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Sammanfattning 
  

Bakgrund och problem: Dagens företag består allt mer av immateriella tillgångar då 

samhället vi lever i har blivit allt mer högteknologiskt och kunskapsintensivt. När 

småföretag vill expandera vänder de sig vanligtvis till banker för att ansöka om krediter. 

Det finns dock en stor kritik mot hur banker hanterar utlåning till småföretag. Överlag är 

det väldigt svårt för småföretag att bli beviljade krediter hos banker, speciellt för de 

småföretag som har en hög andel immateriella tillgångar. Vissa forskare menar även att 

det finns skillnader i hur immateriella tillgångar bedöms vid kreditbeslut. Vi vill därför 

undersöka följande: Hur bedömer banker immateriella tillgångar vid kreditbedömningar 

av småföretag? Hur skiljer sig kreditgivarnas syn på de immateriella tillgångarna? 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur banker bedömer immateriella tillgångar vid 

kreditbedömningar av småföretag och om det finns några skillnader i kreditgivarnas 

bedömning. Vidare är syftet att studien ska bidra till en ökad förståelse kring vilken 

betydelse immateriella tillgångar har när banker fattar ett kreditbeslut. Studiens syfte är 

inte att generalisera och dra slutsatser kring hur alla banker bedömer immateriella 

tillgångar vid en kreditbedömningsprocess. 

 

Metod: Uppsatsen är skriven utifrån en kvalitativ ansats då målet med vår studie är att 

bidra till en ökad förståelse kring vilken betydelse immateriella tillgångar har när 

banker fattar ett kreditbeslut men även för att belysa hur osäkerheten med immateriella 

tillgångar behandlas ur bankernas situation.  Kreditgivarnas personliga åsikter har en 

stor betydelse i vår studie, därför har vi också valt att använda en kvalitativ metod då 

den bidrar till att respondenternas personliga åsikter och reflektioner kan lyftas fram 

vilket är nödvändigt för att få en djupare förståelse. 

Slutsats: Vår studie visar att bankerna vid kreditbedömning av småföretag bedömer 

immateriella tillgångar på ungefär liknande sätt. Det fanns inga stora skillnader i själva 

bedömningen av de immateriella tillgångarna. Däremot skiljer sig kreditgivarnas syn på 

immateriella tillgångar. Trots att samtliga respondenter bedömde tillgångarna i princip 

på samma sätt kan vi se att det finns skillnader. Det är överlag väldigt svårt för 

småföretag med en hög andel immateriella tillgångar att bli beviljade krediter men det vi 

har kommit fram till i den här studien är att det faktiskt finns faktorer som kan påverka 

ett kreditbeslut och därmed också underlätta för dessa företag att bli beviljade krediter. 

Nyckelord: Kreditbedömning, kreditbedömningsprocess, immateriella tillgångar, 

småföretag 

  



 
 

Abstract 
 

Background and problem: Today's businesses consist increasingly of intangible assets 

because the society we live in has become increasingly high-tech and knowledge-

intensive. When small businesses are looking to expand, they usually turn to banks to 

apply for loans. However, there is a great criticism of how banks handle loans to small 

businesses. Overall, it is very difficult for small businesses to get credits granted by 

banks, especially for those small businesses that have a high percentage of intangible 

assets. Some researchers also believe that there are differences in how intangible assets 

are assessed on credit decisions. We therefore wish to examine: How do banks assess 

intangible assets on credit rating of small business? How lenders view differs on 

intangibles? 

Purpose: The aim of this study is to examine how banks assess intangible assets in the 

credit assessment of SMEs and whether there are any differences in lenders' assessment. 

An additional purpose of the study is to contribute to an increased understanding of the 

importance of intangible assets when banks make credit decisions. The study's purpose 

is not to generalize and draw conclusions about how all banks assesses intangible assets 

on a credit assessment process. 

Method: The essay is written from a qualitative approach because the goal of our study 

is to contribute to an increased understanding of the importance of intangible assets 

when banks make credit decisions but also to illustrate how the uncertainty of 

intangibles is treated from the banks' situation. The lenders ' personal opinions are of 

great importance in our study, therefore, we have also chosen to use a qualitative 

approach as it helps to highlight the respondents' personal opinions and reflections 

which are necessary to get a deeper understanding. 

Conclusion: Our study shows that creditors assess intangible assets similarly. There 

were no significant differences in the actual assessment of the intangible assets. 

However lenders view of intangible assets differs. Although all respondents assessed the 

assets in basically the same way, we can see that there are differences. Overall it is very 

difficult for small companies with a high proportion of intangible assets to be granted 

credits but that we have arrived to the conclusion that there are indeed factors that can 

affect a credit decision and therefore make it easier for these companies to be granted 

credits. 

Keywords: Credit risk, credit process, intangible assets, small business 

  



 
 

Definitionsslista  
 

 

Affärsängel   En privatperson som investerar pengar och tid i 

företaget. 

 

Asymmetrisk information  En part i en avtalsrelation besitter mer  

   eller annan information än den andra parten.  

 

IAS 38  Är en internationell redovisningsstandard som 

beskriver redovisningskraven för immateriella 

tillgångar. IAS står för International Accounting 

Standard. 

 

Insolvens   Bristande återbetalningsförmåga. 

 

Iterativ process  En process som upprepas. 

 

Kreditgivare En organisation eller person som lånar ut pengar till 

en kredittagare. 

 

Kredittagare  En person eller ett företag som ansöker om kredit. 
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1.Inledning 

Kapitlet inleds först med en presentation av bakgrunden till det valda ämnet. Därefter förs en 

problemdiskussion kring osäkerheten som råder vid bankers kreditbedömningsprocess och 

avslutas därefter med studiens problemformulering, syfte och avgränsningar.  

 

1.1. Bakgrund 

Berggren (2006) och Cole (1998) menar att småföretag är viktiga för utvecklingen av och 

välfärdsskapandet i samhället. Anledningen till detta är att den mesta tillväxten av 

arbetstillfällen skapas i företag som har mindre än 200 anställda. Det har även gjorts studier 

på detta i Sverige där resultatet blev att småföretagen skapade sju av tio arbetstillfällen under 

en tio års period (Berggren, 2006). För att ett småföretag ska kunna expandera behövs externt 

kapital. Vid den här typen av situation brukar småföretag vanligtvis vända sig till banker för 

att få krediter som dem kan skjuta till med i företaget för att kunna expandera (Berggren, 

2006; Damodaran, 2002).  

 

Det finns en stor kritik mot hur banker hanterar utlåning till småföretag enligt Silver och 

Vegholm (2006). Kritiken grundar sig i att det främst finns en bristande förståelse för 

småföretagens önskemål och behov. Dessutom menar Silver och Vegholm (2006) att det 

förekommer en bristande kunskap om småföretagens verksamhet. I Sverige är bankerna den 

vanligaste källan till extern finansiering för småföretag. Andra typer av extern finansiering 

som inte är lika vanlig hos småföretag är affärsänglar eller aktieägare som tillskjuter nytt 

kapital via nyemissioner (Bruns & Fletcher, 2008). Stora företag har enligt Larsson (2008) 

större möjligheter att tillhandahålla aktiekapital från aktieägare än små och medelstora 

företag, detta beror bland annat på att små och medelstora företag saknar samma tillgång som 

större företag har till riskkapitalmarknaden och därför blir deras verksamhetsfinansiering mer 

beroende av banklån. Enligt en undersökning som genomfördes i Sverige av Bruns och 

Fletcher (2008) framgick det att små och medelstora företag stod för 98 procent av bankens 

företagskunder, dessutom stod 85 procent av dessa företag för bankens totala utlåning till 

företag. 

 

Innan en bank kan bevilja en kredit måste en kreditbedömning först ske enligt Lagen om 

bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297, 8:3). Banken gör en helhetsbedömning av den 

ekonomiska situationen och undersöker då bland annat företagets återbetalningsförmåga, med 

andra ord om företaget kan betala ränta och amorteringar på krediten. Dessutom kräver 

banken oftast också en säkerhet för krediten. Om kunden skulle få problem med 

återbetalningen ökar banken sina möjligheter att få tillbaka de utlånade pengarna genom att 

begära säkerheter (Garmer & Kyllenius, 2004). Kreditgivning till småföretag innebär ett 

större risktagande för banker enligt Bruns (2004) eftersom många banker saknar tillit till 

småföretagens redovisning samt revisorernas oberoende. Banker vill enligt Bruns och Fletcher 

(2008) inte ta allt för stora risker vilket Garmer och Kyllenius (2004) menar beror på deras 

samhällsansvar. Eftersom att banker förvaltar pengar åt småföretag och privatpersoner vill de 
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inte utsätta sig för risken att förlora spararnas insatta medel. Därmed har bankerna också en 

hårdare kreditpolicy än andra finansiärer.  

 

Tittar vi på dagens företag består de allt mer av immateriella tillgångar då samhället vi lever i 

har blivit allt mer högteknologiskt och kunskapsintensivt (Zéghal & Maaloul, 2011). Eftersom 

företag ständigt måste förnya sig för att förbli konkurrenskraftiga krävs det nya innovationer 

(Guimón, 2005) och detta menar Sacui och Sala (2012) uppnås genom att investera i 

immateriella tillgångar, vilka har övergått till att bli den nya källan för ekonomisk tillväxt och 

välstånd. Enligt en svensk undersökning genomförd av Catasús och Gröjer (2003) visade det 

sig att det fanns skillnader i hur immateriella tillgångar bedömdes. Många kreditgivare valde 

att i balansräkningen bortse från de immateriella tillgångarna eftersom de inte kunde 

genomföra en tillförlitlig värdering då de saknade tillräckligt med information. Däremot ansåg 

många kreditgivare att de immateriella tillgångarna som redovisas i balansräkningen hade en 

viktig roll för kreditbedömningen om dessa kunde beräknas på ett trovärdigt sätt. Skinner 

(2008) menar att banker är mer villiga att låna ut pengar till företag som till mestadels består 

av materiella tillgångar eftersom att de oftast behåller mycket av sitt värde vid till exempelvis 

en konkurs. Detta skapar därmed svårigheter för de småföretag som har mycket immateriella 

tillgångar i kreditbedömningsprocessen.   

1.2. Problemdiskussion 
Det har under en lång tid enligt Sundgren et al. (2009) förts diskussioner kring hur de 

immateriella tillgångarna bör värderas. Tidigare studier har visat att osäkerhet är något som 

väldigt ofta förknippas med immateriella tillgångar (Sacui & Sala, 2012). Enligt Wirtz (2012) 

kan det uppstå svårigheter vid värdering av immateriella tillgångar. En av svårigheterna är att 

vid en eventuell konkurs är det lättare att avyttra och omvandla materiella tillgångar till 

likvida medel jämfört med immateriella tillgångar som har en lägre likviditet. Dessutom är de 

materiella tillgångarna lättare att bedöma och värdera enligt Wirtz (2012) och Sacui och Sala 

(2012) på grund av att dessa är fysiska objekt som går att ta på och som kan säljas av. 

Eftersom immateriella tillgångar saknar fysisk form blir det svårare att värdera och bedöma 

det framtida värdet på dessa tillgångar (IFRS, 2013). 

 

Vidare påvisar Thornhill och Gellatly (2005) i sin forskning att de immateriella tillgångarna är 

riskfyllda vid kreditgivning och att kreditgivare inte kan anse dessa tillgångar som någon 

säkerhet på grund av att de är svåra att värdera och behålla sitt värde i framtiden. Sundgren et 

al. (2009) menar att det alltid kommer finnas en kreditrisk för banken när värdet på de 

immateriella tillgångarna ska fastställas på grund av att dessa tillgångar är osäkra. När ett 

småföretag inte har någon tidigare känd lånehistorik och återbetalningsförmåga eller någon 

säkerhet för lånet ökar svårigheten för bankerna att göra en kreditbedömning enligt en 

utredning från EU (Europeiska kommissionen, 2011). Immateriella tillgångar är enligt 

Larsson (2008) riskfyllda för bankerna vid kreditgivning. För att ett småföretag ska få 

krediten beviljad menar författaren att kreditgivaren och kredittagaren bör fokusera på 

återbetalningsmöjligheter som består av borgen och säkerhet i privat egendom. Detta innebär 

att ägaren till småföretaget behöver säkra den beviljade krediten med sin privata ekonomi för 

att kreditgivaren ska känna sig säkrare på att krediten blir återbetald, eftersom de immateriella 
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tillgångarna inte kan avyttras lika enkelt till likvida medel ifall återbetalningen på krediten 

skulle utebli av någon anledning. 

 

För att minska den informationsassymmetri som kan uppstå mellan småföretagen och 

bankerna när det gäller bedömningen av de immateriella tillgångarna är det viktigt att en 

standardisering och förtydligande sker av redovisningsinformationen menar Høegh-Krohn 

och Knivsflå (2000). Det finns flera forskare (Høegh-Krohn & Knivsflå, 2000; Zéghal & 

Maaloul, 2011) som anser att balansräkningen har förlorat sin relevans på grund av att många 

av de immateriella tillgångar som företag har återspeglas inte i balansräkningen utan 

redovisas istället som kostnader i resultaträkningen trots att de immateriella tillgångarna 

bidrar till framtida intäkter och framtida ekonomiska fördelar. En stor anledning till detta 

beror enligt Sacui och Sala (2012) och Zéghal och Maaloul (2011) på att det är svårt att påvisa 

ett samband mellan de immateriella tillgångarnas kostnader och framtida intäkter. Detta kan 

leda till att småföretagen påverkas negativt vid kreditbedömningen eftersom de blir finansiellt 

svagare menar Catasús och Gröjer (2003). Detta har även kritiserats av andra forskare som 

menar att en tillgångs fysiska substans inte bör påverka hur den ska redovisas. Eftersom 

materiella och immateriella tillgångar båda är källor till framtida ekonomiska fördelar hos 

företag så borde det teoretiskt ur en ekonomisk synvinkel inte göras någon åtskillnad mellan 

dessa (Sacui & Sala, 2012; Damodaran, 2002; Høegh-Krohn & Knivsflå, 2000).  

 

Banker använder sig främst av företagens finansiella rapporter när de ska göra en bedömning 

av de immateriella tillgångarna (Svensson, 2003). Enligt bankernas manualer ska det inte 

finnas något utrymme för de immateriella tillgångarna eftersom dessa inte ses som en tillgång. 

Dessutom menar Catasús och Gröjer (2003) att det spelar en stor roll hur tillgången är märkt. 

Om en tillgång är märkt som en förutbetald kostnad, ska den enligt bankens manual tas med i 

balansräkningen, är den däremot märkt som varumärke, utbildning och FoU måste den dras av 

mot eget kapital. Enligt författarnas undersökning, där de skapade ett fiktivt företag, var det 

många kreditgivare som ansåg att företaget vid en första anblick såg väldigt bra ut men efter 

att ha analyserat det utifrån bankens manual ändrades deras syn. Detta berodde enligt Catasús 

och Gröjer (2003) på att kreditgivarna var utbildade att bedöma och justera siffrorna på ett 

visst sätt på grund av att de har institutionaliserade beteendemönster när de fattar beslut. 

Eftersom de immateriella tillgångarna drogs av mot eget kapital, blev företaget finansiellt 

svagare och banken ville därmed heller inte bevilja företaget någon kredit. 

 

I Catasús och Gröjers (2003) undersökning framgick det också att informationen som banker 

får om de immateriella tillgångarna inte alltid är tillräcklig för att kunna bedöma värdet vid en 

kreditbedömning. Eftersom informationen om de immateriella tillgångarna är osäker försöker 

banken istället att bedöma de immateriella tillgångar som skulle kunna ha ett värde och säljas 

vid en konkurs. På grund av dessa bedömningssvårigheter menar Catasús och Gröjer (2003) 

att det enbart finns vissa immateriella tillgångar som kreditgivaren anser är intressanta att 

bedöma vid en kreditgivning. Catasús (2008) anser att det är lika viktigt att lyfta fram 

informationen om de immateriella tillgångarna som det är om de materiella tillgångarna och 

deras fördelar i småföretaget, för att underlätta bedömningen av dem samt öka 

tillförlitligheten. För att öka relevansen av immateriella tillgångar vid en 
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kreditbedömningsprocess krävs det enligt Svensson (2003) tydligare tilläggsupplysningar. En 

del forskare anser att kreditgivarna har svårt att bedöma de immateriella tillgångarna på ett 

tillförlitligt sätt (Hoegh-Krohn & Knivsflå, 2000 ; Sacui & Sala, 2012). Scott (1994) och 

Wirtz (2012) anser att de immateriella tillgångarna ska bedömas på samma sätt som alla andra 

tillgångar, det vill säga utifrån kostnads-, marknads- och inkomstsmetoder. Därefter ska den 

mest lämpliga metoden vid fastställandet av värdet för både kreditgivare och kredittagare 

användas, så att det gynnar både parterna. Kreditgivarens uppgift med de immateriella 

tillgångarna blir att värdera tillgångarna och fastställa ett värde så att en tredje part kan 

använda sig av dessa i framtiden (Scott, 1994; Wirtz 2012). 

1.3. Problemformulering 
 

 Hur bedömer banker immateriella tillgångar vid kreditbedömningar av småföretag? 

 

 Finns det någon skillnad i kreditgivarnas syn på de immateriella tillgångarna? 

1.4. Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur banker bedömer immateriella tillgångar vid 

kreditbedömningar av småföretag och om det finns några skillnader i kreditgivarnas 

bedömning. Vidare är syftet att studien ska bidra till en ökad förståelse kring vilken betydelse 

immateriella tillgångar har när banker fattar ett kreditbeslut. 

1.5. Avgränsningar 

Vi har valt att inrikta oss på småföretag, därför har vi valt att använda samma definition som 

står i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554, 1:3; FAR, 2013) för småföretag. Definitionen 

lyder följande: ”Med småföretag avses företag som uppfyller minst två av kriterierna;  

 

• Maximalt 50 anställda i genomsnitt under de två senaste räkenskapsåren.  

• Maximalt 40 miljoner kronor i balansomslutning de två senaste räkenskapsåren.  

• Maximalt 80 miljoner kronor i redovisade nettotillgångar under de två senaste  

  räkenskapsåren.” 
1
 

 

Fokus kommer även ligga på svenska banker då småföretag oftast vänder sig till dem när de 

ska ansöka om krediter. 

 

  

                                                           
1
  Viktigt att observera är att alla banker hade olika definitioner på vad som är ett småföretag. Vi försökte hålla 

oss till vår definition men i vissa fall var detta omöjligt. I vissa fall fick vi utgå från vad som ansågs vara ett 
småföretag hos den enskilda banken. 



5 
 

2. Metod 

I följande kapitel ges en beskrivning av metoden som använts i studien. Utöver metodvalet 

redogör vi för valet av respondenter samt tillvägagångssättet vid datainsamlingen. Kapitlet 

avslutas med en trovärdighetsdiskussion och källkritik. 

2.1 Metodval 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod då studiens syfte är att undersöka hur 

banker bedömer immateriella tillgångar vid kreditbedömningar av småföretag och om det 

finns några skillnader i kreditgivarnas bedömning. Denna metod är lämplig då målet med vår 

studie är att bidra till en ökad förståelse kring vilken betydelse immateriella tillgångar har när 

banker fattar ett kreditbeslut men även för att belysa hur osäkerheten med immateriella 

tillgångar behandlas ur bankernas situation (Dahmström, 2011). Studiens syfte är inte att 

generalisera och dra slutsatser kring hur alla banker bedömer immateriella tillgångar vid en 

kreditbedömningsprocess. Vi vill istället ta reda på hur de olika respondenterna resonerar 

kring värderingen och vilka svårigheter som de immateriella tillgångarna kan medföra vid en 

kreditbedömningsprocess. Därför kommer kreditgivarnas personliga åsikter ha en stor 

betydelse i vår studie. Genom att använda en kvalitativ metod kan respondenternas personliga 

åsikter och reflektioner lyftas fram vilket är nödvändigt för att få en djupare förståelse. 

Dessutom ger en kvalitativ metod en mer nyanserad bild (Jacobsen, 2002) då våra 

respondenter kommer få mer utrymme för att besvara frågorna på de sätt de vill. Med en 

nyanserad bild menas att svaren kan skilja sig åt då varje respondent har sina egna 

uppfattningar. Om vi istället skulle använda oss av en kvantitativ metod hade risken varit att 

respondenterna styrs av att besvara frågorna på ett visst sätt beroende på hur svarsalternativen 

är utformade. Då vi vill göra en djupare undersökning om de immateriella tillgångarnas 

betydelse vid ett kreditbeslut är det enligt Jacobsen (2002) bättre att använda en kvalitativ 

metod då den är beskrivande och går på djupet, vilket gör att undersökningen blir mer 

omfattande. Vi kommer använda oss av en deduktiv ansats då vi först kommer att skapa oss 

en egen uppfattning om verkligheten genom vår teoretiska referensram som enligt Jakobsen 

(2002) kommer vara till hjälp när vi ska analysera och dra slutsatser kring den empiri vi 

samlat in.  

2.2 Datainsamling  

2.2.1 Val av respondenter 

Vi har valt att intervjua tre av de fyra största bankerna i Sverige vilka är Swedbank, SEB och 

Nordea, därmed har inget slumpmässigt urval av respondenter gjorts (Dahmström, 2011). I 

Sverige är bankerna den vanligaste källan till extern finansiering för småföretag enligt Bruns 

och Fletcher (2008), där av vårt val. Vi valde dessa tre banker för att de tillhör kategorin som 

har störst utlåning till allmänheten men även för att många småföretag vänder sig dit när de 

ska ansöka om kredit (Svenska Bankföreningen, 2013). Enligt Bjerkesjö et al. (2011) är 

Swedbanks marknadsinriktning mot småföretag tydligare jämfört med SEB och Nordea som 

istället har en tydligare marknadsinriktning mot större företag. Därför anser vi att det vore 

intressant att se om respondenterna från dessa banker kommer bedöma de immateriella 

tillgångarna annorlunda. 
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Vi har intervjuat fem olika kreditgivare som har erfarenhet kring immateriella tillgångar vid 

en kreditbedömning av småföretag. Målet var att intervjua sex kreditgivare från början, alltså 

två olika banktjänstemän från samma bank men eftersom att vi endast lyckades få fem 

intervjuer blev det en banktjänsteman för lite från en av bankerna. Vi upplever dock att detta 

inte har påverkat resultatet. Anledningen till att vi ville intervjua två personer från samma 

bank är just för att vi ville ta reda på om deras bedömning skiljde sig åt trots att de följer 

samma bedömningsmanual. Vi anser att fem intervjuer var lagom för att få en djupare 

förståelse kring området. Genomför man allt för många intervjuer kan det till leda till att 

analyseringen försvåras och det kan därför vara bättre att endast ha ett fåtal intervjuer, vilket 

vi har valt. Detta minskar också risken för att viktiga detaljer glöms bort menar Trots (2010). 

Vi upplevde att svaren vi fick från intervjuerna var väldigt mättande då respondenterna i stort 

sett hade liknade svar på frågorna vilket också är en annan anledning till varför vi tycker att 

det är rimligt med endast fem intervjuer.   

2.2.2 Intervju 

Intervjuer används ofta vid kvalitativ datainsamling (Jakobsen, 2002). Vår studie grundar sig 

därför på besöksintervjuer med olika banker. Enligt Dahmström (2011) används 

besöksintervjuer vid omfattande undersökningar där respondenten kan lämna öppna svar, det 

vill säga att respondenten kan besvara frågorna med egna ord. En av anledningarna till att vi 

valde besöksintervjuer är på grund av att vi ska göra en omfattad undersökning som ska bidra 

till en ökad förståelse för de immateriella tillgångarna vid kreditbedömningsprocessen, men 

även för att vi kommer använda oss av en kvalitativ metod då vi kommer undersöka vårt 

studieområde. Fördelen med besöksintervjuer är att vi under intervjuernas gång hade 

möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna om det uppkom någon ny information som 

vi inte tagit hänsyn till innan, samt om det uppkom några oklarheter kring svaren 

(Dahmström, 2002).  

Eftersom vi vill ta reda på respondenternas personliga uppfattningar kring de immateriella 

tillgångarna vid en kreditbedömning har besöksintervjuerna varit individuella. Genom att 

använda individuella intervjuer minskar också risken enligt Jakobsen (2002) för att 

respondenterna ska bli påverkade av någon annans åsikter och tankar. Samtliga intervjuer som 

genomfördes var besöksintervjuer där vi besökte respondenterna på deras bankkontor. Vi 

övervägde även att göra telefonintervjuer om någon av respondenterna inte hade möjlighet att 

ställa upp på en besöksintervju men eftersom att alla kunde behövdes inte detta. Nackdelen 

med telefonintervjuer hade varit att de kan vara alltför korta och därför ökar också risken för 

att vi inte skulle hinna få alla våra frågor besvarade (Dahmström, 2011).  

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer eftersom en sådan intervju ger respondenten 

möjligheten att lämna öppna svar, vilket vi eftersträvat.  Vid denna typ av intervju används 

vanligtvis en intervjumall med frågor som ska diskuteras under intervjun (Bryman & Bell, 

2013). Innan vi genomförde intervjuerna utformade vi en intervjumall där våra frågor delades 

in under olika kategorier. För att få så relevanta och utförliga svar som möjligt från våra 

respondenter skickade vi ut intervjumallen med våra frågeställningar minst en vecka innan 

intervjun. Vi ville att respondenterna skulle få möjligheten att läsa igenom frågorna i god tid 

och förbereda sig. Som nämnts tidigare har öppna frågor använts, vilket enligt Dahmström 
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(2011) innebär att respondenten ska besvara frågorna med egna ord istället för att få ett antal 

svarsalternativ att välja bland. Detta tror vi har lett till mer trovärdiga och detaljerade svar.  

Intervjuerna har även spelats in under förutsättning att respondenterna tillåtit detta och sedan 

har de transkriberats. Nackdelen med att spela in en intervju kan enligt Lantz (2007) vara att 

respondenten inte känner sig bekväm då personen hela tiden är medveten om att intervjun 

spelas in. Vi upplevde inte att detta hände under intervjuerna som vi fick spela in eftersom 

samtliga respondenter var väldigt pratglada och såg avslappnade ut. Hade vi däremot märkt 

att någon av respondenterna kände sig obekväm hade vi valt att avsluta inspelningen för att få 

ut så mycket av intervjun som möjligt. Risken med att inte spela in en intervju är bland annat 

att man kan missa viktiga saker som respondenten pratar om samt att det inte går att skriva ner 

allt ordagrant (Lantz, 2007). Detta upplevde vi under en av intervjuerna där respondenten inte 

ville bli inspelad. Det var väldigt svårt att hinna med att skriva ner allt eftersom att 

respondenten pratade snabbt och vi ville gärna inte avbryta honom. Vi upplever däremot inte 

att det här har påverkat resultatet då vi fick möjligheten att kontakta respondenten igen kring 

de oklarheter som uppstått under intervjun. Resterande intervjuer spelades in och det 

underlättade väldigt mycket då vi i efterhand kunde gå tillbaka och lyssna på inspelningen 

flera gånger om det behövdes (Lantz, 2007).  

2.2.3 Empirisk datainsamling 

Den empiriska datainsamlingen har utgjorts av besöksintervjuer med olika banker, som 

nämnts tidigare. Vi har erbjudit våra respondenter konfidentialitet, för att minska den här 

typen av bortfall, då det kan finnas banktjänstemän som inte vill ställa upp på intervjuer på 

grund av att de är rädda att lämna ut sig själva (Dahmström, 2011). Eftersom det endast fanns 

en respondent som inte ville att dennes namn eller bankens namn skulle synas i uppsatsen har 

vi även valt att ta bort de övriga respondenternas namn samt vilken bank de tillhör för att det 

inte ska gå att använda sig utav någon form av uteslutningsmetod. Viktigt att påpeka är dock 

att det kommer finnas en diskussion längre fram i studien kring skillnaderna mellan 

Swedbanks, Nordeas och SEB:s bedömning beroende på deras marknadsinriktning mot små 

och stora företag. I diskussionen har Swedbanks namn nämnts, därför anser vi att det är 

viktigt att påpeka att respondenten som ville vara anonym med namn och bank alltså inte 

kommer ifrån Swedbank utan en annan bank. 

2.3 Analys  
För att få en bättre struktur på analysen och därmed även underlätta för läsaren har vi valt att 

dela in analysen i två ämnesområden vilka är kreditbedömning och immateriella tillgångar. 

Under dessa två rubriker kommer vi utifrån vår teoretiska referensram samt den empirin vi 

samlat in att analysera vad det finns för skillnader och likheter vid en bedömning av 

immateriella tillgångar samt en vanlig kreditbedömningsprocess.   

2.4 Validitet och Reliabilitet 
Med reliabilitet menas enligt Jakobsen (2002) och Bryman och Bell (2013) studiens 

tillförlitlighet. För att öka tillförlitligheten av våra resultat har vi använt oss av en intervjumall 

vid de olika besöksintervjuerna. Intervjumallen som vi använde oss av var strukturerad och 

respondenterna fick även svara på samma frågor, vi försökte inte på något sätt påverka 
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respondenternas svar därför valde vi också att göra individuella intervjuer. Under 

besöksintervjuerna var båda av oss närvarande. Om det är olika personer som utför 

intervjuerna kan detta enligt Denscombe (2000) bidra till att svaren påverkas, vilket vi inte 

ville skulle ske. Därför ställde bara en av oss frågorna under intervjun medan den andra förde 

kompletterande anteckningar. En annan faktor som bidrar till hög reliabilitet enligt 

Denscombe (2000) är när intervjuerna kan utföras under liknande förhållanden, vilket vi har 

gjort då alla besöksintervjuer genomfördes hos bankerna. Vi tror att detta stärker 

trovärdigheten då arbetsplatsen utgör en tryggare miljö för banktjänstemännen. Det som 

däremot kan påverka att studiens trovärdighet går åt andra riktningen är urvalet av 

respondenter, vilket i vår studie är snävt. Detta för oss vidare till nästa begrepp som är 

validitet.  

Trovärdighet kan delas upp i extern och intern validitet menar Bryman och Bell (2013). 

Extern validitet handlar enligt Jakobsen (2002) och Bryman och Bell (2013) om hur resultaten 

från en undersökning kan generaliseras inom ett område medan intern validitet handlar mer 

om ifall slutsatserna som dras kan anses vara trovärdiga. Vårt syfte med studien är inte att 

generalisera och dra slutsatser kring hur alla banker bedömer immateriella tillgångar vid en 

kreditbedömningsprocess då vi inte har tillräckligt många respondenter för att kunna göra 

detta. Kvalitativa studier används vanligtvis för att skapa en djupare förståelse vilket också är 

målet med vår studie och därmed blir det svårt att nå en hög generaliserbarhet (Jakobsen, 

2002). 

För att förstärka validiteten i studien och därmed säkerställa att respondenterna svarar på de 

frågor som vi vill ha svar på har vi sett till att vara noggranna vid utformandet av 

frågeformuläret så att frågorna formuleras korrekt och därmed också mäter det som de är 

avsedda att mäta (Bryman och Bell, 2013).  

2.5 Metod- och källkritik  
Den teoretiska datainsamlingen består av både äldre och nyare källor. Vi är medvetna om att 

de äldre referenserna inte är lika aktuella, speciellt inom redovisning. För att minska risken 

för felaktig information har vi försökt komplettera detta genom att använda nyare referenser. 

Vi anser dock att de vetenskapliga artiklarna och doktorsavhandlingarna som använts är att 

anse som trovärdiga då de granskats av utomstående. 

Vi valde att använda en kvalitativ metod eftersom att vi ville få en bättre förståelse för vilken 

betydelse immateriella tillgångar har när kreditgivare fattar ett kreditbeslut. Vi anser att detta 

var ett bra val av metod eftersom att intervjuerna gav oss möjlighet att få mer omfattande svar 

och förklaringar kring det som var oklart. Hade vi istället använt oss av en kvantitativ metod 

med enkäter hade resultatet förmodligen blivit sämre på så sätt att respondenterna endast hade 

fått kryssa i frågorna och därmed hade vi inte fått en mer djupgående förklaring till varför 

varje respondent resonerar eller tycker på ett visst sätt. Däremot upplevde vi att vi ibland inte 

fick så omfattande svar på vissa av frågorna som vi ställde, trots att vi försökte ställa 

följdfrågor eller förklara frågan mer. Detta tror vi framförallt berodde på att samtliga 

respondenter tyckte att immateriella tillgångar är ett väldigt svårt ämne. 
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3. Teoretisk referensram  

I följande kapitel ges en beskrivning av de områden och teorier som är viktiga för studien. 

Områdena är immateriella tillgångar och kreditbedömning. Kapitlet avslutas med en 

presentation av teorierna.  

3.1 Immateriella tillgångar 

3.1.1 Vad är en immateriell tillgång?  

Tillgångssidan i balansräkningen delas vanligtvis in i anläggningstillgångar och 

omsättningstillgångar. Det som skiljer anläggningstillgångar från omsättningstillgångar är att 

de är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten. Immateriella tillgångar hör till gruppen 

anläggningstillgångar tillsammans med materiella tillgångar och finansiella tillgångar 

(Sundgren et al., 2009).  

 

Redovisning och värdering av immateriella tillgångar behandlas i IAS 38 där en immateriell 

tillgång definieras som: “En icke-monetär tillgång utan fysisk form” till skillnad från en 

materiell tillgång som definieras som: “Fysisk tillgång som innehas för produktion eller 

distribution av varor eller tjänster, för uthyrning till andra, eller för administrativa ändamål, 

och förväntas användas under mer än en period” (IFRS, 2013). Eftersom immateriella 

tillgångar saknar fysisk form blir det svårare att bedöma deras värde till skillnad från de 

materiella tillgångarna. Immateriella tillgångar kan enligt IAS 38 antingen vara anskaffade 

genom separat förvärv, som en del i ett rörelseförvärv eller genom att de är internt 

upparbetade (IFRS, 2013). Exempel på immateriella tillgångar är patent, goodwill, 

varumärken, reklam och FoU (Sacui & Sala, 2012). 

 

För att tillgången ska få räknas som en immateriell tillgång måste den enligt IFRS (2013) 

uppfylla tre krav: identifierbarhet, kontroll och framtida ekonomiska fördelar. Det första 

kravet om identifierbarhet innebär att det ska gå att separera tillgången från goodwill. För att 

tillgången ska uppfylla kravet om identifierbarhet måste den kunna överlåtas, säljas, 

licensieras, bytas eller hyras ut. Kontroll är det andra kravet som måste uppfyllas. Detta 

uppnås genom att säkerställa att tillgången kommer bidra med ekonomiska fördelar till 

företaget och att andra inte får möjligheten att ta del av dessa fördelar. Dessutom är det viktigt 

att företaget har legala rättigheter över tillgången på grund av att det blir lättare att bevisa vem 

det är som kontrollerar tillgången. Det sista kravet handlar om att tillgången förväntas 

generera framtida ekonomiska fördelar. De ekonomiska fördelarna kan bland annat bestå av 

intäkter från en såld produkt eller tjänst och kostnadsbesparingar (IFRS, 2013).  

3.1.2 Redovisning av immateriella tillgångar 

Om en tillgångs anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och den uppfyller 

kraven om identifierbarhet, kontroll och framtida ekonomiska fördelar ska den redovisas i 

balansräkningen (IFRS, 2013). Immateriella tillgångar som redovisas i balansräkningen ska 

värderas till anskaffningsvärdet. Om anskaffningsvärdesmetoden används redovisas 

tillgången till det belopp som den är anskaffad för och sedan skrivs den av genom årliga 

avskrivningar (Sundgren et al., 2009). Immateriella tillgångar kan även värderas utifrån 

omvärderingsmetoden, den är dock inte lika tillämplig i praktiken eftersom att det måste 
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finnas en aktiv marknad där tillgången kan säljas (Sundgren et al., 2009; IFRS, 2013). För 

immateriella tillgångar är aktiva marknader relativt ovanliga och för tillgångar som 

exempelvis varumärken, patent och upphovsrättigheter finns det enligt IAS 38 inga aktiva 

marknader eftersom dessa tillgångar anses vara unika på sitt sätt (IFRS, 2013).  

 

Det finns många immateriella tillgångar som kostnadsförs i resultaträkningen istället för att 

redovisas i balansräkningen. Anledningen till detta beror enligt Sacui och Sala (2012) på att 

delar av ett företags utgifter kan vara svåra att hänföra till en särskild immateriell tillgång men 

även på grund av att det är svårt att identifiera de framtida ekonomiska fördelarna. Sacui och 

Sala (2012) menar att det har med fyra faktorer att göra vilka är brist på synlighet, 

oskiljaktighet, partiell exkluderbarhet och innovationsprocesser. Med brist på synlighet menas 

att tillgången inte går att se men också att den inte går att ta på vilket gör att den inte kan 

mätas direkt. Däremot kan tillgången mätas indirekt genom att den påverkar en annan variabel 

som i sin tur kan mätas. Den andra faktorn som är oskiljaktighet handlar om att det måste gå 

att skilja tillgången från andra tillgångar, detta kan vara svårt då alla immateriella tillgångar 

inte är separerbara. När det gäller partiell exkluderbarhet handlar detta om att immateriella 

tillgångar varierar i vilken grad de kan kontrolleras av företag. Vissa är lättare att kontrollera 

än andra. Den fjärde och sista faktorn handlar om att innovationsprocesser som ofta krävs vid 

investering av immateriella tillgångar kännetecknas av mycket större risker jämfört med 

investeringar i materiella tillgångar (Sacui och Sala, 2012). 

 

FoU är en immateriell tillgång som både kan redovisas i balansräkningen och kostnadsföras i 

resultaträkningen. Den består att två faser, forskningsfasen och utvecklingsfasen. När det 

gäller forskningsfasen antas den inte ha någon ekonomisk fördel eftersom projektet befinner 

sig i planeringsstadiet fortfarande. De framtida ekonomiska fördelarna är alltför osäkra och 

därför ska utgifterna kostnadsföras i resultaträkningen eftersom ingen immateriell tillgång har 

uppkommit ännu. Om ett företag däremot befinner sig i utvecklingsfasen behöver utgifterna 

inte kostnadsföras. Företagets utgifter får då istället aktiveras som tillgångar i balansräkningen 

givet att vissa villkor kan uppfyllas (IFRS, 2013). Enligt IAS 38 är villkoren att företaget har 

teknisk möjlighet, avsikten att sälja eller använda tillgången samt att företaget har ekonomiska 

eller andra resurser för att kunna färdigställa den immateriella tillgången (IFRS, 2013).  

3.2 Kreditbedömning 

3.2.1 Kreditbedömningsprocessen 

Svensson (2003) och Nutek (1993) beskriver att en kreditbedömningsprocess kan delas in i tre 

olika aktiviteter. Den första aktiviteten består av att samla in information om småföretaget 

både aktivt och passivt, vilket sedan ska fungera som ett underlag för kreditbeslutet. Efter att 

ha samlat in informationen ska den bearbetas, vilket är nästa aktivitet i 

kreditbedömningsprocessen. Slutligen ska en analys och tolkning av informationen och 

kreditbeslutet göras för att fatta ett så korrekt beslut som möjligt. Denna bedömning som ska 

avgöra om den nya krediten kommer att beviljas eller avslås grundar sig mycket på tidigare 

lånehistorik där kreditbedömaren kontrollerar de tidigare kreditavtalen, men även övervakar 

och följer upp dessa. Efter att ha bedömt de tidigare kreditavtalen menar Svensson (2003) och 
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Nutek (1993) att kreditbedömaren står inför att bevilja eller avslå en ny kredit, samt att 

förlänga eller avsluta befintliga kreditavtal som kredittagaren har. Enligt Svensson (2003) 

utgörs kreditbedömningen av två bedömningar som syftar på verksamhetens framtida 

intjänings- och betalningsförmåga, samt säkerheternas framtida relationsvärde. Vidare menar 

Nutek (1993) och Svensson (2003) att tidigare lånehistorik, framtidsinriktad information samt 

insamlad information om småföretaget är viktig för att bedöma risken vid en insolvens och 

minska osäkerheten. Författarna menar att bedömningen av säkerheter ska bidra till att minska 

risken för bristande återbetalningsförmåga, det vill säga att tillgångarnas marknadsvärde som 

säkerheternas värde bedöms på ska kunna försäkra kreditgivaren en återbetalning på krediten 

trots att verksamheten hamnat i en sen finansiell kris (Svensson, 2003; Nutek, 1993). 

När kreditbedömaren ska prognostisera verksamhetens betalningsförmåga i framtiden, 

förknippas detta med två olika typer av fel vilka kallas A och B enligt Catasús och Gröjer 

(2003) och Svensson (2003). Den första feltypen A är att kreditgivaren beviljar kredit till en 

kredittagare som inte kan fullfölja kreditavtalet. I samband med detta har kreditbedömaren 

undervärderat risken för återbetalningsförmågan. Den andra feltypen B är att kreditgivaren 

avslår kredit till en kredittagare som skulle kunnat fullfölja kreditavtalet, vilket resulterar i en 

utebliven försäljningsintäkt och avkastning. Därmed har kreditgivaren förlorat en kreditkund 

som denne skulle kunnat tjäna på i framtiden. Den sistnämnda feltypen är vanligast bland de 

erfarna kreditbedömarna som fokuserar mer på att analysera balans- och resultaträkning, samt 

nyckeltal istället för noviser, vilket leder till att de avslår krediter till småföretag som skulle 

kunna fullfölja dessa. 

När ett småföretag har fått en kredit beviljad av kreditgivaren och beslutet är fattat har 

kreditgivaren som uppgift att följa upp och övervaka verksamhetens kreditvärdighet i en 

iterativ process enligt Svensson (2003). Det vill säga att kreditgivaren följer upp om 

småföretaget håller sig till kreditavtalet och om krediten återbetalas successivt. 

3.2.2 Kreditgivarens informationsbehov 

För att kreditgivare ska kunna bevilja krediter med säkerhet behöver de information om 

företaget. Denna information smalas in både aktivt och passivt enligt Svensson (2003) och 

Nutek (1993). Svensson (2003) menar att årsredovisningen är en objektiv informationskälla 

som kreditgivarna enklast kan komma åt, men även tidigare lånehistorik i sina datasystem. 

Den lättillgängliga informationen kallar Berger och Udell (2004) för den hårda informationen, 

eftersom att den är enkel att få tag i. Däremot lägger kreditgivare större vikt vid 

svårtillgänglig och dyr information, samt vid externa informationskällor än vid lättillgänglig 

information. Ibland vill kreditgivare även ha uttalanden från revisorn för att få en bättre 

uppfattning om verksamhetens finansiella ställning. Detta utgör den mjuka informationen som 

kreditgivare är ute efter att få tag på, men som är svår att få tillgång till enligt Berger och 

Udell (2004). Svensson (2003) menar att kreditbedömare oftast hämtar in information i form 

av kreditupplysningar, årsredovisningen och kreditbevakningsrapporter. Annan information 

som branschnyckeltal samlas också in för att kreditbedömare ska kunna jämföra företaget 

med andra företag i samma bransch. Enligt Svensson (2003) analyserar och tolkar 

kreditgivare företagets förväntningar och framtidsplaner, kassaflödes- och likviditetsbudgetar, 

prognoser och i vissa fall även investeringskalkyler för att kunna få en helhetsbild av 
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företagets finansiella ställning. En av anledningarna till att kreditgivare behöver analysera och 

tolka all information beror på att de måste erhålla samma bild av företaget som kredittagaren 

har för att kunna göra en korrekt bedömning av företaget vid en kreditansökan. Dessutom ska 

företagets redovisningsnormer överensstämma med ett ekonomiskt beslutsfattande enligt god 

redovisningssed, samt att redovisningsinformationen ska vara användbar och hålla en hög 

kvalitet. Svensson (2003) menar att det finns olika mått som är av central betydelse vid 

kreditgivarens analys av redovisningsinformationen, vilka är kassaflöde, likviditet, soliditet 

och lönsamhet. Med hjälp av dessa mått kan kreditgivaren få en bild av hur företaget ligger 

till för närvarande samt hur företagets framtidsplaner ser ut (Svensson, 2003). 

3.2.3 Årsredovisningen 

Enligt Svensson (2003) anses informationen i årsredovisningen till stor del vara tillförlitlig 

och jämförbar över tiden. Hur pass tillförlitlig och jämförbar informationen är beror framför 

allt på vilken revisionsbyrå företaget anlitar. Revisionsberättelsen i årsredovisningen ska 

enligt Svensson (2003) vara utan några anmärkningar. Med detta menar författaren att 

revisionsberättelsen ska vara utan anmärkningar för att anses som betydelsefull. Om en 

kreditbedömare vill diskutera tolkningen av årsredovisningens tillförlitlighet och 

revisornspromemorior kan de kontakta företaget och deras revisor för att komma överens om 

hur denna information skulle kunna förbättras. Svensson (2003) menar att årsredovisningen 

och revisornspromemorior kan förbättras genom effektivisering i utbytet mellan företag och 

revisor, belöningssystem och sänkta rapporteringskrav.  

3.2.4 Småföretagens kreditsvårigheter 

En av anledningarna till varför småföretag har svårare att få sina krediter beviljade än större 

företag är på grund av att de har bristfällig redovisningsinformation. Med detta menar Bruns 

(2004) att ägaren har en central position i sitt företag och vet vad som händer i företaget, 

vilket leder till att han/hon inte har något större behov av redovisningsinformationen. Detta 

leder till att banker ställer allt större krav på småföretagets prognoser och budgetar, eftersom 

kreditgivare behöver allt mer detaljerad redovisningsinformation för att kunna bedöma om 

småföretaget kan få krediten beviljad eller om den ska avslås.  

När kreditbedömare ska avgöra om ett småföretag kan få sin ansökta kredit beviljad finns det 

ett antal förhållningssätt som denne måste ta hänsyn till menar Bruns (2004). Dessa 

förhållningssätt är bland annat asymmetrisk information, ägarens nyckelroll i företaget, samt 

anpassningsflexibiliteten till en snabbt föränderlig omgivning. Med asymmetrisk information 

menar Bruns (2004) att ägaren har mer information om företaget än kreditgivaren, då denne 

har en central roll i företaget och vet vad som sker. För att underlätta för småföretag att få 

krediter beviljade anser Bruns (2004) att kreditbedömare bör fokusera mer på annan 

information vid kreditbedömningen än just bara redovisningsinformationen. 

3.3 Förtroendeteorin, relationer och kommunikation 
Enligt Lewicki & Bunker (1999) finns det flera olika uppfattningar inom forskningen om hur 

förtroende ska definieras och tolkas. Detta begrepp har diskuterats och behandlats inom ett 

antal olika ämnesområden, där ekonomi är ett av dessa. Förtroendeteorin handlar i grund och 

botten om att båda parterna ska kunna ha förtroende för varandra och deras handlande. 
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Förtroende är enligt Sztompka (1999) starkt förknippat med risk. Inom banksektorn är 

osäkerhet och risk vanligt förekommande, då det aldrig helt säkert går att fastställa ett företags 

återbetalningsförmåga i framtiden. Osäkerhet vid beslutsfattande uppstår enligt Morgan 

(1994) när en av parterna inte har tillräckligt med information för att fatta ett beslut samt när 

det inte går att förutsäga konsekvenserna av beslutet. Om förtroendet mellan parterna är lågt 

bör man enligt Shoorman (1995) undvika att ta risker. Ett starkt förtroende mellan parterna 

och en långvarig relation kan däremot minska osäkerheten vid beslutsfattande menar Morgan 

(1994). Enligt Doney och Cannon (1997) är förtroende en grundläggande förutsättning för en 

fungerande relation mellan bank och kund. 

Enligt Lewicki & Bunker (1999) finns det tre olika typer av förtroende. Dessa tre typer är 

kalkylmässigt, identifieringsbaserat och kunskapsbaserat förtroende. Vi har valt att titta 

närmare på det kunskapsbaserade förtroendet som behandlar betydelsen av information, vilket 

är av stor vikt för kreditgivare när de ska fatta ett kreditbeslut. För att detta förtroende ska 

kunna växa så krävs det en regelbunden kommunikation enligt författarna. Johansson et al. 

(2006) påpekar också att förtroende mellan två parter bygger på kommunikation. Lewicki & 

Bunker (1999) menar att ju längre tid de båda parterna känner varandra desto större blir 

förtroendet i relationen och därmed ökar också förutsägbarheten om hur motparten kommer 

att agera. Informationen som mottagaren erhåller från avsändaren måste enligt Hedquist 

(2002) inge trovärdighet för att kommunikationen ska kunna leda till förtroende.  

De relationer som kreditgivare har med företag som ansöker om kredit är av stor vikt när 

kreditgivaren ska få tillgång till information menar Svensson och Ulvenblad (1994). En väl 

fungerande relation ger kreditgivaren möjligheten att erhålla aktuell, korrekt och relevant 

information vilket är viktigt vid en kreditbedömning.  När kreditgivaren har direkt kontakt 

med det kreditsökande företaget minskar risken för att kreditgivaren ska erhålla förvrängd 

information då kreditgivaren får möjlighet att bedöma och tolka företagsspecifik information 

som kommer direkt från kredittagaren. Dessutom bidrar relationen till att kreditgivaren får en 

bättre förståelse för kredittagarens situation och verksamhet menar Svensson och Ulvenblad 

(1994). Relationen mellan de båda parterna spelar stor roll för kreditbedömningens utgång 

menar Nutek (1993). Om det finns ett starkt förtroende mellan parterna ökar företagets 

chanser att beviljas kredit och tvärtom.   

3.4 Immateriella tillgångar och kreditbedömning 
Enligt Carbó-Valverde et al. (2009) går det längre inte att bortse ifrån de immateriella 

tillgångarna vid en kreditbedömning på grund av den ökade konkurrensen som finns mellan 

banker om de små och medelstora företagen. Redovisningen av immateriella tillgångar har 

hamnat i fokus på ett helt annat sätt jämfört med tidigare eftersom att samhället har blivit allt 

mer kunskapsintensivt och högteknologiskt (Zéghal & Maaloul, 2011) vilket har bidragit till 

att immateriella tillgångar har blivit en allt viktigare fråga för kreditgivare, chefer och 

investerare menar Sacui och Sala (2012). Många forskare ställer sig dock frågan om den 

finansiella redovisningen är tillräckligt relevant för kreditgivare när de ska göra en 

kreditbedömning av småföretagen (Catasús & Gröjer, 2003; Høegh-Krohn & Knivsflå, 2000; 

Zéghal & Maaloul, 2011). Småföretagens finansiella rapporter, speciellt balansräkningen, 

spelar stor roll för kreditgivare när de ska göra en kreditbedömning. Syftet med företagens 
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finansiella rapporter är att de ska fungera som ett underlag för olika användare vid 

beslutsfattande (Høegh-Krohn & Knivsflå, 2000). Lev och Daum (2004) menar att 

balansräkningen endast innehåller en liten del av företagens värde och att det därmed inte 

återspeglar företagens värdeskapande vilket kan ge en felaktig bild. Høegh-Krohn & Knivsflå 

(2000) kritiserar också relevansen i de finansiella rapporterna. Författarna menar att 

kreditgivare får en felaktig bild av företagen då många immateriella tillgångar kostnadsförs i 

resultaträkningen i den period de uppkommer istället för att redovisas i balansräkningen. 

Problemet med de flesta immateriella tillgångarna är att de är mer osäkra jämfört med 

materiella tillgångar på grund av deras förväntade framtida fördelar och svårigheten som 

uppstår med att identifiera tillgångarna. Enligt Svenssons (2003) undersökning upplevde 

bankerna att bristfällig information och subjektivitet mellan revisorer, banker och kunder är 

några av de faktorer som ligger till grund för att det blir svårare att bedöma de immateriella 

tillgångarna. I undersökningen framgick det att kreditgivare anser att de immateriella 

tillgångarna är viktiga vid en kreditbedömning vilket inte helt överensstämmer med Catasús 

och Gröjers (2003) undersökning, som kom fram till att majoriteten av kreditgivarna drar ett 

streck över de immateriella tillgångarna vid en kreditbedömning vilket bidrar till att företagets 

chanser att beviljas en kredit försämras. 

 

Humankapital, strukturkapital och miljö är några av de områden som enligt Svensson (2003) 

har blivit allt viktigare för kreditgivarnas bedömning. Catasús och Gröjer (2003) menar att 

den typen av immateriella tillgångar minskar risken för kreditgivare att fatta felaktiga beslut 

eftersom att de bidrar till en ökning av redovisningens relevans. Eftersom det inte går att 

utläsa dessa tillgångar direkt från företagens finansiella rapporter brukar de kallas för 

”osynliga” tillgångar menar Allee (2008) vilka tillsammans utgör företagets intellektuella 

kapital. Enligt Alwert et al. (2009) har det intellektuella kapitalet fått en allt större betydelse i 

moderna ekonomier men det är däremot sällan nuvarande redovisningssystem erkänner 

immateriella tillgångar i form av intellektuellt kapital. Därför menar Alwert et al. (2009) att 

de finansiella rapporterna kan bli vilseledande för exempelvis kreditgivare då de inte täcker 

all väsentlig information. I Svenssons (2003) undersökning framgick det att humankapitalet 

utgör ett värdefullt redskap för kreditgivare vid bedömningen av de immateriella tillgångarna. 

Kreditgivare som hade tillgång till finansiella rapporter med kompletterande information 

angående företagets humankapital, strukturkapital och miljö kunde lättare göra en bedömning, 

vilket också bidrog till ökade chanser för företaget att beviljas en kredit. Många av 

kreditgivarna som inte hade haft tillgång till den kompletterande informationen påpekade just 

vikten av de anställdas och ägarens betydelse i en kreditbedömning. De önskade bland annat 

standardiserade tilläggsupplysningar och nyckeltal om företagets nyckelpersoner, 

struktur/nätverk samt företagets investeringar i kompetensutveckling. 

3.5 Institutionella teorin 

Jacobsen och Thorsvik (2010) beskriver hur den institutionella omvärldsteorin kan påverka 

organisationer genom olika normer, värderingar, lagar och grundläggande antaganden, som i 

sin tur påverkar företagets beteende. De menar att den institutionella omvärlden lägger fokus 

på samspelet mellan organisationer och deras omvärld med utgångspunkt i de kulturella 

aspekterna, vilket innebär att omvärlden har en påverkan på vårt beteendemönster som vi inte 
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kan styra över. Vidare skriver Jacobsen och Thorsvik (2010) hur det finns gemensamma 

uppfattningar i samhället om vad som anses vara en modern eller god organisering. De företag 

som anpassar sig efter dessa uppfattningar medger ett större förtroende utifrån samhällets 

perspektiv än de företag som inte anpassar sig efter dessa uppfattningar. Då företag i stort sätt 

anpassar sig till samma lagar, värderingar och normer för att kunna utge ett förtroende för 

samhället blir det svårt att särskilja sig menar DiMaggio och Powell (1983). Eriksson-

Zetterquist (2009) menar dock att de företag som inte särskiljer sig i sin värdering, utan som 

uppträder liknande inom samma bransch har större chans att nå framgång. Företag som beter 

sig liknande i sin värdering och sina normer brukar kallas isomorfa. Dessa företag har större 

chans att överleva i samhället då de beter sig som alla andra (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) skapas det en trygghet, vilket innebär att osäkerheten 

minskas då företagen har liknande beteende. Isomorfism finns i tre olika typer: normativ, 

tvingande och imiterande.  

Den normativa typen av isomorfism handlar enligt Powell och DiMaggio (1991) om hur 

värderingar och normer har en inverkan på hur organisationen styrs och organiseras. Vidare 

beskriver DiMaggio och Powell (1983) att den normativa isomorfismen förknippas med 

professionalism, vilket innebär att personer inom en viss yrkeskategori försöker ständigt 

definiera normer och villkor för att behålla legitimiteten för sin yrkesroll. Dessa normer har i 

sin tur en inverkan på personerna i denna yrkeskategori, vilket leder till att dem med hjälp av 

normerna värderar och agerar på liknande sätt. Personalen inom denna organisation behöver 

följa de normer och regler som organisationen utger för att organisationen ska behålla sin 

legitimitet och kompetens. Detta leder till att företag blir homogena i samma eller liknande 

bransch då personalen värderar och uppfattar normer på liknande sätt (DiMaggio & Powell, 

1983). Catasús och Gröjer (2003) menar att kreditgivare är utbildade att göra bedömningar på 

ett visst sätt eftersom att de har institutionaliserade beteendemönster när de fattar beslut, detta 

har därmed en stor inverkan på kreditbeslut. 

Den tvingande typen av isomorfism handlar enligt DiMaggio och Powell (1983) om att 

företag behöver anpassa sig till de informella och formella reglerna som kommer från bland 

annat starka organisationer, koncerner och staten. Exempelvis kan staten införa nya lagar som 

företagen måste anpassa sig efter, vilket leder till olika företagsförändringar då staten har en 

inverkan på företaget. Banker måste vid en kreditbedömning följa Lagen om bank- och 

finansieringsrörelse där hänsyn måste tas till vissa faktorer som i sin tur påverkar 

bedömningen.  

Den sista typen av isomorfism är den imiterande typen som enligt DiMaggio och Powell 

(1983) går ut på att företag härmar varandra i sitt beteende. Detta kan bero på att personalen 

flyttar mellan olika företag i samma bransch och tar med sig sin kunskap och värderingar 

vidare till andra företag, vilket medför att företagen blir mer homogena. Denna typ av 

isomorfism är en motsats till den tvingande typen av isomorfism då den inte tar någon hänsyn 

till några informella eller formella krav som kommer från staten eller andra starka 

organisationer. Den imiterande typen av isomorfism handlar främst om att företag härmar 

varandra i sina värderingar, normer, kunskaper och så vidare. Exempelvis kan småföretag som 

inte är så väletablerade på marknaden härma de större företagen i sina normer och 
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värderingar, vilket i sin tur leder till att småföretaget efterliknar det väletablerade företaget för 

att bli mer framgångsrikt. Då osäkerhet kan råda inom branschen härmar andra företag 

varandra för att bli mer framgångsrika vilket medför att osäkerheten minskar på de 

efterliknande företagen (DiMaggio & Powell, 1983). Enligt Eriksson-Zetterquist (2009) 

kommer institutionalisering existera bland företagen, trots att vissa försöker förändra sig, 

vilket tillsammans kommer att utgöra en stabil förändring bland de företag som vill vara 

unika. När det gäller bedömning av immateriella tillgångar innebär detta en stor osäkerhet för 

kreditgivare, vilket enligt DiMaggio och Powell (1983) kan bidra till att kreditgivarna 

bedömer tillgångarna på samma sätt eftersom att detta skapar en trygghet genom att de har 

vetskap om att de andra har samma syn. 

3.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
För att sammanfatta den teoretiska referensramen har en modell gjorts på olika faktorer som 

kan påverka kreditgivares bedömning när ett beslut ska fattas. Det finns självklart många 

olika faktorer som påverkar en kreditbedömning men fokus i denna modell kommer ligga på 

fyra olika faktorer, vilka är: hur tillgångarna redovisas, information, institutionella 

beteendemönster och relationer. De två sistnämnda faktorerna är nära kopplade till den 

institutionella teorin och företroendeteorin. Den institutionella teorin kommer att användas för 

att undersöka om det förekommer liknande mönster i kreditgivarnas bedömning av 

immateriella tillgångar eller om bedömningen skiljer sig åt bland de olika kreditgivarna. 

När det gäller förtroendeteorin kommer den användas till att undersöka hur pass viktig 

relationen mellan kreditgivaren och kredittagaren är och om relationen har en inverkan vid 

kreditbeslut. Inom förtroendeteorin ingår även informationsbehovet, alltså vilken typ av 

information bankerna behöver för att kunna bedöma de immateriella tillgångarna och varför. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 1.  Modell över vår teoretiska referensram. 
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4. Empiri 

I följande kapitel presenteras resultatet av våra besöksintervjuer. Respondenterna och 

bankerna kommer att presenteras anonymt och deras svar från intervjuerna kommer att 

redovisas separat.  

4.1 Respondent 1, Alfa 
Respondent 1 är företagsrådgivare i bank Alfa och har arbetat där sedan år 1982. 

Respondenten har arbetat med företag sedan 1985 och har lång erfarenhet kring detta. Idag 

arbetar respondenten främst med fastighetskoncerner men har även arbetat mycket inom 

industrin tidigare.  

4.1.1 Kreditbedömning 

Enligt respondent 1 består kreditbedömningsprocessen av en mjuk och hård del. Innan 

respondenten går in på de hårda och mjuka delarna tittar han först på intern och extern 

skötsamhet. Den interna skötsamheten kan vara både privat och företagets och handlar 

framförallt om hur kunden har skött sig med befintligt engagemang, alltså lån i banken. När 

det gäller den externa skötsamheten tittar respondenten exempelvis på hur kunden har skött 

sina skatter, om det finns några betalningsanmärkningar och dylikt. Om allt ser bra ut går 

respondenten vidare till den hårda delen, har kunden däremot inte skött detta blir det 

automatiskt svårare att få låna pengar. Den hårda delen består av företagets bokslut och 

årsredovisning. Respondenten måste veta hur det har sett ut för företaget historiskt men det är 

också viktigt att ha framåtriktade prognoser vilket respondenten får genom att titta på 

budgetar. Genom att titta på resultaträkningen, balansräkningen och hur det har sett ut 

historiskt kan ett betyg sättas genom ett system som banken använder sig av. Respondenten 

får då ett betyg som kallas risk för fallissemang. När respondenten har gjort den hårda delen 

och fått fram ett betyg måste även de mjuka värdena läggas till. De mjuka värdena består 

exempelvis av produkt och marknad etc. I grund och botten handlar de mjuka värdena mycket 

om ägaren. Vidare menar respondenten att det är lättare att göra en kreditbedömning om 

kreditbedömaren vet att det finns en verksamhet samt vad företaget gör och vilka som ligger 

bakom det jämfört med ett nystartat företag som saknar sådan information. Enligt 

respondenten går allt ut på att få fram ett pris i relation till risken. Om banken tar en högre 

risk vill banken också ha mer betalt för det. När ett beslut har fattats och kunden blivit 

beviljad krediten gör respondenten uppföljningar. Hur ofta uppföljningarna görs beror på vad 

det är för typ av företag och vilka problem företaget har. Uppföljningarna kan göras var 14:e 

dag, en gång i månaden, en gång i kvartalet eller halvårsvis. 

 

Respondenten anser även att det är viktigt att jobba nära kunden eftersom att det då blir lättare 

att få reda på kundens fel och brister. ”Att sitta här på kontoret och bara läsa papper går inte, 

man måste ut och träffa kunden så att vi verkligen förstår vad dem gör.” På så sätt skapar 

respondenten också en relation till kunden. De viktigaste stegen i kreditbedömningsprocessen 

är enligt respondenten återbetalningsförmågan samt att det går att se att det kommer in pengar 

löpande i 90 dagar framöver. 
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4.1.2 Bedömning av immateriella tillgångar   

Enligt respondenten är banken väldigt bra på, som han utrycker det, ”slakta företag med 

immateriella tillgångar”. Respondenten värderar normalt sätt immateriella tillgångar till 

nästintill ingenting eftersom att de är så pass abstrakta och inte går att värdera. Banken Alfa 

ser inte någon potential i dessa företag eftersom det inte finns något fysiskt att ta på. Enligt 

respondenten lever banken efter Jordabalkens regler vilket innebär att banken endast får 

belåna fast och lös egendom, immateriella tillgångar faller inte in i någon av kategorierna. 

Däremot påpekar respondenten att banken kan gå in med fakturabelåning under förutsättning 

att företaget lyckas sälja sin produkt. Det innebär att företaget kan sälja sina fakturor och få 

70% av banken, resterande 30% får företaget när kunden har betalt minus kostnader. Banken 

kan enligt respondenten endast vara med när ”tåget börjar rulla”, annars måste pengarna 

komma utifrån. Immateriella tillgångar innebär en alldeles för stor risk för banken. Därför 

menar respondenten att sådana företag främst bör vända sig till riskkapitalister, exempelvis 

Almi som kan gå in som delägare. 

 

Om banken skulle bevilja en kredit till ett företag med en hög andel immateriella tillgångar är 

det affärsidén och ägaren som är det viktiga att titta på. Enligt respondenten är ägarna 

jätteviktiga i företag som saknar fysiska tillgångar. Om ett företag har mycket immateriella 

tillgångar kan ägnarna stoppa in egna pengar i företaget som de sedan kan ha som lån. 

Respondenten påpekar också att ägarna kan ha ett villkorat aktieägartillskott vilket ska skrivas 

i bokslutet. Ägarna får endast ta tillbaka det under förutsättning att banken godkänner det. 

Enligt respondenten måste ägarna vara kapitalstarka och om de vill ha ett lån måste dem gå i 

borgen och även ha substans för detta. Om ägarna gör detta skriver kreditbedömaren särskilda 

villkor med dem där han reglerar vad ägarna kan göra. 

 

De vanligaste förekommande immateriella tillgångarna är enligt respondenten patent och 

goodwill vid förvärv. När det gäller bedömningen av immateriella tillgångar anser 

respondenten att det skiljer sig åt beroende vilken bransch företaget verkar inom på grund av 

de mjuka värdena. Dessutom anser respondenten att ett företag med en hög andel immateriella 

tillgångar är svagare än en ett företag med en hög andel materiella tillgångar i och med att 

dessa företag oftast inte har någon likviditet på grund av att de alltid har utvecklingskostnader. 

Enligt respondenten går det rent teoretiskt att räkna fram ett värde på immateriella tillgångar. 

Däremot får detta värde inte användas “på papper” på grund av bankens regelverk. 

4.1.3 Informationsbehov 

Den information som respondenten anser är viktig vid en kreditbedömning av immateriella 

tillgångar är först och främst den hårda och mjuka delen som nämnts tidigare. Dessutom anser 

respondenten att det är viktigt att veta hur kundstocken ser ut, exempelvis vilka kunder 

företaget ska arbeta med, vilka de anställda är etc. Det som är viktigt i småföretag med 

immateriella tillgångar är just ägarna och de anställda. Respondenten anser att det är viktigt 

att titta på om det finns någon ”keyman” eller ”keywomen” i företaget. Dessa personer är 

ytterst viktiga eftersom att det kan vara förödande för ett företag om de skulle lämna och ta 

med sin kunskap. Därför är det viktigt för företag att försöka få dessa personer att stanna 

genom exempelvis löner, försäkringslösningar etc. 
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4.1.4 Förtroende och relationer 

Enligt respondenten är det viktigt att besöka sina kunder för att se hur det går med deras 

verksamhet och därmed skapa en relation med kunderna på den nivån. Relationen ger 

respondenten möjlighet att lära känna kunden på dennes arbetsplats samt se hur verksamheten 

går runt. Däremot menar respondenten att en kund inte kan få en kredit beviljad på lättare 

villkor bara för att denne har varit kund hos banken i flera år. Relationer har enligt 

respondenten i princip ingen inverkan på ett kreditbeslut. 

4.1.5 Standardisering i kreditbedömningsprocessen 

Banken Alfa lever utefter regler och förordningar när kreditbeslut ska fattas. Detta medför att 

banken har en gemensam kreditpolicy som följs av kreditbedömarna, för att dem ska kunna 

fatta rätt kreditbeslut. Respondenten förklarar skämtsamt att den gemensamma kreditpolicyn 

kan ses som ”The Holy Bible”. Ett kreditbeslut måste alltid tas tillsammans med andra, på 

företagssidan ska ett beslut tas av minst tre personer. De som är med och fattar kreditbeslut 

måste ha en certifiering för att de ska få arbeta med detta. Denna certifiering måste även 

uppdateras varje år. Dessutom påpekar respondenten att det är väldigt viktigt att alla 

kreditbedömare har branschkunskap när de ska fatta ett kreditbeslut och att kreditbedömarna 

hela tiden är objektiva oavsett vad det är de tittar på. Som kreditbedömare måste man se 

möjligheterna och genom att göra detta kan respondenten och hans medarbetare ta en större 

risk men då måste kunden vara med och betala eller gå med eget ansvar. 

Enligt respondenten lever alla banker efter Basel, en regleringsstandard som bland annat 

ställer olika krav på banker, exempelvis på likviditet och kapital. Enligt respondenten kom 

G20 länderna överens om att de ville gå en gemensam väg efter millenniumskiftet. Då ville 

man även ha med revisorerna på grund av att bokföringen skulle bli rätt. Respondenten anser 

att banker överlag är väldigt stelbenta och oftast har sina egna regelverk men påpekar dock att 

de ibland tar in annan information också, exempelvis från FAR:s olika samlingsvolymer. 

4.2 Respondent 2, Alfa 
Respondent 2 är företagsrådgivare i bank Alfa och har arbetat där sedan nio år tillbaka. 

Respondenten har arbetat med företag i fem år. Som företagsrådgivare har respondenten ett 

antal kunder som han aktivt arbetar med och besöker regelbundet. Arbetet består till 75% av 

krediter och uppföljningar och bolagen som respondenten arbetar med har i snitt en 

omsättning mellan 10-100 miljoner kronor. 

4.2.1 Kreditbedömning 

Enligt respondent 2 börjar kreditbedömningsprocessen genom att småföretaget skickar in en 

ansökan om kredit till banken Alfa. Efter att banken fått in denna kreditansökan samlar 

kreditbedömaren in information om småföretaget och information om vad krediten ska 

användas till. Utifrån den insamlade informationen ska en kreditbedömning göras för att ett 

kreditbeslut sedan ska kunna tas.  

 

Vid en kreditbedömningsprocess i Alfa tittar respondenten på den senaste årsredovisningen 

med resultaträkning och balansräkning för att kunna stämma av hur småföretaget ligger till 

innan kreditbeslutet och därefter tittar respondenten på prognoser framåt i tiden, alltså 
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budgetar för hur det kommer att se ut för företaget under de närmsta två åren. I grund och 

botten handlar det om att räkna på återbetalningsförmågan menar respondenten, vilket innebär 

att det görs kassaflödesanalyser där inhämtade siffror och de nya budgetarna läggs in med den 

nya krediten. Sedan undersöker respondenten kassaflödesanalysen och de olika beräkningarna 

som har gjorts för att se om det finns någon återbetalningsförmåga. I första hand är det 

återbetalningsförmågan respondenten tittar på och i andra hand är det säkerheterna, alltså hur 

respondenten kan säkerställa den nya utlåningen, ju fler säkerheter det finns desto bättre är 

det. 

 

De viktigaste stegen i en kreditbedömningsprocess är enligt respondenten kassaflödesanalysen 

och återbetalningsförmågan eftersom att banken vill se att företaget kan återbetala krediten. 

Dessutom anser respondenten att det är viktigt att ta hänsyn till vad investeringen ska gå till, 

exempelvis om företaget vill få en ökad omsättning, ökad lönsamhet eller om företaget vill 

effektivisera något. 

 

Respondenten påpekar också att ett kreditbeslut aldrig får fattas av endast en person utan det 

är alltid respondenten och ytterligare tre personer som är involverade. Efter att ett beslut är 

fattat och banken valt att bevilja en kredit ska det göras uppföljningar på kunden. Hur ofta 

uppföljningarna görs beror på kreditvolymen. Ju mer krediter en kund har desto fler 

regelbundna uppföljningar görs det på denne. Däremot menar respondenten att denne och 

kunden tillsammans måste gå igenom bokslutet minst en gång per år, där dem summerar hur 

året har gått och försöker se på framtiden. 

4.2.2 Bedömning av immateriella tillgångar   

Vid en bedömning av immateriella tillgångar menar respondenten att tillgångarna ligger som 

blanco, vilket innebär att de inte klassas som en säkerhet. Problemet ligger också i att de 

immateriella tillgångarna är abstrakta. Vid en bedömning räknar respondenten inte med dessa 

tillgångar som säkerhet men däremot anser respondenten att det inte finns något givet svar på 

om immateriella tillgångar kan fungera som säkerhet vid ett lån eller inte. Trots att 

respondenten inte räknar med de immateriella tillgångarna som säkerhet anser han fortfarande 

att det är viktigt att ha tillgångarna i åtanke eftersom att de kan komma till användning om 

något skulle hända. Respondenten menar att det går att pantstätta en immateriell tillgång, 

förutom goodwill, men att den fortfarande kommer att ligga som blanco till skillnad från 

materiella tillgångar som banken belånar och säkerställer. 

 

De vanligaste förekommande immateriella tillgångarna hos småföretag som respondenten har 

hand om är goodwill vid företagsförvärv, alltså när ett bolag är till försäljning och blir 

uppköpt av ett annat. Enligt respondenten kan även patent förekomma ibland och olika typer 

av licenser har också uppkommit. Respondenten anser att bedömningen kan skilja sig åt 

beroende på vilken bransch företaget verkar inom, exempelvis läkemedelsbranschen. Om ett 

läkemedelsbolag har patent på någon medicin eller någon licens som är unik finns det ett 

värde i det men däremot kan detta aldrig göra att krediten blir säkerställd. Respondenten anser 

att det också kan finnas immateriella tillgångar som kan ses som bättre än andra men i grund 
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och botten handlar det alltid om återbetalningsförmågan. Däremot vill respondenten alltid ta 

med den immateriella tillgången i bedömningen när han gör helhetsanalysen. 

 

Ett problem som respondenten upplever med immateriella tillgångar i småföretag är att 

kunden inte är medveten om att denna tillgång inte är belåningsbar. Det kan uppstå ett glapp 

mellan kunden och banken menar respondenten eftersom att banken inte vill finansiera det 

som inte går att ta på. Respondenten anser dock inte att småföretag som har en högre andel 

immateriella tillgångar är sämre på något sätt, speciellt om de verkar inom en bransch där det 

inte finns mycket materiella tillgångar. Sådana företag kan ofta ha en väldigt stark 

resultaträkning. Respondenten anser dock att företag med en högre andel immateriella 

tillgångar är finansiellt svagare än företag med en högre andel materiella tillgångar. Om ett 

företag har en hög andel materiella tillgångar anser respondenten att balansräkningen känns 

mycket starkare. Immateriella tillgångar ligger i blanco hos banken och det är därför svårt att 

belåna en immateriell tillgång speciellt om företaget har stora goodwillposter. Goodwill är 

endast en belastning för företag enligt respondenten eftersom den tynger ner och därmed ger 

företagen sämre resultat så länge de har kvar posten. 

4.2.3 Informationsbehov 

Information som är viktig vid en kreditbedömning av immateriella tillgångar är enligt 

respondenten att kunden behöver ha ett resonemang med sin revisor och sedan med banken. 

Det måste hela tiden finnas en löpnade dialog mellan parterna. Respondenten menar att 

immateriella tillgångar inte växer på träd. De bolag som respondenten har hand om och som 

har immateriella tillgångar är enligt honom inte belåningsbara i den bemärkelsen vilket också 

inte är en överraskning för dem.  Det viktigaste är att respondenten och de övriga rådgivarna 

tror på det, att det finns en återbetalningsförmåga, att det finns säkerheter och framtida 

budgetar. 

Om ett företag har mycket immateriella tillgångar i balansräkningen påverkar det 

kreditbedömningen på så sätt att det blir en blancoexponering. Det innebär att blancokrediten 

blir dyrare än den som inte är blanco och detta leder därmed till dyrare upplåning för kunden i 

och med att banken har sämre säkerheter. 

4.2.4 Förtroende och relationer 

Respondenten anser att en relation mellan banken och kunden är a och o. Enligt honom är det 

oerhört viktigt att ha en relation med kunden eftersom att alla banker erbjuder i princip samma 

produkter och räntorna skiljer sig inte mycket åt. Därför menar respondenten att relationer 

också kommer bli viktigare i framtiden. Relationer är viktiga överlag, ju mer respondenten 

känner en kund desto bättre. Enligt honom är det en stor skillnad att ha någon för elfte gången 

än någon som är helt ny, men vid själva kreditbedömningen är det inte relationen som styr 

utan det är först och främst återbetalningsförmågan som är det viktigaste. Trots att det finns 

en bra relation och förtroende mellan kreditgivaren och kunden får respondenten inte låna ut 

pengar på grund av detta.  Det är alltså inte enklare för ett företag med en hög andel 

immateriella tillgångar att bli beviljad en kredit om relationen med banken har varit långvarig 

eftersom kreditbedömaren aldrig får lägga sina egna känslor i beslutet. Däremot menar 

respondenten att en långvarig relation kan bidra till att banken får en bättre bild av företaget 
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och att det därmed kan leda till att krediten enklare går igenom, men i grund och botten är det 

alltid återbetalningsförmågan som styr eftersom kreditbedömare aldrig får bevilja en kredit 

om denne inte tror att banken kommer få tillbaka pengarna. 

4.2.5 Standardisering i kreditbedömningsprocessen 

Enligt respondenten arbetar alla rådgivare på samma sätt då de följer Finansinspektionens 

regler. Det är Finansinspektionen som har satt reglerna för banker. Respondenten menar att 

det inte ska vara någon skillnad om en kund kommer till honom eller en helt annan rådgivare. 

När det gäller kreditbedömningar är processen ganska standardiserad eftersom det finns olika 

system som rådgivare använder sig av för att få tillgång till information.  När det gäller 

immateriella tillgångar finns det inga standardiserade mallar eller liknande om hur dessa ska 

behandlas. Däremot sitter respondenten med i kreditkommittémöten två dagar i veckan 

tillsammans med kreditchefer, företagschefer och rådgivare. Respondenten förklarar att det är 

på dessa möten det bland annat diskuteras och resoneras om man kan hitta en lösning för de 

fall som är svårare än andra, exempelvis med immateriella tillgångar. Avslutningsvis anser 

respondenten att hans syn på immateriella tillgångar inte skiljer sig från bankens policy. ”Man 

har ju blivit hjärntvättad och immateriella tillgångar är ju ett svårt ämne som inte är så 

jätteenkelt alla gånger”. 

4.3 Respondent 3, Beta 
Respondent 3 har arbetat i bank Beta sedan år 1995 och har minst 15 års erfarenhet av att 

arbeta med krediter till småföretag. Respondenten har gjort olika saker under sina år på Beta. 

Han har bland annat arbetat på bankens försäkringsbolag, arbetat som företagsrådgivare, varit 

kontorschef och sedan företagsrådgivare igen och har därmed bra erfarenhet av detta.  

4.3.1 Kreditbedömning 

Enligt respondent 3 startas en kreditbedömning genom en riskklass till att börja med. 

Riskklassen innebär att tidigare lånehistorik tas fram på kunden och information om vilken 

bransch kunden verkar inom, sedan stoppas detta i en ”burk” där man även får skriva hur stort 

lån kunden vill ha. Efter att ha gjort detta får respondenten ett svar på riskklassen med priset 

på lånet och vart beslutet om lånet ska tas, alltså på vilket bankkontor. Enligt respondenten 

gäller detta kunder som ansöker om krediter över 5 miljoner samt med förutsättning att 

banken sedan tidigare har lånehistorik på denna kund. Ifall det är på tal om en mindre kredit 

sätts informationen man har på kunden i ett annat system som tar fram riskklassen. 

Riskklassen visar även om krediten till kunden är bra eller dålig. Efter riskklassen kommer 

steget med återbetalningsförmågan hos kunden. I återbetalningsförmågan tittar respondenten 

på kassaflödet och hur det ser ut. Om det ser bra ut och om det finns en återbetalningsförmåga 

hos kunden kan banken bevilja krediten, men är det däremot tvärtom att det inte finns någon 

återbetalningsförmåga men kunden har en bra pant, säger banken Beta ändå nej och avslår 

krediten. Oavsett om en kund kommer med guldtackor som säkerhet räcker inte detta menar 

respondenten eftersom att banken egentligen inte vill ha säkerheter. Detta är för bankens egen 

säkerhet på grund av att dem inte vill hamna i en sits där de ska behöva sälja bolaget senare, 

vilket enligt respondenten inte är deras starka sida. Först tittar respondenten på om 

återbetalningsförmågan och kassaflödet är grönt och sist panten. En kortfattad 
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kreditbedömningsprocess enligt respondenten är riskklass, återbetalningsförmåga och sist 

panten. 

 

Enligt respondenten görs det kredituppföljningar i UC som är en upplysningscentral banken 

använder sig av. Dessa uppföljningar görs varje natt på alla företagskunder. Om 

kreditupplysningen hittar något som inte stämmer med en kund blir banken informerad om 

detta för att de ska kunna lösa problemet. Om någon företagskund vill låna mer än fem 

miljoner från banken har respondenten extra koll på detta företag och besöker det lite oftare. 

Vanligtvis ska en företagsrådgivare besöka sina företagskunder minst en gång per år. 

Vidare menar respondenten att det är minst två som sitter och gör kreditbedömningen på en 

kund, samt kommer fram till ett gemensamt kreditbeslut. Det finns inga egna mandat på 

företagssidan utan oftast är det minst två som ska göra bedömningen. Anledningen till detta är 

just för att bedömningen ska bli så rätt som möjlig men även för kreditbedömarnas egen 

säkerhet, då de kan förekomma hot från kunderna ifall de avslår en kredit. 

4.3.2 Bedömning av immateriella tillgångar   

Vid en kreditbedömning av immateriella tillgångar är den vanligaste typen goodwill vid 

förvärv som banken Beta stöter på. I kreditbedömningsprocessen med immateriella tillgångar 

tittar banken först på återbetalningsförmågan, det vill säga kassaflödet och sedan på panten. 

När det gäller immateriella tillgångar tittar banken Beta på panten utifrån om någon 

företagskund går i konkurs och hur balansräkning då kommer att se ut. Sedan menar 

respondenten att man tömmer balansräkningen på kundfordringar, varulager och inventarier, 

resterande som är kvar i bolaget är enligt respondenten inte värt något. När det gäller goodwill 

får Beta inte använda den som pant eftersom att de inte kan få någonting betalt för den. 

Däremot menar respondenten att det går att få ut likvida medel om företaget är friskt och det 

finns kunder, i annat fall är det inte värt någonting då det är svårt att realisera, vilket också är 

problemet med immateriella tillgångar. Goodwill kan aldrig fungera som säkerhet men enligt 

respondenten går det att låna ut till det också då det finns andra faktorer som går att titta på 

och som gör att respondenten känner sig trygg. Om återbetalningsförmågan är riktigt bra kan 

respondenten blunda för om det finns mer immateriella tillgångar, däremot är detta inte 

vanligt. 

Enligt respondenten skiljer sig inte bedömningen beroende vilken bransch företaget verkar 

inom. Respondenten anser även att ett företag med hög andel immateriella tillgångar oftast är 

finansiellt svagare än ett företag med en hög andel materiella tillgångar. Detta på grund av att 

de immateriella tillgångarna är svåra att realisera och för att ingen vet vad de har för värde 

förens tillgångarna har sålts. 

4.3.3 Informationsbehov 

Om en kund gör en marknadsundersökning och kan påvisa vad den gör för skillnader och vad 

som är förträffligt med dennes affärsidé kan respondenten känna sig mer säker och därmed 

bevilja en kredit. Respondenten måste dock se att det finns potential för att tjäna pengar vilket 

kräver ett stort arbete då kunden måste göra ett bra dokument av sin marknadsundersökning 

och resterande. Vidare anser respondenten att kassaflöde är viktig information som han tittar 
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på vid en kreditbedömning och att kunden är solid, det vill säga att kunden även kan klara sig 

själv och inte ständigt behöver ta krediter från banken. 

 

Annan information som respondenten tittar på är nyckeltal, däremot är det inte nyckeltalen 

som är viktiga i slutändan eftersom kassaflödet alltid är viktigare än exempelvis soliditeten. 

När kreditbedömare från Beta tittar på nyckeltal brukar de oftast inte ta bort de immateriella 

tillgångarna däremot brukar respondenten göra detta. Respondenten brukar då framförallt ta 

bort goodwillposten för att påvisa om företaget fortfarande är starkt efter att de gjort ett 

uppköp. 

När det gäller nya företagskunder söker respondenten mer information om dem i olika system 

för att kunna ställa kontrollfrågor till kunderna och därmed se om de talar sanning eller om de 

döljer något. Detta görs på de företagskunder som banken inte har någon tidigare lånehistorik 

på. Respondenten anser även att det är viktigt att prata om framtiden med företagskunderna. 

Det är till exempelvis viktigt att ställa kunderna frågor om varför dem tror att deras affärsidé 

kommer gå bra i framtiden och vad dem har för belägg till detta. 

4.3.4 Förtroende och relationer 

Enligt respondenten är relationer ytterst viktiga. Om kreditbedömaren känner kunden sedan 

innan vet denne om kunden kan leva upp till det han/hon lovar banken. När det gäller nya 

företagskunder som kreditbedömaren inte känner till sedan innan måste denne söka mer 

information ”bakom” kunden för att se vad som går att hitta om personen. Kreditbedömaren 

ska sedan använda informationen som han hittat om kunden för att kunna ställa kontrollfrågor 

till personen, på så vis skapas en snabbare relation med företagskunden. Om företagskunden 

är väldigt sparsam med svaren och inte vågar svara på de kontrollfrågor som ställs till 

honom/henne då anser respondenten att relationen mellan kunden och banken inte kan 

fungera överhuvudtaget, eftersom kreditbedömaren blir fundersam och ifrågasätter om 

kunden verkligen ska ha en kredit. 

4.3.5 Standardisering i kreditbedömningsprocessen 

När det gäller standardisering av mallar vid kreditbedömningen anser respondenten att det är 

väldigt svårt att standardisera dessa då det finns så kallade problembranscher på 

affärsmarknaden. Dessa problembranscher har svårt att falla i standard och därför har alla ett 

speciellt sätt att hantera dessa branscher. Respondenten menar att banken är väldigt försiktig 

av sig. Beta har något som kallas för kreditrör vilket respondenten tror att dem är ensamma 

om. Enligt respondenten kan ingen gå över detta kreditrör oavsett om kreditbedömarna ser att 

det går att tjäna pengar. Det är väldigt svårt att övertyga kreditröret då banken är väldigt rädda 

om kundernas pengar. Kreditbeslutet faller alltid tillbaka på om det finns ett kassaflöde men 

även vilka panter kreditbedömaren har. Enligt respondenten finns det en mall kreditbedömare 

kan utgå från men det är inte så att företagskunderna bara får fylla i en blankett och lämna in 

den. Respondenten förklarar att det är en slalombana man håller sig inom, det finns inte riktigt 

någon standardiserad mall men kreditbedömarna vet ändå vad det är för information som de 

behöver hitta och dessutom beror det även på fall till fall. 
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Respondenten håller med bankens policy vid kreditbedömning. Detta beror enligt honom på 

att banken är försiktig med att ge ut krediter till sina företagskunder ifall det skulle gå fel 

någonstans i ledet eftersom att banken då klarar sig lite bättre än vad kunden gör. 

4.4 Respondent 4, Beta 

Respondent 4 har 30 års erfarenhet inom banksektorn. Respondenten är sedan ett år tillbaka 

kontorschef i bank Beta där han har arbetat sedan 1999. Tidigare har respondenten arbetat på 

andra kontor där han också varit kontorschef. Respondenten har arbetat med kreditgivning till 

småföretag i ungefär 25 år.  

4.4.1 Kreditbedömning 

Respondent 4 menar att kreditbedömningen skiljer sig åt beroende på vilken storlek företaget i 

sig har. Om det är ett företag som omsätter mellan 0-5 miljoner gör banken bedömning på 

personen bakom företaget, det vill säga ägaren eller någon annan person som styr företaget. 

Det hänger mycket på vem personen som äger företaget är och hur stark privatekonomi denne 

har, samt om ägaren har drivit något företag tidigare. Detta är viktigt för nystartade företag 

menar respondenten. En annan sak som är viktig vid bedömning av ett företag är om 

kreditbedömaren kan se en återbetalningsförmåga hos kunden. Här handlar det mest om 

kassaflöde som banken tittar på. Enligt respondenten kommer återbetalningsförmågan på 

första plats, alltså det som är viktigast och efter den kommer framåtriktade budgetar. Tidigare 

bokslut som är 1,5 år gamla är inte intressanta vid kreditbedömningen och inte heller för 

återbetalningsförmågan menar respondenten. Efter framåtriktade budgetar kommer affärsidén 

och ägarna och sist men inte minst säkerheterna menar respondenten. Säkerheter är viktiga för 

banken då dessa behöver användas ifall kunden inte skulle klara av att betala tillbaka krediten. 

Respondenten menar att om banken behöver använda sig utav säkerheterna har det hänt något 

allvarligt i företaget eller så har banken gjort en felaktig bedömning av företaget. 

 

Efter att banken Beta har beviljat en kredit till en kund görs det även uppföljningar på 

krediten och kunden i sig. Detta görs för att se vad det finns för investeringsbehov framöver, 

samt se på budgetar och om kunden behöver rådgivning från banken. Respondenten menar att 

en företagsrådgivare ska träffa sin kund minst en gång per år och göra en bokslutsgenomgång. 

Sedan kan det variera beroende på hur stort företaget är och vad de har för typ av affärer. Om 

det är utlandsaffärer företaget i sig bedriver kan det vara olika komplext menar respondenten, 

men även vad för olika krediter företaget har tagit från banken. Det finns ett antal olika 

krediter som företag kan få från banken, exempelvis checkkrediter, rörelsekrediter, factoring, 

investeringskrediter och korta krediter som inte ligger hela tiden utan kan löpa på två månader 

för något inköp i företaget. Ifall det handlar om korta krediter som sträcker sig mellan 60-90 

dagar har respektive företagsrådgivare en tätare kontakt med företaget och gör uppföljningar 

för att se hur det ser ut ur företagets synvinkel och om dem behöver förlänga krediten. 

Däremot om en kund blir beviljad en kredit som närmar sig 100 miljoner ska 

företagsrådgivaren besöka detta företag minst fyra gånger inom ett år. 

 

När respondenten kommer ut till en kund eller ett företag är det enligt honom viktigt att prata 

med kunden om ägarens privatekonomi, försäkringar, sparande och så vidare, samt titta på 
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siffror och göra uppföljning på delårssiffrorna. För i samband med att man för diskussionen 

kring alla dessa steg får företagsrådgivaren hela affären med sig. 

 

Vid en kreditbedömningsprocess av småföretag måste det alltid vara minst två personer som 

fattar ett kreditbeslut. Är det däremot större bolag kreditbedömningen handlar om finns det en 

kommitté som ska göra kreditbedömningen. Denna kommitté består enligt respondenten av 

tre externa personer som inte sitter med caset och företagsrådgivaren, då det oftast är en risk 

med större bolag. Däremot handlar det i större bolag mer om det juridiska, vilket innebär att 

en jurist på banken Beta får undersöka avtal som företaget har för att exempelvis se om dem 

är äkta. 

4.4.2 Bedömning av immateriella tillgångar   

När det gäller bedömning av immateriella tillgångar tar banken Beta väldigt liten hänsyn till 

dessa tillgångar enligt respondenten. Detta ur aspekten att dessa tillgångar inte har ett värde 

och att banken får väldigt lite betalt för dessa tillgångar. Respondenten menar även att det har 

förts diskussioner kring att immateriella tillgångar skulle kunna kvittas mot ägarens egna 

kapital i företaget men då skulle detta resultera i att företag som har stora poster med 

immateriella tillgångar skulle bli konkursklassade. Enligt respondenten tycker banken inte om 

goodwillposterna av olika anledningar. En goodwillpost ska enligt respondenten skrivas av 

väldigt fort och företaget behöver ha bra intäkter för att lyckas med avskrivningen. 

 

Om det kommer en kund som vill ansöka om kredit hos Beta och företaget till stor del består 

av immateriella tillgångar brukar företagsrådgivaren förklara för kunden att dessa tillgångar är 

väldigt svårbedömda samt att det är svårt att få ut likvida medel för en sådan tillgång vid en 

konkurs. Detta leder i sin tur till att kunden får en större förståelse ifall krediten inte beviljas 

av banken. Respondenten anser att det kan skilja sig beroende på vilken bransch företaget 

verkar inom och om företaget lever. Är det exempelvis ett varumärke som ska säljas och 

företaget lever, går det att få ut ganska bra med likvida medel för den immateriella tillgången. 

Om företaget däremot inte är levande ska banken använda säkerheterna, vilket i sin tur leder 

till att banken Beta inte kan få ut några likvida medel för de immateriella tillgångarna då 

dessa inte har något värde. 

 

Den typ av tillgång som banken Beta kan få ganska bra betalt för är kundfordringar anser 

respondenten. När det gäller varulager får banken dock i stort sett inte mycket betalt för det. 

Enligt respondenten är ett företag med en hög andel immateriella tillgångar betydligt svagare 

finansiellt än andra företag som till stor del består av materiella tillgångar. Då banken Beta 

har svårt att värdera immateriella tillgångar till ett värde och har svårt att låna ut till företag 

som till stor del består av immateriella tillgångar, anser respondenten att dessa kunder bör 

vända sig till riskkapitalister som kan skjuta till med kapital istället och därmed gå in som 

delägare. Ett annat alternativ är att dessa typer av företag vänder sig till organisationen Almi, 

men då är kravet att det ska finnas en livskraft i dessa företag eftersom att organisationen 

enligt respondenten kommer att neka företagen. 
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4.4.3 Informationsbehov 

När det gäller informationsbehov anser respondenten att banken måste få ett bra underlag för 

att kunna förstå posten och vad det är som ingår i den. Om det exempelvis rör sig om 

goodwillposter kan kreditbedömarna förstå att den har uppstått i samband med ett förvärv, 

men då behöver de veta mer om hur detta har skett och hur ofta detta kan ske. När det gäller 

exempelvis patent vill kreditbedömarna i banken se avtal på detta för att det verkligen 

stämmer. Dessa avtal ska även bankens jurist titta på och undersöka ifall dem är riktiga. Om 

det gäller en post med upparbetade kostnader som företaget har anser respondenten att han 

och hans medarbetare behöver information om hur dessa kostnader har uppstått och till vad de 

har gått. Sedan anser respondenten att det är viktigt att de immateriella tillgångarna skrivs av 

så fort som möjligt och kostnadsförs i resultat räkningen, då detta är en styrka. 

4.4.4 Förtroende och relationer 

Förtroende och relationer viktiga för både kunden och Beta. Respondentens uppfattning om 

förtroende är att banken och kunden levererar det dem lovar varandra medan relation är att 

man kan samarbeta tillsammans även när det blir tuffare tider. En annan viktig del i hela 

samspelet är enligt respondenten att kunden uppfattar banken Beta som en partner i 

samarbetet och inte som en motståndare även när det kommer svårare tider. För att lyckas 

med ett bra samarbete är det också viktigt att kunden och banken har respekt för varandra och 

förstår varför dem agerar på ett visst sätt eller varför kunden reagerar på ett visst sätt när 

banken ställer allt högre krav på företaget. 

 

Relationer har enligt respondenten en ganska stor inverkan vid kreditbedömning. I Beta 

påverkar  relationen ett beslut med 25% och resterande 75% kommer från annat, vilket är 

återbetalningsförmåga, prestation etc. Vid en långvarig relation har respondenten enklare att 

bedöma ett företag som till stor del består av immateriella tillgångar och därmed bevilja 

kredit. Anledningen till varför respondenten anser att det är enklare beror på att det då finns 

historik på hur kundens tidigare poster med immateriella tillgångar har sett ut. Respondenten 

kan då följa upp det som kunden lovar banken, ifall det fullföljs eller inte. Om det däremot 

kommer in en helt ny kund som vill ansöka om kredit hos Beta och banken inte har någon 

tidigare lånehistorik eller känner kunden sedan innan, kan banken enligt respondenten inte 

bevilja krediten eller värdera deras immateriella tillgångar till något värde då dem inte vet 

ifall kunden kan fullfölja det han/hon lovar banken. 

4.4.5  Standardisering i kreditbedömningsprocessen 

Enligt respondenten standardiseras kreditbedömningsprocessen mer generellt utan specifik 

hänsyn till immateriella tillgångar. Det görs ett stort arbete inom banken Beta för att 

standardisera kreditbedömningsprocessen ännu mer, exempelvis hur ett PM från ett företag/en 

kund ska se ut för att underlätta processen av kreditbedömningen.  Det körs piloter på denna 

standardisering och efter den 30:e september 2014 ska ett PM från kunden vara på tre sidor 

med lite bilagor bakom om exempelvis fastighetsvärderingar, budgetar etc. Idag är denna 

process mer omfattande beroende på hur stort företaget som skickar in PM:et är. Ett PM idag 

kan vara på hundra sidor och det tar otrolig lång tid att författa ett sådant PM samt för 

företagsrådigvarna att läsa det. Därför ska denna process standardiseras så att allt som inte har 

med själva kreditbeslutet att göra kommer rensas bort. Avslutningsvis anser respondenten att 
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hans syn inte skiljer sig mycket åt jämfört med bankens policy, men att han ibland kan få en 

magkänsla när han träffar kunden om det är bra eller dåligt. Och eftersom respondenten har 

varit verksam länge i Beta brukar hans magkänsla oftast stämma på kunden. 

4.5 Respondent 5, Gamma  

Respondent 5 arbetar i bank Gamma som kreditanalytiker där en av hans främsta 

arbetsuppgifter är att besluta om krediter. Respondenten har arbetat med kreditgivning till 

småföretag i 14 år och ungefär sex år som kreditanalytiker. 

4.5.1Kreditbedömning  

Enligt respondent 5 skiljer sig kreditbedömningsprocessen åt beroende på om företaget tillhör 

den minsta kategorin i bank Gamma eller om det tillhör den större kategorin. För de allra 

minsta företagen använder banken en scoringmodell som bygger på systemet UC som bland 

annat innehåller historiska bokslutssiffror. Om ett företag lyckas passera alla steg i 

scoringmodellen utan några anmärkningar kan de enligt respondenten bli beviljade krediten 

men finns det däremot någon anmärkning någonstans måste banken undersöka detta. Enligt 

respondenten är det främst enmansföretag som tillhör denna kategori.  

 

För de företag som är större än den minsta kategorin är det viktigt att det finns en dialog 

mellan kunden och den som beviljar krediten menar respondenten. Vid en kreditbedömning 

av dessa företag tar respondenten in årsredovisningar, delårsrapporter och prognoser om 

framtiden, alltså den framtida återbetalningsförmågan. Dessutom tittar respondenten på 

resultatet före räntor och avskrivningar för att se att det ska räcka till att kunden ska kunna 

betala tillbaka krediten. Efter dessa steg sätts en rating på kunderna. Om en kund har en bra 

rating innebär detta en mindre risk för banken eftersom att kunden är skötsam och bra men 

om kunden däremot har en dålig rating innebär det en större risk för banken, vilket banken 

helst vill undvika. När ratingen har satts på kunden skickas det vidare för beslut. Är det ett 

större beslut som ska fattas tas det på regionen och är det ett mindre ska det tas på kontoret.  

Efter att ett beslut är fattat och kunden har blivit beviljad krediten görs det uppföljningar. För 

de minsta företagen görs uppföljningarna årligen genom att de går igenom UC och för de 

större företagen görs uppföljningar minst en gång per år. Enligt respondenten får det inte gå 

längre än ett år och då brukar man även träffa kunden och se hur det har gått under året samt 

titta på framtiden. 

 

Respondenten anser att det finns två saker som är viktigast i kreditbedömningsprocessen, 

dessa är ägaren och den framtida återbetalningsförmågan. Enligt respondenten måste det 

finnas ett förtroende för ägaren, respondenten måste kunna se om ägaren är kapabel till att 

driva verksamheten. Om respondenten anser att ägaren inte är kapabel till att driva 

verksamheten och han saknar förtroende för ägaren stannar kreditbedömningsprocessen där. 

Det andra steget som respondenten anser är viktigt är den framtida återbetalningsförmågan. 

Återbetalningsförmågan är viktig eftersom att respondenten måste se om den är rimlig och om 

kunden kan uppnå den för att banken ska få tillbaka pengarna.     
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4.5.2 Bedömning av immateriella tillgångar   

Enligt respondenten är det svårt att göra en bedömning av immateriella tillgångar då man inte 

vet vad det är för någonting. Immateriella tillgångarna bedöms med viss försiktighet på grund 

av att de innebär en större risk för banken. Respondenten upplever att de vanligaste 

förekommande immateriella tillgångarna är goodwill vid förvärv, balanserade utgifter men 

även bolag som har utvecklingsarbeten. 

 

När respondenten gör en bedömning av immateriella tillgångar tittar han på kassaflödet. Rent 

tekniskt anser respondenten att immateriella tillgångar kan fungera som säkerhet vid ett lån 

men att de är svåra att bedöma värdet på. Goodwill går till exempelvis aldrig att pantsätta och 

kan därför inte fungera som säkerhet, i så fall är det aktierna i bolaget som pantsätts. Däremot 

anser respondenten att vid en bedömning av immateriella tillgångar är goodwill enklare att 

bedöma än andra immateriella tillgångar eftersom att det lättare går att se värdet på den. Vid 

en bedömning av till exempelvis utvecklingsarbeten försöker respondenten bedöma 

rimligheten och trovärdigheten i detta. Bedömningen skiljer sig inte åt beroende på vilken 

bransch företaget verkar inom utan det beror mer på vad det är för typ av immateriell tillgång, 

exempelvis goodwill och utvecklingsarbeten. 

Bank Gamma finansierar aldrig immateriella tillgångar med 100%, däremot kan de bistå med 

en liten del av finansieringen. De företag som har en hög andel immateriella tillgångar 

uppfattas enligt respondenten omedvetet som finansiellt svagare jämfört med företag som har 

en hög andel materiella tillgångar. Däremot anser respondenten att det ur en rent teoretisk 

synvinkel inte är så. 

4.5.3 Informationsbehov 

Den typ av information som respondenten anser är viktig vid en bedömning av immateriella 

tillgångar är att förstå uppkomsten och livslängden av tillgången. Dessutom är det viktigt att 

veta vad den immateriella tillgången ger för kassaflöde över perioden och när det gäller 

småföretag är ägarna alltid viktiga. 

Respondenten menar även att bedömningen påverkas beroende på hur tillgångarna redovisas 

eftersom att kreditbedömarna i banken använder en modell som bygger på nyckeltal. 

Nyckeltalen påverkas beroende på hur den immateriella tillgången är redovisad. Om ett 

företag har mindre immateriella tillgångar innebär det en mindre risk för banken. De företag 

som har en hög andel immateriella tillgångar brukar oftast enligt respondenten ha sämre 

balansräkningar än de företag som har en hög andel materiella tillgångar. Däremot upplever 

respondenten att ett företag med en hög andel immateriella tillgångar oftast har mycket bättre 

nyckeltal. 

4.5.4 Förtroende och relationer 

Eftersom att bank Gamma är en relationsbank menar respondenten att relationer och 

förtroende är extremt viktiga. Relationer och förtroende kan enligt respondenten ha en 

påverkan vid kreditbedömningen. Han förklarar att om banken har en kund som den haft en 

långvarig relation med och förtroendet är starkt kan kreditbedömaren ”leva” med om kunden 

har mer immateriella tillgångar. Har banken däremot en helt ny och okänd kund med en hög 
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andel immateriella tillgångar och det inte finns någon relation eller förtroende mellan parterna 

är det mycket svårare för kunden att bli beviljad en kredit men respondenten påpekar även att 

detta inte är helt omöjligt. 

4.5.5 Standardisering i kreditbedömningsprocessen 

Vid en kreditbedömning menar respondenten att det delvis finns standardiserade processer för 

detta. För det allra minsta företagen finns det en standardiserad mall som kreditbedömarna i 

banken utgår från men för lite större företag är processen inte helt standardiserad. Ratingen 

som respondenten gör på kunderna är enligt honom själv ganska standardiserad men det beror 

även på fall till fall hur man går tillväga. När det gäller immateriella tillgångar finns det enligt 

respondenten inte någon mall eller liknande om hur man ska gå tillväga för att bedöma dessa 

utan det beror också på fall till fall. Avslutningsvis anser respondenten att hans syn på 

immateriella tillgångar är ganska lik bankens policy. 
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4.6 Sammanfattning av empirin 
Eftersom att varje respondent har presenterats separat i detta kapitel har en tabell gjorts för att 

sammanfatta de viktigaste delarna från de genomförda intervjuerna med varje respondent men 

även för att underlätta att se de likheter och skillnader som finns mellan de olika 

respondenterna.  

Tabell 1. Sammanfattning av de viktigaste delarna i empirin. 

 

 

 Respondent 1, 
Alfa 

Respondent 2, 
 Alfa 

Respondent 3,  
Beta 

Respondent 4, 
Beta 

Respondent 5, 
Gamma 

Faktorer som 
har störst 
påverkan på 
kreditbeslut 

1.Återbetalnings- 
    förmåga 
2.Säkerheter 

1.Återbetalnings- 
    förmåga 
2.Säkerheter 
 

1.Återbetalnings-    
    förmåga 
2.Riskklass 
3.Säkerheter 

1.Återbetalnings- 
    förmåga 
2.Säkerheter 

1.Återbetalnings- 
   förmåga 
2.Säkerheter 

 

Viktigaste stegen 
 i 
kreditbedömnings-
processen av 
småföretag 

Återbetalnings- 
förmåga & 
pengar in 
löpande i 90 
dagar 

Kassaflödesanalys 
& återbetalnings- 
förmåga 

Kassaflödesanalys & 
återbetalnings- 
förmåga 

Återbetalnings- 
förmåga, 
budgetar, 
affärsidé & 
ägaren 

Återbetalnings-
förmåga & 
ägaren 

 
 
 
 
Informationsbehov 
som är viktigt vid 
kreditbedömning 
av immateriella 
tillgångar 

Hård 
information; 
årsredovisningar 
& bokslut 
 
Mjuk 
information; 
produkt & 
marknad 
 
Information om 
ägaren & 
anställda 
 

Hård 
information; 
senaste års-
redovisningarna 
& framtida 
budgetar 

Tidigare lånehistorik, 
kassaflöde, nyckeltal 
 
Mjuk information; 
marknadsundersökning 
& vilken bransch 
företaget ska verka 
inom 
 
Information om ägaren 
 

Framåtriktade 
budgetar & 
underlag för 
respektive post 

Årsredovisningar, 
delårsrapporter 
& prognoser om 
framtiden 
 
Förstå 
uppkomsten och 
livslängden av 
tillgången 
 
Information om 
ägaren 

 
Vilka problem 
finns med 
immateriella 
tillgångar? 

Abstrakta & går 
ej att värdera. 

Finns inget att ta 
på & det uppstår 
ett glapp mellan 
banken och 
kunden. 

Svåra att realisera och 
svårt att veta ett värde 
förens tillgången har 
sålts. 

Har inget värde 
& det går inte att 
få mycket betalt 
för tillgångarna. 

Finns inget att ta 
på & innebär en 
stor risk. 

 
Förtroende / 
Relationer 

Viktigt men har 
ingen påverkan 
på kreditbeslut. 

Viktigt men har 
ingen påverkan 
på kreditbeslut. 

Viktigt och kan ha en 
påverkan på 
kreditbeslut. 

Viktigt och kan 
påverka ett 
kreditbeslut med 
25%. 

Viktigt och kan 
ha en påverkan 
på kreditbeslut. 
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5. Analys 

I följande kapitel analyseras resultatet genom att knyta samman den insamlade empirin och 

den teoretiska referensramen samt våra egna tankar. 

 

5.1 Kreditbedömning 
Kreditbedömningsprocessen ser ungefär likadan ut hos samtliga fem banker. Svensson (2003) 

och Nutek (1993) menar att en kreditbedömningsprocess kan delas in i tre aktiviteter vilka 

består av att samla in information om småföretaget, bearbeta informationen och slutligen tolka 

och analysera den insamlade informationen. Detta är en process som samtliga respondenter 

agerar i enlighet med vid en kreditbedömning. Vid en kreditbedömningsprocess menar 

Svensson (2003) att informationen för ett kreditbeslut både kan samlas in passivt och aktivt 

vilket även framgick under intervjuerna med respondenterna. Enligt respondenterna är det 

viktigt att både ta hänsyn till den hårda och mjuka information när ett kreditbeslut ska fattas 

men de menar även, precis som Berger och Udell (2004), att den mjuka informationen oftast 

är den som är mest svårtillgänglig och tidskrävande. En förklaring till varför respondenterna 

lägger ner mer tid på den mjuka informationen kan enligt oss bero på att de upplever en större 

trygghet genom att göra detta, framförallt eftersom de saknar en lika stark tilltro till 

balansräkningarna hos dessa småföretag jämfört med de ”vanliga” småföretagen som har en 

hög andel materiella tillgångar. Vi tror att den mjuka informationen har fått all större 

betydelse för kreditgivare i takt med att småföretag med en hög andel immateriella tillgångar 

har ökat. Enligt respondenterna i studien är båda typerna av information lika viktiga, vilket vi 

tror beror på att de båda typerna kompletterar varandra på så sätt att den mjuka informationen 

ger kreditgivarna en bättre förståelse av den hårda informationen vilket är speciellt viktigt för 

småföretag med immateriella tillgångar som skiljer sig åt från traditionella produktionsbolag 

som har en hög andel materiella tillgångar. Detta kan enligt oss också förklara varför 

kreditgivare oftast har eller får en negativ bild av dessa småföretag med en hög andel 

immateriella tillgångar. De lägger mer vikt vid att utvärdera den hårda informationen då den 

är den mest lättillgängliga istället för att använda den mjuka informationen för att förstå det 

bakomliggande värdet.  

Enligt Svensson (2003) samlar kreditbedömare information om kreditupplysningar, 

kreditbevakningsrapporter och årsredovisningen. Årsredovisningen ska till stor del vara 

tillförlitlig menar Svensson (2003) vilket även samtliga respondenter instämmer med. 

Respondenterna menar att det är enklare att bevilja en kredit till ett företag som har tidigare 

lånehistorik än till ett helt nystartat företag vilket även stämmer överens med den utredning 

som gjordes från EU (Europeiska kommissionen, 2011). Detta tror vi främst beror på att 

bankerna kan följa upp och se hur företaget har skött sig med tidigare krediter, vilket kan 

underlätta kreditgivningen om tidigare lånehistorik är utan anmärkningar. Om det är ett helt 

nystartat företag behöver respondenterna undersöka mer om ägaren bakom företaget och 

dennes privatekonomi. Respondent 1 och 3 menar att dem oftast undersöker ägarens 

privatekonomi, då det är viktigt att företaget ska kunna klara sig på egen hand och inte 

ständigt behöva vara beroende av bankerna.  Detta tror vi också är ett annat sätt för bankerna 
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att ”säkerställa” krediten då majoriteten av respondenterna inte såg immateriella tillgångar 

som någon säkerhet vid lån. Vidare menar samtliga respondenter att det är viktigt att 

undersöka hur ett företag har skött sig med tidigare krediter från banker, samt hur företaget 

sköter sig med skatter och om de har några betalningsanmärkningar. Respondenterna är 

övervägande överens om att om ett företag har skött sig bra bör man gå vidare till den hårda 

och mjuka informationen för att undersöka företagets årsredovisning och tidigare bokslut, 

samt marknad, ägare, produkt och företagsvärden. Om ett företag däremot inte har haft en bra 

intern och extern skötsel med sina tidigare krediter leder detta till komplikationer och 

resulterar i att banken avslår ansökta krediter enligt respondenterna vilket även styrks av 

Svensson (2003) och Nutek (1993).  

Vid ett kreditbeslut är de framåtriktade budgetarna framförallt viktiga enligt samtliga 

respondenter och detta beror främst på att respondenterna måste se att det finns en 

återbetalningsförmåga. Respondenterna menar att det är återbetalningsförmågan som är det 

viktigaste underlaget för en ny kredit, då bankerna vill kunna försäkra sig om att dem kommer 

få krediten återbetalad från företaget vilket även styrks av Svensson (2003). 

Återbetalningsförmågan är alltid den som kommer i första hand hos samtliga respondenter 

och sedan säkerheterna i andra hand. Enligt Garmer och Kyllenius (2004) begär bankerna 

säkerheter för att öka sina möjligheter att få tillbaka utlånade pengar vilket delvis stämmer. 

Det fanns dock några respondenter som ansåg att säkerheterna inte spelade så stor roll vid ett 

kreditbeslut då banken helst ville undvika detta eftersom att säkerheter aldrig kan täcka 

återbetalningsförmågan. Om det inte går att se någon återbetalningsförmåga hos företagen vill 

bankerna oftast inte bevilja någon kredit. Anledningen till varför bankerna inte vill ha 

säkerheter eller varför säkerheterna kommer i andra hand tror vi kan bero på att de är 

kassflödesorienterade. Bankerna strävar inte efter att få sina intäkter genom försäljning av 

säkerheter utan istället lägger de fokus på kundernas räntebetalningar. 

Svensson (2003) menar att det är viktigt att göra uppföljningar när en kredit har beviljats 

vilket även får medhåll av samtliga respondenter. Respondenterna anser att det är viktigt att 

göra uppföljningar på företagen som har blivit beviljade krediter, men däremot fanns det 

delade meningar om hur ofta det ska ske. I stort sett är alla respondenterna eniga om att 

uppföljningar bör göras minst en gång per år och i samband med bokslut. Däremot menar 

respondenterna 1, 2, 3 och 4 att uppföljningen beror på hur stor kreditvolym företaget har 

ansökt om. Anledningen till varför det kan finnas skillnader i hur ofta en uppföljning ska 

göras tror vi beror framförallt på att bankerna har egna regelverk som de följer.  

Utifrån ovanstående går det att konstatera att samtliga kreditbedömare i denna studie har 

institutionaliserade beteendemönster när de ska fatta ett kreditbeslut. DiMaggio och Powell 

(1983) kallar detta för den imiterande typen av isomorfism. Det innebär att samtliga 

respondenter har liknande värderingar och bedömningar vid kreditbeslut, då dem lägger en 

stor vikt vid återbetalningsförmågan och framåtriktade budgetar, samt undersöker tidigare 

lånehistorik, delårsrapporter och årsredovisningar för att bedöma företagets risker vid 

fallissemang. Dessa steg följer respondenterna för att kunna göra kreditbedömningar på 

företag och inhämta information både passivt och aktivt till kreditbedömningen. Anledningen 

till att respondenterna gör kreditbedömningar på liknande sätt kan bland annat enligt oss bero 
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på att banker måste följa Lagen om bank- och finansieringsrörelse samt Finansinspektionens 

regler vilket kan kopplas till DiMaggio och Powells (1983) tvingande typ av isomorfism. Det 

kan dessutom bero på att bankerna har ett stort samhällsansvar som Garmer och Kyllenius 

(2004) nämner vilket medför att de inte kan bevilja krediter till vem som helst. Bankerna är 

oftast väldigt restriktiva då de strävar efter att vara framgångsriska och därmed förlora så lite 

pengar som möjligt. 

När ett kreditbeslut ska fattas måste det enligt samtliga respondenter alltid vara minst två 

personer som fattar beslutet. På företagssidan är det oftast minst tre. Detta är viktigt eftersom 

att beslutet ska bli så korrekt som möjligt men även för kreditbedömarnas egen säkerhet. För 

att få arbeta med att bevilja krediter krävs det enligt respondenterna en speciell utbildning 

eller licens som måste förnyas varje år och dessutom läggs stor vikt vid att man har 

branschkunskap. Detta stämmer också överens med Catasús och Gröjer (2003) som menar att 

varje kreditbedömare inom banken går igenom en utbildning för att kunna arbeta med att 

bevilja krediter. Detta beteendemönster kallar DiMaggio och Powell (1983) för den normativa 

isomorfismen, vilket innebär att kreditbedömarna har liknande kompetens vid 

kreditbedömning. Detta medför också att bankerna blir mer homogena då 

kreditbedömningsprocessen ser väldigt liknande ut hos bankerna (Powell & DiMaggio, 1991). 

Anledningen till varför bankerna blir homogena tror vi beror främst på att de måste följa lagar 

och regler som kommer från staten, men även normer och värderingar som utges av en 

yrkeskategori för kreditbedömarna för att banken ska anses som legitim. När det gäller 

kreditbedömningen måste kreditgivarna följa lagar och regler, samt normer för att kunna 

bedöma företaget och fatta ett så korrekt kreditbeslut som möjligt. 

Ett annat tydligt exempel på att respondenterna har institutionaliserade beteendemönster är 

huruvida de ansåg om deras egen syn på de immateriella tillgångarna skiljde sig från bankens 

policy. Samtliga respondenter ansåg att de hade samma syn på de immateriella tillgångarna 

som banken vilket enligt dem bland annat berodde på ”hjärntvättning” inom yrket. Detta 

styrks även av DiMaggio och Powell (1983) som menar att normer som ständigt definieras av 

en yrkeskategori har en inverkan på kreditbedömarna, då de måste följa dessa normer och 

värderingar för att behålla kompetensen och legitimiteten. Utifrån vår studie kan vi se att detta 

är just det som bankerna också gör. Enligt respondenterna är det väldigt svårt att ha egna 

åsikter kring exempelvis kreditbeslut eller andra saker när banken har olika regelverk och 

lagar som måste följas, men även för att det alltid måste vara minst två personer som fattar ett 

beslut. Det går enligt respondenterna aldrig att köra över någon annans åsikter och därför blir 

det lättare om alla istället har samma åsikter vilket bankerna eftersträvar. För att arbetet ska 

utföras korrekt måste respondenterna acceptera de lagar och regler som finns och därmed 

påverkas också de egna åsikterna med tiden.  

5.2 Immateriella tillgångar 
Att immateriella tillgångar är svårbedömda får medhåll av samtliga respondenter. Precis som 

Sacui och Sala (2012) menar samtliga respondenter att anledningen till att de anser att 

immateriella tillgångar är svårbedömda beror just på att tillgångarna är så pass osäkra samt för 

att de saknar fysisk form. Det finns helt enkelt ingenting som går att ta på. Kreditgivning till 

småföretag med en hög andel immateriella tillgångar innebär en alldeles för stor risk för 
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bankerna enligt respondenterna vilket styrks av Larsson (2008) men även Bruns (2004) som 

menar att endast kreditgivning till småföretag innebär ett större risktagande. Det är alltså 

dubbelt så svårt för småföretag med en hög andel immateriella tillgångar att bli beviljade 

krediter än för andra småföretag. Detta styrks även av Skinner (2008) som menar att banker är 

mer villiga att låna ut pengar till företag som till mestadels består av materiella tillgångar. När 

det gäller immateriella tillgångar vill bankerna aldrig vara med och finansiera hela lånet vilket 

alla respondenterna var övervägande överens om och detta beror just på att de vill undvika ett 

större risktagande vilket Bruns och Fletcher (2008) också påpekar. Gramer och Kyllenius 

(2004) menar att det beror på bankernas samhällsansvar vilket säkerligen stämmer till viss del 

men vi tror att det även kan bero på att bankerna blev väldigt restriktiva efter finanskrisen 

som drabbade Sverige för några år sedan. Trots att bankerna är måna om sina kunder är de 

förmodligen ännu mer måna om sig själva och deras egen framgång.   

Denna studie säger både emot och bekräftar Catasús och Gröjers (2003) studie som kom fram 

till att majoriteten av kreditgivarna drar ett streck över de immateriella tillgångarna vid en 

kreditbedömning. Det som säger emot Catasús och Gröjers (2003) studie är att majoriteten av 

respondenterna faktiskt tog hänsyn till de immateriella tillgångarna vid en kreditbedömning. 

Det fanns dock två respondenter, respondent 1 och respondent 4, som lutade mer åt Catasús 

och Gröjers (2003) håll då den ena nästintill inte tog någon hänsyn till de immateriella 

tillgångarna och den andra slaktade balansräkningen och värderade de immateriella 

tillgångarna till noll. De resterande respondenterna var lite mer positiva till de immateriella 

tillgångarna då de menade att det var viktigt att ha tillgångarna i åtanke vid en 

kreditbedömning av småföretag med en hög andel immateriella tillgångar. Det som däremot 

bekräftar Catasús och Gröjers (2003) studie är att det fanns skillnader i hur respondenterna 

bedömde de immateriella tillgångar vid en kreditbedömning av småföretag. Resultaten från 

den här studien ligger någonstans emellan Catasús och Gröjers (2003) och Svenssons (2003) 

resultat. Anledningen till varför denna studie bekräftar och motsäger Catasús och Gröjers 

(2003) studie samt varför resultaten ligger någonstans emellan de två studierna kan enligt oss 

bero på två faktorer. Den första faktorn har med förtroendet att göra och den andra faktorn har 

med den mjuka informationen att göra.  

Samtliga respondenter var överens om att förtroende och relationer är ytterst viktiga vid 

kreditbeslut vilket stämmer överens med Doney och Cannon (1997) som menar att förtroende 

är en grundläggande förutsättning för en fungerande relation mellan bank och kund. 

Majoriteten av respondenterna avstod från att fortsätta en kreditbedömningsprocess om de 

ansåg att de inte hade något förtroende för kunden på grund av riskfaktorn vilket även 

Shoorman (1995) påpekar. Det går alltså att konstatera att förtroende är väldigt viktigt för en 

kreditgivare om denne ska fortsätta en kreditbedömningsprocess. Däremot hade 

respondenterna delade meningar kring just förtroendet vid en bedömning av immateriella 

tillgångar. Två av respondenterna, respondent 3 och respondent 5, som båda kommer ifrån 

olika banker menar precis som Nutek (1993) att om relationen mellan kunden och banken är 

långvarig och förtroendet är starkt kan man ha överseende med att ett företag har en högre 

andel immateriella tillgångar. Därmed blir det enklare för det företaget att beviljas en kredit 

jämfört med ett annat som inte har haft en långvarig relation med banken och som saknar 
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något förtroende. Eftersom immateriella tillgångar är så pass osäkra vid ett kreditbeslut kan 

långvariga relationer och förtroende vara ett sätt för kreditgivarna att minska osäkerheten 

vilket även styrks av Morgan (1994). Respondent 4 var lite mer skeptisk till detta då han 

ansåg att relationer påverkar kreditbeslut med 25%, enligt honom kan relationer påverka 

beslutet men det kan aldrig vara det som avgör beslutets utgång. De två övriga 

respondenterna, respondent 1 och respondent 2, som båda är från samma bank ansåg däremot 

att relationer och förtroende aldrig kan och får påverka ett kreditbeslut vilket inte stämmer 

överens med Nutek (1993) och Morgan (1994). Anledningen till varför det kan skilja sig så 

pass mycket kan bland annat bero på att bankerna har sina egna regelverk utöver regler och 

lagar som måste följas av alla. En av respondenterna som intervjuades arbetade på en bank 

där relationer prioriteras väldigt högt och där dem själva kallar sig för en relationsbank, vilket 

också därmed kan förklara varför han var mer positivt inställd än de två andra respondenterna 

som inte höll med om att förtroende och relationer kan påverka ett kreditbeslut. En annan 

anledning kan också vara att respondenterna vill undvika ett ännu större risktagande vilket 

förtroende är starkt förknippat med enligt Sztompka (1999). Det som kanske är mest 

intressant att påpeka är att åsikterna skiljde sig åt lite mellan två respondenter som faktiskt 

arbetade för samma bank. Detta kan först och främst bero på att respondenterna inte arbetade i 

samma stad men det kan även bero på städernas storlek.  

Den mjuka informationen kan också ha en påverkan vid ett kreditbeslut för småföretag med 

en hög andel immateriella tillgångar, däremot har den inte en lika stor påverkan som 

förtroendet utifrån intervjuerna med respondenterna. Tillsammans med den mjuka 

informationen och en bra relation kan kreditgivare få en bättre förståelse för kunden och 

dennes verksamhet enligt Svensson och Ulvenblad (1994) och det är också det som behövs 

enligt vissa av respondenterna om de ska bevilja krediter till småföretag med en hög andel 

immateriella tillgångar.  Respondent 1 och respondent 3 menar att affärsidén och ägaren alltid 

är viktiga i sådana företag. Alltså är det viktigt för kreditgivare precis som Svensson (2003) 

och Bruns (2004) påpekar att ha information om exempelvis företagets miljö, ägare, 

humankapital och strukturkapital. Detta skulle i samband med en långvarig relation och ett 

starkt förtroende bidra till bättre villkor för småföretag med en hög andel immateriella 

tillgångar att bli beviljade krediter. Problemet ligger dock fortfarande i att en del av 

respondenterna anser att det är en för tidskrävande process men även för att mjuk information 

oftast är svårtillgänglig vilket också styrks av Berger och Udell (2004).  Det är viktigt att 

påpeka att förtroende och mjuk information endast är två faktorer som kan påverka ett 

kreditbeslut till en viss grad och därmed underlätta för företag med en hög andel immateriella 

tillgångar att bli beviljade krediter, men det är alltid återbetalningsförmågan som styr enligt 

samtliga respondenter vilket även Gramer och Kyllenius (2004) påpekar. Ett annat sätt för 

företag med en hög andel immateriella tillgångar att bli beviljade krediter är enligt 

respondenterna att ägarna går i borgen vilket även får medhåll av Larsson (2008). Vi tror även 

att det skulle underlätta för småföretagen att bli beviljade krediter om de själva investerade 

eget kapital, på så sätt skulle de visa för kreditgivarna att de är villiga att satsa på sin 

verksamhet samt att de tror på den.  
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Trots att förtroende och tillgång till mjuk information kan underlätta för ett företag med en 

hög andel immateriella tillgångar att bli beviljade en kredit så faller det alltid tillbaka på 

återbetalningsförmågan i första hand vilket egentligen är ett av de större problemen för sådana 

företag och sedan säkerheterna i andra hand. Detta för oss vidare till hur tillgångarna är 

redovisade. Majoriteten av respondenterna ansåg att immateriella tillgångar bör kostnadsföras 

i resultaträkningen och inte aktiveras i balansräkningen, vilket vi tror kan bero på att det är 

mindre osäkert för kreditgivarna. När en immateriell tillgång aktiveras i balansräkningen tittar 

respondenterna direkt på om det finns ett andrahandsvärde på tillgången och om det därmed 

går att sälja den vilket jämfört med de materiella tillgångarna är svårare enligt respondenterna 

och Wirtz (2012) då immateriella tillgångar oftast har ett sämre andrahandsvärde. Därmed blir 

det lättare för respondenterna att kostnadsföra de immateriella tillgångarna i resultaträkningen 

då det enligt de flesta respondenterna ses som en styrka. Oavsett hur de immateriella 

tillgångarna har redovisats skapar respondenterna sin egen bild av företaget vilket framförallt 

enligt oss kan förklaras av att de har institutionaliserade beteendemönster.  

Majoriteten av respondenterna ansåg att företag som har en hög andel immateriella tillgångar 

oftast är finansiellt svagare än företag som har en hög andel materiella tillgångar eftersom de 

oftast saknar likviditet. Respondenterna upplevde att företag med en hög andel immateriella 

tillgångar vanligtvis har väldigt svaga balansräkningar vilket också ger en sämre bild av 

företaget. Det fanns däremot två respondenter som påpekade att företag med en hög andel 

immateriella tillgångar inte behöver vara finansiellt svagare men att kreditgivare omedvetet 

uppfattar det så.  Enligt dessa två respondenter, respondent 1 och 5, går det att beräkna ett 

värde på de immateriella tillgångarna i teorin trots att det är komplicerat, men att värdet i sin 

tur inte går att använda i praktiken på grund av de olika regelverken som måste följas. Företag 

med en hög andel immateriella tillgångar uppfattas alltså finansiellt svagare i praktiken men 

inte teorin. Det finns ett stort glapp där emellan och det kan enligt oss bero på att bankerna är 

uppbyggda från ett industrisamhälle. Samhället har helt enkelt utvecklats snabbare än vad 

bankerna har vilket skapar problem för småföretag med en hög andel immateriella tillgångar. 

Med detta sagt tror vi att kreditgivare är mer benägna att begå feltyp B som Catasús och 

Gröjer (2003) kallar det, i alla fall när det kommer till småföretag med en hög andel 

immateriella tillgångar. Vi tror att många av dessa företag avslås krediter trots att flertalet 

faktiskt skulle klara av att betala tillbaka dessa. Alltså missgynnas båda parterna i processen. 

Anledningen till varför vi tror att feltyp B är vanligare när det kommer till dessa småföretag 

beror framförallt på att bankerna generaliserar småföretagen med en hög andel immateriella 

tillfångar vilket kan förklaras av att de har institutionaliserade beteendemönster. Kreditgivare 

är helt enkelt utbildade på att göra bedömningar på ett visst sätt vilket också gör att  

kreditbedömningsprocessen i princip aldrig skiljer sig åt. I vår studie framgick det att 

respondenterna ansåg att bedömningen kan skilja sig åt beroende vilken bransch eller vilken 

typ av immateriell tillgång det handlade om men trots detta kunde vi inte se att någon av 

respondenterna behandlade dessa småföretag ”unikt” vid en bedömning. Även Catasús och 

Gröjer (2003) påpekar att vissa immateriella tillgångar kan ses som mer intressanta än andra. 

Anledningen till varför respondenterna inte behandlar småföretag med en hög andel 

immateriella tillgångar ”unikt”, alltså från fall till fall, kan enligt oss förklaras av att det krävs 

dubbelt så mycket arbete för att göra detta men även för att kreditgivarna tillslut tappar 
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intresset då de kanske upplever att kostnaden för att ta fram all information är större än nyttan. 

För att minska den här typen av fel, i alla fall för småföretag med en hög andel immateriella 

tillgångar, krävs det enligt vår mening att kreditgivare slutar generalisera och istället bedömer 

varje småföretag för sig däremot tror vi att detta är och kommer förbli en stor utmaning för 

bankerna i framtiden. 
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6. Slutsatser 

I följande kapitel presenteras våra egna slutsatser av den genomförda studien. Vidare 

avslutas kapitlet med förslag till vidare forskning. 

 

Vår studie visar att bankerna vid kreditbedömning av småföretag bedömer immateriella 

tillgångar på ungefär liknande sätt. Det fanns inga stora skillnader i själva bedömningen av de 

immateriella tillgångarna. Respondenterna ansåg att immateriella tillgångar överlag är väldigt 

svårbedömda då dessa tillgångar inte har något verkligt värde till dess då det framkommer en 

produkt, vilket kan ta otroligt lång tid. Därför ansåg respondenterna att det var svårt att 

bedöma de immateriella tillgångarna inför ett kreditbeslut, då dem inte kunde veta värdet på 

den immateriella tillgången fram till det att den såldes. Immateriella tillgångar har i grund och 

botten inte en stor betydelse vid kreditbeslut då kreditgivare alltid utgår från 

återbetalningsförmågan i första hand och säkerheter i andra hand. Respondenterna bedömde 

småföretag utifrån tidigare lånehistorik, resultaträkningar, balansräkningar, delårsrapporter 

och årsredovisningar, för att kunna fastställa risken vid en bristfällig återbetalningsförmåga. 

Utifrån vår studie kan vi konstatera att bankernas viktigaste information för att kunna bevilja 

en kredit till ett småföretag med en hög andel av immateriella tillgångar är att dem ser en 

återbetalningsförmåga hos företaget vilket oftast brukar vara problemet hos sådana företag. 

Därutöver undersöker respondenterna ägaren bakom företaget för att se hur dennes 

privatekonomi ser ut och hur mycket eget kapital som finns där, som ägaren skulle kunna 

bidra med till företaget. I detta fall får ägarna oftast sätta säkerheter till banken för att få en 

kredit beviljad och då rör det sig om säkerheter inom privatekonomi och borgen. Denna 

säkerhet måste ägaren sätta som pant då bankerna inte ser någon säkerhet i immateriella 

tillgångar eller något värde för att kunna bevilja en kredit till småföretag. En annan viktig del i 

själva bedömningen av immateriella tillgångar är att undersöka företagets framåtriktade 

budgetar, undersöka marknaden och produkten i sig, samt räkna på detta för att undersöka om 

det skulle kunna ge en intjäningsförmåga i framtiden. Anledningen till att själva bedömningen 

inte skiljer sig åt mycket bland de olika respondenterna tror vi främst beror på att de har 

institutionaliserade beteendemönster. Därför blir det väldigt svårt för småföretag med en hög 

andel immateriella tillgångar att bli beviljade krediter hos just banker. 

Däremot kan vi se att kreditgivares syn på immateriella tillgångar faktiskt skiljer sig åt. Trots 

att samtliga respondenter bedömde tillgångarna i princip på samma sätt kan vi se att det finns 

skillnader. Det är överlag väldigt svårt för småföretag med en hög andel immateriella 

tillgångar att bli beviljade krediter men det vi har kommit fram till i den här studien är att det 

faktiskt finns faktorer som kan påverka ett kreditbeslut och därmed också underlätta för dessa 

företag att bli beviljade krediter. Dessa faktorer utgörs till störst del av förtroende. Förtroende 

och långvariga relationer kan spela en stor roll för hur utfallet blir. Däremot är det viktigt att 

påpeka att dessa faktorer aldrig kan ha den avgörande rollen eftersom det alltid är 

återbetalningsförmågan som styr. Det vi alltså kan se är att kreditgivarnas syn skiljer sig på 

det sätt att de har olika syn på förtroendet när det gäller just bedömning av immateriella 

tillgångar. Det är egentligen där den stora skillnaden ligger och detta tror vi framförallt beror 
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på att bankerna har egna regelverk som de följer utöver lagar och regler som måste följas av 

alla. 

6.1 Reflektioner 
Studiens syfte var att undersöka hur kreditgivare bedömer immateriella tillgångar vid 

kreditbedömningar av småföretag och om det finns några skillnader i kreditgivarnas 

bedömning vilket vi anser att vi har lyckats besvara. Vidare anser vi även att vi lyckats bidra 

till en ökad förståelse kring vilken betydelse immateriella tillgångar har när banker fattar ett 

kreditbeslut vilket också var syftet med denna studie. Utöver detta ville vi även se om det 

fanns skillnader mellan de olika bankerna då Swedbank har en tydligare marknadsinriktning 

mot småföretag jämfört med SEB och Nordea. Det vi kan se utifrån vår studie är att det 

faktiskt är tvärtom. Swedbank var den bank som var hårdast i sin bedömning av immateriella 

tillgångar jämfört med de två övriga bankerna som hade en lite mer positiv inställning. Det är 

dock viktigt att påpeka att detta endast gäller vid bedömningen av immateriella tillgångar då 

det var det som vi undersökte. Anledningen till varför de hade den mest negativa inställningen 

tror vi framförallt beror på att de hade en annan syn på vilken roll förtroende och relationer 

kan ha vid ett kreditbeslut med immateriella tillgångar.  

 

Om vi ska inta ett kritiskt perspektiv till studien hade den kunnat förbättras genom att även 

intervjua andra respondenter, exempelvis olika riskkapitalister. Detta tror vi hade bidragit till 

en ännu djupare förståelse för vårt valda område och möjligtvis ett annat resultat. Däremot 

tror vi inte att resultatet hade blivit annorlunda om vi valt fler respondenter inom banksektorn, 

i alla fall inte när det kommer till kreditgivningen. Däremot hade resultatet kunnat se 

annorlunda ut gällande förtroendet då detta var den största skillnaden mellan de olika 

bankerna. Det finns även en möjlighet att resultatet skulle sett annorlunda ut om vi valt 

respondenter från större städer vilket vi inte gjorde på grund av tidsbrist och geografiska skäl.    

6.2 Studiens bidrag 
Studien har bidragit till en djupare förståelse kring problematiken med immateriella tillgångar 

vid kreditbedömning av småföretag. Denna studie bidrar även till ytterligare forskning då det 

sedan tidigare inte funnits många studier som berör just problematiken med immateriella 

tillgångar vid kreditgivning. Jämfört med tidigare studier som finns inom detta område, 

framförallt Catasús och Gröjers studie, skiljer sig denna studie på så sätt att den har tagit 

hänsyn till flera av Sveriges största banker och inte endast en bank som i Catasús och Gröjers 

studie. Dessutom har studien fyllt en liten lucka inom området gällande faktorer som faktiskt 

kan underlätta för småföretag att bli beviljade krediter hos banker.  

6.3 Förslag till vidare forskning 
Vår studie grundar sig mycket på Catasús och Gröjers (2003) studie om immateriella 

tillgångar. Jämför vi vår studie med deras kan vi se att det faktiskt finns skillnader då 

kreditgivarna i vår studie i de flesta fall tog hänsyn till immateriella tillgångar vilket 

majoriteten inte gjorde i Catasús och Gröjers (2003) studie. Det har trots allt hänt lite med de 

immateriella tillgångarna sedan år 2003, men det är dock fortfarande ett stort problem för 

både banker och småföretag som ansöker om krediter. Därför tror vi att det skulle vara 

intressant att göra om en liknande studie om exempelvis sju år för att se om dessa problem 
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fortfarande kvarstår och om kreditgivare fortfarande har samma syn på de immateriella 

tillgångarna. Det hade dessutom varit intressant om någon fördjupade sig ännu mer inom 

förtroendet mellan kreditgivare och kredittagare då detta var den största skillnaden mellan 

bankerna i vår studie. Vi anser även att det skulle vara intressant att se det ur ett annat 

perspektiv. Eftersom att vi endast intervjuade banker blev studien bara riktad ur ett perspektiv 

men det hade också varit intressant att intervjua riskkapitalister, exempelvis Almi, eller olika 

revisionsbyråer. Genom att intervjua olika riskkapitalister eller revisorer hade det varit 

intressant att se om kreditgivare och riskkapitalister eller kreditgivare och revisorer bedömer 

och värderar immateriella tillgångar på samma sätt eller om det finns skillnader i deras åsikter 

och på vilket sätt dessa åsikter skiljer sig åt i så fall.  
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Bilaga 1 Individuella reflektioner 

Nermina Cehic 
I början av examensarbetet skulle vi välja ett område att skriva om och då valde vi att skriva 

om redovisning av varumärken vilket lät väldigt intressant. När vi skulle söka upp 

vetenskapliga artiklar och information inom området så upptäckte vi väldigt snabbt att det var 

svårt att hitta både vetenskapliga artiklar och information om hur varumärken redovisas, 

vilket medförde att vi var tvungna till att byta ämnesområde och valde istället att skriva om 

immateriella tillgångar och hur banker bedömer dessa vid kreditgivning till småföretag som 

har en hög andel immateriella tillgångar. Detta ämnesområde var lite enklare att hitta 

information om och vetenskapliga artiklar, samtidigt hittade vi en tidigare studie från Catasús 

och Gröjer om hur kreditbedömare bedömer dessa immateriella tillgångar. Men denna studie 

var vi tvungna till att beställa, vilket medförde att till vår första delinlämning så tyckte 

examinatorn att vår undersökning var för praktisk och att vi borde fundera kring att byta ämne 

igen. Vi blev lite tveksamma till en början och kände oss helt hopplösa med examensarbetet. 

Men då bestämde vi oss för att invänta tills vi skulle få studien som Catasús och Gröjer 

framställde och se ifall vi på något vis ändå kunde med denna studie få arbetet mer 

vetenskapligt. Ju längre in i kursen vi kom, desto mindre tid hade på att byta ämne och skriva 

om allt igen. Det var en otrolig tidsbrist och stresspåverkan var hög. När vi väll fick Catasús 

och Gröjers studie i handen satte vi oss direkt med att läsa igenom det och därefter fatta det 

bästa beslutet. Vi hade bara tre veckor på oss från att vi hade fått studien i handen till att nästa 

delinlämning skulle in. Till denna delinlämning skulle vi ha skrivit den teoretiska 

referensramen och metodavsnittet, samt ändra bakgrund och problemdiskussion då vi fick en 

komplettering på det för att vår examinator tyckte att det var för praktiskt.  

Efter att vi hade läst igenom Catasús och Gröjers studie bestämde vi oss för att behålla vårt 

ämne och göra examensarbetet mer vetenskapligt då denna studie var vetenskaplig. Vi 

använde oss av denna studie och några till vetenskapliga artiklar. När vi väl skulle välja 

teorierna så var vi först inne på informationsassymmetriteorin och förtroendeteorin, men efter 

ett litet tag insåg vi att informationsassymmetrin inte skulle vara så användbar för vårt arbete 

så vi valde institutionella teorin istället. Efter att ha hittat vetenskapliga artiklar och valt 

teorierna började vi skriva på teoretiska referensramen och metodval. Det enda vi tänkte på 

var att vi har knappt 3 veckor på oss att få ihop det till delinlämning 2. Vi satt dag och natt 

med skrivandet och till slut fick vi ihop teoretiska referensramen och metodval till 

delinlämning 2, så vi lämnade in det till examinatorn. Vid seminariet tänkte vi att vi skulle bli 

totalsågade igen och examinatorn skulle påpeka att vi måste byta ämne. Nu skulle 

examinatorn bedöma inlämningen med olika ljus. Vi räknade med att om vi får gult ljus så 

skulle vi bli glada, men om vi skulle få rött ljus då skulle vi byta ämne. Det vi fick räkna med 

då var att tiden var knapp ifall vi skulle vara tvungna att byta ämne igen. Väl inne på 

seminariet så gick allt bra och vi fick gul-grönt ljus vilket vi blev glada över. Examinatorn 

tyckte att det var ett otroligt lyft på arbetet från förra delinlämningen och att det inte är så 

praktiskt längre. Dock så påpekade han att vi inte skulle ha mycket kurslitteratur, vilket vi 

skulle ändra och så lite upprepningar skulle vi ta bort. Examinatorn tipsade oss också om att 
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börja med empirin så fort som möjligt då den tar sin tid. Vi tog åt oss alla han 

rekommendationer och skulle förbättra arbetet på det han påpekade, samt så satt vi genast 

igång med intervjufrågorna till våra respondenter. Det jag tyckte var lite svårt i det hela med 

empirin var att få till så många respondenter som möjligt. Vi tänkte från början att vi skulle ha 

två respondenter från vardera bank för att se om deras svar skiljde sig, men det var många 

som inte ville ställa upp på någon intervju eller hade inte tid till det, så vi fick nöja oss med 

våra fem respondenter. Vi bokade in intervjutider med respondenterna och skickade iväg vår 

intervjumall så att dem kunde förbereda sig inför intervjun. Efter att ha intervjuat alla fem 

respondenterna insåg vi att svaren var liknande, trots att dessa respondenter var från olika 

banker. Vi blev väldigt mättade med svaren och det var inget nytt som någon av 

respondenterna ville tillägga, dock så insåg vi att respondenterna hade lite olika svar när det 

gällde relationer. Om hur viktiga dessa är mellan småföretaget och kunden. Efter att ha 

intervjuat respondenterna så började vi genast med transkriberingen och sammanställde 

intervjun. Vi delade upp respondenterna så jag tog varannan och Lamija tog varannan, då det 

skulle gå fortare för oss att transkribera och sammanställa, eftersom vi hade tidsbrist och vi 

ville lägga mer tid på analysen och slutsatsen. Efter att ha transkriberat allt och sammanställt 

intervjuerna kastade vi oss över direkt till analysen och började med den. Där kunde vi hitta 

många samband med det som vi skrev i den teoretiska referensramen och koppla det till 

respondenternas svar. I analysen kopplade vi respondenternas svar med teoretiska 

referensramen och argumenterade med vad vi tror att det beror på. Dock tyckte vi att det var 

lite svårt med att gå djupare med analysen, eftersom vi inte visste vad mer vi skulle ta ut. Vi 

läste analysen flera gånger om och om igen och försökte sätta finger på vad mer vi skulle 

lägga till och gå djupare på den men vi kunde inte komma på något.  

Slutsatsen däremot gick väldigt bra och fort att skriva, då vi hade fått svar på våra 

frågeställningar och syfte. Sammanfattningen gick också väldigt fort att sammanställa 

eftersom vi tog ut dem viktigaste bitarna ur arbetet som även var våra största nyckelord. Vi 

hoppas på att det går hyfsat bra för oss vid slutinlämningen och att examinatorn har något litet 

att påpeka på arbetet så vi kan komplettera det och gå upp i juni, då vi har haft det tufft från 

första början med examensarbetet och bara kämpat oss vidare. 

Min största lärodom av detta med examensarbetet har varit att kunna fatta rätta beslut snabbt 

och lita på sin magkänsla. Men även att göra allt i tid, då tiden i vissa perioder kan vara 

knapp, och dela upp vissa bitar i arbetet med den man skriver för att då går det snabbare och 

sedan kan man läsa igenom varandras delar och se om den andra förstår det man själv har 

skrivit. Jag och Lamija delade upp vissa delar i arbetet av den anledningen att vi annars aldrig 

skulle ha hunnit få ihop arbetet då vi låg efter med tiden, eftersom att vi fick byta ämne en 

gång och fick söka så många vetenskapliga artiklar för att rädda arbetet vid delinlämning 2 

vilket vi lyckades med. En annan lärodom var att aldrig ge upp även om vi i början blev helt 

totalsågade så litade vi på vår magkänsla och gav varandra stöd om att detta skulle vi klara 

och att vi inte ska ge upp, även om vi kände så vid vissa tillfällen att det inte fanns något 

hopp, så kämpade vi ändå och lyckades med vårt arbete. Det jag också har lärt mig är att 

handledaren och examinatorn har helt olika syn på ens arbete. Jag förväntade mig att dem 

samarbetade eller snarare pratade ihop sig med varandra, men det visade sig inte vara så 
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riktigt. Och det var just därför vi fick lita mer på vår magkänsla och skriva så som vi trodde 

skulle vara bra. I grund och botten var det vårt arbete och vi fick bestämma vad vi skulle ta 

med och vad vi skulle välja bort. 

Lamija Djana 
Kursen examensarbete i företagsekonomi fick en ganska trög start för oss båda. Vi hade länge 

problem med att hitta ett ämne vi ville skriva om. När vi väl hade bestämt oss valde vi att 

skriva om ”redovisning av varumärken”. Efter att ha sökt flera vetenskapliga artiklar samt 

träffat vår handledare insåg vi ganska snabbt att detta skulle bli för svårt, speciellt delen med 

insamling av empirin. Eftersom att flera veckor redan hade hunnit passera sedan kursstart och 

då vi redan hade mycket insamlad information om ämnet valde vi att försöka lösa det på bästa 

sätt och därför blev valet tillslut immateriella tillgångar. Vi insåg dock att detta också var ett 

ganska svårt ämne att skriva om men vid den här tidpunkten var det försent att byta om vi 

skulle hinna lämna in något till delinlämning 1. Vid det här laget hade vi redan halkat efter 

lite med arbetet men vi gjorde vårt bästa för att hinna med deadlinen till delinlämningen, 

vilket vi också lyckades med.  

Delinlämning 1 kom dock som en käftsmäll då examinatorn tyckte att det vi skrivit var 

alldeles för praktiskt och att vi därför borde fundera på att byta ämne. Efter den första 

delinlämningen ville vi egentligen bara ge upp hela arbetet men istället bestämde vi oss för att 

bita i det sura äpplet och kämpa ännu mer. Vi valde dock att inte byta ämne eftersom vi inte 

hade många idéer på den fronten. Istället valde vi att börja om helt från början med just 

immateriella tillgångar, vilket inte var det lättaste men vid det här laget var vi inställda på att 

inte misslyckas till delinlämning 2. Dessvärre stötte vi på problem ganska snabbt när vi skulle 

hitta teorier till den teoretiska referensramen. Vi letade och läste flera vetenskapliga artiklar 

innan vi bestämde oss för förtroendeteorin och den institutionella teorin. Nackdelen för oss 

var dock att båda teorierna var väldigt stora, därför försökte vi ”smalna av” så mycket som 

möjligt för att de skulle passa oss. Vid delinlämning 2 visade det sig att vårt hårda arbete 

äntligen gett resultat vilket också gav oss ny energi. Det jag lärde mig fram till delinlämning 2 

var att göra bra planeringar men också hålla mig till dessa, hantera stress och hitta lösningar 

på våra problem tillsammans med Nermina och aldrig ge upp. Förutom detta lärde jag mig 

även hantera vetenskapliga artiklar bättre efter att ha läst ett flertal. I början var det väldigt 

svårt då jag koncentrerade mig på detaljer men ju fler jag läste desto lättare blev det att se 

helheten och dessutom har mitt ordförråd i det engelska språket fyllts på.  

Nästa steg i arbetet var att samla in empirin. Detta gick till en början bra då vi först utformade 

en intervjuguide som även vår handledare godkände. Problemen började egentligen när vi 

skulle fixa intervjuerna. Vi hade väldigt svårt med att boka in intervjuer då många inte ville 

ställa upp på grund av bland annat tidsbrist. För att lösa detta försökte vi vända oss till banker 

i flera olika städer vilket inte heller gav några bättre resultat men tillslut lyckades vi få ihop 

fem intervjuer. Enligt min egen åsikt var det under denna del av arbetet jag lärde mig mest. 

Det var här man kastades ut i ”det verkliga livet” för att sätta några av sina kunskaper på prov 

vilket var både nervöst och spännande på samma gång. Under den här processen lärde jag mig 

bland annat att ha tålamod, tänka snabbt under vissa av intervjuerna, framstå som 
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professionell och intresserad men även vikten av ta eget ansvar vilket både jag och Nermina 

gjorde.  

Analysen var den del i arbetet som enligt mig var svårast att skriva. Eftersom respondenterna 

hade liknande åsikter om det mesta och då dessa åsikter oftast stämde överens med teorin blev 

det svårt att komma fram till något nytt. Trots att vi haft många problem under arbetets gång 

så tycker jag ändå att analysen var det största. Det var också den delen vi la ner mest tid på. 

Slutsatsen var den lättaste delen enligt mig då jag tyckte att vi kunde besvara våra 

frågeställningar utifrån all den teori och empiri vi samlat in.  

Sammanfattningsvis har examensarbetet varit lärorikt på många plan. Det finns egentligen 

massor med saker jag kan räkna upp men framförallt har det utvecklat min skrivteknik, min 

förmåga att lösa problem och mitt kritiska tänkande. Dessutom har jag lärt mig att aldrig ge 

upp, kompromissa, arbeta självständigt men även tillsammans med någon annan vilket 

jämfört med de tidigare grupparbetena jag haft är en stor skillnad då man jobbar så tätt inpå 

varandra under en längre period. Sist men inte minst har jag också lärt mig mycket mer om 

immateriella tillgångar.  

Arbetsfördelningen under hela processen med examensarbetet har varit jämnt fördelad. I 

början satt vi i skolan och arbetade mycket tillsammans men framåt slutet har vi arbetat 

hemifrån vilket vi kände passade oss båda bäst men självklart har vi också haft gemensamma 

avstämningar osv. Vi har också haft olika roller under arbetets gång beroende på vilka delar vi 

har arbetat med. I vissa fall har Nermina haft ledarrollen och i andra fall har jag haft det. 

Överlag har vi kommit väldigt bra överens och stöttat varandra vilket också har underlättat 

skrivandet.  
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Bilaga 2 Intervjuguide 

OBS! Med småföretag avses i vår uppsats företag som uppfyller minst två av kriterierna;   

• Maximalt 50 anställda i genomsnitt under de två senaste räkenskapsåren.  

• Maximalt 40 miljoner kronor i balansomslutning de två senaste räkenskapsåren.  

• Maximalt 80 miljoner kronor i redovisade nettotillgångar under de två senaste  

  räkenskapsåren. 

 

Allmän information 

1. Presentation av respondenten, position inom banken, erfarenheter? 

2. Hur lång yrkeserfarenhet har du gällande kreditgivning till småföretag? 

Kreditbedömning 

3. Hur ser en kreditbedömningsprocess ut hos Er av småföretag? Förklara kortfattat. 

4. Vilka steg är viktigast i kreditbedömningsprocessen och varför?  

5. Gör Ni några uppföljningar på småföretag när ett kreditbeslut är fattat? Hur görs dessa 

uppföljningar isåfall? 

Immateriella tillgångar 

6. Vilka är de vanligaste förekommande immateriella tillgångarna hos småföretag som 

du har hand om? 

7. Anser du att immateriella tillgångar kan fungera som säkerhet vid ett lån? Varför/ 

Varför inte? 

Bedömning av immateriella tillgångar 

8. Skiljer sig bedömningen av immateriella tillgångar åt vid en kreditbedömning 

beroende på vilken bransch företaget verkar inom? Om ja, hur? 

9. Vilka problem upplever du finns vid bedömningen av immateriella tillgångar?  

10. Vilken påverkan har immateriella tillgångar vid en kreditbedömning och hur bedömer 

du immateriella tillgångar? 

11. Bedömer du olika immateriella tillgångar på samma sätt? Varför/Varför inte? 

12. Anser du att ett företag som har en hög andel immateriella tillgångar är finansiellt 

svagare än ett företag som har en högre andel materiella tillgångar? Varför/ Varför 

inte? 

Information 

13. Vilken typ av information anser du är viktig när en bedömning ska göras av 

immateriella tillgångar? 

14. Hur påverkas kreditbedömningen om en immateriell tillgång redovisas i 

balansräkningen respektive kostnadsförs i resultaträkningen? 
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Förtroende/Relationer 

15. Hur viktig är relationen mellan kreditgivaren och företaget enligt dig? Och hur stor 

påverkan kan en relation ha vid en kreditbedömning? 

16. Anser du att det är lättare för ett företag som har en hög andel immateriella tillgångar 

att bli beviljad kredit om relationen mellan banken och företaget/kunden har varit 

långvarig? Varför/ Varför inte? 

Övrigt om immateriella tillgångar 

17. Utgår du från någon standardiserad mall (eller liknande) som banken har vid en 

kreditbedömning? 

18. Finns det några standardiserade mallar (eller liknande) vid bedömningen av 

immateriella tillgångar? 

19. Skiljer sig din syn på immateriella tillgångar jämfört med bankens policy? Varför?  
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Bilaga 3 Intervjuer 
 

Respondenter Datum Tid 

Respondent 1, Alfa  2014-03-25  1 timma & 30 minuter 

Respondent 2, Alfa 2014-04-01 25 minuter 

Respondent 3, Beta 2014-03-28 35 minuter 

Respondent 4, Beta 2014-04-04 40 minuter 

Respondent 5, Gamma 2014-03-27 26 minuter 

 


