan förlust, inte kan 
betala och respondentens företag gör en kreditförlust. Den personliga relationen är viktig 
då en god relation gör att kredittagaren i god tid berättar om svårigheter som kan 
uppkomma, vilket leder till att problemen ofta kan lösas. Vidare berättade respondenten 
att en kredittagare som kommit på obestånd ofta avser att fortsätta sin verksamhet, om än 
i annat namn, och därför har incitament att betala sina leverantörer först. 
 
Enligt respondenten så har det kredittagande företagets bolagsform viss betydelse för 
kreditbedömningen. Eftersom det kan vara mindre känsligt att ge kredit till en enskild 
firma än till ett aktiebolag kan detta ha betydelse i kredithanteringen. Detta på grund av 
att ägaren i den enskilda firman tar personligt ansvar, medan ett aktiebolag i många fall 
endast har 100 000 kronor i aktiekapital som man ansvarar med. Vem som är 
firmatecknare och vem det egna företaget kan kräva betalning av framgår av 
upplysningen från kreditupplysningsföretaget. Vidare berättade respondenten att det även 
framgår vilka andra åtaganden kredittagaren har samt dennes ekonomiska situation. 
 
Respondenten berättade att bedömningen påverkas av hur kompetent kredittagaren verkar 
som företagare. Detta kontrolleras genom att undersöka om kredittagaren ofta 
förekommit i konkurser samt hur skatter och liknande betalats. Orsaken till detta är, 



enligt respondenten, att antalet konkurser och om betalningar har skett i tid visar 
kredittagarens administrativa förmåga. 
 
Affärsidén är, enligt respondenten, ointressant eller åtminstone inget man tar med i 
bedömningen. Detta beror, berättade respondenten, på att de flesta företagen i branschen 
inte har någon uttalad affärsidé som till exempel Skanska eller NCC. 
 
4.1.4 Kreditbeslut 
 
Respondenten berättade att den situation det egna företaget befinner sig i, det vill säga 
kris- eller normalsituation, kan påverka kreditbeslutet. Till exempel kan den egna 
ekonomiska situationen i företaget påverka kreditbeslutet genom att det är lättare att neka 
kredit om det egna företaget säljer mycket. Detta beror på att det finns möjlighet att sälja 
till andra mer säkra kunder. I den mottsatta situationen, det vill säga i en krissituation för 
det egna företaget, är det svårt att neka eftersom det egna företaget är beroende av 
inkomsten för att erhålla ett acceptabelt resultat. 
 
Respondenten berättade att i det fall då det är en expansiv marknad det egna företaget är 
verksamt i tar företaget fler positiva kreditbeslut. Företaget tillämpar en offensiv strategi 
för att på så sätt ta så stor marknadsandel som möjligt. I till exempel en 
konjunkturuppgång så kan riskbenägenheten öka och fler kreditbeslut blir positiva. 
Vidare berättade respondenten att en ren defensiv strategi sällan tillämpas eftersom ett 
visst risktagande är ett måste för att kunna tjäna pengar. 
 
Enligt respondenten framgår det inte av kreditupplysningsföretaget hur mycket 
leverantörsskulder kredittagaren har hos andra leverantörer och därför påverkar det inte 
kreditbeslutet. Om däremot kredittagaren köper material hos någon annan leverantör så 
kan det påverka kreditbeslutet. Detta eftersom respondenten i detta fall inte anser sig ha 
någon kontroll över hur stora skulder kredittagaren har. Detta kan leda till att 
kreditbeslutet blir mer restriktivt. 
 
Enligt respondenten är det mycket ovanligt att företaget kräver att kredittagaren ska 
lämna någon form av säkerhet. Anledningen till detta är att det endast lämnas krediter till 
kredittagare som, utifrån bedömningen, visar tillförlitlig betalningsförmåga. Vid ett 
tillfälle har respondenten krävt bankgaranti beroende på att kredittagaren skulle arbeta i 
Norge. Eftersom respondentens företag huvudsakligen är verksam i Luleås närområde så 
krävde respondenten bankgarantin. Vad gäller kredittagare som köper för betydande 
summor så lämnar respondenten endast kredit till kredittagare som är solida, har 
erfarenhet på området och kan genomföra det åtagna arbetet. På grund av detta beviljas 
endast större krediter till kredittagare som det egna företaget känner till och som har god 
betalningsförmåga. 
 
Enligt respondenten har företaget även en försäkring som täcker 40 procent av eventuella 
kreditförluster. Försäkringen gäller dock endast kredittagare som har ett saldo större en 
200 000 kronor. Försäkringen påverkar således inte kreditbeslutet i någon större 
omfattning. 



 
4.1.5 Bevakning och uppföljning 
 
Enligt respondenten tillgodogör sig företaget löpande information om olika kunder vilka 
är kredittagare hos företaget. Denna sker genom en prenumeration via e-post på alla som 
fått betalningsanmärkningar i Norrbotten. På vissa kredittagare som har större krediter 
använder sig respondenten av bokslutsbevakning. 
 
Enligt respondenten är det betalningsanmärkningar, eftersom detta är den löpande 
information som erhålles, som oftast leder till att respondenten väljer att beställa en ny 
upplysning från kreditupplysningsföretaget. Respondenten berättade att det händer att 
information om en kredittagare kan komma från personalen eller från någon utomstående, 
om att en kredittagare har problem, vilket leder till en ny kreditbedömning. Vidare 
berättade respondenten att då betalning ej sker så skickas först en påminnelse till 
kredittagaren. Om betalning, trots påminnelse, ej sker så går ärendet vidare till inkasso. 
Enligt respondenten så är påminnelsen viktig på så sätt att den undviker att skada 
relationen i de fall då fakturan förkommit. 
 
4.1.6 Personalen 
 
Respondenten berättade att relationen till kredittagaren är en nära relation. Denna beror 
enligt respondenten på sättet man arbetar i det egna företaget. Det krävs förståelse för hur 
kredittagaren arbetar och vilka behov kredittagaren har. Relationen syftar till att ge svar 
på vad kunden i slutändan behöver för material, hur bråttom det är samt hur leveranser 
bör ske. Detta, menade respondenten, inte är möjligt utan den nära relationen. 
 
Respondenten menade att informationen som personalen bidrar med är att bilda sig en 
uppfattning om hur solitt det kredittagande företaget är och vad avsikten med företaget är. 
Enligt respondenten är det av intresse för kredithanteringen att det kredittagande företaget 
inte endast ska användas till ett uppdrag utan att det ska fortleva. 
 
Respondenten berättade att informationen som personalen bidrar med är viktig eftersom i 
det fall då fel uppgifter lämnas så kan det leda till att det kredittagande företaget inte 
håller betalningsmässigt. Detta leder i sin tur till att det egna företaget får en kreditförlust 
vilket inte är önskvärt. Vidare berättade respondenten att upplysningen från 
kreditupplysningsföretaget förvisso är användbar men att den inte är tillräcklig. Den 
kompletterande informationen kommer från den som har en nära relation till 
kredittagaren, det vill säga personalen. 
 
 
4.2 Allmänt om företag B 
 
Respondenten i företag B har arbetat 12 år i företaget och är ansvarig för de 
administrativa uppgifterna på företaget. Kredithanteringsfrågor har respondenten arbetat 
med under hela denna tid. Företagets totala försäljning på kredit uppgår till cirka 70 
procent. Antalet kreditförfrågningar per år är omkring 200 stycken och av dessa beviljas 



ungefär 90 procent. Företaget som till största delen använder sig av 
kreditupplysningsföretag kan hantera ett kreditärende relativt snabbt. Varje 
kreditförfrågan är situationsberoende på så sätt att informationskällorna för en rättvisande 
bild av kredittagaren kan variera. Någon branschpraxis vid kredithantering förekommer 
inte. Den generella kreditbedömningen och kreditbeslutet är mer företagsspecifik. 
  
4.2.1 Informationskällor vid kreditgivning 
 
De interna informationskällorna som kreditgivaren använder sig av är främst 
företagsledaren och personalen. Eftersom dessa är de som arbetar nära försäljnings-
verksamheten är upplysningar från dem betydelsefulla vid en informationssökning. Även 
kundreskontran används som informationskälla, men endast vid en kreditbedömning av 
befintliga kunder.  
 
De externa källorna som kreditgivaren till största del använder sig av är 
kreditupplysningsföretagens tjänster. Då informationen dessa bidrar med anses tillförlitlig 
behövs ofta inga alternativa informationssökningar. Respondenten berättade att även 
andra källor som till exempel Patent och Registreringsverket och Affärsdata kan 
förekomma för att utöka informationsmängden. Vid mer svårbedömda situationer, till 
exempel då kredittagaren är ett nystartat företag eller vid större affärshändelser, 
aktualiseras dessa alternativ. Enligt respondenten ska det poängteras att det hörde till 
särfall när dessa källor användes, det vill säga att egen hand analysera kredittagaren. 
Enligt respondenten kan andra företagare inom samma bransch bidra med information 
om de har tidigare erfarenhet av kredittagaren. 
 
Kostnaden för val av informationskälla är inte den primära frågan för kreditgivaren. 
Enligt respondenten ska nyttan av informationen självfallet överstiga kostnaden. 
Kostnaden för dyra informationskällor och administrativ tid måste vägas mot vilken 
säkerhet informationen ger för den aktuella affärshändelsen.   
    
Respondenten berättade att information som kredittagaren själv kan bidra med som till 
exempel bokslut eller marknadsplan, inte efterfrågas. Enligt respondenten så samlar 
kreditgivaren på eget initiativ in den information från de interna och externa källor som 
måste tillgås för att få en rättvisande bild av kredittagaren.   
 
4.2.2 Kreditbedömning 
 
Enligt respondenten går redan etablerade företag, men ny för kreditgivaren, igenom 
vanlig kreditbedömning för kreditgivaren. De vill säga kreditgivaren använder sig 
huvudsakligen av kreditupplysningstjänster för en kreditbedömning. Undantag från den 
brukliga kreditbedömningen kan dock frångås. Om någon av de interna källorna, de vill 
säga företagsledaren eller personalen, kan tillföra information som ändrar 
kreditbedömningen läggs denna information till beslutskriteriet.  
 
Kreditbedömning av ett nytt företag på marknaden innebär, enligt respondenten, vissa 
problem vid informationssökning. Eftersom det inte finns i några tidigare 



kreditbedömningar eller övrig information om företaget så får kreditgivaren söka i 
bolagsregister för att se vem som exempelvis sitter i styrelsen. Informationsinriktningen 
fortsätter sedan på individnivå för att kunna göra en kreditbedömning. Har de 
individuella bolagsmännen några betalningsanmärkningar kan det ligga dem till last vid 
en kreditbedömning. Enligt respondenten beror det senare på hur den eventuella 
betalningsanmärkningen uppkommit. En anmärkning som exempelvis uppstår på grund 
av en kontrovers i tidigare förehavanden med annan kreditgivare kan omvärderas till 
kredittagarens fördel.        
 
För befintliga kunder i en återköpssituation görs normalt ingen ny kreditbedömning. 
Undantaget är, enligt respondenten, om kunden har blivit stoppad i systemet tidigare för 
sen betalning eller helt obetalda räkningar. Har kunden tidigare varit sen med 
betalningarna kan en limit begränsa kreditmängden medan helt obetalda räkningar blir ett 
negativt svar på kreditförfrågan.  
 
Enligt respondenten varierade tiden för kreditbedömningarna obetydligt. Eftersom 
företaget huvudsakligen använder sig av kreditupplysningstjänster så är tiden densamma 
vid en kreditförfrågan. Tiden för en bedömning kan sträckas ut något om några 
oklarheter, som till exempel betalningsanmärkningar eller andra oklarheter, upptäckts. 
Enligt respondenten är ingen kundkategori, det vill säga ny kund eller befintlig, att anse 
som bättre eller sämre. Initialt är denna fråga inte av betydelse för kreditgivaren. Det som 
gör en typ av kundkategori sämre än någon annan är om problem uppstår. Enligt 
respondenten kan inte de eventuella kreditförlusterna härledas till någon typ av 
kundkategori. Det som skiljer kreditförlusterna är storleken på dessa. Nya kunder har inte 
hunnit lägga upp stora krediter i företaget på samma sätt som de befintliga kunderna.     
 
4.2.3 Kvantitativ och kvalitativ information 
 
Enligt respondenten så utgår företaget övergripande från de rekommendationer som 
kreditupplysningsföretagen tillhandahåller. Vid egna analyser av kredittagaren så är det 
främst nyckeltal genererade ur ekonomsiska rapporter som är av intresse. Den enda 
kvalitativa informationen som företaget använder sig av är relationsbetingade variabler. 
Eftersom företaget är etablerat på marknaden men har relativt ny företagsledning så har 
inte ett stort kontaktnät hunnit etablerats och tillika få relationer skapats. Företagsledaren, 
och i viss mån personalens informationsbidrag, kan ligga som underlag vid 
kreditbedömning. Resultatet av detta gjorde att kreditbedömningen framför allt utgår från 
kreditupplysningsföretagets tjänster och andra ekonomiska rapporter.    
 
4.2.4 Kreditbeslut 
 
Enligt respondenten har kreditgivarens situation inte någon större inverkan på 
kreditbesluten. Kreditgivaren, oavsett situation eller lagd strategi, tar samma kreditbeslut 
grundat på föregående kreditbedömning. Eftersom de enskilda krediterna inte handlar om 
några större summor så har det liten inverkan på val av riskexponering. En förändring i 
den allmänna konjunkturen har ingen större inverkan på kreditbesluten hos det 
kreditgivande företaget. En större tänkbar kris kan, enligt respondenten, inverka 



inskränkande på kreditbedömningen och kreditbesluten. Men denna situation har 
företaget inte varit ställd inför och därför menade respondenten att det inte med säkerhet 
går att uttala sig om denna situation. 
 
Kredittagarens situation, exempelvis stora krediter hos andra leverantörer, har ingen 
inverkan på kreditbeslutet berättade respondenten. Om underlaget från 
kreditbedömningen av kredittagaren inte visar på några oegentligheter så beviljas kredit, i 
vissa fall med inslag av en restriktion i form av en kreditlimit. 
 
Krav på olika säkerheter från kreditgivaren för att minska riskexponeringen vid 
kreditbesluten förekommer enligt respondenten inte. Om kreditgivaren upplevde att 
krediten kan medföra relativ risk så styrs det via en kreditlimit.  
 
4.2.5 Bevakning och uppföljning 
 
Respondenten berättade att en fortlöpande bevakning av kredittagaren inte sker. Detta på 
grund av den administrativa arbetsbörda det skulle innebära att göra uppföljningar i det 
enskilda fallet. Den bevakning och uppföljning kreditgivaren gör initieras generellt av att 
betalningen uteblir. Även risksignaler som når kreditgivaren kan inleda en ny 
informationssökning och till en ny kreditbedömning.   
 
Processen vid bevakning och uppföljning som initieras av att kredittagaren inte betalar sin 
kreditskuld inleds med att kredittagaren sätts på bevakning i det egna systemet. Samtidigt så 
går en påminnelse ut till kredittagaren. Denna påminnelse används även för att inte skada 
relationen till kredittagaren. Det kan hända att denne glömt bort att betala eller tappat den 
ursprungliga fakturan. Fullgör inte kredittagaren sina förpliktelser trots påminnelsen så går 
ärendet vidare till inkasso för indrivning av skulden.    
4.2.6 Personalen 
 
Den respondent vi intervjuade ur personalen har arbetat cirka 4 år på företaget. Dennes 
ansvarsområde är främst inköp och försäljning av företagets produkter. Fördelningen 
mellan företagsförsäljning och konsumentförsäljning är relativt jämt fördelat. Den 
försäljning som är riktad mot företag sker till största del mot kredit där respondenten 
aktivt deltar.  
 
Respondenten berättade att relationen till företagskunderna varierar. En del av kunderna 
har respondenten en mer öppen dialog med och på så sätt en närmare relation till. Enligt 
respondenten är det viktigt att relationen mellan kreditgivare och kredittagare fungerade. 
Detta för att tvåvägskommunikationen ska fungera på ett tillfredställande sätt och 
tillgodose bådas önskemål.    
 
I och med att respondenten har mer eller mindre daglig kontakt med kredittagaren så 
håller sig respondenten uppdaterad om förhållanden på kredittagaren sida. På så sätt 
upplever respondenten att denne bidrar med information om kredittagaren vid 
kreditbeslutet. När det gäller nya kunder med några verksamma år på marknaden så är det 
genom ryktesvägen informationen kom till respondentens kännedom. Respondenten 
berättade att förfaringssättet vid en helt ny kund är samma. Om denne tidigare har varit 



verksam, men då som anställd, i något företag kan respondenten känna till personen och 
kan då informera företagsledaren. Sammanfattningsvis berättade respondenten att den 
information denne kan bidra med är av vikt vid kreditbeslutet och att informationen 
faktiskt används. 
 
 
4.3 Allmänt om företag C 
 
Respondenten är i det undersökta företaget en av tre delägare och har arbetat på företaget 
i 16 år. Vidare har respondenten arbetat med kredithantering i cirka tio år dessutom är 
respondenten även säljare på företaget. Av det undersökta företagets försäljning så sker 
cirka 70 procent på kredit och företaget får ungefär en kreditförfrågan per dag eller cirka 
200 stycken per år. Av dessa beviljas mellan 90 och 95 procent. Enligt respondenten så 
kan ett kreditbeslut fattas på relativt kort tid men att tidsåtgången är beroende på vem 
kredittagaren är. Det undersökta företaget arbetar inte efter någon särskild 
kredithanteringsmall utan kredithanteringen är beroende på situationen kopplat till 
kredittagaren. Dock utgår det undersökta företaget alltid från kreditupplysningar från ett 
kreditupplysningsföretag. 
 
4.3.1 Informationskällor vid kreditgivning 
 
De interna informationskällor som det undersökta företaget använder sig av i 
kredithanteringen är, enligt respondenten, den egna personalen. Personalen har oftast väl 
utvecklade relationer med befintliga kredittagare och potentiella kredittagare. Detta gör 
att dessa kan tillföra värdefull information om kredittagare. Vidare är även den egna 
kundreskontran en informationskälla som används i det fall då kredittagaren redan är 
kredittagare i företaget. 
 
Den främsta externa informationskällan som företaget använder sig av, enligt 
respondenten, är kreditupplysningar från ett kreditupplysningsföretag. Detta företag 
förser det egna företaget dels med muntliga kreditupplysningar, dels med skriftliga. 
Informationen innehåller bland annat fakta om kredittagarens ekonomiska situation, vad 
kredittagaren har för tillgångar och skulder och så vidare. Vidare berättade respondenten 
att materialet från kreditupplysningsföretaget är så omfattande att det inte är nödvändigt 
att söka övrig ekonomisk information, som till exempel bokslut, från andra källor. Dock 
menade respondenten att det i vissa situationer kan vara aktuellt att söka information 
bland andra kreditgivare i branschen. 
 
Valet av informationskälla är, enligt respondenten, beroende av vem kredittagaren är. Om 
det finns en redan etablerad relation till kredittagaren så blir bedömningen enklare och 
antalet informationskällor begränsas till kreditupplysningsföretaget. Är kredittagaren 
däremot okänd och relationer saknas så kommer fler informationskällor att användas. 
 
Respondenten berättade att informationskällans kostnad inte har någon betydelse 
eftersom de flesta informationskällor, förutom informationen från kreditupplysnings-
företaget, i princip är kostnadsfria. Kostnaden för upplysningar från kreditupplysnings-



företaget är fast, det vill säga att det undersökta företaget betalar en årsavgift mot att man 
får göra ett obegränsat antal förfrågningar. Detta innebär att kostnaden för informationen 
inte heller påverkar den enskilda kreditbedömningen. 
 
Enligt respondenten så bidrar kredittagaren inte med någon information, förutom i det fall 
då kredittagaren påstår sig erhållit kredit till bättre villkor och därför kräver det samma av 
respondentens företag. I den här situationen kan det vara aktuellt att begära att 
kredittagaren själv styrker sitt påstående, berättade respondenten. 
 
4.3.2 Kreditbedömning 
 
I det fall då företaget är nytt för respondenten och dennes företag men etablerat på 
marknaden så begärs en muntlig kreditupplysning från kreditupplysningsföretaget. Att 
kreditupplysningen är muntlig beror på att det i detta fall inte kommer till kredittagarens 
kännedom att det gjorts den kreditupplysning. Respondenten angav att kredittagaren 
många gånger uppfattar det som negativt att en kreditupplysning genomförs. För att inte 
skada relationen så begärs det där av endast en muntlig kreditupplysning. Om situationen 
är sådan att kredittagaren har lämnat sin tidigare kreditgivare för att i stället söka kredit 
hos respondentens företag, så kan orsaken till varför kredittagaren har bytt kreditgivare 
av vikt. Ofta har respondentens egen personal arbetat för att få kunden att byta 
kreditgivare och då är orsaken givetvis inget problem. Om däremot kredittagaren 
självmant byter leverantör så måste orsaken utredas. Enligt respondenten så kontaktas 
den tidigare kreditgivaren som oftast kan berätta vad som hänt. 
 
Om kredittagaren har ett helt nystartat företag är kredittagaren oftast en person som 
tidigare har varit anställd av ett företag som är kredittagare i det undersökta företaget. 
Enligt respondenten så beror bedömningen i den här situationen på vilken relation som 
finns mellan kredittagare och respondent. Är relationen bra så ges kredit, även om det 
sätts en kreditlimit, utan någon vidare kreditbedömning. Vanligtvis så beviljas, till en 
början, mindre krediter för att se hur kredittagaren sköter sina betalningar. Att endast 
mindre krediter beviljas är inget problem eftersom de flesta nyföretagare börjar i mindre 
skala. Respondenten berättade vidare att i och med att bedömningen är något mer positiv 
så riskerar det egna företaget i och för sig också mer, men detta vägs upp av förtroendet 
man skapar. Detta är viktigt då en kredittagare som har förtroende för det egna företaget 
också försöker behålla relationen även i händelse av en kris. I det fall då företaget är nytt 
och det inte finns någon relation till ägaren så görs det en mer noggrann bedömning. 
Dessutom sätts en kreditlimit för att se hur betalningarna sköts. Kreditlimiten är även 
alternativet till att inte lämna kredit alls, respondenten berättade att kredittagaren 
åtminstone ska ges en möjlighet att köpa på kredit. 
 
Om kredittagaren redan har, eller har haft, krediter så begärs endast en kreditupplysning 
på kredittagaren. Detta beror, enligt respondenten, på att det redan finns kunskap inom 
företaget som kan avgöra om kredit ska ges och vilka villkor som ska gälla. 
 



Enligt respondenten så tar det mindre tid i anspråk att göra en bedömning av en redan 
befintlig kredittagare eftersom det finns information inom det egna företaget samt en 
relation som kan underlätta. 
 
De största kreditförlusterna orsakas av kredittagare som erhållit kredit under en längre 
period. Detta beror på att dessa har beviljats större krediter och på att dessa har uppdrag 
som kräver mer kapital. För de nystartade företagen är det oftast det motsatta 
förhållandet, det vill säga låga krediter samt mindre uppdrag. Dessutom har oftast de 
nystartade företagen kapital att täcka sina förluster. 
 
4.3.3 Kvantitativ och kvalitativ information 
 
Den finansiella information som används är främst informationen som 
kreditupplysningsföretaget tillhandahåller. Kreditupplysningen innehåller en 
soliditetsanalys samt information om kredittagarens tillgångar och skulder samt ett 
ratingsystem som ger råd om kredit bör ges eller ej. Enligt respondenten så är det således 
inget nyckeltal som är mer viktigt än något annat. 
 
Huruvida den kvalitativa informationen är viktig beror, enligt respondenten, på 
situationen om till exempel kunden är ny eller befintlig. Detta beror på att den 
kvantitativa informationen säger olika mycket om de olika kredittagarna. I det fall då den 
kvantitativa informationen är bristfällig, som till exempel då det rör sig om ett nystartat 
företag, så läggs det större vikt vid de kvalitativa faktorerna. 
 
Enligt respondenten så har det kredittagande företagets bolagsform betydelse för 
kreditbedömningen. Detta eftersom det ses som generellt bättre om kredittagaren har en 
enskildfirma eller ett handelsbolag än ett aktiebolag. Att det förhåller sig på detta vis 
beror på att den i enskilda firman ansvarar ägarna personligt för företagets skulder medan 
aktiebolagets endast kanske ansvarar med 100 000 kronor. Bolagsformen talar även om 
vem som har behörighet att sluta avtal för det kredittagande företaget. 
 
Vad gäller kompetensen hos det kredittagande företaget så går det egna företaget, enligt 
respondenten, mest på intuition och den påverkar bedömningen genom att en limit sätts 
då osäkerhet om kompetensen råder. Även kredittagarens affärsidé kan påverka 
bedömningen genom att rimligheten i affärsidén analyseras. Utifrån rimligheten i 
affärsidén så sätts en kreditlimit, dock påpekar respondenten att kredit inte nekas förutsatt 
att kredittagaren inte har betalningsanmärkningar. 
 
Respondenten berättade att branschen kan ha betydelse för kreditbedömningen. Till 
exempel så kan en kredittagares möjligheter att växa på marknaden. Om de är goda kan 
resultatet bli att kreditgivaren beviljar en kredit med en högre kreditlimit. 
 
4.3.4 Kreditbeslut 
 
Enligt respondenten är det undersökta företagets situation inte av betydelse vid 
kreditbeslutet. Detta menade respondenten beror på att det egna företaget, även då 



företaget har en normal situation, inte vill ta större risker. Det undersökta företaget är 
således inte mer restriktivt med positiva kreditbeslut om situationen i företaget är 
ofördelaktig. 
 
En konjunkturuppgång kan öka antalet positiva kreditbeslut berättade respondenten. 
Detta beror på att det i denna situation finns möjligheter att ta marknadsandelar. I denna 
situation använder sig det undersökta företaget av en offensiv strategi. Vidare berättade 
respondenten att beslutet inte påverkas av att kredittagaren har krediter hos många andra 
kreditgivare eftersom detta inte avgör betalningsförmågan. Enligt kredittagaren så kräver 
man aldrig säkerheter av kredittagaren. 
 
4.3.5 Bevakning och uppföljning 
 
Enligt respondenten så görs ingen ytterligare informationssökning efter det att 
kreditbeslutet är fattat för att bevaka kredittagarens ekonomiska situation. Bevakningen 
av krediter sker genom att betalningstiden kontrolleras. Då betalningstiden går ut skickas 
en påminnelse och därefter, om ingen betalning erhålles, så går ärendet vidare till 
inkasso. Då betalningstiden är förbi och inga pengar har erhållits så vidtas åtgärder, innan 
ärendet lämnas till inkasso, för att undersöka vad som är problemet. Detta genomförs, 
enligt respondenten, genom att i samband med påminnelsen ringa till kredittagaren. 
Telefonsamtalet syftar till att inte, i det fall då kredittagaren inte fått fakturan, skada 
relationen med kredittagaren. Vidare syftar telefonsamtalet även till att få information om 
ett eventuellt problem som kan leda till att betalningen helt ställs in och en kreditförlust 
uppstår. Även varningssignaler, information från personalen samt rykten kan leda till att 
åtgärder vidtas till exempel att en ny kreditbedömning görs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



5. Analys och slutsats 
  
I detta kapitel avser vi, utifrån vår referensram, belysa de empiriska observationer som 
gjorts och sammanfatta dessa i form av ett antal slutsatser. 
 
 
5.1 Informationskällor vid kreditgivning 
 
Samtliga tre undersökta företag uppgav att valet av informationskälla är beroende på den 
situation kredittagaren befinner sig i. Respondenterna ansåg också att valet av 
informationskälla samt antalet av dessa beror på kredittagaren. Enligt Häckner (1985) kan 
kredittagarens situation vara av betydelse för den informationsmängd som behövs för att 
kreditbedöma en kreditförfrågan. Även NUTEK (1992) ger stöd åt argumentationen. 
Exakt vilken information som erfordras, varifrån den bör hämtas, hur informationen ska 
behandlas samt vilka kriterier som ska uppfyllas beror på vilken situation kreditförfrågan 
kommer i.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                 (Ur figur 3, matris 1) Hur informationen inhämtas beroende på situation och strategi. 
 
 
I matris 1 har vi sammanställt hur informationen inhämtas och används givet viss 
situation och strategi. Ur ovanstående resonemang så kan sammanställningen i matrisen 
vara förenlig med teori och empiri. Att valet av informationskällor varierar beroende på 
kredittagare beror, enligt vår mening, på att kredithanteringssituationer är olika 
komplicerade. Betalningsförmågan kan i en situation avgöras med en källa medan en 
annan kräver en betydligt mer omfattande analys för att avgöra kredittagarens 
betalningsförmåga. Till exempel så kräver ett helt nystartat företag som inte har några 
historiska data mer information än företaget som funnits ett antal år på marknaden. 
 
Respondenterna i de tre undersökta företagen angav att de interna informationskällor som 
används vid kredithanteringen, normalt sett, dels är personalen, dels kundreskontran i det 
fall då kredittagaren är en befintlig kund. I matris 1 skulle detta motsvara traditionella 
informationskällor. Enligt NUTEK (1992) så är de interna informationskällorna 
personalen och kundreskontran vilket alltså bekräftas av vår studie samt matrisen. Att det 
förhåller sig på detta sätt menar vi beror på att dessa informationskällor ger den mest 
relevanta informationen om kredittagaren på ett relativt enkelt sätt. Enkelt på så sätt att 
personalen, i det fall då ett problem identifieras, meddelar den ansvarige utan att denne 
aktivt behöver söka informationen. Vad gäller kundreskontran så är det, enligt vår 
uppfattning, en naturlig informationskälla då en befintlig kredittagare efterfrågar kredit. 
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Eftersom kundreskontran visar kreditgivarens tidigare erfarenheter av kredittagaren så är 
det rimligt att anta denna informationskälla är tillförlitlig. 
 
Alla tre undersökta företag angav att den primära externa informationskällan är ett 
kreditupplysningsföretag. Denna informationskälla tillämpas nästan alltid vid en 
kreditförfrågan. Vidare angav alla respondenterna att tidigare kreditgivare till 
kredittagaren i vissa situationer används som informationskälla. Respondent B menade 
även att det i vissa osäkra situationer är aktuellt att använda sig av andra externa 
informationskällor utöver kreditupplysningsföretaget. Dessa källor angav respondent B är 
till exempel Patent och Registreringsverket, Affärsdata och så vidare. Respondenterna A 
och C menade att detta inte är aktuellt då informationen från upplysningsföretagen är 
tillräckligt omfattande. Av de undersökta företagen så berättade respondenterna A och C 
att kunden själv kan bidra med information men att det var synnerligen ovanligt. 
Respondent B berättade att sådan information inte är något som efterfrågas och att den 
information som krävs för att erhålla en rättvisande bild av kredittagaren samlas in 
oberoende kunden. Utifrån teori av Bennet (1996) så kan kreditgivare i en 
kredithanteringssituation tillgå externa källor som upplysningsföretag, andra företag på 
orten, tingsrätten, kronofogdemyndigheten och Patent och Registreringsverket. Dessa 
informationskällor är således de traditionella i vår matris (figur 3). Vår studie således stöd 
åt Bennet (1996) samt åt vår matris även om alla informationskällor inte används i alla 
situationer. Detta beror dock, som tidigare nämnts, på att olika situationer kräver olika 
informationskällor. Att två av de undersökta företagen, A och C, endast väljer att använda 
sig av upplysningsföretagen, förutom information från andra kreditgivare i samma 
bransch, som enda externa informationskälla menar vi beror på tidsåtgången. En 
upplysning från ett kreditupplysningsföretag tar enligt respondenterna cirka tre till fem 
minuter medan att beställa material från exempelvis Patent och Registreringsverket tar 
betydligt mer tid i anspråk. Utöver detta så är kreditupplysningsföretagens 
rekommendationer råd som baserar sig på uppskattning av företagets fortlevnad. Detta är 
kreditgivaren själv tvungen att beräkna och analysera i det fall material beställs från 
exempelvis Patent och Registreringsverket vilket torde vara både tidsödande och 
kostsamt. Härav sker inhämtningen av ytterligare material i det undersökta företaget, som 
angav att ytterligare information utöver upplysningsföretagens information inhämtas, 
endast i extrema situationer. Enligt NUTEK (1992) och Green (1997) kan kredittagaren 
själv bidra med information vilket vår undersökning, även om det är ovanligt, pekade på i 
två fall av tre. Att det förhåller sig på detta vis förmodar vi bero på att informationen som 
erhålls från upplysningsföretagen, tillsammans med den interna informationen, oftast 
innehåller en rättvisande bild av kredittagaren. Således är det troligen inte nödvändigt att 
be kredittagaren själv ta fram information. 
 
Inget av de tre undersökta företagen valde informationskälla beroende på kostnad. Detta 
berättade respondenterna A och C beror på att företaget inte har några kostsamma 
informationskällor förutom rekommendationerna från kreditupplysningsföretagen. 
Eftersom de undersökta företagen betalar en fast årskostnad för denna tjänst så menade 
respondenterna att kostnaden inte heller i detta fall har någon övergripande betydelse för 
den enskilda kreditförfrågan. Respondent B berättade att nyttan av informationskällan ska 
överväga kostnaden. Detta är i linje med Volker (2000) som menade att kostnaden är av 



betydelse för valet av informationskälla på så sätt att kostnaden ska överväga nyttan. 
Härav finner vi det rimligt att nyttan för företagen att anlita upplysningsföretagen 
överstiger kostnaden. 
 
 
5.2 Kreditbedömning 
 
Hur företagen A, B och C bedömer kreditförfrågningarna beror på vilken typ av kund 
som kommer med förfrågan om kredit. Utifrån förfrågan så väljer företagen 
informationskälla och tillika olika typer av information, det vill säga kvantitativa/hårda 
och kvalitativa/mjuka som ska ligga till grund för en kreditbedömning av kredittagaren.  
 
Vid ett redan etablerat företag, men ny för kreditgivaren, så utgår samtliga undersökta 
företag generellt från den information som inhämtas från olika kreditupplysningstjänster 
som kreditgivaren utnyttjar. Respondenterna anser att det material som 
kreditupplysningsföretagen tillhandahåller i de flesta fall är tillräckligt tillförlitligt för att 
göra en relativt bra kreditbedömning. Utifrån kreditupplysningstjänsternas ratingsystem 
gör kreditgivarna de flesta kreditbedömningar för denna typ av kundkategori. I enlighet 
med Svedin (1992) gör företagen en kreditbedömning grundad på både kvalitativa och 
kvantitativa mått. Enligt Bennet (1996) grundas kreditupplysningsföretagens 
ratingsystem på de två variablerna, kvantitativa och kvalitativa mått, vilket initialt 
innebär ett indirekt användande av måtten för kreditgivaren. Respondenterna berättade 
dock att deras företag kan frångå denna typ av information, det vill säga 
kreditupplysningsföretagens råd, när exempelvis kredittagaren utan synlig orsak bytt 
leverantör eller betalningsanmärkning på grund av oklara skäl. Vid sådana situationer får 
kreditbedömningen utredas vidare genom att komplettera med mer information för att 
utvidga kreditbedömningen av kredittagaren. Generellt för samtliga undersökta företag är 
att de söker kvalitativ och kvantitativ information i form av kontakter med andra företag i 
samma bransch, bolagsregister och i ytterst få fall Patent och Registreringsverket.  
 
Enligt respondent B så var det liten tillförlitlighet i de kvantitativa måtten. Detta berodde 
på att kredittagande företag hade generellt dåliga finansiella nyckeltal. Orsaken till 
rådande situation berodde, enligt respondent B, på att de flesta företag som efterfrågade 
krediter helt enkelt var små företag med till exempel dålig likviditet och så såg det ut på 
marknaden. Kreditbedömningen utifrån dessa nyckeltal kan verka negativt ur 
lönsamhetssynpunkt för kreditgivaren. När oklarheter angående kredittagaren påträffas i 
kreditbedömningen så använder respondenterna A, B och C fler informationskällor och 
då främst kvalitativa. Enligt Häckner (1985) kan informationsmängden som behövs för 
att reducera osäkerhet i uppståndna affärssituationer vara av betydelse för bedömningen. 
Även Hedelin (1999) stödjer resonemanget. För att ge en mer komplett bild av det 
kredittagande företagets situation kan denna kombination av variabler ge svar både på hur 
det kredittagande företagets läge är för tillfället samt varför det uppstått. I enlighet med 
NUTEK (a, 1993; b, 1993) så är teorin generellt förenlig med det faktiska skeendet vid 
företagen. Respondenternas användning av informationskällor och utvärdering av denna 
typ av information utgår i huvudsak från upplysningstjänsternas vägda information för att 
kreditbedöma kredittagaren. Själva förfaringssättet avviker något från NUTEK: s (a, 



1993; b, 1993) undersökning. I dessa undersökningar utgår kreditgivaren i huvudsak ifrån 
enskilda bokslut vilket kan kompletteras med mer kvalitativ information. Respondenterna 
utgår huvudsakligen från kreditupplysningsföretagens vägda information. I undantagsfall, 
exempelvis när kredittagaren bytt leverantör eller oklara betalningsanmärkningar, 
införskaffar respondenterna mer kvantitativ information för att komplettera 
kreditbedömningen.  
 



 
 
 
 
 
 
 
                 (Ur figur 3, matris 2) Hur kreditbedömningen påverkas av situation och strategi. 
 
 
Ovanstående resonemang verkar stödjas av matris 2 genom att förfrågan behandlas med 
en viss försiktighet av de undersökta företagen. En normal situation med defensiva inslag 
verkar tillämpas och även om den traditionella bedömningen sker så ökas antalet 
bedömningsvariabler. Utifrån föregående resonemang så kan vi anta att respondenterna i 
huvudsak utgår från upplysningsföretagens information vid kreditbedömning, då 
oklarheter angående kredittagaren påträffas, men att även fler kvalitativa variabler kan tas 
in. Orsaken till detta förfaringssätt vid kreditbedömning skulle kunna bero på 
upplysningstjänsterna tillgänglighet och, ur respondenternas synvinkel, tillförlitlighet. Att 
respondenterna endast i undantagsfall, till exempel i defensiva situationer, gör egna 
sammanställningar och analyser av kvantitativa och kvalitativa mått kan bero på den tid 
och kostnad det innebär att genomföra denna typ av undersökning. Detta resonemang 
verkar även stödjas av Volkers (2000) resonemang att nyttan med informationen ska 
överstiga kostnaden. 
 
När ett helt nytt företag på marknaden gör en kreditförfrågan så är de kvantitativa måtten 
svåra att utvärdera på grund av den lilla mängd som finns tillgänglig för kreditgivaren. 
Även vid brist av tillräckliga kvantitativa mått, så bedöms kreditförfrågan generellt lika 
med vissa undantag mellan företagen.  
 
I företagen A och C lades tyngden på kvalitativa mått, till exempel kompetens och 
tidigare förbindelser. Är kredittagaren känd för kreditgivaren, exempelvis varit verksam i 
något av de företagen som är eller har varit kund hos kreditgivaren, kreditbedöms 
kreditförfrågan snabbt. Finns inga tidigare uppgifter om kredittagaren går respondenterna 
till stor del på intuition i frågan om personbedömningen och tillika kreditbedömningen. I 
NUTEK: s (a, 1993), (1992) undersökning så kan kundrelationen inverka på 
kreditgivarens kreditbedömning. Relationen mellan kreditgivare och kredittagare kan 
underlätta kreditbedömningen till nystartade företag. Eftersom kreditbedömning av dessa 
företag är svåra kan även relationen generera information som annars skulle ha varit svår 
att erhålla på annat sätt. Även Volkers (2000) resonemang skulle kunna ge stöd åt detta 
tillvägagångssätt vid kreditbedömning. Att göra en uppskattning av ny kredittagare vid 
köp försvåras genom den bristfälliga informationen.  Kreditbedömningen måste utgå från 
hur faktorer påverkar det kredittagaren på sikt och hur denne kan anpassa sig till 
förändringen. Från detta resonemang finner vi det rimligt att anta kreditgivaren i 
huvudsak utgår från vetskap och intryck som relation eller intuition har genererat för att 
kreditbedöma kredittagarens. En tänkbar aspekt som är kopplat till kredittagarens 
kompetens och det sammanfattande intryck som kreditgivaren skapat sig av kredittagaren 
kan vara den kunskap och erfarenhet som det innebär att analysera kvantitativa och 
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kvalitativa mått. Denna uppfattning skulle kunna vara en inverkande faktor 
kreditbedömningen. Svedin (1992) stödjer denna tankegång. Många av de nystartade 
företagen är kanske enmansföretag där tidigare erfarenhet av företagandet saknas och de 
företagsekonomiska kunskaperna är bristfälliga. Resultatet av detta skulle kunna leda till 
att kreditgivarens uppfattning av kredittagaren kan påverkas vid en kreditbedömning. Vår 
undersökning verkar sammanfalla med ovanstående resonemang där det har noterats att 
information om ett helt nytt företag är bristfällig samt att mer kvalitativa variabler spelar 
en större roll vid kreditbedömning av helt nya företag. Även matris 2 verkar delvis 
bekräfta detta i och med att fler variabler används då företag befinner sig i en normal 
defensiv situation. Dock kan inte den traditionella bedömningen göras eftersom den 
traditionella informationen saknas. 
 
Företag B som är etablerat på marknaden, men med en relativt ny företagsledning, har 
inte samma kontaktnät hunnit uppstå som i fallet med företagen A och C. Frånvaron av 
personliga relationer resulterar delvis i en mer kvantitativ undersökning vid 
kreditgivning. Eftersom det nya kredittagande företaget inte hunnit prestera några 
tillförlitliga kvantitativa mått så kan personliga kreditförfrågningar göras på 
bolagsmännen i det kredittagande företaget. Enligt respondenten i företag B utgår de i 
huvudsak från kreditupplysningstjänsternas rekommendation vid individuell bedömning. 
Har dessa personer inga betalningsanmärkningar så beviljas krediten. I enlighet med 
Svedin (1992) är det rimligt att anta att kreditgivaren kan göra kontroller hur den 
individuella kreditgivaren skött sina tidigare betalningar i förehavanden utanför företaget.  
Undantagsvis så kan företagsledaren, enligt respondenten, i företaget kreditbedöma och 
bevilja kredit om kännedom finns om kredittagare eller någon befintlig relation finns till 
denne. Utifrån NUTEK (1992); (a, 1993); (b, 1993) och respondenternas svar finner vi 
det troligt att tidigare relation, det vill säga kvalitativ information, kan inverka i en 
kreditbedömning. Orsaken till detta kan bero på att kunskap och erfarenhet av 
kredittagaren bidrar till ett förtroende som har betydelse vid kreditbedömning. Det är 
tänkbart den uppfattning som kreditgivaren har av kredittagaren kan inverka i en mer 
eller mindre restriktiv kreditbedömning. Företag B, som har få relationer, utgår från en 
mer kvantitativ synvinkel där individuell bedömning tillämpas. Detta skulle kunna visa 
på vilket inflytande relationer har på en kreditbedömning av denna kundkategori. I 
NUTEK: s (b, 1993) undersökning hur bankerna gör vid kreditbedömning av nya kunder 
skiljer sig delvis från hur respondenternas företag går tillväga vid kreditbedömning. 
Bankerna gör en jämförelse med likvärdiga etablerade företags mått för att kreditbedöma 
kredittagaren. Respondenterna i företagen A och C utgår i huvudsak från kvalitativa mått 
för att bedöma kredittagaren. Endast ett av företagen, företag B, söker mer kvantitativ och 
kvalitativ information för bedömning. Ingen gör emellertid någon jämförelse mellan nya 
företag och redan etablerade företag i syfte att erhålla mått som ska ligga till grund för 
kreditbedömning av kredittagaren. Utifrån respondenternas svar och den teori som 
behandlar kreditgivning till ny kund, oavsett ny på marknaden eller ny för företaget men 
etablerad på marknaden, torde det vara så att befintliga kvantitativa mått får en större 
innebörd vid kreditbedömningen. Att kreditgivaren i huvudsak använde sig av 
kreditupplysningstjänster skulle kunna bero på att de upplevde att nyttan är större än 
kostnaden.  
   



När kreditgivaren, i företag A, B och C, ska kreditbedöma en befintlig kund i en 
återköpssituation så är det främst information från de interna källorna som ligger till 
grund för bedömningen. Kundreskontran visar hur kredittagaren ansvarat för sina tidigare 
kreditköp och återbetalningen av dessa krediter. Kreditgivaren har en tidigare kännedom 
och befintlig relation med kredittagaren och kan relativt lätt kreditbedöma kredittagaren. 
Visar dessa att inget finns att anmärka på kredittagaren så beviljas krediten. Detta 
resonemang verkar stödja Green (1997) som anger att kreditgivaren kan förlita sig på de 
uppgifter som genererats vid det egna företaget angående kredittagaren. Även Svedins 
(1992) resonemang att de tidigare uppgifterna som kreditgivaren har kan ligga till grund 
vid en kreditgivning till en befintlig kund. Härav finner vi det rimligt att en 
kreditbedömning av befintlig kund till stor del genereras av tidigare erfarenheter mellan 
parterna. Vidare finner vi det troligt att utfallet av kreditbedömningen beror på hur 
relationen fungerat och hur kredittagaren skött betalningen av sina tidigare krediter. 
Enligt respondenterna A, B och C kan det traditionella förfaringssättet vid 
kreditbedömning vid denna köpsituation frångås i respektive undersökt företag. Om viss 
tid förflutit mellan tidigare köp och nuvarande återköpet kan detta initiera en 
kompletterad kreditbedömning på grund av det informationsborfall som uppstått för 
nämnda period. Enligt Svedin (1992) kan kreditgivaren vid dessa tillfällen använda sig av 
kreditupplysningstjänsternas rekommendationer för att kontrollera hur kredittagaren har 
skött sina betalningar till andra företag utanför relationen mellan kredittagaren och 
kreditgivaren. Detta verkar även stödja matris 2 då ett mer defensivt men ändå normalt 
förhållningssätt används och kreditgivaren använder bedömningsvariabler, främst 
kvantitativa, i ökad utsträckning. Vi finner det rimligt att detta beror på att den befintliga 
kunden redan finns i kreditgivarens system och att detta är det enklaste sättet att följa upp 
ifråga om kreditbedömning. Vidare menar vi att det torde falla sig tämligen naturligt att 
kreditgivaren gör en mer defensiv bedömning i det fall kredittagaren inte varit aktiv 
under en längre tid. Detta särskilt om orsaken till frånvaron är okänd. 
 



Hur kreditgivaren kreditbedömer kredittagaren kan ur ovanstående resonemang bero på 
vilken typ av kund som kommer med kreditförfrågan.  Även situation och strategi kan 
inverka på kreditbedömningen. Vid intervjutillfället rådde normalsituation vid 
respondenternas företag även om vissa defensiva och offensiva inslag kunde identifieras. 
Företagets säljare låg nära tänkbara kunder för att försöka få dessa över till det egna 
företaget. Häckners (1985) undersökning kan till viss del precisera detta genom att 
företagets situation kan ha inverkan på strategin i det berörda företaget. Ett offensivt 
handlingssätt kan aktualiseras till exempel vid en marknadspenetration. Utifrån detta 
finner vi det troligt att respondenternas situation kan vara kopplad till den strategi de 
arbetar med utgångspunkt i. Även Pehrsson (1988) verkar stödja resonemanget och anger 
att företagets situation är till stor del påverkad av hur omvärlden ser ut. Hur kreditgivaren 
tillämpar en viss affärsstrategi beror på situationen i och runt företaget. Ur denna 
diskussion så verkar matris 2, och figur 3, stödjas av empirin. Vid sin kreditbedömning 
utnyttjar respondenterna generellt kreditupplysningstjänster. Dock kan offensiva inslag 
göra att en mer positiv bedömning görs, vilket visualiseras genom att kredit hellre 
beviljas än nekas. Eller så kan defensiva inslag göra att kreditgivaren i något av de 
undersökta företagen kompletterar den traditionella bedömningen med ytterligare 
information. 
 
 
5.3 Kreditbeslut 
 
Respondenterna B och C berättade att det egna företagets situation inte påverkade 
kreditbeslutet i någon större utsträckning. Respondent C förklarade att detta beror på att 
oavsett om det egna företaget befinner sig i en kris- eller normalsituation är man inte 
beredd att förlora mer eller mindre pengar. Respondent B berättade att, oavsett situation, 
så görs samma bedömning och samma kreditbeslut tas. Detta menade respondenten beror 
på att krediterna som lämnas inte är på några större belopp och att det därför har en liten 
inverkan på riskexponeringen och kreditbeslutet. Respondent A menade att den egna 
situationen påverkar kreditbeslutet på så sätt att det är lättare att neka kredit om det egna 
företaget är i en normal situation än om företaget är i en krissituation. Att det förhåller sig 
på detta sätt berättade respondenten beror på att i det fall då det egna företaget inte visar 
ett bra resultat så är beroendet av nya kunder större än i det motsatta fallet. Härav kan, 
enligt respondent A, riskbenägenheten och antalet positiva kreditbeslut öka i det fall då 
det egna företaget går dåligt. Enligt NUTEK (a, 1993) så kan den interna 
kapitalsituationen påverka kreditgivarens riskbenägenhet och kreditbeslut genom att 
kapitalknapphet kan göra kredittagaren mindre riskbenägen och således tillämpa en 
defensiv kredithanteringsstrategi. Häckner (1997) menar också att situationen kan 
påverka beslutet beroende på om företaget befinner sig i en normal- eller krissituation. 
Häckner (1997) skiljer sig dock från NUTEK (a, 1993) genom att mena att en 
krissituation kan leda till att beslutsfattaren, eller i vårt fall kreditgivaren, väljer en 
offensiv strategi för att ta sig ur krisen.  
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                 (Ur figur 3, matris 3) Hur kreditbeslut påverkas av situation och strategi. 
 
 
Matris 3, ovan, har vi utformat utifrån vår referensram vi har även antagit i denna att en 
kris i samband med en offensiv strategi kan leda till att företag tar fler positiva 
kreditbeslut. Vår studie verkar utifrån ovanstående resonemang delvis stödja Häckners 
(1997) teori samt våra antaganden i matris 3. Detta eftersom respondent A angav att 
beslutet påverkades av en krissituation på så sätt att den kan leda till att en offensiv 
strategi väljs för att uppväga krisen. Att en defensiv strategi, som NUTEK (a, 1993) 
menade, inte tillämpas i en krissituation finner vi rimligt beror på att respondent A som 
angav att den egna situationen har betydelse inte är ägaren. Då respondenten är 
ekonomichef på ett företag som ingår i en koncern så finner vi det troligt att 
ekonomichefen, då denne inte ansvarar med eget kapital, kan vara mer riskbenägen. Att 
respondenterna B och C menade att situationen, kris eller normal, inte påverkar beslutet 
alls, det vill säga, varken defensiva eller offensiva strategier tillämpas kan bero på att de 
undersökta företagen endast lämnar mindre krediter och en enskild kreditförlust därav 
inte är avgörande för fortlevnaden. 
 
Två av de undersökta företagen, A och C, angav att konjunkturen i branschen påverkade 
kreditbeslutet. Konjunkturpåverkan sker främst i en uppgång då, enligt respondenterna A 
och C, fler positiva kreditbeslut tas och en mer offensiv strategi används. Respondenterna 
A och C berättade vidare att den ökade riskbenägenheten syftar till att ta 
marknadsandelar. Enligt respondenten i företag B påverkades kreditbeslutet inte av 
konjunkturen. Dock berättade respondent B att en kraftig nedgång i konjunkturen 
teoretiskt kan påverka kreditbeslutet, men att det undersökta företaget B inte varit i en 
sådan situation och att respondent B härav inte ville uttala sig om påverkan i detta fall. I 
en undersökning av NUTEK (a, 1993) så anges att situationen kan ha inverkan på 
kreditbeslutet. Till exempel så kan en konjunkturnedgång leda till att kreditgivaren ökar 
riskbenägenheten och blir mindre restriktiv med kreditgivning för att stimulera 
efterfrågan. Enligt Häckner (1997) är en offensiv strategi aktuell vid marknadspenetration 
samt vid marknadsutveckling. Vår undersökning verkar inte ge stöd åt NUTEK:s (a, 
1993) undersökning. Detta antar vi beror på att de tre undersökta företagen inte är 
tillräckligt stora på marknaden för att ha möjlighet att stimulera efterfrågan i branschen 
med hjälp av en ökad kreditgivning. Företagen A och C verkar dock bekräfta Häckners 
(1997) teori då de vid en konjunkturuppgång angav att marknadspenetrering var 
önskvärd. Härav togs fler positiva kreditbeslut, det vill säga en offensiv strategi 
användes. Utifrån detta finner vi det rimligt att anta att konjunkturen kan påverka den 
beslutstrategi som väljs. Troligtvis innebär en konjunkturuppgång att en offensiv 
beslutsstrategi väljs medan en konjunkturnedgång inte leder till några speciella 
beslutsförändringar i offensiv eller defensiv riktning. 
 
Respondenterna B och C berättade att mängden leverantörskrediter en kredittagare har 
hos andra kreditgivare inte påverkar kreditbeslutet. Respondent C menade att detta beror 
på att mängden leverantörskrediter inte avgör betalningsförmågan. Respondent B menade 



att mängden krediter inte påverkar, utan att det är i det fall det finns 
betalningsanmärkningar som kreditbeslutet påverkas. Respondent A berättade att 
mängden leverantörskrediter kan påverka kreditbeslutet genom att i det fall det 
framkommer att kredittagaren har krediter hos andra leverantörer så blir bedömningen 
mer restriktiv. Detta beror på att det är svårt att veta hur stora skulder kredittagaren 
egentligen har och därav den mer restriktiva bedömningen. Enligt NUTEK (a, 1993) så 
kan antalet leverantörskrediter påverka kreditbeslutet om kredittagaren är beroende av 
dessa för att finansiera sin verksamhet. Härav finner vi det är rimligt att anta, att då de 
undersökta företagen angav att kreditgivare ofta har kredittagare som är beroende av 
krediter för att finansiera verksamheten, så påverkar mängden krediter kreditbeslutet. Att 
två av respondenterna, B och C, angav det motsatta beror troligtvis på att krediterna som 
lämnas inte är på några större belopp samt att det oftast inte finns information om detta 
att tillgå. 
 
Endast ett av de undersökta företagen, företag A, använder sig av säkerheter vid 
kredithantering. Enligt respondenten vid företag A har detta endast hänt vid ett tillfälle. 
Att det sällan krävs säkerheter beror enligt respondenterna dels på att man använder sig 
av kreditlimit, dels på att större krediter endast lämnas till företag som med stor säkerhet 
kan betala. NUTEK (b, 1993) har i en studie visat att säkerheter kan förekomma om 
krediten är stor samt att risken med en lämnad kredit anses hög men att detta är mycket 
ovanligt. NUTEK: s (b, 1993) studie verkar således bekräftas av vår undersökning. När 
det kan vara aktuellt med säkerheter är i det fall då krediten och risken är stor samt att 
syftet med säkerheten är att minska risken. Vi finner det härav rimligt att anta att 
säkerheter kan påverka kreditbeslutet, men att det är ovanligt. Påverkan består troligtvis 
här av att användandet av säkerheter minskar risken och därför kan öka antalet positiva 
beslut. 
  
 
5.4 Bevakning och uppföljning 
 
Då ett positivt kreditbeslut har fattas så uppgav respondenterna B och C att ingen vidare 
bevakning och uppföljning görs. Respondent B uppgav att detta beror på att det skulle 
innebära för mycket administrativt arbete. B och C uppgav också att den händelse som 
gjorde att åtgärder vidtas är att betalning uteblir. Respondent A berättade att det görs en 
kontinuerlig uppföljning genom e-postmeddelanden från ett upplysningsföretag där 
information om betalningsanmärkningar erhålls. Respondent A berättade att vissa större 
kredittagare även bokslutsbevakas. Enligt studier som NUTEK (a, 1993) har genomfört 
så sköts den kontinuerliga uppföljningen i banker genom en löpande kontakt med 
kredittagaren. Genom en personlig kontakt mellan kredittagare och kreditgivare kan 
kreditgivaren tidigt erhålla signaler om kredittagaren har fått problem. I den referensram 
som utformats till denna rapport fann vi det rimligt att anta att företag, på ett liknande sätt 
som banker, sköter sin löpande uppföljning och på så sätt tidigt får information om 
problem kredittagaren kan stå inför. Häckner (1997) verkar dock motsäga NUTEK (a, 
1993) samt våra antaganden. Häckner (1997) anger att någon utredande 
informationsmängd i en normalsituation kanske inte är nödvändig. Vår undersökning ger 
således inte stöd åt NUTEK: s (a, 1993) studie eller de antaganden som gjort. Orsaken till 



detta antyds av Häckner (1997) och stöds av vår undersökning. Eftersom de undersökta 
företagen befinner sig i en normal situation med offensiva inslag så behövs kanske ingen 
större informationsmängd och härav sker heller ingen löpande uppföljning. Företag A 
som hade en löpande uppföljning i form av e-post motsäger enligt vår mening egentligen 
inte Häckner (1997). Detta finner vi rimligt eftersom den löpande informationen inte kan 
anses som omfattande i den mening Häckner (1997) avser. Eftersom informationen bara 
visade om kredittagaren ådragit sig betalningsanmärkningar bör inte detta resonemang 
vara självmotsägande.  
 
I företag B och C så angavs att det är först då betalningen uteblir som det vidtas några 
åtgärder. I företag A berättade respondenten att är det information om 
betalningsanmärkningar som är den vanligaste. Då ingen betalning erhålls så skickas en 
påminnelse. Påminnelsen syftar förutom att få betalning till att inte skada relationerna i 
det fall då kredittagarens faktura förkommit eller liknande. Då betalning inte erhålles så 
lämnas ärendet vidare för indrivning. Detta angav samtliga tre respondenter. Vidare 
berättade samtliga respondenter att även information utifrån samt från personalen kan 
leda till att en ny bedömning görs. Enligt NUTEK (b, 1993) så kan en ny 
kreditbedömning igångsättas av att kredittagaren upprepade gånger är sen med 
betalningen eller genom att rykten når kreditgivaren om att kredittagaren har problem. 
Vidare gör kreditgivaren, vid sen betalning, kredittagaren uppmärksam på problemet 
genom en påminnelse vilken även syftar till att inte skada relationerna. I det fall då 
betalning inte erhålles trots påminnelse går ärendet vidare till inkasso eller 
kronofogdemyndigheten. Vi fann alltså att vår undersökning ger stöd åt NUTEK: s (b, 
1993) teori förutom i ett av de undersökta förtagen där en ny bedömning vanligtvis 
initierades av information om betalningsanmärkningar. Vi finner det härav vara rimligt 
att anta att en ny kreditbedömning vanligtvis initieras av att betalning inte sker men att 
även betalningsanmärkningar samt extern information om kredittagaren kan inleda en ny 
kreditbedömning.  
 
 
 
 
 
 
 
                 (Ur figur 3, matris 4) Hur bevakning och uppföljning påverkas av situation och strategi 
 
 
I ovanstående matris 4, viken vi tagit fram utifrån vår referensram, skulle alltså de 
undersökta företagen använda sig av en traditionell bevakning och uppföljning. Detta 
verkar även bekräftas genom att respondenterna i den situation de befinner sig inte angav 
att någon extraordinär bevakning företogs. 
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5.5 Avslutande diskussion 
 
Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för kredithantering av befintliga och nya 
företagskunder. Genom att beskriva och förklara faktorer som identifierats i litteraturen 
och jämföra dessa med hur tre partihandlare hantera dessa faktorer av nya och befintliga 
kunder skulle försöka att uppnå uppsatsens syfte.  
Vi har i vår undersökning utgått ifrån tre dimensioner: nytt företag på marknaden, 
etablerat företag men ny för kreditgivaren samt befintlig kund i återköpssituation. Ur de 
individuella fallen har vi ur ett situationssynsätt försökt visa hur olika faktorer påverkar 
kreditgivarens kredithantering genom de olika delarna av kredithanteringsprocessen. 
Resultatet visar på att kreditbedömaren inte tillämpar hela det teoretiska fundamentet vid 
en kreditbedömning av företag.  En mer utformad kredithantering med de teoretiska 
referenserna i beaktande kan vara beroende av företagsstorlek. Situationen som 
påverkande faktor kan också vara relaterat till företagets storlek. Ett större företag som 
har en större organisation är kanske mer beroende av en likriktning inom företaget än det 
mindre företaget. Att tydligt uttala en given strategi vid rådande situation kan vara ett 
verktyg för att anpassa företaget till sin omgivning. De företag vi undersökte var små och 
hade ingen uttalad målsättning för kredithanteringen. Att det förhöll sig på detta sätt kan 
bero på att de upplysningstjänster som kreditgivaren utnyttjade tillhandahöll tillförlitlig 
information på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Detta förfaringssätt kringgår många 
aspekter av kredithanteringens problematik ifråga av utvärdering av kvalitativa och 
kvantitativa mått kopplat till kreditgivarens egen situation.   
 
Tidsaspekten som givetvis är relaterat till vissa kostnader är ett perspektiv av det valda 
förfaringssättet vid företagen. Att till fullo analysera och utvärdera själv kredittagaren 
skulle innebära administrativa engagemang som skulle kosta företaget pengar och 
överstiga nyttan för informationen. Eftersom de företag vi intervjuade inte sålde på kredit 
för större summor som sträckte sig över längre tidshorisonter så kanske det räckte med 
den informationen för en kreditbedömning och kreditbeslut. En aspekt som 
undersökningen genererade, och som den teori som vi tillämpade delvis bortsåg ifrån, var 
hur ansenlig del av kreditbedömningen i av nya företag som var baserad på relation och 
intuition. Även framgick det vid våra intervjuer att geografiskt läge kan vara en 
påverkande faktor vid kredithantering. I mindre städer och samhällen känner företagen 
inom samma bransch väl till varandras förehavanden. Informationens kom ofta 
kreditgivaren tillhanda via informella kanaler. Stora granskningar vid kredithanteringen 
kan eventuellt kringgås när dessa förhållanden möter kreditgivande företagen. 
 
 
5.6 Förslag till fortsatta studier  
 
I denna rapport har vi försökt beskriva och förklara hur kredithanteringsprocessen 
fungerar och påverkas av vissa faktorer. Intressanta uppslag till fortsatta studier kan vara 
hur kredithanteringen av nya företag baseras på relationer och intuition. Även hur 



geografiskt läge kan vara en påverkande faktor vid kredithantering vore en intressant 
infallsvinkel av frågeställningen. 
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