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SAMMANFATTNING 

Småföretagandet har eskalerat i Sverige under det senaste årtiondet. Däremot kämpar 

företagen för att hålla sig kvar under uppstartningsprocessen och en undersökning från 

tillväxtanalys visar att endast 68 % av de nystartade företagen år 2008 fortfarande var 

verksamma tre år senare. En av anledningarna till att de nystartade företagen har svårt att 

hålla sig verksamma är bristen på kapital och det vanligaste tillvägagångssättet att finansiera 

företag är att ansöka om banklån. De kommersiella bankerna har med andra ord stor betydelse 

för företagen, men problemet uppstår när det inte finns någon tidigare historik hos de 

nystartade företagen att utgå ifrån när bankerna ska göra deras kreditbedömning. Företagens 

humankapital (utbildning, erfarenheter och kunskap) kan därför vara en betydande 

immateriell tillgång för bankerna att grunda kreditbedömningen på. Syftet med den här 

studien har därför varit att beskriva hur banker resonerar kring nyetablerade småföretags 

humankapital och risk vid kreditbedömning. 

 

I den här kvalitativa studien har semi-strukturerade intervjuer lagt grunden för empirin. 

Studien har en deduktiv ansats, då tidigare teori först har granskats för att skapa en bredare 

kunskapssyn. Den kunskapssynen har sedan lagt grunden för intervjufrågorna. Intervjuerna 

har genomförts med fyra kommersiella storbanker för att undersöka hur 

kreditgivningsprocessen ser ut, samt för att granska hur de resonerar kring risk och företags 

humankapital. Studien grundar sin förkunskap på tidigare undersökningar inom ämnet. De 

huvudsakliga teorierna som har granskats är humankapitalteorin samt prospektteorin. 

Humankapitalteorin har använts för att få en förståelse kring hur humankapitalet fungerar på 

individnivå för att därefter kunna applicera den på organisationsnivå, vilket studien ämnar 

undersöka. Sedan tidigare finns det begränsat med undersökningar kring humankapitalets 

påverkan på organisationsnivå, då majoriteten av den forskning som har gjorts kring 

humankapital har varit på individnivå. Prospektteorin visar hur människor värderar risker 

kring förlust av pengar, vilket kan förklara en del av de beslut som fattas kring krediter. Andra 

studier visar att risk ofta bedöms på tidigare prestationer, vilket skapar problem vid 

bedömningen av nya företag.  

 

Resultaten visar på att när banker genomför riskbedömningar på nystartade småföretag 

försöker de värdera företagets framtid istället för tidigare prestation som bedöms på 

etablerade företag. Det innebär att det är viktigt att ha en väl utförd affärsidé, budget samt 

kassaflödesanalys. Andra analyser kan även vara viktiga, så som marknadsanalyser. Bankerna 

värderar också personerna bakom företaget och i stor utsträckning det humankapital de 

besitter. Utöver utbildning, erfarenhet och kunskap värderar bankerna personernas privata 

ekonomi. Undersökningen visar även att företags struktur- och relationskapital, som inte ingår 

i humankapitalet, har stor påverkan på kreditbeslut. 

 

Nyckelord: Kreditgivningsprocessen, humankapital, riskbedömning, nyetablerade småföretag  
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ABSTRACT 

Small business enterprises have escalated in Sweden during the last decade. However, new 

established companies are struggling to maintain their selves during the startup process and 

according to a survey from Tillväxtanalys, only 68 % of startup companies from 2008 were 

still active three years later. One of the main reasons is lack of capital and the most common 

approach to finance companies is to apply for a bank loan. In other words, commercial banks 

are of great importance for new businesses. Although, the problem arises when there is no 

previous history from the new businesses that the bank could base its credit assessment on. 

Human capital could therefore be an important intangible asset for the bank to examine. The 

aim of this study was to describe how banks value human capital and the risk in newly 

established small enterprises during credit assessment. 

This qualitative research involves semi-structured interviews and they have formed the base 

for the empirical results. The study has a deductive approach, since previous theories were 

first examined in order to create a broader epistemological understanding, which have led the 

basis for the questions in the interview. Interviews were conducted with four big commercial 

banks to examine what the credit process looks like and to observe how the banks reason 

about risk and corporate human capital. Research in previous studies regarding the subject for 

our research has been made and two main theories, human capital theory and prospect theory, 

have been examined. Human capital theory has been used to gain an understanding of how 

human capital operates on the individual level to be able to apply it to the organizational 

level. There is limited research on how human capital operates on organizational level. 

Prospect theory shows how people value risk when there is a possibility of losing money, 

which could be applied to decisions regarding credit. Previous studies demonstrate that risk 

assessment is often based on historical performance, which could be a problem when banks 

try to assess new enterprises. 

The result of this study reveals that risk assessment on new established small enterprises is 

based on the company’s future instead of past performance. Therefore is it important to have a 

well-structured business plan, budget and cash flow analysis. Other founding’s in the research 

shows that banks value people and their human capital within the company. Except from 

education, experience and knowledge, banks also value people’s private economy. The study 

also shows that a company’s structural- and relationship capital have a big impact on credit 

decisions. 

 

Keywords: Credit decision process, human capital, risk assessment, new established small 

enterprises       
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1. INLEDNING 
 ___________________________________________________________________________  

I det inledande kapitlet ger vi läsaren förståelsen om hur utsatta de nystartade småföretagen i 

Sverige är under deras första verksamhetsår samt hur företagens humankapital kan motverka 

risken för bankerna när de ska bevilja lån. Kapitlet börjar med en bakgrund om hur 

småföretagandet i Sverige har sett ut de senaste åren. Vi fortsätter därefter med att förklara 

varför det finansiella gapet mellan banker och entreprenörer, Basel III regleringarna samt 

den begränsade forskningen kring humankapitalets påverkan på organisationer är ett 

problem. Avslutningsvis redovisas problemformulering, syfte, avgränsningar samt 

definitioner.  

 ___________________________________________________________________________  

1.1 Bakgrund 
Att företag har en förmåga att klara av finansieringen av sin verksamhet är oerhört betydande 

för deras överlevnad. Det är framförallt de små och nystartade företagen som har problem 

med finansieringen och det leder till att många nystartade företag går i konkurs redan i 

uppstartsprocessen (Andrén, 2003, s. 114). Den vanligaste metoden att finansiera företaget, 

bortsett från det egna kapitalet, är att ansöka om banklån. Det är därför som de kommersiella 

bankerna i Sverige kan ha en betydande roll för nystartade företag då många nystartade 

företag är relativt små och har begränsat eget kapital att finansiera företaget med. Enligt en 

broschyr från Svenska Bankföreningen (2014) bidrog de kommersiella bankerna i Sverige 

med ungefär 1 500 miljarder kronor i utlåning till svenska företag under 2013 (Svenska 

bankföreningen, 2014, s. 9). Det är åtgärder som skapar nya arbetstillfällen och ökar 

välståndet i samhället (Svenska bankföreningen, 2014, s. 9). Bankerna kan däremot ses som 

försiktiga när de kommer till beslut att finansiera nystartade företag. Det förklaras av att 

kreditbedömningen av nystartade företag är problematisk då det inte finns någon tidigare 

historik vid den formen av företag (Affärsvärlden, 2007).  

Sverige har historiskt sett varit ett land där antalet nystartade företag ökat och enligt en 

publikation från tillväxtanalys startade det omkring 73 500 nya företag under 2011 

(Tillväxtanalys, 2014).  Bakom starten av nya företag kan det bland annat förekomma 

entreprenörer som redan ingår i näringslivet genom att de har varit ägare av andra företag. 

Nya företag kan även startas upp av entreprenörer som fullkomligt saknar erfarenhet eller har 

begränsade kompetenser av företagsdrift. Däremot konstaterades det att under år 2012 

minskade antalet nystartade företag till omkring 69 000 företag (Tillväxtanalys, 2014). 

Anledningen kan bero på att konkurrensen bland företag blir allt hårdare då den ekonomiska 

globaliseraringen ökar, samtidigt som en fortsatt teknisk utveckling tilltar i landet. Med mer 

sparsamma möjligheter utomlands inkluderat bland annat billigare arbetskraft och 

produktionskostnader samt billigare importmöjligheter, missgynnar det den svenska 

företagsverksamheten på grund av färre arbetsmöjligheter och minskat antal företag. 

(Amighini et.al, 2010, s. 42) 

För att en negativ trend inte ska uppkomma bland nystartade småföretag kan det därför vara 

angeläget att observera nystartade företags livslängd. I en rapport från tillväxtverket skriver de 

att allt fler forskare har uppmärksammat nyföretagandets betydelse för en ökad total 

sysselsättning i ett land (Bjerkesjö et.al, 2011, s. 7-8). De nystartade företagen blir en viktig 

faktor för förnyelsen av näringslivet då de bidrar med nya arbetstillfällen, produktion och 

ökad BNP i ett land. Nystartade företag bidrar även med innovationer vilket är en grund för 

fler växande företag och det leder till en högre internationell konkurrenskraft (Bjerkesjö et.al, 

2011, s. 7-8). För att underlätta och främja små och nya företag införde EU (European 



~ Inledning ~ 

2 
 

Commission) i juni 2008 ett politiskt initiativ som kallas för ”Small Business Act for 

Europe”. Syftet med det politiska initiativet är att förbättra den övergripande strategin för 

entreprenörskap genom att hjälpa de små och nya företagen med de kvarvarande problem som 

hindrar dem från att utvecklas. Det är däremot inget som studien granskar, men det visar att ur 

ett globalt perspektiv så är det viktigt att bevara små och nya företag genom finansiellt stöd. 

1.2 Problematisering 
Debatten kring de små och nya företagens problem vid anskaffning av externt kapital har 

pågått under flera decennier (Bjerkesjö et.al, 2011, s. 7). Stundtals var utbudet på kapital 

väldigt hög och vid andra tidpunkter var utbudet på kapital begränsad. Enligt Landström 

(2003) beror problemet på att människor har begränsat med kunskap gällande hur såväl 

utbudet från finansiärerna på kapital, som efterfrågan från små och nya företag på kapital ser 

ut. Problemet är ett fenomen som kallas för det finansiella gapet (Landström, 2003, s. 12). 

Den fundamentala orsaken till att finansiella gap uppstår mellan finansiärer och små företag 

beror på att det finns asymmetrisk information mellan de olika parterna. Med asymmetrisk 

information menar författaren att den ena parten vet mer om projektet än den andra parten 

(Landström, 2003, s. 13). Exempelvis kan det vara svårt för en extern finansiär att förstå en 

affärsidé, ett nytt företagsprojekt eller liknande på samma sätt som det nya företaget gör. På 

samma sätt kan det vara svårt för ett nytt företag att veta vad finansiären förväntar sig från 

företaget. Den asymmetriska informationen kan med andra ord vara dubbelriktad (Landström, 

2003, s. 13).   

Landström (2003) förklarar även några andra anledningar som kan förklara det finansiella 

gapet. Bland annat är risken för hög för finansiärerna, från exempelvis banker, att finanisera 

nya företag. Utifrån erfarenheter visar det sig att många små och unga företag avvecklas eller 

går i konkurs relativt snart efter etableringen (Landström, 2003, s. 13). En undersökning som 

gjordes av Tillväxtanalys (2013) visade det sig att antalet fortfarande verksamma företag 

bland de 57 000 företag som startade under år 2008 uppgick till endast 39 000 företag, tre år 

senare. Det innebär att andelen överlevande företag således uppgick till omkring 68 %. Det 

krävs alltså att företagen har en finansiell motståndskraft för att klara av pressen och 

påfrestningarna som uppstår under de första verksamhetsåren. Därför går det att konstatera att 

det finansiella gapet uppstår av fler anledningar då små och unga företag många gånger 

behöver finansiellt bistånd från finansiärer, samtidigt som finansiärerna uppfattar det som en 

alldeles för hög risk att finansiera de företagen (Landström, 2003, s. 14). 

En anledning till att speciellt banker blir mer och mer försiktiga när det överlägger om de ska 

ge ut lån till ett nytt företag kan bero på Basel III regelverket. Efter finanskrisen 2008 visade 

det sig att Basel II regelverket inte fångade upp riskerna för bankerna i tillräcklig utsträckning 

(Riksbanken, 2011). Baselkommittén arbetade därför fram ett nytt regelverk för de 

kommersiella bankerna för att stärka bankernas förmåga att stå emot förluster och att minska 

sannolikheten för en ny finansiell kris. Basel III regelverket innebär bland annat att bankerna 

måste hålla upp emot 7 % av eget kapital i reserver. Med mer eget kapital i reserver kan inte 

bankerna längre låna ut lika mycket kapital till företagare eller privatpersoner. Andra 

regleringar är att banker måste hålla en likviditetsbuffert som ska vara minst lika stor som 

nettoutflödet av pengar under 30 dagar i ett stressat scenario. (Riksbanken, 2011)  

I och med Basel III regelverket kan inte bankerna längre låna ut lika mycket kapital till 

företag och privatpersoner. Det kan därför konstateras att det blir viktigare för de 

kommersiella bankerna att låna ut pengar till pålitliga låntagare. Riskbedömningen blir en allt 

mer betydande faktor inom kreditgivningsprocessen. I en artikel från Dagens Nyheter skriver 

de att bankernas utlåning sedan finanskrisen 2008 fram till 2013 endast har ökat marginellt 
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och att många företag anser det vara problematiskt att få lån från bankerna (Törnmalm, 2014). 

De poängterar att sedan finanskrisen 2008 och bankernas kapitaltäckningskrav, kräver 

bankerna en större inskjutning av eget kapital från företagarna för att bankerna ska kunna låna 

ut pengar. För banken är det väsentligt att kunna bedöma och värdera risken som existerar när 

det gäller att låna ut kapital till ett nytt företag. Om banken lånar ut pengar till opålitliga 

låntagare kan det resultera till en negativ påverkan på bankens egna finansiella ställning och 

resultat. En viktig faktor för banken blir därför att låna ut pengar till nya företag som är villiga 

låna pengar samtidigt som de har en ekonomisk förmåga att betala tillbaka lånet (Törnmalm, 

2014). Kahneman och Tverskys (1979) prospektteori handlar om hur individer värderar 

förlustsituationer. De kommer fram till att individer inte är rationella i deras beslutsfattande 

gällande riskhantering och att individer inte tar lika stora risker när det finns en möjlighet att 

förlora pengar i jämförelse om de skulle vinna pengar. I situationer gällande nystartade 

småföretag där det finns lite information att grunda riskbedömningen på, kan risken med 

krediten anses vara större. Det skulle innebära att banktjänstemän avslår krediter på grund av 

att risken med nystartade småföretag anses vara för osäker.     

Inom ett nystartat småföretag är det oftast ett fåtal individer som är verksamma (Andriessen, 

2004, s. 12). Det kan därför betyda att ägaren eller någon annan person kan komma att vara en 

enormt betydande immateriell tillgång för företaget och därför vara avgörande om det 

nystartade företaget ska överleva eller inte (Andriessen, 2004, s. 12). Ägaren kan exempelvis 

inneha väldigt god kompetens eller erfarenhet samt utbildning inom den bransch som 

individen vill starta sitt företag inom.  Därför är det rimligt att anta att företagets 

humankapital blir en påverkande variabel vid kreditgivningsprocessen hos bankerna. Tidigare 

forskning skriver även att just humankapitalet inte har varit tillräcklig och genom att förbättra 

de metoder som beskriver humankapitalteorin går det att skapa en bättre förståelse kring 

humankapitalteorins betydelse (Sweetland, 1996, s. 353 ff). Enligt IC™-rating modellen 

består det intellektuella kapitalet av det strukturella kapitalet, relationskapitalet och 

humankapitalet (Jacobsen et.al, 2005, s. 572). Det strukturella kapitalet och relationskapitalet 

är två variabler inom det intellektuella kapitalet som inte försvinner lika lätt från ett företag då 

de bland annat innehåller faktorer som ett företags struktur och varumärke. Humankapitalet 

som huvudsakligen omfattar ett företags medarbetare och ledningsgrupp kan däremot 

försvinna från företaget under hastigare omständigheter på grund av att anställda säger upp 

sig och så vidare. Därför anser vi att bankers värdering av just humankapitalet är ett intressant 

ämne att undersöka.     

Tidigare forskning inom humankapitalet och relationen till nystartade företag var något som 

Davidsson & Honig (2003) studerade. De undersökte om individer som startar upp nya 

företag startar med olika stor mängd humankapital och om det i sådana fall påverkar 

individernas chans att lyckas med företaget. Undersökningen visade att så kallad 

”underförstådd kunskap” från tidigare erfarenheter av att starta upp företag influerade 

sannolikheten till framgång i högsta grad (Davidsson & Honig, 2003, s. 302). Det har även 

gjorts tidigare forskning om hur utveckling och investering i vad de kallar för ”bra 

humankapital” leder till en ökning av ett bolags livskraft och framgång (Crook, et.al, 2011, s. 

453). Författarna kom fram till att om ledningsgruppen för ett bolag vill uppnå bättre resultat 

måste bolaget förvärva och nyttja det bäst lämpliga humankapitalet inom bolaget.     

Däremot anser vi att det förekommer ett gap inom tidigare forskning, då det är få som har 

studerat förhållandet mellan hur banker värderar humankapitalet och dess påverkan på 

nystartade företag samt risken hos bankerna att finansiera nystartade småföretag. Därför 

ämnar vi undersöka de förhållandena i vår kandidatuppsats och fylla upp det tidigare 

forskningsgapet.  
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1.3 Problemformulering 
Hur påverkar humankapitalet samt risken med nystartade småföretag 

kommersiella storbankers kreditbedömning? 

1.4 Syfte 
Då det finns begränsat med forskning inom bankers kreditbedömning kring nystartade 

småföretag och framförallt värdering av humankapital, ämnar undersökningen att beskriva 

hur kommersiella storbanker resonerar kring nyetablerade småföretags humankapital och risk 

vid kreditbedömning. 

1. 4.1 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Vårt teoretiska bidrag förväntar vi oss blir en tydligare kartläggning av vilka faktorer som är 

betydande inom humankapitalet vid kreditgivning baserat på humankapitalteorin. Vi hoppas 

även kunna bidra med viktiga faktorer kring riskbedömning som entreprenörer bör arbeta med 

innan de ansöker om lån. 

 

Det praktiska bidraget förväntas tydliggöra viktiga faktorer inom humankapitalet så att 

bankerna har en bättre mall att utgå ifrån när de ska ge ut lån. Det hoppas vi kommer leda till 

mindre subjektiva bedömningar från bankerna. Genom att skapa en förståelse hos 

entreprenörerna kring hur bankernas kreditgivningsprocess ser ut, kan de enklare förbereda 

sig. Det hoppas vi kommer skapa en ökad effektivitet samt trovärdighet i riskbedömningen. 

Någonting som vi avslutningsvis hoppas kommer leda till en ökning av beviljade banklån till 

nyetablerade småföretag. 

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att studera finansieringsmöjligheterna bland nystartade småföretag där vår studie 

är avgränsad till hur humankapitalet samt risken bland nystartade småföretag värderas i 

finansiella sammanhang. Anledningen till att vi har valt just nystartade småföretag är på 

grund av att hos de företagen kan humankapitalet vara en vital tillgång då det är begränsat 

med arbetskraft vilket medför att varje arbetare blir betydande för företaget. Det leder till att 

kartlägga bankers värderingar av just humankapitalet blir ett intressant forskningsområde. 

Dessutom är oftast nystartade företag relativt små under uppstartsprocessen då de är i behov 

av finansiellt stöd.  

Då Sverige är ett land med god ekonomisk tillväxt och där det startas många företag varje år 

skapar det en bra grund till att undersöka uppsatsens forskningsfråga och det är därför studien 

har gjorts hos banker som är verksamma inom Sverige. På den svenska marknaden svarar de 

fyra största bankaktiebolagen tillsammans för ungefär 75 % av bankernas sammanlagda 

balansomslutning i Sverige (Den svenska finansmarknaden, 2013, s. 69). Därför har vi valt att 

undersöka bankers värderingar hos fyra kommersiella storbanker i Sverige. 

Vi har valt att undersöka nystartade småföretag i olika bolagsformer, men undersökningen 

kan vara extra vital för aktiebolag eftersom det inte finns någon individ som blir 

betalningsansvarig om företaget skulle gå i konkurs, då företaget är en juridisk person. 

Däremot ser risken för projektet och bedömningen av humankapital likadant ut oavsett 

bolagsform. 

Studien är avgränsad till att fokusera på humankapitalet som är en del av det intellektuella 

kapitalet. Det beror på att vi som författare anser det vara mer intressant att undersöka bankers 

värderingar av humankapitalet då det är en variabel som kan fluktuera fort på grund av 

uppsägningar och byten i ledningsgruppen. Vi anser även att endast fokusera på 
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humankapitalet inom det intellektuella kapitalet kan ses som tillräcklig vid den här typen av 

uppsatsform. Den risk som har studerats är när låntagaren inte har möjlighet att betala räntor 

och amorteringar. Det förekommer även andra typer av risk vid kreditgivning men de har inte 

undersökts i den här studien. 

1.6 Definitioner   
Humankapital 

Humankapital är den utbildning, erfarenhet och kunskap som ett företag besitter och kan 

bokföras som immateriell tillgång. Det kan värderas på både individ- och ledningsnivå. 

 

Risk 

När bankerna lånar ut pengar till kunder uppstår en risk för bankerna om kunden inte kommer 

kunna betala amorteringar och räntor. Risken speglas därför i kundernas återbetalnings-

förmåga.  

 

Kreditgivningsprocessen 

Den kreditbedömning som de kommersiella storbankerna genomför på nystartade företag 

innan de beviljar alternativt avslår kredit.  

 

Kapitalstruktur 

Med kapitalstruktur utgår studien ifrån förhållandet mellan det kapital som ägarna är villiga 

att satsa i företaget, storleken på det kapital som krediten avser och i en del fall riskfinansierat 

kapital. 

 

Kommersiella storbanker 

Finansierar verksamheten genom att kunder placerar monetära medel i olika konton hos 

banken. Banken använder därefter de medlen för att ge ut krediter samt köpa statspapper och 

företagscertifikat. En storbank definierar vi som en bank som tillhandahåller ett heltäckande 

utbud av produkter och tjänster till privatpersoner och företag.    

 

Nyetablerade småföretag 

Företag under uppstartningsprocessen med endast ägarna själva alternativt någon enstaka 

anställd. 
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2. METODOLOGISK UTGÅNGSPUNKT 
 ___________________________________________________________________________  

I Metod-kapitlet gör vi en beskrivning över val av forskningsansats och metodsynsätt för 

undersökningen. Vidare redogör vi även valet av forskningsstrategi, val av fallstudieobjekt 

samt vilket tillvägagångsätt empirin har genomförts och samlats in. Kapitlet avslutas med 

några etiska synsätt som vi har tagit i beaktande när vi har utfört vår undersökning. 

 ___________________________________________________________________________   

2.1 Ontologiska och epistemologiska aspekter 
Studien har ett deduktivt angreppssätt. Motsvarigheten till ett deduktivt angreppsätt är ett 

induktivt angreppssätt vilket innebär att teori genereras genom resultatet av empirin. Det är 

motsatsen till ett deduktivt angreppsätt där teori först studeras för att senare se om empirin 

pekar på samma sak (Bryman, 2011, s. 28). Studiens resultat grundar sig i intervjuer utförda 

på banker för att skapa en uppfattning kring hur de genomför kreditgivningsprocessen, 

riskbedömningen samt hur de hanterar och bedömer humankapital på nystartade småföretag.  

För att skapa en bättre kunskapssyn i området har först en massiv litteraturgranskning 

genomförts för att studera tidigare studier och deras slutsatser kring ämnena, vilket har lagt 

grunden för intervjufrågorna (Backman, 2008, s. 57). Eftersom vi använder ett deduktivt 

angreppsätt kommer vi att koppla samman empiri och teori för att analysera om empirin 

skiljer sig från den granskade teorin. Slutsatser kommer även att baseras utifrån det.  

 

Studien har en hermeneutistisk kunskapsteori. Hermeneutik innebär ett tolkande synssätt där 

en förståelse skapas kring människors beteende (Bryman, 2011, s. 32). Motsatsen skulle vara 

en naturvetenskaplig kunskapsteori, nämligen positivism. Positivism innebär att olika metoder 

kan användas för att fånga upp det mänskliga beteendet i en situation och på så sätt finna 

samband mellan teori och verklighet. (Bryman, 2011, s. 30) Därför är det, i den här studien, 

av väsentlighet att använda hermeneutik eftersom studien ämnar undersöka hur 

banktjänstemännen beter sig kring de studerade problemen. Hade undersökningen istället 

ämnat undersöka vad banker värderar istället för hur, hade en positivistisk kunskapsteori varit 

mer aktuell.   

 

Ontologier är den verklighetssyn som varje enskild människa har som går att dela in i två 

inriktningar, objektivism och konstruktionism. Objektivism menar att verkligheten finns 

oavsett sociala aktörer, medan konstruktionismen menar att verkligheten istället är skapad av 

sociala varelser. (Bryman, 2011, s. 36) Därför används konstruktionism i undersökningen då 

den ämnar undersöka hur verkligheten (kreditbeslut) påverkas av sociala aktörer 

(banktjänstemännen). Samtidigt finns det riktlinjer inom bankerna kring hur tjänstemännen 

bör agera, vilket mer tyder på en objektivistisk syn, men berör inte den här studien utan skulle 

vara intressant i en studie kring hur organisationerna påverkar tjänstemännen i deras beslut.  

 

Baserat på ovanstående ställningstaganden har en kvalitativ forskningsstrategi tillämpats. 

Exakt vad kvalitativ forskning är går att diskuteras, men benämns ofta som en strategi som 

undersöker ord istället för siffror, vilket kvantitativ forskning istället belyser (Bryman, 2011, 

s. 340). Kvalitativa studier baseras ofta på respondenternas egna uppfattningar (Bryman, 

2011, s. 371). Därför lämpar den sig bra i studiens sammanhang som ämnar undersöka hur 

banker värderar risk och humankapital. Det finns negativa aspekter med kvalitativ forskning. 

En av dem är att undersökningen kan bli subjektiv eftersom den bygger på forskarnas 

tolkningar av den insamlade empirin (Bryman, 2011, s. 368). En annan är att antalet 

respondenter i en kvalitativ undersökning ofta är få, och därför försämras generaliserbarheten 
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(Bryman, 2011, s. 368). För att undvika det har vi genomfört tolkningen tillsammans för att 

vara överens om vad respondenten försöker förmedla. Därmed försvinner risken med att 

någon misstolkar ett svar. Samtidigt kan båda misstolka svaret, men risken för det anser vi 

vara betydligt mindre. Endast ett fåtal banker har intervjuats, men alla är typiska för det 

observerade området, samtidigt som de skiljer sig åt i fråga om preferenser bland kunder med 

mera. Det innebär att generaliserbarheten ändå bör vara önskvärd. 

2.2 Angreppssätt  
Forskningsmetoden till undersökningen har tagit sin form utifrån den forskningsdesign som 

tillämpades. Forskningsmetod och forskningsdesign kan enkelt förväxlas med varandra. 

Forskningsdesign innefattar hur data ska samlas in och analyseras, och kan vara allt från 

enkäter till observationer. Forskningsmetoden är ett samlingsbegrepp för den teknik som 

används för att samla in data och kan innehålla flera eller endast en forskningsdesign. 

(Bryman, 2011, s. 48) Undersökningen har använt en tvärsnittsdesign i form av intervjuer. 

Tvärsnittsdesign kan beskrivas som datainsamling från flera fall vid en speciell tidpunkt för 

att finna ett mönster mellan de studerade variablerna (Bryman, 2011, s. 64). I studien har fyra 

olika banker intervjuats för att se om det finns likheter bland deras svar kring de frågade 

problemen. Intervjuer valdes eftersom respondenterna kan svara med egna ord och det finns 

en chans att ställa följdfrågor om svaret skulle behöva utveckas. Hade istället enkäter använts 

finns risken att respondenten endast fyller i något av svarsalternativen och övrig, viktig, 

information går förlorad. Andra viktiga faktorer som inte ingår i enkäten men som har en 

avgörande roll i frågan kan därför bli svåra eller omöjliga att identifiera. Chansen att ställa 

följdfrågor blir även svårare, alternativt försvinner helt.  

 

Den teori som lagt grunden för undersökningen är hämtad från publicerade vetenskapliga 

artiklar. Artiklarna är hämtade från olika databaser, som exempelvis Umeå Universitet 

biblioteks databas, och är i stor utsträckning peer review. Det innebär att andra forskare har 

läst och ”godkänt” rapporten vilket stärker trovärdigheten. I de fall där det inte framgått om 

artikeln är peer review har trovärdigheten testats på andra sätt, exempelvis genom var den är 

publicerad. Genom att endast använda artiklar med hög trovärdighet ökar även den här 

undersökningens trovärdighet. En del av artiklarna, speciellt berörande humankapitalet, kan 

anses vara gamla. Humankapital är ett ämne där den tidigare forskningen är aningen 

begränsad. De gamla källorna anses fortfarande relevanta, men för att öka deras trovärdighet 

har de kontrollerats med nyare forskning som styrker de äldre teorierna. 

2.3 Datainsamling 
Insamlingen av data bestod av semistrukturerade intervjuer med fyra kommersiella 

storbanker. En annan form av intervju är strukturerad intervju, vilken innebär att intervjuaren 

redan har bestämt frågorna i förhand och följer strikt det schemat (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 

243). Därför har inte strukturerade intervjuer använts, då ett behov av följdfrågor kan vara 

nödvändig för att identifiera en process. Semistrukturerade intervjuer innefattar även de ett 

schema av intervjufrågor, men hur frågorna ställs eller i vilken ordning är inte lika viktigt 

(Bryman, 2011, s. 413). Den intervju-guide som skapades till intervjuerna hade en bestämd 

och logisk ordningsföljd för att intervjuerna skulle vara så lika som möjligt. Samtidigt fanns 

det stora möjligheter till följdfrågor. Vikten av intervjuerna låg inte vid att frågorna skulle 

ställas på exakt samma vis vid varje intervju utan istället vid att intervjuerna skulle flyta på 

smidigt för att hålla en flytande dialog med respondenten. Därför fanns möjligheten till att 

ställa frågorna olika, så länge deras innebörd var detsamma (Bryman, 2011, s. 419).   

 

På förhand bestämdes att intervjuerna endast skulle ta maximalt 30 minuter eftersom risken 

annars skulle vara att respondenterna tackande nej på grund av att de inte hade mer tid att 
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avsätta. Under de 30 minuterna ansågs det rimligt med totalt 10 frågor, där frågorna delades 

in i två block (se bilaga 1). Det första blocket fokuserade på kreditgivningsprocessen och 

riskbedömning av nystartade småföretag, medan det andra blocket riktade in sig mot 

humankapital och hur banken agerar kring humankapital. Det var strategiskt upplagt eftersom 

det innebar att respondenterna fick börja med att prata om kredit och risk i allmänhet och 

sedan reflektera kring humankapitalets påverkan. På så vis finns chansen att de kan reflektera 

över vad de redan sagt och enklare se kopplingen till humankapital, som annars kan bedömas 

vara svårt att reflektera kring. Intervju-guiden skickades även till respondenterna i förväg så 

att de skulle kunna förbereda sig och intervjuerna på så vis skulle bli så givande som möjligt.  

 

De båda blocken började med så kallade Inledande frågor, vilket innebär att respondenten får 

möjlighet att bekanta sig med det ämne som kommer behandlas (Bryman, 2011, s. 422). 

Därefter följde en annan typ av inledande frågor kring olika områden angående det berörda 

ämnet. Frågorna är skapade baserat på den kunskapssyn som teorigenomgången genererat och 

har som syfte att skapa en empirisk förståelse kring problemet. Efter varje fråga erhölls det 

möjlighet till uppföljningsfrågor ifall svaret behövde utvecklas ytterligare, alternativt tolkande 

frågor för att verifiera att intervjuarna uppfattat respondenten korrekt (Bryman, 2011, s. 423). 

För att avsluta intervjun användes en avslutande fråga där respondenten fick möjlighet att 

reflektera kring eventuella problem beroende av humankapitalets flyktighet. Frågan går att 

koppla samman med den första frågan i blocket, nämligen vad de anser att humankapital är, 

och blir därför en bra avslutning. Generellt sett så är även frågorna satta i en logisk ordning så 

att det ska finnas en röd tråd genom intervjuerna.  

 

Bankerna har även hållits anonyma eftersom undersökningen inte ämnar undersöka skillnader 

mellan banker, utan införskaffa en samlad anvisning kring hur bankerna resonerar. Det är 

någonting som respondenterna informerats om tidigt i processen. Förhoppningen var även att 

anonymiteten skulle leda till att respondenterna kände sig friare att svara på frågorna och en 

mer verklighetstrogen bild av kreditgivningsprocessen skulle presenteras.  

 

Intervjuförfrågningar gavs till fem stora, rikstäckande kommersiella storbanker i Sverige. 

Utav de återkom fyra banker och intervjuer bokades (se tabell 1). Urvalet av de banker som 

kontaktades gjordes på grund av deras verksamhet stämde överrens med de kriterier som valts 

(stora kommersiella banker) samt deras geografiska spridning som underlättade 

datainsamlingen. Det förknippas med ett målinriktat urval eftersom respondenterna valdes 

utifrån deras kunskaper i ämnet (Bryman, 2011, s. 434). Intervjuerna ägde rum hos bankerna 

själva för att underlätta för respondenterna samt för att låta dem befinna sig i en lämplig miljö 

som var anpassad till intervjufrågorna. Frågorna ställdes i samma ordning och av samma 

person för att intervjuerna skulle vara så jämbördiga som möjligt. I alla intervjuer utom en var 

det möjligt då en av författarna blev akut sjuk och dessvärre inte kunde närvara vid intervjun.  

 

 Bank Nord Bank Syd Bank Väst Bank Öst 

Datum 11-04-2014 07-04-2014 08-04-2014 09-04-2014 

Tid 20 min 28 min 18 min 30 min 

Författningsroll Företagschef Företagschef Kreditanalytiker Företagschef 

     

Tabell 1. Sammanfattande data 
 

Det bortfall som uppstod i form av den bank som inte återkom anses inte ha påverkat studien. 

Resultaten av de undersökta bankerna visar på likbördiga resonemang vilket innebär att nya 
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argument som banken hade bidragit med inte hade påverkat resultatet eller slutsatsen 

avsevärt. 

 

Två av intervjuerna var betydligt kortare än de resterande två. Trots tidsskillnaden mellan 

intervjuerna tillför samtliga intervjuer lika stor mängd data till studien, då samma 

intervjufrågor ställdes. Varför intervjuerna tog olika lång tid går det endast att spekulera 

kring.   

 

Samtliga intervjuer spelades in så att det skulle finnas möjlighet till transkribering. Att 

transkribera innebär att intervjun skrivs ned i stort sett ordagrant. På så vis går ingen 

information förlorad och intervjuarna kan fokusera mer på respondenterna under intervjun 

istället för att behöva lägga fokus på att anteckna vad som sägs. (Bryman, 2011, s. 428) Efter 

transkriberingen är det även enklare att sammanställa resultaten och analysera dem (Bryman, 

2011, s. 420).  

2.4 Etik 
I forskning finns det fyra etiska krav som bör uppfyllas; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det innebär att respondenterna ska vara 

medvetna om vad undersökningen ämnar undersöka, att deras medverkan är frivillig, att 

personuppgifter och annan känslig information behandlas med hög konfidentialitet samt att 

informationen hämtad från respondenterna endast används i forskningen. (Bryman, 2011, s. 

131-132) Alla de kraven uppfylldes i undersökningen, bland annat genom de kontaktbrev som 

skickades till respondenterna (se bilaga 1).  

 

Kreditgivningsprocessen kan även vara etiskt känslig för bankerna om de särbehandlar kunder 

beroende på exempelvis deras uppfattningar om kunden. Det finns inga belägg på att så är 

fallet, men skulle banker särbehandla kunder på grund av etiskt känsliga variabler är det inget 

som de kommer vilja dela med sig av. Genom att behålla bankerna anonyma finns det en 

chans att de känner sig mer bekväma med att meddela sådana fenomen. Troligtvis är det 

ingenting som förekommer, men skulle det ske är det högst känsligt ur ett etiskt perspektiv.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 ___________________________________________________________________________  

I det teoretiska kapitlet börjar vi med att tydliggöra hur kreditgivningsprocessen är lagstiftad. 

Därefter fortsätter vi med att förklara riskbedömningen och kopplingen till Kahnmans 

Prospektteori. För att ge läsaren en god förståelse om humankapitalet börjar vi med att 

förklara vad det intellektuella kapitalet är. Kapitlet fortsätter därefter förklara att 

humankapitalet är en del av det intellektuella kapitalet och det visualiseras och beskrivs 

genom den så kallade IC™-rating modellen. Vi fortsätter därefter med att förklara utförligare 

om humankapitalet. Avslutningsvis beskriver vi den modell som utgör den teoretiska 

referensram som ligger till grund för vår analys samt vår slutsats. 

 ___________________________________________________________________________   

3.1 Kreditgivningsprocessen 
Kreditgivningsprocessen är en lagstadgad process i Sverige och går att finna i Lag om bank- 

och finansieringsrörelse, kapitel 8 (SFS 2004:297, 2004). 

 

2§ Ett kreditinstituts kreditprövning skall vara organiserad så att den som 

fattar beslut i ett ärende har tillräckligt beslutsunderlag för att bedöma 

risken med att bevilja krediten (SFS 2004:297, 2004). 

 

Exakt vad som ska genomföras i kreditgivningsprocessen har lämnats öppet för tolkning. 

Bankerna kan därför enskilt avgöra hur de vill hantera processen så länge de kan bedöma 

risken med krediten. 

 

1§ Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit ska det pröva risken 

för att de förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. 

Institutet får bevilja en kredit bara om förpliktelserna på goda grunder kan 

förväntas bli fullgjorda (SFS 2004:297, 2004). 

 

Störst fokus i kreditgivningsprocessen ska ligga på riskbedömning. Banker får endast bevilja 

krediter där de har undersökt risken och med valida argument kan anta att kunden kommer ha 

möjlighet att betala tillbaka. 

3.2 Riskbedömning 
Bruns och Fletcher (2008) har tidigare undersökt hur banker genomför sin riskbedömning av 

SMEs (Small and Medium size Enterprises) i Sverige och resonerar kring att en stor del av 

risken bedöms på tidigare prestationer i ett företag. Det innebär att riskbedömningen av ett 

nytt företag blir mycket svår, vilket är kunskapsgapet för studien. Banker har även en 

benägenhet att avstå eller minska lånets storlek om de inte känner en trygghet i den säkerhet 

som företaget presenterar (Miller & Murphy Smith, 2002, s. 65). Det tillsammans belyser 

vikten för nystartade företag att uppvisa valid data, i den mån det finns, för att kunna 

tillgodoräkna sig kredit.  

 

De tre viktigaste faktorerna när banker genomför sin riskbedömning på företag är tidigare 

prestation, finansiell ställning samt kompetens inom affärsprojektet (Bruns & Fletcher, 2008, 

s. 184-185). Faktorerna går alla att koppla samman med företags tidigare prestationer, vilket 

skapar problem för nystartade företag där tidigare prestationer inte finns. Samtidigt kan det 

finnas kompetens i företag från ägaren/ägarnas erfarenheter och tidigare arbetsplatser vilket 

kan öka chansen för kredit (Bruns & Fletcher, 2008, s. 184-185). Kompetens är samtidigt en 
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svårdefinierad faktor och dess betydelse för ett framtida projekt blir därför svår att förutsäga, 

vilket i sin tur kan skapa en osäkerhet hos banken huruvida kredit ska beviljas eller inte 

(Bruns & Fletcher, 2008, s. 184-185). 

 

Riskbenägenheten i ett företag är en faktor som också påverkar riskbedömningen, där företag 

med större riskbenägenhet har svårare att få lån (Bruns & Fletcher, 2008, s. 186). Företag med 

en svag finansiell ställning och en hög riskbenägenhet har ännu svårare att bli beviljade lån. 

Det innebär att företag med hög riskbenägenhet kan kompensera det med en stark finansiell 

ställning vilket innebär att de ändå kan bli beviljade kredit trots sin höga riskbenägenhet 

(Bruns & Fletcher, 2008, s. 186). 

 

Den säkerhet som ett företag kan erbjuda är också av stor vikt vid riskbedömningen (Bruns & 

Fletcher, 2008, s. 186). Företag med svag säkerhet försämrar sina chanser för kredit oavsett 

vilken riskbenägenhet de har. Det innebär att företag med låg riskbenägenhet ändå kommer ha 

svårt att få beviljad kredit om de har låg säkerhet i företaget. Det kan förklaras av att banker 

vill flytta riskerna med ett lån från banken till företaget. Banken vill inte behöva kräva ut 

säkerheterna från företaget om det absolut inte är nödvändigt (Bruns & Fletcher, 2008, s. 

186). Därför är det viktigare för banken att företagets riskbenägenhet är låg än att företagets 

säkerhet är hög. Trots det är säkerheten i ett företag av stor vikt vid avgörandet kring 

kreditgivning (Bruns & Fletcher, 2008, s. 186). 

 

Säkerheter kan även värderas olika i ett företag (Bruns & Fletcher, 2008, s. 186). 

Säkerheterna ska fungera som ett substitut om återbetalning av lånet uteblir. Aktier och 

obligationer anses vara starka säkerheter i ett företag medan exempelvis fordringar anses vara 

svaga. (Bruns & Fletcher, 2008, s. 186) Fordringar är en säkerhet eftersom de med största 

sannolikhet kommer att generera intäkt och därmed kompensation för banken. Samtidigt 

medför de alltid en risk eftersom betalningen kan utebli. Därför blir det, framför allt i fråga 

om stora lån, extra viktigt för banken att även kontrollera hur valid den förmodade säkerheten 

är (Miller & Murphy Smith, 2002, s. 66). 

 

Sammanfattningsvis innebär det att ett företag med hög riskbenägenhet kan bli beviljade 

kredit om de visar på en stark finansiell ställning. Visar företaget på svag säkerhet blir utfallet 

annorlunda. Den svaga säkerheten försämrar chanserna för kredit eftersom banken vill flytta 

risken från banken till företaget och det blir svårt med en svag säkerhet, oberoende av den 

finansiella ställningen eller riskbenägenheten. 

 

Miller & Murphy Smith (2002, s. 68-69) menar att små företag inte kan tillgodoräkna sig lån 

enbart på grund av hög säkerhet, men att säkerheten kan påverka den beviljade kreditens 

storlek. Detsamma angår kapitalstrukturen som även den kan påverka kreditens storlek.  

 

Den kapitalstruktur ett företag har påverkar också möjligheten till kredit (Miller & Murphy 

Smith, 2002, s. 63). En stark kapitalstruktur ökar chanserna för kredit samtidigt som en svag 

kapitalstruktur försämrar chanserna. Om ett företag har en stark kapitalstruktur visar tidigare 

forskning på att banker gärna kontrollerar företagets bokföring, ett fenomen som inte uppstod 

på företag med svag kapitalstruktur. (Miller & Murphy Smith, 2002, s. 67) Det är någonting 

som kan bero på att bankerna söker trovärdighet i vad företagen lovar (Miller & Murphy 

Smith 2002, s.67).  

 

En metod som kan användas vid beslutsfattande kring kredit är kreditscoring 

(Upplysningscentralen, 2014). Scoring är en process där olika variabler vägs samman för att 
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fastställa exempelvis en riskprofil, vilket i sin tur gynnar kreditgivningsprocessen och gör det 

enklare för banker att bestämma kredit och kreditens villkor (Upplysningscentralen, 2014). 

Processen är dessutom maskinell vilket innebär att samma data som analyseras vid två olika 

tillfällen ger samma resultat (Upplysningscentralen, 2014). Scoringen tar alltså inte hänsyn till 

tidigare relationer mellan exempelvis bankman och entreprenör eller humankapital. 

 

Upplysningscentralen (UC) är det ledande kreditupplysningsföretaget i Sverige och erbjuder 

tjänster, däribland kreditscoring, till både privatpersoner samt stora och små företag. 

(Upplysningscentralen, 2014) 

 

Kreditscoring har visats gynna kreditgivning till små företag (Frame, Srinivasan & Woosley, 

2001, s. 823). Efter det att en bank börjar använda sig av kreditscoring finns det belägg för att 

antalet lån till små företag kommer att öka. Varför det sker går inte att finna statistisk data 

kring. (Frame, Srinivasan & Woosley, 2001, s. 823)  

 

En positiv effekt med kreditscoring och en möjlig variabel till att ge kredit till små företag 

ökar, tack vare scoring, är att banktjänstemännen får konkret data kring hur de bör agera kring 

krediten istället för att själva fatta beslutet (Frame et al., 2001, s. 815). Banktjänstemännen 

själva kan känna att krediten innebär för hög risk och därför avslå kreditansökan medan 

scoringen kan anse att krediten bör beviljas men med exempelvis en högre ränta som 

kompensation för osäkerheten (Frame et al., 2001, s. 815). Det skulle innebära att lån som 

tidigare fick avslag på grund av banktjänstemännens uppfattningar istället skulle bli godkända 

efter det att ett scoring-program implementerats på banken. En förklaring till varför 

banktjänstemän väljer att agera som de gör och fatta beslut som är motstridiga mot en scoring 

(avslå kreditansökningar som egentligen borde beviljas) anser vi går att förklaras med 

Prospektteorin. 

3.3 Prospektteorin 
Daniel Khaneman och Amos Tversky (1979) utvecklade Prospektteorin som komplement till 

Expected utility theory som visar på hur människor agerar i situationer där utfallet är osäkert. 

Expected utility theory bygger på fyra axiom. Det första axiomet är Fullständighet och 

innebär att individer rankar olika alternativ mot varandra basterat på deras preferenser 

(Friedman & Savage, 1948, s. 288). Det andra axiomet är Övergång vilket betyder att 

individen överför preferenserna från tidigare axiomet till beslut (Friedman & Savage, 1948, s. 

288). Substitutionsaxiomet är det tredje axiomet och innebär att individen prefererar till 

kommer alltid att föredras oavsett sannolikheterna för de olika utfallet (Khaneman & Tversky, 

1979, s. 266). Det sista axiomet är Kontinuitet och det axiomet definieras bäst genom ett 

exempel. Låt säga att en individ är med i ett lotteri med två alternativ, där det ena alternativet 

genererar antingen 1 miljon kronor till 50 % sannolikhet, eller en sannolik död med 50 %. Det 

andra alternativet genrerar 0 kronor till 100 % sannolikhet. Det axiomet förtydligar är att 

individen har ett bästa scenario (1 miljon), ett värsta scenario (död) och de scenariona är 

indifferenta med det tredje scenariot (0 kr) (Friedman & Savage, 1948, s. 288). Om alla axiom 

är uppfyllda, är individen rationell i sitt beslutsfattande och preferenserna kan representeras av 

en så kallad nyttofunktion. Det innebär att forskaren kan tilldela olika nyttor till olika utfall 

från lotterier, så att välja det bästa lotteriet utefter individens preferenser betyder att välja 

lotteri som ger högst nytta.  

 

Prospektteorin utvärderar människors sätt att bedöma risker, men visar även på eventuella 

skillnader som kan finnas i bedömningen beroende på om utfallet genererar en vinst eller 

förlust. På så sätt skiljer sig Prospektteorin från Expected utility theory och visar på att 
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människor inte alltid är rationella utan det finns en emotionell påverkan i individers 

beslutsfattande vid risksituationer. Det innebär att individer är villiga att ta större risker om 

utfallet genererar en vinst än om utfallet genererar en förlust. (Kahneman & Tversky, 1979 s. 

263) 

 

Prospektteorin är en teori som publicerades redan under slutet av 70-talet, men används än 

idag i forskning kring olika fenomen, varpå vi anser att den även går att appliceras i den här 

forskingen. Prospektteorin redovisar hur människor värderar risken för en förlust vilket vi 

anser går att koppla samman till banktjänstemännens riskbedömning av ett nystartat 

småföretag. Tjänstemännen måste värdera hur stor risken är för den summa krediten avser och 

därefter avgöra utifrån bankens policy, men även utifrån deras egna referenser, om banken ska 

bevilja krediten.  

 

För att lägga grunden till prospektteorin utfördes ett test på studenter i Israel där 

respondenterna ställdes inför ett stort antal hypotetiska situationer så som att välja mellan 50 

% chans att vinna 1 000kr eller 50 % chans att inte få någonting alls, mot att med säkerhet ta 

emot 450kr. Delar av undersökningen har även utförts på studenter och anställda vid 

Stockholm Universitet samt University of Michigan där resultaten visade på det samma 

(Kahneman & Tversky, 1979 s. 264-265). 

 

 
 

Figur 1. En illustration av the prospect theory (Kahneman & Tversky, 1979), s. 279 
 

Riskbenägenheten enligt prospektteorin kan förklaras med en graf (se figur 1). Kurvan har en 

S-liknande form och visar att kurvan för risk är konkav vid chansen att vinna pengar medan 

kurvan för risken är konvex vid risk att förlora pengar. Det innebär att människor är mer 

benägna att ta större risker vid chans att vinna pengar, men vill inte ta några större risker om 

det innebär att de kan förlora pengar. (Kahneman & Tversky, 1979 s. 279) Prospektteorin 

grundar sig på privatpersoners värderingar kring risk vid förluster, vilket vi anser går att 

koppla till banktjänstemännen som fattar kreditbesluten. De bör ha samma värderingar kring 
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risk även när de hanterar bankens pengar eftersom det påverkar dem negativt när banken 

förlorar pengar. Därför anser vi att figuren kring prospektteorin går att tillämpa på 

banktjänstemännen när de ska bevilja eller avslå krediter.  

 

Skulle valet stå mellan att med 100 % säkerhet förlora 5kr alternativt att med 0,1 % risk 

förlora 5 000kr, skulle majoriteten välja att förlora 5kr med säkerhet eftersom de värdesätter 

att förlora lite högre än att med en liten risk förlora mycket (Kahneman & Tversky, 1979 s. 

281). Skulle valet istället stå mellan att med 80 % risk förlora 4 000kr eller med säkerhet 

förlora 3 000kr, kommer majoriteten att chansa och välja det första alternativet eftersom 

skillnaden mellan hur mycket de kommer förlora är liten och i det första alternativet finns det 

fortfarande en chans att de inte förlorar någonting alls (Kahneman & Tversky, 1979 s. 268). I 

nystartade företag är risken svår att bedöma vilket medför en högre risk för banken. Det 

innebär att utifrån prospektteorin kommer banktjänstemännen mer frekvent avslå krediter i 

jämförelse med om risken för krediten varit mer konkret. I ett fiktivt fall skulle två företag, ett 

etablerat och ett nystartat, ansöka om samma kredit så skulle det vara enklare för det 

etablerade företaget att få krediten beviljad trots att företagens risk är bedömda till detsamma. 

Det beror på att banktjänstemännen har en valid grund att värdera risken på i det etablerade 

företaget. I det nystartade företaget går det också att värdera risken, men osäkerheten kring 

bedömningen är större och därmed finns det även en risk att bedömningen är inkorrekt, vilket 

i sin tur ökar det nystartade företagets risk trots att den i grunden är detsamma som för det 

etablerade företaget. 

 

En studie angående om finansiella affärsmän agerar utefter prospektteorin gjordes av 

Abdellaoui et.al (2011), där syftet var att undersöka hur privata banktjänstemän samt 

fondförvaltare agerar utefter prospektteorins olika mönster (Abdellaoui, 2011, s. 412). 

Experimentet gjordes på 46 stycken finansiella affärsmän och resultatet visade att 

banktjänstemännen och fondförvaltarna agerar utefter prospektteorins mönster. 

Försökspersonerna var riskbenägna vid vinster och risksökande vid förluster och deras nytta 

var konkav vid vinster och konvex vid förluster (Abdellaoui, 2011, s. 412). Utifrån deras 

studie, ökar aktualiteten för att använda prospektteorin i den här studien.    

 

En mer aktuell studie utfördes 2009 där prospektteorin var utgångspunkten (Fredrickson, J, 

2009, s. 1). Undersökningen hade till syfte att ta reda på sparande bland amerikanska hushåll 

utifrån de kognitiva principerna som gäller i prospektteorin. Resultaten av studien liknar 

Kahneman och Tversky’s tidigare undersökning och bekräftar i synnerhet principen om 

förlustaversion, att en förlust värderas som en större onytta än vad en motsvarande vinst av 

samma belopp gör. (Fredrickson, J, 2009, s. 1). 

 

För att mäta och beräkna prospektsteorins olika parameterar gjordes en studie angående hur 

pass valid teorin fortfarande är (Zeisberger et.al 2010, s. 360). Författarna argumenterar till 

studiens syfte genom att konstatera att prospektteorin förmodligen är den teori som används i 

högsta grad när det kommer till beslutsfattande under osäkerhet och risksituationer 

(Zeisberger et.al 2010, s. 359). Studien kommer fram till att majoriteten av de 86 

försökspersoner som studien involverar i undersökningen, visar på mönster utifrån 

prospektteorin. Försökspersonerna följer liknande mönster när det kommer till bland annat 

förlustaversion (Zeisberger et.al 2010, s. 381). Kahneman och Tversky (1979) förklarar 

förlustaversion som att en förlust värderas som en större onytta än vad en motsvarande vinst 

av samma belopp gör (Kahneman & Tversky, 1979, s. 280). Författarna förklarar vidare att 

försökspersonerna följer prospektteorins avtagande känslighet (Zeisberger et.al 2010, s. 381). 

Med avtagande känslighet förklarar Kahneman och Tversky (1979) som den subjektiva 
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skillnaden mellan exempelvis 10 000kr och 11 000kr är mycket mindre än skillnaden mellan 

1000kr och 2000kr (Kahneman & Tversky, 1979, s. 278). Det huvudsakliga resultatet i 

undersökningen visar att prospektteorin kan anses vara vedertagen för att beskriva individers 

olika preferenser till risktagande (Zeisberger et.al 2010, s. 381).        

3.4 Intellektuellt kapital 
Intellektuellt kapital är enligt Edvinsson och Malone (1997) ett vedertaget begrepp inom den 

finansiella sektorn men som många gånger uppfattas som svårdefinierat (Edvinsson & 

Malone, 1997, s. 19 ff). I en uppsamling av definitioner från författarna kommer de bland 

annat fram till att intellektuellt kapital kan vara så mycket mer än bara kompetens och 

hjärnkraft. Det kan även vara faktorer som varumärket på företaget, tidigare historik och 

utbildning av personalen. Andra faktorer som även beskriver det intellektuella kapitalet kan 

vara ett bra ledarskap, service och affärsidé (Edvinsson & Malone, 1997, s. 19 ff). 

Hur det intellektuella kapitalet värderas nämner Edvinsson och Malone (1997) som det värdet 

där humankapital och strukturkapital sammanslås (se figur 2). Strukturkapitalet definierar 

författarna som hårdvaran, mjukvaran, databaser, organisationsstruktur, patent, varumärken 

och all annan organisationskapacitet som stödjer de anställda i produktionen. De nämner även 

att faktorer som kundkapital och relationerna som utvecklats med nyckelkunder som viktiga 

faktorer inom det strukturella kapitalet. Humankapitalet värderas genom kombinationen av 

kunskap, skicklighet, innovativ förmåga samt värderingar, kultur och filosofi. De menar att 

humankapitalet inte kan ägas av företaget. (Edvinsson & Malone, 1997 s. 19 ff)  

  

Figur 2. Intellektuellt kapital enligt Edvinsson och Malone (1997), s. 19 
 

Vikten av det intellektuella kapitalet går tillbaka till början av 1900-talet där Fisher (1906) 

förklarar hur många företag undervärderar sina tillgångar, både immateriella och materiella. 

Anledningen till att många företag undervärderade sina tillgångar kunde både vara till fördel 

och nackdel för företaget. En följd till undervärderingar kunde vara att priserna på den 

spekulativa marknaden började gå ner vilket missgynnade ekonomin. Det tydliggörs därefter 

att begreppet kapital kan förklaras genom att alla sammanställningar av resurser, både 

materiella och immateriella, klassificeras som kapital så länge det leder till en ökad inkomst 

(Fisher, 1906, s. 7). Mer aktuella studier har gjorts kring synen på det intellektuella kapitalet 

under 1900-talets början och kritiserat den valda referenspunkten som istället borde vara 

personliga konsumtionsutgifter (Brenman, 2013, s. 165).   

Hansson & Andersson (1999) definierar intellektuellt kapital som gapet mellan det bokförda 

substansvärdet, värdet på företagets egna kapital adderat med skillnaden mellan tillgångarnas 

värde och dess marknadsvärde, och skillnaden och marknadsvärdet på aktierna. Med andra 

ord försöker de förklara att det verkliga värdet på ett företag därför blir summan av 

substansvärdet och det intellektuella kapitalet. De poängterar vikten av medarbetarnas 
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kompetens samt kunskap och att det måste dokumenteras och bokföras för att verkligheten 

ska stämma överens med företaget. Genom att försöka översätta medarbetares kompetens, då 

människan anses vara oerhört komplex och har sitt eget fungerande, så kan de intellektuella 

tillgångarna kapitaliseras. Författarna nämner även att människors beteende kan anses som ett 

analogt fungerande system vilket försvårar möjligheten att föra över människors handlande 

till siffror. (Hansson & Andersson, 1999, s.12-13) 

En studie om intellektuellt kapital hos entreprenörer bland små och nystartade företag var 

något som Peña (2002) studerade. Studien syftade till att undersöka att det intellektuella 

kapitalet inte endast var hjälpfullt för stora, etablerade företag utan också för små och 

nyetablerade företag (Peña, 2002, s. 194). Undersökningen gjordes därför för att studera 

korrelationen mellan det intellektuella kapitalets tillgångar hos nystartade företag samt 

tillväxten och livslängden för nyetablerade företag. För att ett nyetablerat företag ska kunna 

växa och överleva på marknaden konstaterar Peña (2002) att det ekonomiska värdet på human 

kapital inte bör underskattas då mycket fokus har varit på nyetablerade företags monetära och 

fysiska tillgångar. Det förklaras vidare att entreprenörens talang, erfarenhet, utbildning och 

motivation påverkar företagets tillväxt positivt. Studien visar även vikten av nätverk för nya 

entreprenörer. Att hålla kontakt med företagets intressenter som kunder, leverantörer, 

finansiella institutioner och konsulter är en faktor som gynnar ett nyetablerat företag och är en 

viktig faktor inom det intellektuella kapitalet. (Peña, 2002, s. 195)  

En annan undersökning av det intellektuella kapitalet gjordes av Andriessen (2004) där han 

förklarar svårigheterna med att mäta och värdera det intellektuella kapitalet. Undersökningen 

påpekar åtminstone ett dussintals problem med att värdera intellektuellt kapital och 

konstaterar att fokus ligger för mycket på lösningar istället för att fokusera på problemen hos 

olika organisationer. Metoderna för att lösa värderingarna kan förbättras genom att lägga till 

en så kallad diagnostisk fas där användarna tillåts att identifiera vad problemet i 

organisationen är och om användarna är i behov av en viss metod för att lösa problemet. 

Undersökningen visar att det finns en skillnad mellan ekonomiska värderingsmetoder, 

bedömningsmetoder och andra värderingsmetoder. Genom att kartlägga fördelar och 

nackdelar med respektive metod kan det leda till en bättre empiriskt grundad form som visar 

det korrekta verktyget för att värdera intellektuellt kapital. (Andriessen, 2004, s. 11-12) 

3.5 Humankapital 
Undersökningar kring humankapital och då främst inom utbildning och utbildningens 

påverkan på lön eller inkomster började redan i början på 1960-talet. Vaizey (1962) 

undersöker vikten av humankapital och hur humankapital förändrar den ekonomiska 

tillväxten. Resultatet visar att samhället drar ekonomiska fördelar utifrån investeringar i 

människors utbildningar (Vaizey, 1962, s. 468). I en mer aktuell studie visade det sig att 

Vaizeys (1962) forskningsområde som han själv kallar ”The Economics of Education” skulle 

komma att bli en viktig faktor för Irland som vid den tidpunkten var i stort behov av en 

fungerande arbetsmarknad för att bjuda in investerare (Murray, 2011, s. 71). Även Becker 

(1962) var tidig med att forska kring humankapital och definierade humankapitalet som 

färdigheter och kunskap som individer kommer över när de investerar i utbildning, praktiker 

och andra typer av erfarenheter (Becker, 1962, s. 9). Att använda sig av Beckers (1962) 

definitioner genomfördes i en studie som undersökte relationen mellan utvecklingen hos 

teknologiska företag och humankapitalet på ägarna (Colombo & Grilli, 2005, s.795). Becker 

(1962) delar även in humankapitalet i två olika delar som han kallar för investeringar i 

humankapital och utfallet av investeringar i humankapital, samt uppgiftsrelaterat 

humankapital och humankapital som inte är relaterat till en uppgift (Becker, 1962, s. 10).  



~ Teoretisk Referensram ~ 

17 
 

Även Schultz (1961) förklarar att investeringar i humankapital genomförs oftare än vad 

människor tror. Mycket av det som människan kallar för konsumtion utgör investeringar i 

humankapital så som utbildning, hälsa och intern migration för att ta fördelar av bättre 

arbetsmöjligheter (Scultz, 1961, s. 2). Att börja studera vid mogen ålder eller att arbetare 

medverkar i olika arbetsutbildningar är andra exempel. Schultz (1961) förklarar däremot att 

människan utnyttjar sin fritid för att öka sina kunskaper och färdigheter är något som inte har 

dokumenterats eller genomförts tillräckligt med forskning på. I en studie om hur 

humankapitalet agerar som en drivkraft till ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer, har 

Schultzs förklaringar kring investeringar i humankapital varit en av utgångspunkterna 

(Hanushek, 2013, s. 205).  Genom bättre dokumentationer kan kvaliteten på mänskliga 

ansträngningar förbättras vilket leder till att vinsten per anställd förbättras. Schultz (1961) var 

därför en av de första forskarna att försöka mäta avkastningen av att investera i humankapital. 

I en ekonomi med fullständig konkurrens borde bolagen utnyttja vinstmöjligheter så att 

avkastningen från att investera i humankapital är lika stor som avkastningen från 

investeringen i fysiskt kapital.  

Forskare inom ekonomi har tidigare haft svårigheter med att komma till rätta med den formen 

av investering som humankapital är och när de väl har börjat närma sig en förklaring så 

antyder de att de har givit sig ut på för djupt vatten (Schultz, 1961, s. 3). Det förklaras även; 

att sätta ett värde på en människa, vilket humankapital gör, kan ses som stötande då en del 

individer ser det som en förnedring att ses som en kapitalvara även om det inte försämrar 

synen på individens handlingsfrihet.   

Tidigare forskning kring humankapital har gjorts i Indien där forskarna har undersökt 

internationaliseringsarbetet av små och medelstora företag på den framväxande marknaden i 

Indien. En av hypoteserna var att humankapital är positivt relaterad till nivån av 

internationaliseringen av små- och medelstora företag i Indien. Den hypotesen visade sig vara 

signifikant då både utbildningsnivån och internationell erfarenhet var signifikanta prediktorer 

till nivån av internationalisering hos ett bolag. Slutsatsen som forskarna konstaterade var att 

ett bolag med bland annat god humankapital, speciellt tidigare erfarenheter om internationella 

marknader, tenderar att bedriva mer ansträngning med att internationalisera bolaget. (Javalgi 

& Todd, 2009, s. 1008)  

När det kommer till hur banker värderar humankapital och framförallt risken med små företag 

med stor mängd immateriella tillgångar, exempelvis humankapital, har det gjorts en 

undersökning där forskarna karaktäriserar den optimala återbetalningsförmågan. Studien visar 

hur återbetalningsförmågan påverkas både av förfallostrukturen för ett projekts avkastning 

och av hållbarheten och specificiteten av projektets tillgångar (Hart & Moore, 1994, s. 841-

842). De förklarar att en entreprenör som har tillgång till en lönsam investering, men inte har 

kapitalet till det, får kapital genom en kommersiell bank eller dylikt där entreprenören lovar 

att ge en god avkastning på framtida kassaflöden och att långivaren kan få tillbaka det kapital 

de investerat. De förklarar vidare vilka problem som kan uppstå för långivaren om 

entreprenören som lånar kapital inte är utbytbar på grund av dennes färdigheter eller om 

entreprenören tillbakavisar avtalet genom att dra tillbaka sitt humankapital (Hart & Moore, 

1994, s. 841-842). Det fenomenet är även något som Becker (1975) förklarar genom att 

organisationer riskerar att deras investeringar går förlorade om medarbetarna eller cheferna 

lämnar organisationen. Studien som Hart & Moore (1994) undersöker visar att hotet om 

förnekelsen eller tillbakavisningen leder till att lönsamma projekt ibland inte blir finansierade.   
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3.5.1 Beräkna och mäta humankapital 
Antalet tjänsteföretag ökar allt mer och Sverige utvecklas från ett industrisamhälle till ett allt 

mer tjänstesamhälle. Utvecklingen av tjänsteindustrin i Sverige leder därför till att allt fler 

företag värdesätter personlens kompetens allt högre (Dae-Bong, 2009, s. 6). Det leder till att 

det blir allt mer grundläggande att räkna och mäta humankapitalet på ett korrekt 

tillvägagångssätt. Dae-Bong (2009) skriver i sin studie att det finns tre olika metoder för att 

räkna och mäta humankapitalet som de kallar för; resultatbaserat tillvägagångssätt, 

kostnadsbaserat tillvägagångssätt och inkomstbaserat tillvägagångssätt. 

3.5.1.1 Resultatbaserat tillvägagångssätt 
Schreyer (2010) skriver att det förekommer olika infallsvinklar när det resultatbaserade 

tillvägagångssättet ska mätas. Bland annat förklarar de att humankapitalet går att beräkna 

beroende på hur mycket input en individ investerar, med andra ord hur mycket produktion 

som genomförs i utbildningssektorn. När produktionen i utbildningssektorn tillsätts i 

humankapitalet går det därför att beräkna humankapitalet genom att jämföra förändringar av 

volymen i input med förändringar i volymen av output (Schreyer, 2010, s. 30). 

Nehru et.al (1995) försökte mäta relationen mellan humankapital och individers 

ackumulerade år i skolan under arbetsför ålder. Med arbetsför ålder menar författarna 

individer mellan 15-64 års ålder. Nackdelen med deras form av mätning är att de räknar med 

att individer är arbetsföra redan vid 15 års ålder (Nehru, et.al, 1995, s. 383). I Sverige skulle 

det betyda att individer skulle vara redo att börja arbeta vid 15 års ålder och att all utbildning 

efter det ses som investeringar i humankapitalet. Däremot har det blivit vanligare att unga 

vuxna i Sverige väljer att studera på gymnasiet då arbetsgivarna ställer allt högre krav på att 

en gymnasieutbildning krävs för de flesta arbetsuppgifter. Det går även att mäta 

humankapitalet genom att beräkna förhållandet mellan utbildade vuxna människor och vuxna 

människor som inte är utbildade enligt det resultatbaserade tillvägagångssättet (Romer, 1990, 

s. 99).  

3.5.1.2 Kostnadsbaserat tillvägagångssätt 
Det kostnadsbaserade tillvägagångssättet baseras på mätningen av humankapital genom att 

summera alla kostnader som har investerats i humankapitalet av individer, hushåll, anställda 

och staten. Kostnaderna inkluderar de monetära utlägg som görs av tidigare nämnda aktörerna 

(Eisner, 1985, s. 21). Kendrick (1976) delade in investeringar i humankapital till immateriella 

och materiella investeringar. De materiella kostnaderna är de fysiska kostnader som krävs för 

att uppfostra ett barn fram tills att barnet är 14 år och de immateriella kostnaderna är det 

kostnader som krävs för att en människa ska kunna vara tillgänglig på arbetsmarknaden. De 

kostnaderna kan exempelvis involvera säkerhet, mobilisering, hälsa, träning och utbildning. 

Tillvägagångssättet är relativt enkelt att applicera på grund av de tillgängliga data på både 

privata och publika utgifter inom utbildning. 

Däremot förekommer det några nackdelar med metoden. Metoden har blivit kritiserad då 

värdet av humankapital borde betraktas som beslut utifrån tillgång och efterfrågan istället för 

produktionskostnader (Le et.al, 2003, s. 274). I en annan studie förklarar författarna att det 

kostnadsbaserade tillvägagångssättet går att kritisera på grund av att metoden inte tar hänsyn 

till tidsvärdet av pengar då tillvägagångssättet är en summering av historiska kostnader 

(Dagum & Slottje, 2000, s. 74). 

3.5.1.3 Inkomstbaserat tillvägagångssätt 
Ett tredje vedertaget tillvägagångssätt att mäta humankapitalet är det inkomstbaserade 

tillvägagångssättet och är baserat på den avkastning en individ får från individens tid på 

arbetsmarknaden utifrån investeringen i utbildning. Till skillnad från de andra två metoderna 
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är inkomstmetoden baserad på framtida avkastningar utifrån en investering, med andra ord 

output, jämfört med de tidigare som är mer fokuserade på investeringen, det vill säga input. 

(Jorgenson & Fraumeni, 1992, s. 310)  

Genom att fokusera på inkomstmöjligheterna för varje person värderas humankapitalet utifrån 

priser på marknaden, eftersom marknadspriserna förklarar värdet på variabler inom 

humankapitalet, som i sin tur kommer utifrån tillgång och efterfrågan på marknaden. Att 

dessutom göra noggranna tidslinjer över en individs livstid samt att tolka framtida 

svängningar i löner och arbetslöshet, blir det därför relativt enkelt att kunna prediktera 

framtida avkastningar. (Graham & Webb, 1979, s. 223) Nackdelen med det inkomstbaserade 

tillvägagångssättet är att metoden förväntar sig att det är en perfekt arbetsmarknad, vilket det 

inte är. Den tar exempelvis inte hänsyn till konjunktursvängningar som kan påverka både 

löner och arbetstillfällen och inte heller olika fackföreningars påverkan på löner.  

3.5.1.4 Fokusering på framtida mätningar av humankapital  
Begreppet humankapital må ha varit ett vedertaget begrepp som har undersökts och använts 

under många årtionden, men humankapitalets behandling inom organisationsforskning är ett 

relativt nystartat forskningsområde. De tidigare mätningarna och beräkningarna kring 

humankapital möjliggör utmaningar för framtida forskning och teoriutveckling om vilken roll 

humankapitalet faktiskt har inom en organisation. Det fokuseras framförallt inom 

framträdande, mätning och omgivning. (Wright & McMahan, 2011, 100 ff) 

Skillnaden mellan en individs och en organisations humankapital är vital när det kommer till 

forskning kring humankapital inom organisationer. På ett sätt går det att påstå att en 

organisations humankapital är en funktion av summan av det individuella humankapitalet 

inom en organisation. Däremot menar Wright & McMahan (2011) att funktionen inte behöver 

vara linjär eller positiv. De menar att den naturliga funktionen mellan de två variablerna beror 

på något som de kallar för framträdande fenomenet. Ployhart & Moliterno (2011) definierar i 

sin studie humankapitalet som en enhet som är skapad utifrån framträdandet av en individs 

kunskap, färdighet, förmåga och andra egenskaper (KSAO). De testade individuella skillnader 

i KSAO och konstaterar att kunskapen om skillnaderna kan bli en värdefull resurs för en 

organisation (Ployhart & Moliterno, 2011, s. 144).  

Det fokuseras även på mätning. Problemet med framträdandet leder till att mätningarna av 

individers humankapital blir problem för att beräkna humankapitalet hos organisationer. Det 

finns olika förslag på hur mätningen ska gå till på bästa möjliga sätt. Ployhart & Moliterno 

(2011) föreslår att mätningarna ska ske på individnivå och därefter bli aggregerad upp till 

organisationsnivå. En alternativ lösning är att mäta humankapitalet på organisationsnivå. Då 

uppkommer det däremot några problem eftersom mätningarna ignorerar 

framträdandeprocessen och missar variationerna hos de olika arbetarna i organisationen. 

Exempelvis kan en grupp prestera bra på grund av att gruppen har högt individuellt 

humankapital och medelmåttigt framträdande eller medelmåttigt humankapital och högt 

framträdande. (Ployhart & Moliterno, 2011, s. 144)  

Något som det kommer fokuseras extra på i framtiden är, enligt Wright & McMahan (2011), 

individers olika omgivningar ingår som omfattar humankapitalet. Den individuella 

omgivningen identifierar att varje individ har egenskaper som omfattar humankapitalet hos en 

organisation. Därefter bidrar organisationen med en social omgivning bland alla anställda då 

de arbetar som en grupp och måste sammarbeta för att utföra ett bra arbete. Slutligen 

fokuseras det på uppgiften och omgivningen kring uppgiften (Wright & McMahan, 2011, s. 

101). 
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3.5.2 Humankapital i olika branscher 
Hur humankapitalet kan värderas inom en organisation beror ofta på vilken bransch som 

organisationen är verksam inom. I Sverige där omsättningen bland tjänsteföretagen ökar kan 

det bli särskilt viktigt att värdera humankapitalet bland olika branscher (Statistiska 

Centralbyrån, 2014). Inom alla branscher är självklart humankapital viktigt men inom bland 

annat tjänsteföretag och kunskapsföretag är det grundläggande att humankapitalet bibehålls 

inom företaget och fördelas ordentligt bland de anställda.  

I en studie av Unger et.al (2009) gjordes det tester på hur humankapitalet påverkar ett bolags 

eller en entreprenörs framgång och om det skiljer sig inom olika branscher. Anledningen till 

att de gjorde den undersökningen är för att entreprenörer under lång tid har varit intresserade 

av relationen mellan humankapital, speciellt utbildning, kompetens och ett bolags framgång. 

(Unger et.al, 2009, 341)  

En av undersökningarna som testades i Unger et.als (2009) studie var om relationen mellan 

humankapital och framgång skiljer sig mellan lågteknologiska- och högteknologiska 

branscher. Hypotesen för studien var att relationen mellan humankapital och framgång är 

högre i högteknologiska branscher. Motivationen till hypotesen var att högteknologiska 

företag involverar användandet av mer sofistikerade och komplexa tekniker vilket i sin tur 

kräver specifika kunskaper. Resultatet för studien visade däremot att det inte var någon 

signifikant skillnad mellan högteknologiska-och lågteknologiska branscher (Unger et.al, 

2009, 345). 

I en studie av Kianto et.al (2010) om hur det intellektuella kapitalet skiljer sig åt mellan 

tjänsteföretag och produktföretag, blev resultatet att framförallt humankapitalet var den 

variabeln inom intellektuellt kapital som varierade allra mest bland de olika typerna av 

företag. Författarna förklarar att just det resultatet är logiskt och lätt att förstå eftersom vikten 

av humankapital är mer tydlig bland tjänsteföretag då företagen förlitar sig på deras tillgång 

av personal för att producera tjänster. Fokuseringen på humankapitalet blir även viktigt när 

tjänsteföretag ska redovisa deras bokförda värde för företaget, då humankapitalet omfattar en 

stor del av företagets tillgångar (Kianto et.al, 2010, s. 314). 

3.5.3 Humankapitalteorin 
En av humankapitalteorins grundare Gary S. Becker (1975) påvisar att humankapitalet inte 

längre anses vara omtvistat, utan är något som utgör en betydande tillgång för dagens företag 

och att nyttan och relevansen inte enbart används i ekonomiska sammanhang, utan även i 

samhälleliga aspekter (Becker, 1975, s. 15). En av grundpelarna till humankapitalteorin är att 

medarbetarnas strävanden att utöka deras kompetensnivåer ses som individuella 

investeringsbeslut. Människor vill bli kompenserade för deras investeringar i humankapital 

förutsatt att människor tenderar att försöka maximera deras ekonomiska fördelar över 

livstiden. De relevanta investeringarna för humankapitalteorin är utbildning eller ytterligare 

kunskaper genom arbetslivserfarenhet och nyförvärvad kunskap ses därför som en livslång 

investering. Genom att väga för- och nackdelar väljer individen den investering som genererar 

bästa möjliga utfall för individen där fördelar kan vara ickemonetära utfall och bättre 

möjligheter på arbetsmarknaden och nackdelarna blir då exempelvis inkomstbortfall som 

uppstår när individen ska uppnå fördelarna. (Becker, 1975, s. 18 ff)     

Då kunskap är en annan grundpelare i humankapitalteorin gör Becker (1975) en uppdelning 

av kunskap som han benämner allmän och specifik kunskap. Allmän kunskap är precis som 

det låter, vad som skulle kunna kallas för allmänbildning, och är användbar oavsett vilken 

arbetsplats en anställd har. Den allmänna kunskapen införskaffas genom studier i olika 

former, så som högskola eller dylikt. Den specifika kunskapen ökar prestationen samt 
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produktiviteten på en arbetsplats och sker genom rekrytering, introduktion och de 

praktikperioderna som nyanställda genomgår i olika delar av en organisation. Becker (1975) 

menar därför att så länge den investerande verksamheten drar mer nytta av den utvecklande 

kompetensen än vad andra verksamheter kan ha, ska kunskapen eller kompetensen ses som 

specifika. (Becker, 1975, s. 37 ff)   

En tredje form av kunskap som kallas för uppgiftsspecifik kunskap har tillkommit efter 

Beckers tid. Den uppgiftsspecifika kunskapen är en betydelsefull källa för en individs 

löneutveckling då den kunskapen motsvarar hälften av vad de kallar för ”medium-skilled”:s 

löneutveckling och motsvarande fjärdedel av de arbetarna med ”low-skilled”- och ”high-

skilled”:s löneutveckling. (Gathman & Schönberg, 2007, s. 6)  

Humankapitalteorin var ursprungligen utvecklad för att förklara variationer i ekonomiska 

avkastningar hos anställda (Becker, 1962. s. 10). Det kopplar Cassar (2006) vidare till vilka 

ekonomiska avkastningar som entreprenörer söker när de startar ett nytt bolag. Han menar att 

entreprenörer strävar efter att erhålla ekonomisk avkastning utifrån deras riskfyllda aktiviteter 

som är relaterat till investeringar i humankapitalet. Därför borde, enligt Cassar (2006), 

entreprenörers humankapital vara positivt associerat med preferenser från olika risknivåer och 

tillväxt (Cassar, 2006, s. 611).       

Vikten av humankapitalteorin och hur det tidigare har gjorts otillräcklig forskning inom 

området är något som Sweetland (1996) har undersökt närmare. Han menar att tidigare 

läroböcker som underlättar studier av utbildning och ekonomi bidrar till humankapital 

(Sweetland, 1966, s. 356). Däremot förklaras det vidare att på grund av begränsade 

publiceringar, vaga presentationer av historik och alternativa metoder som innefattar området, 

inte räcker till för att beskriva humankapitalteorin. Den kritiska utgångspunkten i Sweetlands 

(1996) studie har varit att genom att fokusera på undersökningar som har utförts under den tid 

då området var ledande försöker han att utföra en mer omfattande förståelse av teorin genom 

att använda sig av betydande metoder som stödjer humankapitalteorin. Han menar att om 

människor får den kunskapen kan den också användas för att tolka betydelsen av 

forskningsstudier som avslutades efter grunderna för teorin. Det kan även informera framtida 

forskare inom humankapitalteorin och därför förbättra empiriska tekniker och metodologiska 

ansatser inom området. På det sättet kan förståelsen kring humankapitalteorin förbättras för 

många olika parter. (Sweetland, 1996, s. 356)   

3.6 IC™-rating modellen 
Då vår undersökning har som syfte att beskriva hur banker resonerar kring nyetablerade 

företags humankapital och risk vid kreditbedömning har vi valt att definiera humankapitalet 

genom att förklara IC™-modellen där humankapitalet är en betydande faktor för modellen.  

IC™-rating modellen konstruerades av Jacobsen, Hofman-Bang och Nordby Jr (2005) där de, 

utifrån bland annat Leif Edvinssons arbete om intellektuellt kapital (Edvinsson & Malone, 

1997), kom fram till en modell som innehåller tre huvudsakliga områden inom det 

intellektuella kapitalet. De olika områdena är organisatoriskt, strukturellt kapital, 

humankapital och relationellt kapital, och de områdena förklarar det intellektuella kapitalets 

bidrag till företagets inre effektivitet, se figur 3 (Jacobsen et.al, 2005, s. 572).   
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Figur 3. IC™-rating modellen enligt Jacobsen et.al (2005), s. 572 
 
Det organisatoriska kapitalet består av två olika delar. Den första delen är företagets 

immateriella rättigheter som exempelvis omfattar patent och licens. De immateriella 

rättigheterna kan ses som den mest subtila delen av det strukturella kapitalet då det existerar 

en marknad där rättigheterna kan köpas eller säljas på marknaden. Det organisatoriska 

kapitalet består även av process- och systemkapitalet vilket kan beskrivas som alla interna 

processer inom organisationen, exempelvis rekryteringsprocessen, marknadsföring, 

projektmodeller och IT system. De konstaterar att det organisatoriska kapitalet är en viktig del 

i det intellektuella kapitalet och utan det har företaget inga organisationskunskaper så som 

metoder, processer och system utan endast individuella kunskaper (Jacobsen et.al, 2005, s. 

573). 

Relationellt kapital, eller det externa strukturella kapitalet består av en organisations externa 

relationer. Det relationella kapitalet fokuserar på nätverket och relationerna med leverantörer, 

distributörer, kunder och även organisationens varumärke. (Jacobsen et.al, 2005, s. 574)  

Humankapitalet förklaras som den vitalaste delen av det intellektuella kapitalet och har blivit 

bland den viktigaste immateriella tillgången i organisationer världen över (Jacobsen et.al, 

2005, s. 571 ff). Nyckelfaktorerna är de anställdas kunskap, deras färdigheter, förmågor, 

innovationsnivå och erfarenhet. För att företag ska ha möjlighet att tillämpa arbetarnas 

förmågor och färdigheter måste organisationen inneha goda kunskaper om deras struktur i 

allmänhet, så att arbetarnas förmågor kan tillämpas i olika grupper, som i sin tur kan medföras 

inom hela organisationen och bli en del av organisationens strukturella kapital (Jacobsen et.al, 

2005, s. 571 ff). IC™- rating modellen delar in humankapital i två olika kategorier: 

1) Ledningsgruppen. Ledarnas ledarskapskvalité, kommunikationsförmåga, strategiska 

kompetens och andra viktiga faktorer utgör ledningens humankapital.  
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2) Medarbetare. Värderingar kring lojalitet, motivation, kompetens och erfarenheter ses 

som vitala. De faktorerna kring medarbetarna är väldigt viktiga eftersom det inte är 

själva kunskapen i sig som skapar värdet utan hur det appliceras inom organisationen.  

  

3.7 Sammanfattning teorimodell 
I studien utgår vi ifrån att kreditbeslut påverkas bland annat av två faktorer, riskbedömningen 

och humankapitalet (se figur 4).  

 

 

Figur 4. Sammanfattande teorimodell 
 

Riskbedömningen har stor inverkan på kreditbeslutet. I sin tur finns det sedan flertalet 

underliggande variabler som påverkar riskbedömningen. Daniel Kahneman och Amos 

Tverskys (1979) prospektteori är en av de faktorer som påverkar riskbedömningen. 

Prospektteorin menar att människor inte behöver vara rationella och att de kan emotionellt 

påverkas när de fattar beslut kring risk. Det innebär att människor inte är benägna att ta lika 

stora risker om det innebär att de kan förlora pengar i jämförelse med om det skulle finnas en 

möjlighet att vinna pengar. Ur riskbedömningsperspektiv innebär det att banktjänstemän kan 

värdera risker “felaktigt” och avslår krediter för de själva anser att risken är för hög. Ett 

tillvägagångssätt som kan motverka det är kreditscoring. UC (Upplysningscentralen) erbjuder 

olika tjänster där en av dem är kreditscoring. Scoringen går ut på att maskinellt skapa en 

riskprofil av ett företag baserat på de värden som finns i företaget. På så vis minskar den 

mänskliga påverkan på kreditbeslutet eftersom två olika företag med samma värden kommer 

att generera lika riskprofiler och få samma rekommendation i fråga om kredit.  

 

Andra faktorer som påverkar riskbedömningen är kapitalstruktur, säkerhet, riskbenägenhet 

och finansiell ställning. En stark kapitalstruktur påverkar kreditchanserna positivt för ett 

företag, medan en svag kapitalstruktur påverkar chanserna negativt (Miller & Murphy Smith, 

2002, s. 67). Säkerheter i ett företag ska fungera som ett substitut om amortering av lånet 

uteblir, varpå det får en viktig roll i riskbedömningen av ett företag. Riskbenägenheten 

påverkar även riskbedömningen eftersom hög riskbenägenhet genererar en större risk för 

bankerna. Någonting som kan kompensera för den höga riskbenägenheten är att företaget har 
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en stark finansiell ställning. På så vis kan även företag med hög riskbenägenhet få kredit 

beviljad. Samtidigt kan inte företag med låg riskbenägenhet tillgodoräkna sig krediter 

eftersom företag med låg säkerhet ändå kommer ha svårt att bli beviljade kredit, oavsett vad 

de har för riskbenägenhet. (Bruns & Fletcher, 2008, s. 186) 

  

Humankapitalet kan också påverka riskbedömningen då humankapital är en svårberäknad 

immateriell tillgång i ett företag. Beckers (1975) humankapitalteori fokuserar bland annat på 

kompetens inom ett företag. Kompetensen kan delas in i två delar; ägarens kompetens och 

anställdas kompetens. Becker nämner även att humankapitalet är en betydande tillgång för 

dagens företag men att det är svårt att beräkna humankapitalet. Anställdas kompetenser och 

bidrag till företag går att redovisa som goodwill inom företag men det går inte med ägarens 

kompetens.  

 

Då Wright & McMahan (2011) påstår att användandet av humankapitalet måste utvecklas i 

framtiden kan det konstateras att mätningarna och beräkningarna av humankapitalet 

fortfarande är diffusa och ofullständiga. Det leder till att humankapitalet som tillgång för ett 

företag kan vara svårt att beräkna. För ett nystartat företag som ska ansöka om lån och där 

begränsad historik finns tillgänglig är humankapitalet en extra vital variabel för företaget och 

därför också beräkningarna och mätningarna av humankapitalet. Eftersom det inte existerar 

någon tidigare historik leder det till att bankerna har begränsad information när de ska göra ett 

kreditbeslut.   

 

Dessutom skiljer sig fokuseringen på humankapital åt beroende på vilken bransch som 

organisationen är verksam inom (Kiano et.al, 2010, s. 314). Därför kan humankapitalet spela 

en ännu större roll vid bankers kreditbeslut och även påverka riskbedömningen. Ett 

kunskapsföretag där en stor del av företagets tillgångar består av personal leder till att 

värderingen av humankapital blir oerhört vital.  

 

Genom humankapitalteorin går det att redovisa hur betydande individers investering i 

utbildning är samt kunskapen hos individerna (Becker, 1975, s. 37 ff). Det leder till att ju mer 

anställda har investerat eller har tänkt investera i utbildning, desto mer kan det påverka 

bankers syn på ett företags humankapital. Ett nystartat företag med många välutbildade och 

kompetenta anställda kan utgöra en stor betydande tillgång för ett företag som ska ansöka om 

ett lån hos en bank.   
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4. EMPIRI 
 ___________________________________________________________________________  

I det här kapitlet redovisar vi de sammanfattningar som gjorts utifrån de olika intervjuerna 

och aktörerna. Vi har valt att dela upp intervjuerna var för sig för att lättare kunna studera 

några eventuella skillnader aktörerna i mellan, som redovisas i analyskapitlet. Inom varje 

intervju har vi valt att dela upp intervjun i två delar, där den första delen behandlar 

kreditgivningsprocessen samt risk, och den andra delen humankapital. Empirin är skriven 

utifrån transkriberingarna vilket medför ett mer vardagligt språk genom kapitlet. 

 ___________________________________________________________________________  

4.1  Bank Syd 

4.1.1 Bank Syd om kreditgivning 
Innan kredit kan beviljas hos bank Syd finns det vissa formaliakrav som måste uppfyllas. Till 

att börja med vill banken träffa personen/personerna bakom projektet och även granska 

affärsplanen de har skapat. Det för att få en uppfattning om vad det är för typ av projekt och 

vilka som ska styra det. Det är även viktigt att granska den marknad som företaget kommer att 

verka inom, vilket leder till att det är positivt om kunden har gjort en SWOT-analys eller 

någon annan form av marknadsundersökning. I den inledande fasen är det även viktigt att 

granska hur mycket företagaren själv är villig att gå in med i projektet, alternativt om de är 

villiga att borga. Skulle de inte vara villiga att gå in med eget kapital så finns det belägg att tro 

att de inte tar projektet på allvar, varför banken vill undersöka det tidigt i 

kreditgivningsprocessen. Innan en sammanfattning kan göras vill banken även se någon form 

av kassaflödesanalys. Kassaflödesanalysen kan spegla företagets återbetalningsförmåga och 

ger en indikation om kunden kommer ha möjlighet att amortera och betala räntor. 
 

När det rör sig om förvärv av bolag eller en start av ett nytt bolag handlar det oftast om ett 

investeringslån och då undersöker bank Syd om det finns möjlighet att gå ihop med andra 

kapitalgivare som Norrlandsfonden eller Almi. Det går även att slå ihop sig med andra 

banker, men det gäller sällan för små företag.  

 

När bitarna till slut faller på plats tar bank Syd ställning till om de tror på det här projektet 

eller inte och kan därifrån bevilja eller neka krediten. 

 

”De viktigaste faktorerna för att bevilja kredit hos ett nystartat småföretag 

är återbetalningsförmågan, säkerhet, förhållandet mellan eget och lånat 

kapital samt skötselinformation.”  

 

Med återbetalningsförmågan menas den ekonomiska bärigheten i projektet, om kassaflödena 

kommer att räcka till. Säkerhet är också viktigt men kommer alltid på andra plats i förhållande 

till återbetalningsförmågan. Bank Syd bedriver ingen riskverksamhet där de måste gå in i 

företaget efter något år. Om kassaflödena inte räcker till finns det ingen nytta med säkerheten. 

Detsamma gäller förhållandet mellan eget och lånat kapital som måste uppbringa en viss 

balans. Därefter är även skötselinformation viktig. Är privatpersonen sedan tidigare kund hos 

bank Syd finns redan skötselinformation, ett track-record som innehåller viktig ekonomisk 

historik och fakta om kunden. Har bank Syd ingen tidigare ekonomisk information om 

personen/personerna bakom projektet blir förberedelserna inför bankmötet (analyser m.m.) 

betydligt viktigare. I sådana fall kan det även vara intressant att finna andra samarbetspartners 

att koppla till projektet. 
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Vid riskbedömningen av ett nystartat företag försöker bank Syd se framåt. De ser även på 

andra verksamheter inom samma bransch, med samma geografiska positionering, liknande 

typ av verksamhet och liknande typ av tjänst eller vara. På så vis skapar sig banken kunskap 

på den regionala nivån och kan, utifrån att granska andra, skapa sig en realistisk uppfattning 

om projektets möjligheter. Det kan ge en god indikation om hur mycket verksamheten kan 

komma att omsätta och hur långt de kan gå med de ambitioner kunden har. I alla fall finns 

inte den här möjligheten då projektet visar på nya och oidentifierade marknader. Då är det 

viktigt för banken att noggrannare göra en värdering utifrån affärsplanen och att vara mer 

försiktiga vid riskbedömningen. Banken har även rätt att göra en kreditupplysning på 

personerna bakom projektet, och resultaten är även någonting som vägs in vid 

riskbedömningen. Det eftersom det finns en uppenbar korrelation. Har kunden misskött sin 

privata ekonomi finns det stor risk att kunden även missköter företagets ekonomi. Vid 

konsumentkreditgivning hade det behövts mer belägg för att kunna ge avslag. Vid ett sådant 

här fall, med ett nystartat småföretag, säger banken att de inte är intresserade rent 

affärsmässigt, byggt på den uppkomna informationen från kreditupplysningen.  

 

Bank Syd använder sig inte av kreditscoring i inköpt form utan gör sin egen scoring genom 

manuell inmatning. Oftast är det återbetalningsförmågan och kassaflödet som banken utför en 

scoring på. Banken sätter olika rating-nivåer på dels risk och dels finansiella påfrestningar 

som egentligen återspeglar resultaträkningen. Detsamma görs på den finansiella 

motståndskraften med soliditet som kan återspegla balansräkningen. Viktigast är, som sagt, 

kassaflödet, men även hur mycket kunden själv är villig att gå in med i projektet. Framförallt 

måste förhållandet mellan lånat, eget eller finansierat kapital vara godtyckligt. Inte bara för 

banken, utan även för kunden. Detta eftersom branscher ser olika ut. Scoringen kan även se 

olika ut beroende på om företaget kommer att vara verksamma inom tjänste- eller 

varusektorn. Soliditeten bör överstiga 20 % så att företaget ska kunna stå emot några dåliga år 

utan att behöva försättas i konkurs, men det kan variera beroende på bransch. Utifrån det gör 

banken sedan en prognos som lämnas in. Allt, inklusive prognosen, är endast en stor 

uppskattning eftersom det rör sig om ett nytt företag och det därför inte finns någon valid 

historik.  

 

Kapitalstrukturen spelar en stor roll i beslutet att bevilja eller neka kredit. Som policy har 

bank Syd att kapitalstrukturen ska utgöras av 50 % eget kapital och 50 % lånat. Det lånade 

kapitalet ska även ha amorterats av på 5 år. Skulle det röra sig om att kunden ska starta ett 

holding bolag rör det sig mer om ett blancolån eftersom aktierna egentligen inte har något 

värde. För att minska kreditrisken tittar banken på vad som gör att holdingbolaget kan 

amortera, vilket är utdelningar baserade på det resultat som det underliggande bolaget 

redovisar. När det rör sig om nystartade företag är det relativt lika. Det finns även en variation 

mellan branscher. Ett nystartat företag inom tjänstesektorn, exempelvis konsultbolag, behöver 

inte lika mycket pengar. För ett bemanningsföretag kan det vara attraktivt att använda sig av 

checkkrediter eftersom de kan laborera med olika finansieringsformer så som fakturabelåning. 

På så vis behöver de inte gå in med lika mycket kapital.  

4.1.2 Bank Syd om humankapital  
För bank Syd är humankapital någon form av tillgång som ett bolag besitter, men som inte går 

att översätta i fasta mått. Humankapitalet medför att bolaget kan bedriva sin verksamhet på ett 

visst sätt. Det humankapital som ägarna besitter går inte att omsätta i balansräkningen, men 

det humankapital som de anställda besitter går att redovisa som en goodwill-post, vilket 

främst är viktigt vid försäljning av företaget. 
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Humankapitalet går att dela in i två nivåer, den ena på ägarnivå och den andra på anställd 

nivå. Humankapital kan motsvaras med goodwill, och då menar banken på anställd nivå. Ett 

exempel på det är ett företag i Skellefteå som arbetar med reklam åt stora företag som Nike. 

Hos det företaget spelar humankapitalet en stor roll, medan det i andra branscher inte behöver 

ha lika stor inverkan av vad de anställda har för humankapital. Ett exempel kan vara en 

mekanisk verkstad, där är det inte av lika stor vikt om de anställda har en högskoleexamen. 

Samtidigt är det viktigt att de anställda har den kunskap som behövs för att kunna reparera 

bilar. Om krediten istället avser ett förvärv av ett företag där det förvärvade företagets kapital 

består av de anställda, företaget består endast av humankapital, är det viktigt att personalen 

stannar kvar efter förvärvet. Annars tappar företaget sitt värde efter förvärvet och krediten blir 

betydligt mer riskfylld.  

 

På ägarnivå är humankapital också viktigt och i bank Syds riskbedömning finns det till och 

med en punkt som går att relatera till humankapital. Punkten utgår ifrån nyckelpersonerna i 

företaget och en bedömning av hur pass beroende företaget är av de personerna. Hur skulle 

företaget påverkas om någon av nyckelpersonerna försvann? Ett exempel kan vara en 

verkstad som reparerar bilar som byter ägare. Den nya ägaren kan också reparera bilar, men 

kommer inte ha samma förutsättningar att bedriva verksamheten gynnsamt eftersom han inte 

har en ekonomisk insikt. Då spelar humankapitalet en stor roll.  

 

Kreditgivningsprocessen kan påverkas positivt av humankapitalet. Ju mer kunskap inom 

branschen eller tidigare erfarenhet desto bättre anser banken ur kreditsynpunkt. Det är många 

som har jobbat inom den bransch de sedan väljer att starta ett eget företag inom. Det innebär 

att de redan kan ha kontaktnät vilket kommer att gynna deras nya verksamhet. I vissa fall kan 

kunden tidigare ha varit ett företags ansikte utåt, som har skrivit kontrakt med företagets 

kunder och i stort sett skött företagets affärer. I ett sådant fall, när kunden väljer att starta ett 

konkurrerade företag, finns det mer underlag för att kunden kommer att lyckas än om kunden 

sedan tidigare inte har så stor insikt i branschen. Det är någonting som banken anser vara 

mycket positivt vid bedömningen av risken.  

 

Extra viktiga faktorer inom humankapitalet är track-record, tidigare erfarenhet samt bra 

omdöme. Med track-record menar banken vad kunden har gjort tidigare. Det handlar till viss 

del om tidigare erfarenhet men kan även omfatta hos vilket företag kunden sedan tidigare 

varit verksam inom. Har kunden arbetat på ett väl fungerande, stort företag med exempelvis 

försäljning och varit framgångsrik, ökar det förtroendet från bankens sida. Idag kan alla 

skriva, eller få hjälp att skriva, en bra affärsidé vilket innebär att affärsidéen inte alltid bevisar 

så mycket. Det gäller för alla branscher. En duktig mekaniker kommer att få sina kunder på 

grund av det väl utförda arbetet, medan någon som skrivit en väl utformad affärsidé men inte 

kan reparera bilar kommer att få problem. Det bevisar vikten av tidigare erfarenhet inom 

branschen. En annan viktig faktor är att kunden har ett bra omdöme och inte tidigare gjort 

bort sig på orten. Det kan handla om att ta hand om kunderna. Företageren kan vara duktig på 

sitt arbete men ha ett dåligt kundbemötande. I sådana fall vill inte kunderna prata med 

företagaren och kommer vända sig till någon annan. Som företagare är det viktigt att kunna 

byta skepnad och bli en öppen och trevlig säljare så att företaget ska kunna generera någon 

omsättning. Det är inte alla personer som klarar av det. Då är det bättre att vara anställd och 

inte starta eget, alternativt se till så att företaget kan anställa en kundmottagare som kan sköta 

den biten.  

 

Eftersom dagens samhälle kräver service på alla håll finns det en viss vikt av humankapital i 

alla branscher även om det fortfarande finns skillnader.  
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”Bank Syd kräver mer humankapital från tjänsteföretag än av 

produktföretag eftersom tjänsteföretag kräver mer mjuka egenskaper från 

företagaren för att fungera.” 

 

Samtidigt anser banken att skillnaden mellan branscherna kanske inte är så stor som det skulle 

kunna vara tänkt. Även produktföretag behöver besitta en del humankapital för att kunna 

bedriva verksamheten gynnsamt, eftersom det i dagens samhälle alltid är kunden som styr. 

Sammanfattningsvis är humankapital viktigt i alla branscher, men vilka faktorer som anses 

som viktigast varierar stort. 

 

Humankapital är svårt att definiera, någonting som bank Syd inte anser vara ett problem. 

Humankapital är någonting som de alltid har jobbat med och som ingår i vardagen för 

tjänstemännen, även om det inte finns någon direkt förklaring inom banken kring hur 

humankapital ska hanteras. Det är snarare någonting som de arbetar med i alla processer i den 

utsträckning som anses vara nödvändig för det specifika fallet. På banken tänker de mer 

traditionellt och det är svårt att svara på om det är rätt sätt att gå tillväga, eller om det är 

ineffektivt. Då tjänstemännen ändå är medvetna om faktorerna, även om de inte direkt pratar 

om humankapital, bör det inte anses som ett problem. Samtidigt är det en del som banken lagt 

mer fokus på de senaste åren eftersom marknaden förrändrats och dagens samhälle är så pass 

kundstyrt. Att humankapital är svårdefinierat är ändå ingenting som banken anser vara ett 

problem. 

4.2  Bank Nord 

4.2.1 Bank Nord om kreditgivning 
Till att börja med plockar bank Nord in vad det de anser behöva under 

kreditgivningsprocessen. Oftast handlar det om resultat- och balansräkningar, vilket inte finns 

i fall med nystartade företag. Då tittar banken mer på de kommande årens budget och kalkyler 

för den investering som krediten avser. Det kan röra sig om allt från utbyggnationer eller 

investeringar i nya maskiner till förvärv av ett bolag. Utifrån den information banken fått in 

gör de en helhetsanalys. Banken tittar på om bolaget är tillräckligt starkt för att kunna åta sig 

en sådan kredit. Det är då främst återbetalningsförmågan och eventuella kassaflöden som 

analyseras. Utifrån analysen beviljar eller avslår banken lånet. I en del fall kan banken gå med 

på att finansiera en del av lånet, men be kunden vända sig till alternativa källor att finansiera 

resterade del. Det handlar helt om vad banken har fått fram från det analyserade materialet. En 

annan faktor är även personen som står bakom projektet. Är det en gammal kund där banken 

vet att det i tidigare fall har fungerat, underlättar det chanserna till att bevilja kredit. Är det 

istället personer som banken inte har någon tidigare relation med handlar det om en annan typ 

av samspel. 

 

”De viktigaste faktorerna för att bevilja kredit på ett nystartat 

småföretag är att det finns en hållbar affärsidé och personerna bakom 

företaget.” 

 

Det är viktigt att det finns en affärsidé som banken bedömer vara hållbar. Generellt sätt har 

banker svårt att förstå affärsmodeller och affärsidéer. Banker vill ha underlag som de kan 

räkna på, så som maskiner, fastigheter och saker som går att ta på. Skulle det komma in en 

person som har som idé att exempelvis starta ett virituellt hårfärgningslabb, ställer sig banker 

generellt sett mer kritiskt till det eftersom det är svårt att ta på. Egentligen är det ingen större 

skillnad från en postorderkatalog som fanns på 50-, 60- och 70talet, den har bara lite annan 
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affärsmodell. Viktigt när banken tittar på affärsidéen är att de förstår var kunden håller på 

med, bland annat därför är det enklare att bevilja kredit när verksamheten går att “ta på”. 

Utöver det är det även viktigt med den kalkyl som finns. Inte endast att det finns en kalkyl 

som ser lovande ut, utan även att den är gjord på korrekt och ett realistiskt sätt. Eftersom ett 

nytt företag inte har någon balans- eller resultaträkning blir det extra viktigt med en budget 

och en idé om vart företaget är på väg. Utöver det tittar banken även mycket på personerna 

bakom det nya företaget. Det är viktigt vad de ger för intryck, de måste vara seriösa och själva 

tro på projektet samt vara insatta på det ämne som de tänker bedriva sin verksamhet inom. 

Slutligen måste banken göra en analys om företaget klarar av den efterfrågade krediten, vilket 

förhoppningsvis de olika variablerna svarar på.  

 

I vanliga fall värderas risken i ett företag utifrån balansräkningar och värden, så som 

maskiner, kundfordringar, lager eller inventarier. Eftersom banker gillar värden går det utifrån 

den informationen att ta ut pant. Om banken exempelvis uppskattar värdet enligt 

balansräkningen till 10 miljoner kronor så kan de ta god pant. Det vill säga att de lånar ut 

hälften, 5 miljoner kronor, eftersom de då vet att om det värsta skulle hända så kommer de 

inte få ut så mycket som lagret är värderat till. Ett nystartat företag har inga stora värden, 

egentligen inga värden alls. Därför är det, till att börja med, viktigt att banken tror på idéen. 

Sedan kan banken även ta en pant motsvarande den kredit som företaget vill ha. Skulle det 

vara fråga om ett lån på 500 000kr tar banken ut en pant på företagsbeteckningen på 

500 000kr. Det finns vid tillfället inga värden bakom, men efter ett par år har förhoppningsvis 

företaget jobbat upp en balansräkning där panten finns. Fram tills dess kan de istället borga 

för hela krediten eller delvis. På så sätt hanteras risken i ett nystartat företag.  

 

Bank Nord använder kreditscoring från Upplysningscentralen när de värderar mindre företag. 

Är det större företag som ansöker om kredit använder de sig istället av egna scoring-program. 

Exakt vad som ligger till grund för scoringen vet inte Bank Nords tjänstemän. Någonting som 

är meningen för att de inte ska kunna manipulera resultaten. Om spekulationer genomförs, är 

en punkt som scoringen värderar, hur finansiellt starkt bolagets egna kapital är. Då är det 

enklast att se bakåt i tiden på omsättning och resultat. En annan punkt kan vara 

styrelserepresentationer, skulle någon lämna styrelsen skulle det minska scoringen. Även 

andra förändringar inom ett företag kan leda till att de tappar scoring trotts att förändringen är 

till det bättre. Det beror på att förändringar ger ett tecken på att det är någonting som händer 

inom företaget. Att byta namn på bolaget skulle leda till en försämrad scoring eftersom ett 

namnbyte kan indikera på att bolaget håller på att gå i konkurrs. Det är endast spekulationer 

kring vad som ingår i scoringen. Sammanfattningsvis gällande scoringar ligger mycket fokus 

på finansiell information, eget kapital, skuldsättningsgrad, soliditet, omsättning, resultat samt 

flertalet mjuka värden. 

 

Kapitalstrukturen spelar stor roll. Ju starkare finansiellt ett bolag är, desto bättre är det ur 

kreditgivningssynpunkt. Har bolaget lite kapital och mycket skulder ifrågasätter banken om 

det verkligen är rätt kund för dem. Samtidigt kan det också finnas andra parametrar som i 

enskilda fall kan väga upp den bristande kapitalstrukturen, men generellt har den stor 

betydelse vid kreditgivning. 

4.2.2 Bank Nord om humankapital 
Bank Nord har inte någon samlad definition på humankapital, men kan förklaras som den 

samlade kompetensen inom ett bolag. Det kan bland annat vara utbildningsnivån, vad 

företaget har för utbildningsnivå och vad de har det för utbildningskriterier. Det är allt från 

ledningen ner till den lägsta nivån. Utifrån den informationen gör banken en uppskattning.  
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”Det finns inget rangordnat system där olika kompetenser eller 

erfarenheter ger olika mycket poäng, utan det handlar mer om den 

känsla företagets humankapital ger.” 

 

Inom vissa branscher är humankapital viktigare än i andra. Exempelvis konsultföretag kan 

bestå av extremt mycket humankapital, då all kompetens finns hos personalen. Skulle de 

besluta sig för att kliva av finns det ingenting kvar förutom en balansräkning som räcker ett 

par månader.  

 

Bank Nord tittar egentligen inte direkt på ett nystartat företags humankapital, även om det 

smyger sig in under olika stadier i kreditgivningsprocessen. Eftersom det inte finns några 

siffror i ett nytt bolag tittar banken istället på en budget och kanske en proforma balans- och 

resultaträkning. Utöver det så tittar banken även på personerna bakom projektet. Vad de har 

för erfarenheter och vad de har för kunnande. Personen i fråga kanske har arbetat med 

någonting liknande som ger rätt kompetens. Det behöver inte röra sig om att personen har 

arbetat inom samma bransch, utan kan ha erfarenheter från andra ställen som kommer att 

gynna verksamheten. Utav det gör banken en samlad bedömning av vad det är för typer som 

står bakom företaget. Någonting som också är viktigt på redan etablerade företag. Ska de 

exempelvis öppna en restaurang är det bra att ha erfarenhet. Det kan vara erfarenhet från att 

ha arbetat som ledare i ett annat bolag, därefter vilken typ av bolag behöver inte spela lika stor 

roll. Har personen till och med redan arbetat i restaurangbranschen och på så sätt vet hur det 

fungerar är det humankapital som positivt gynnar krediten.  

 

Utbildning och kompetens är viktiga delar av humankapitalet. Vad kunden har för kontakter 

och nätverk är även viktigt för bank Nord. Det är faktorer som faller under den kompetens 

kunden har. En annan viktig faktor är vad kunder har för värderingar. Det är någonting som 

banken upptäcker när de möter kunden. Upptäcker de att kunden säger konstiga saker, som 

kanske till och med går emot bankens egna värderingar, passar de sig för att arbeta 

tillsammans.  

 

Bland kunskapsintensiva företag är det speciellt viktigt med humankapital. Om kunden ska 

starta ett kunskapsintensivt företag där planen är ett sälja bolaget efter tre år försämrar det 

kreditchanserna. Det beror på att risken är stor att personalen inom företaget, som sitter på all 

kompetens och därmed allt kapital, följer med de gamla ägarna av företaget. Banken står kvar 

med krediter i företaget som har tappat allt sitt kapital och i värsta fall har de sålt bolaget till 

personer som banken annars inte skulle välja att göra affärer med. Därför är det extremt 

viktigt med humankapitalet i kunskapsintensiva bolag som exempelvis advokatbyråer eller 

konsultföretag. Däremot om bolaget har investerat i fastigheter eller maskiner där det finns 

värden att ta på, blir inte humankapitalet lika viktigt.  

 

När banken gör en kundanalys prickar de aldrig av humankapital, utan försöker istället fånga 

upp det genom andra faktorer, som exempelvis om företaget har rätt kompetens. Risken med 

humankapital finns alltid, men i företag med stor andel humankapital kan banken istället säkra 

upp risken på andra sätt. Det kan vara någon form av borgen, i en del fall kan det finnas ett 

moderbolag, som banken vet fungerar bra och därför kan gå in och borga. Banken kan även 

ställa upp allmänna villkor tillsammans med företaget. Det kan röra sig om att företaget inte 

får säljas utan bankens medgivande, eller att bolaget inte får göra utdelningar för än bestämda 

krav på exempelvis likviditeten är uppfyllda. Några specifika krav på hur risken med 

humankapital ska hanteras finns inte eftersom banken inte separat värderar eller analyserar 

humankapital.  
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4.3 Bank Väst 

4.3.1 Bank Väst om kreditgivning 
Kreditgivningsprocessen är komplicerad. Till att börja med så vill Bank Väst gärna att 

kunden inte bara dyker upp på kontoret och uppger att denne vill ansöka om ett lån. Banken 

vill gärna ha någon slags information eller historik om kunden som de kan granska och ta 

ställning till därefter. Det genomförs också alltid en research på kunden som vill ta ett lån och 

då tar banken hjälp ifrån bland annat upplysningscentralen för att erhålla information. Det är 

oerhört viktigt att göra en upplysning på alla potentiella kunder som kommer in och ansöker 

om lån, eftersom banken försöker undvika att ge ut lån till kunder som kan ses som oseriösa. 

Därefter beroende på vad kunden har för kunskaper kring bokföring och siffror, ser banken 

gärna att kunden har tidigare fått hjälp från en redovisningsbyrå eller ekonom. I många fall 

har kunden med ett eget företag inte siffror eller bokföring som sin starkaste sida. De vill 

gärna undersöka vad det är för antaganden som kunden gör kring kundens egna 

kassaflödesanalyser med mera.  
 
Viktiga makrofaktorer som banken tittar närmare på är vilken typ av bransch som kunden är 

verksam inom och vad det föreligger för risker med att vara verksam inom just den branschen. 

Därefter tar även Bank Väst hänsyn till konjunkturen i samhället vid den tidpunkten, då 

konjunkturen spelar en stor roll i hur verksamt ett företag kommer att vara. Däremot är det 

allra viktigaste med kreditgivningsprocessen att göra en research på individen bakom 

företaget som vill ta lån. 

 

Viktiga frågor kring kunden blir att undersöka vad kunden har för arbetserfarenhet. Skulle 

exempelvis en kund som har varit verksam och arbetat som bagare under ett antal år och nu 

vill starta ett eget bageri, ses det som mer fördelaktigt, för då kan banken konstatera att 

kunden är insatt i branschen. Däremot skulle banken bli mer varsam med att ge ut ett lån till 

en kund som tidigare har arbetat som snickare men nu vill öppna sitt eget bageri, eftersom 

kunden då inte har varit insatt inom den branschen tidigare. Risken blir då att kunden ger sig 

in i en verksamhet med begränsade kunskaper, vilket kan ses som riskabelt utifrån en 

långivares perspektiv. Därför är det alltid säkrare för banken om kunden har arbetat inom den 

bransch och har erfarenheter kring den bransch som kunden vill vara verksam inom.  

 

För att sammanfatta vad Bank Väst tittar på när det kommer till kreditgivning till kunder, är 

det först och främst siffermaterialet i form av kassaflödesanalyser och budgetar och hur 

trovärdigt det är. Därefter är personliga egenskaper och det finansiella kapitalet viktiga, för 

det är ingen bank som lånar ut 100 % av det önskade beloppet. Kunden måste lägga in en 

kontantinsats själv och i förhållande till hur de på banken bedömer risken med företaget blir 

kontantinsatsen mer eller mindre.   
 

De faktorer som är viktigast för att bevilja kredit är bland annat vilken bransch som företaget 

är verksam inom, personliga egenskaper, vem Vd:n är och dennes kunskap och erfarenheter 

samt siffermaterialet och trovärdigheten. Därefter beror det på om kunden ska köpa ett 

befintligt företag eller om kunden ska starta upp en helt ny verksamhet som inte existerar. Att 

starta upp en helt ny verksamhet kan medföra stora risker och då anser de på banken att det är 

bättre att kunden vänder sig till riskkapitalister istället för att vända sig till banken. De 

poängterar att banken ska hjälpa till med att finansiera kunder, men att det inte ska 

riskfinansiera kunder för det är inte deras uppgift. Ett nystartat företag innebär alltid en större 

risk, det är bara titta på statistiken. Har företaget klarat sig till år fem brukar risken minska. 

Första åren innebär alltid större risk för företagare.   
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Som tidigare nämnt tittar de på Bank Väst mycket på företagets kassaflödesanalys för att 

kunna uppskatta återbetalningsförmågan till banken. Ett företag har tre åtaganden; skatt, 

räntor och amorteringar. Med marginal ska företaget klara av en viss avvikelse i siffror och 

den avvikelsen beror oftast på risken hos företaget och branschen.  

 

”Det är därför banker ofta kräver ett stort eget kapital och kontantinsats 

hos nystartade företag där de gärna ser att företaget erhåller minst 30-35% 

eget kapital.”  
 

Kreditscoring är något som används hos Bank Väst. Dels använder de sig av kreditscoring 

och dels har de egna ratingmodeller beroende på storleken på företaget. Handlar det om små 

företag är det kreditscoring som används och mer avancerade modeller vid större företag. Då 

det inte går att göra kreditscoring på nystartade företag där det inte finns någon tidigare 

historik riktas fokusen, som tidigare nämnt, på ägaren. Vid små företag tittar banken på 

tidigare bokslut och det är en tjänst som de köper från kreditupplysningen för att titta närmare 

på olika riskfaktorer. Bankens egen ratingmodell består utav två delar, där det dels är siffror 

och även något som de kallar för mjuka faktorer som innebär mer objektiva bedömningar och 

jämförelser med andra liknande företag.   
 

I ett nystartat företag ser gärna banken en kapitalstruktur hos kunden som involverar så 

mycket eget kapital som möjligt, vilket ofta, enligt banken, förklarar storleken på 

engagemanget och vad för slags säkerhetsmassa som finns inom företaget. En realtillgång 

som exempelvis en industrifastighet har ett realt värde, men om ett företag finansierar banken 

via företagshypotek som exempelvis kundfordringar med mera så innebär det en risk för 

banken. Anledningen beror på att det finns en risk att antalet kundfordringar minskar hos 

företaget och då får företaget svårare att finansiera banken. Rörelsekapital går däremot att 

finansiera på ett mindre företag beroende på dess storlek för då finns det en underliggande 

faktura som säkerhet i och med företagshypoteket. Maskiner och inventarier är i princip 

samma sak för då har företaget en direkt säkerhet som inte ingår i den normala förlagsmassan 

och det minskar risken för banken. 

4.3.2 Bank Väst om humankapital 
Ett företag kan ju inte belåna en människa. Har banken ett kunskapsföretag som potentiell 

kund är det viktigt att titta på om företaget exempelvis är beroende av två arbetare och 

sannolikheten av de två arbetarna försvinner från företaget genom uppsägning eller liknande. 

Är sannolikheten hög innebär det en stor risk för banken och även för företaget. Banken tittar 

närmare på om det finns något kompanjonavtal, incitamentprogram, delägare och vad som får 

arbetarna att stanna kvar på företaget.  

 

”Kreditgivningsprocessen blir svårare för banker om mycket hänsyn tas till 

humankapitalet då det är svårare för en bank att finansiera ett företag som 

är beroende av humankapital.” 

 

Ett sådant företag är beroende av mycket kapital i början då det finns en brist på materiella 

tillgångar. Många gånger krävs det inte bara kapital från en bank utan även från 

riskkapitalister eller affärsänglar.  

 

Om det är några faktorer inom humankapitalet som banken tittar närmare på är oklart, men 

inom de nystartade företagen omfattas det oftast av en eller två personer och därför blir 

ägarens kompetenser viktiga. Exempelvis om ägaren har arbetat som dataprogrammerare i 

femton år framgångsrikt i ett företag och därefter hoppar av för att starta ett eget företag, blir 
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det först trovärdigt för banken om de kan se potentialen hos företaget. Det spelar ingen roll 

om det handlar om dataprogrammering eller något annat traditionellt företag. Vikten återgår 

alltid till ägaren som startar kompetensen inom det området.  

 

När det kommer till humankapital och skillnaden beroende på vilken bransch företaget är 

verksam inom skiljer sig fokuseringen på humankapitalet beroende på om det är ett stort eller 

litet företag. Exempelvis om en person själv ska starta ett företag är oftast incitamentet för 

den personen att tjäna pengar på verksamheten. Bildas ett nytt bolag är det oftast en eller två 

personer som det handlar om och då är personen oftast delägare eller äger allt själv. Det är 

oftast efter ett antal år som ägarna börjar anställa arbetare och då blir det mer relevant med 

humankapital. 

 

Bank Väst arbetar med humankapital men definierar det sällan begreppsmässigt. Det är bättre 

att istället nämna vilka typer av variabler inom humankapitalet som kan vara av intresse. Är 

det ett stort företag går banken sällan in och granskar utbildningen hos de anställda. Inom ett 

etablerat företag förutsätter de att företaget klarar av det själv. Banken kollar mer på siffrorna 

om de är lönsamma eller inte. Det är snarare på nystartat företag som de tittar på ägarna, men 

det är inte så att banken kräver in betygen från dem. Som tidigare nämnt, på ett stort företag 

går banken aldrig in och tittar på varje enskild anställd. Det blir därför kompetensen på 

ledningen, ledningsfunktion och ägarna och deras kompetens som banken bedömer. 

4.4 Bank Öst 

4.4.1 Bank Öst om kreditgivning 
När det gäller kreditbedömningsprocessen är det en stor skillnad mellan ett litet och ett stort 

företag. De små företagen baseras väldigt mycket på bedömningen av mallen och 

kreditscoringen. Banken matar in och ställer in om de finns ett förekommet bokslut, om det 

finns en budget eller något som går att värdera in i mallen. Därefter används något som kallas 

för kreditscoring, som då ger resultatet beviljas eller avrådes. Det är en maskinell process och 

det rör sig ofta om små kreditbelopp, exempelvis en checkkredit på 50 000kr eller låna 150 

000kr för att köpa en bil. Är det dessutom en enskild firma blir personen av företaget 

betalningsansvarig för beloppen och då genomförs inte så mycket manuell analys. Då är det 

istället en datakombinerad analys med en person som sköter beslutet. Däremot när det gäller 

lite större företag är det väldigt lite mallning och mycket bedömning. Därför involveras hela 

biten genom att titta på affärsplan samt budget och det granskas väldigt mycket kring 

kassaflödesanalysen hos företaget för att säkerhetsställa att det finns en 

återbetalningsförmåga. Exempelvis lånar en person ut 100 kr vill den personen ha tillbaka 100 

kr inklusive ränta och därför blir bedömningen istället mycket mer inriktat på branschanalys. 

Porters modell och konkurrensmodellerna är något som banken försöker titta på när de 

genomför en analys.  
 

Det är väl egentligen kreditgivningsprocessen i det stora hela. Det är först väldigt mycket 

mallning med scoring och modeller och om de faller inom ramen eller utom ramen i systemet. 

Därefter granskas det om företaget följer rekommendationerna som företaget får, för där är 

det en väldigt stor skillnad mellan stora företag och små företag. Det är svårare på små företag 

för då finns det ingenting att ta på. I värsta fall är det ett nystartat företag som ska ta lån utan 

historik och det är väldigt svårt. Därför blir det väldigt mycket av vad personen som ger ut 

lånet får för uppfattning av en potentiell kund och vad den kunden har gjort tidigare samt om 

den personen verkar ha ett driv eller ett engagemang. Även om den personen faktiskt kan 

genomföra sin affärsplan.  
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”Beteendevetenskap eller psykologi blir väldigt viktigt när en bank inte bara 

ska försöka bedöma affärsidén utan även ägaren.”  
 

Viktiga faktorer för att bevilja kredit är mycket siffror och banken måste därför på något vis 

försöka bedöma siffrorna. Då tittar banken en del på historiken om det finns någon sådan, 

men framförallt så tittas det framåt. För uppdraget som banken har som kreditgivare är att 

försöka bedöma återbetalningsförmågan och då blir det att granska väldigt mycket kring 

företagets budget. De tittar på hur budgeten ser ut, är tjänsterna rimliga, vilka marginaler är 

det budgeterat med, hur det ser ut i förhållande till konkurrenter och bransch och vad händer 

om företaget skulle misslyckas. Banken försöker genomföra känslighetsanalyser, men att de 

analyserna inte har en särskild betydande roll i kreditgivningsprocessen. Därefter tittar även 

banken på vad det är för typ av verksamhet. Exempelvis byggs det väldigt mycket i Umeå just 

nu och det har bland annat tillkommit från att Umeå har varit en stad som har haft ett 

underskott på hotell. Det produceras nu ett antal nya hotell och allt annat lika så känns det 

som att det fort kan svänga över till att det blir för mycket när alla hotellen står klara och 

kulturhuvudstadsåret är över. Det leder till att om något företag idag kommer och säger att de 

ska bygga ett hotell som ska stå klart 2015, då skulle banken börja fundera och börja titta på 

vad det finns för förutsättningar och hur det passar in i den struktur som finns. I slutändan är 

det personen och företaget som avgör processen. En riktigt duktig företagare kan göra 

underverk men ha en dålig affärsplan och vice versa. Det handlar otroligt mycket om 

genomförande kraft och det är säkert många som kan det men att faktiskt genomföra sin 

affärsplan, det är det som är problemet. Då försöker banken att hålla lite koll själv; hur ser det 

ut och finns det några referenser om banken inte skulle ha koll själv. Det kan liknas vid den 

processen som en rekryterare har, exempelvis vad den arbetssökande gjort tidigare och om 

denne har några referenser. För att sammanfatta vilka faktorer som är viktigast vid 

kreditgivning är det framtida återbetalningsförmåga med mycket siffror, försöka bedöma 

marknadsplanen. Då är det inte så mycket fokus på produkter utan vem kan företaget sälja till 

och varför. Därefter försöka bedöma om det här är en person som faktiskt kommer lyckas 

genomföra projektet. Det är de tre viktigaste delarna och banken måste hålla koll på alla tre.   
 

Återbetalningsförmågan hos nystartade företag och risken värderas väldigt högt hos bankerna. 

Konkurskonkurrensen hos nyetablerade företag är väldigt hög men många startar som enskild 

firma eller går ihop med någon annan och bildar ett handelsbolag. Då är det oftast i 

kombination med att de ska starta en butik, köra taxi eller ha en liten hantverksfirma. Därför 

är det oftast ett begränsat kapitalbehov, exempelvis 100 000 kr. För en bank blir det i princip 

som en privatkredit för, att nästan alla personer har en kreditvärdighet på 100 000 kr. Det 

skulle banken hantera som att det var personen bakom företaget som blir betalningsansvarig. 

Komplikationen blir då om personen har en relativt aggressiv affärsplan där de under kort tid 

ska åstadkomma mycket saker, i kombination med att företaget kan vara en kapitalverksamhet 

som kräver mycket finansiering och det då inte finns någon historik att göra analys på. Det är 

det absolut svåraste som finns. För en bank är det bästa att banken gör olika tester och så går 

de till nästa steg som också går bra och därefter går de vidare till nästa steg och så vidare. Så 

fungerar tyvärr inte entreprenörer, utan de ska exempelvis omsätta 100 miljoner inom tre år 

och då behöver de kanske låna 50 miljoner. Om de inte har några bokslut eller liknande blir 

det därför svårt att bedöma och analysera. Antingen måste företaget ha en stor mängd eget 

kapital som de går in med, alternativt försöka få in en total finansiering där flera aktörer är 

medverkande som exempelvis banken, Norrlandsfonden och eventuellt någon affärsängel. 

Men företagaren måste försöka lägga in lite eget kapital vilket signalerar ett stort 

symbolvärde.   
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Kreditscoring handlar egentligen om att banken köper uppgifter från upplysningscentralen 

och hur den är uppbyggd är nästan enklare att prata med dem istället. Dock går det att ställa 

scoringen på olika sätt. Bank Öst har kalibrerat den på ett visst sätt genom att de exempelvis 

genomför en upplysning på ett företag och fått reda på att företaget har betalningsanmärkning. 

Hur hårt det slår i Bank Östs mall kalibrerar de själva och det är inte säkert att den 

kalibreringen går till på samma sätt som hos de övriga bankerna. I grunden handlar det om 

samma scoringmodell. Upplysningen innehåller ett företags betalningsanmärkningar, 

skuldsaldon hos kronofogden eller om de har bytt styrelse med mera. Scoringmodellen visar 

då ett kreditråd, alltså tillstyrker eller avråder en prövning. En annan viktig uppgift för 

scoringmodellen är att det är en grund till bankens riskklassificiering och banken har deras 

skyldigheter att gradera in företagen i olika risknivåer, så kallad rating. Bland större företag är 

det en mer manuell bedömning, där den operativa bedömningen bedömer riskklass. Utifrån 

den manuella bedömningen kan det uppstå en annan riskklass. Utifrån kreditrådet och 

ratingen kopplas de till vilken lönsamhet banken får eller vad det blir för avkasting på affären. 

Ratingen styr vilken kostnad banken har för sin upplåning och har någon riskklass tio som är 

bättre än riskklass sju så drar den sämre riskklassen mycket mer kapital och kostar mycket 

pengar. Med samma ränta är alternativet med riskklass tio en mycket bättre affär för banken 

och därför går det att påstå att risk och lönsamhet hänger ihop.    
 

Kapitalstrukturen är oerhört viktig och det har gått ifrån en relativt hög belåningsgrad före 

finanskrisen. Då finansierade banken lastbilar, maskiner och likande med en belåningsgrad på 

nästan 100 % och bankerna krävde 10-15 % av kontantinsatsen bland hyresfastigheter. Idag är 

Bank Öst nere på en belåningsgrad på 70-75% och minst 10-15% i egen insats. Banken har 

tagit ner belåningsgraderna vilket också hela banksystemet gjort. Det har bidragit till en helt 

annan ammorteringskultur. Konsekvenserna före Leehman Brothers, då det var ett pris på 

pengar, var att oberoende om du skulle köpa fastighet eller om du skulle föra ett företag, var 

det ett pris på pengar oavsett vilken risk. Nu har banken fått en helt annan diversifiering på 

grund av att de har blivit mer bildade och att det är fler som vill ha bredare marginaler.   

4.4.2 Bank Öst om Humankapital  
Det är väldigt mycket som kan anses vara humankapital. I första hand tänker banken på ägare 

och ledning. I den typen av företag som Bank Öst arbetar med är i nio fall av tio en och 

samma person. Det leder till att den personen är väldigt viktig. Med större företag har ägaren 

oftast en annan roll. I en del fall är de passiva, i annat fall sitter de i styrelsen som ordförande 

och då har de väldigt lite med den dagliga driften att göra. I en sådan situation är det Vd:n och 

ledningsgruppen som har kontakt med banken och de är de personerna som banken måste ha 

extra förtroende för. Därefter beror det på vad det är för typ av verksamhet, då det kan finnas 

branscher och verksamheter där det finnas en specialist som är väldigt viktig för företag och 

minst lika viktig som Vd:n och ägarna. Inom Bank Östs verksamhet har de ett antal arbetare 

som sitter på kundrelationer med viktiga kunder som banken tjänar mycket pengar på. Om 

andra arbetare skulle gå ifrån företaget finns de kunderna kvar, men om arbetarna som har 

hand om viktiga kunder skulle gå till en konkurrent, finns risken att banken förlorar de viktiga 

kunderna. I regel för tjänsteföretag och personalintensiva företag är humankapitalet väldigt 

viktigt och det gäller att hålla koll på vilka personer som är viktiga för företaget. Skillnaden 

uppstår bland kapitalintensiva företag, där tillverkning oftast omfattar stora delar av en 

balansräkning, där arbetarna ska ha sin utrustning och fokus ligger på skickligheten på relativt 

få personer.  Det är därför de personalintensiva företagen är svårare för banken att 

riskbedöma. Där går balansräkningen ut genom dörren vid kl. 17 och förhoppningsvis 

kommer de tillbaka nästa morgon. 
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Kreditgivningsprocessen påverkas både positivt och negativt av ett företags humankapital. 

Det är en kreditgivare eller en investerare som ska satsa pengar i ett företag och den personen 

måste ha ett förtroende till den andra personen som ska förvalta pengarna. Därefter kan det 

finnas personer som har betett sig ”illa”, som inte har betalt tillbaka till banken, vilket leder 

till att det blir svårare att få gehör och då spelar det ingen roll hur bra affärsidén är.  
 

Att värdera humankapitalet och humankapitalets faktorer eller försöka bedöma entreprenörens 

eller Vd:ns förmåga är svårt att ta på. Det handlar ofta om vad man får för intryck och så 

vidare.  

 

”Rent konkret, om företagaren är en person som man känner som genomfört 

några liknande saker tidigare, leder det till något konkret som banken kan 

utgå ifrån.” 

   

När det kommer till olika branscher är det egentligen samma saker som banken reflekterar 

över. Däremot när det gäller kunskapsföretag och tjänsteföretag blir analysen ännu viktigare. 

Mer vikt läggs på om företaget har rätt förutsättningar eller om de har rätt kontakter i 

branschen.  

 

Humankapital är komplicerat. Det är både svårdefinierat och det ägnas inte så mycket tanke åt 

det. Banken fokuserar mer på hur de ska värdera eller bedöma humankapitalet. Det är väldigt 

lätt att det blir ett tyckande där banken anser vissa saker. Siffror och resultat är logiskt och 

rationellt och det går att komma fram till hur saker är. Bekymret blir i slutändan att med 

statistik och siffror går det att redovisa vad man vill. Egentligen borde mer fokus ligga på 

bedömningen av humankapital och då blir det någon form av moment 22 inom banksystemet. 

Om alla ska dras över en kant är den banktjänstemannan inte kvalificerad inom. Det är något 

som de på bankerna får vi lära sig “the hard Way”. Tidigare lärde sig personer väldigt lite om 

humankapital och det är något som människan lärt sig att arbeta mot.  

4.2 Sammanfattande tabell över empiri 
 Bank Syd Bank Nord Bank Väst Bank Öst 

Kreditgivnings- 
processen i stora 
drag 

Möte med 
kunden, 
affärsplan, SWOT-
analys, kassa-
flödesanalys, 
satsat Eget 
Kapital, 
eventuella 
sammarbets- 
partners 

Budget, kalkyl, 
återbetalnings- 
förmågan, kassa- 
flöden, eventuella 
finansierings- 
partners, 
parsonen bakom 
företaget 

Research på 
kunden, grunden 
till kassaflödes- 
analysen och 
budgeten, 
bransch, 
konjunktur, 
finansierat kapital 

Kreditscoring, 
bokslut, budget, 
personerna 
bakom.  
 

Viktiga faktorer 
vid kreditgivning 

Återbetalnings- 
förmågan, 
säkerhet, 
förhållandet 
mellan eget och 
lånat kapital, 
skötsel- 
information 
 
 

Hållbar affärsidé, 
personerna 
bakom företaget 

Bransch, 
personliga 
egenskaper, 
trovärdighet, 
siffermaterial 

Återbetalnings- 
förmåga, 
marginaler i 
företagets 
budget, 
konkurrenter, 
bransch, 
personerna 
bakom företaget 
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Värdering av risk Titta framåt, 
verksamheter 
inom samma 
bransch, 
affärsplan, 
kreditupplysning 
på personerna 
bakom företaget 

Tror personerna 
bakom företaget 
på idéen, 
eventuell 
pant/borgen 

Återbetalning- 
förmågan utifrån 
kassaflödes- 
analysen, gärna 
30-35 % Eget 
Kapital  

Eget Kapital, 
eventuella andra 
finansierings- 
partners 

Används kredit- 
scoring och hur 
ser den då ut? 

Egen scoring 
genom manuellt 
knappande, 
skiljer sig åt 
mellan branscher, 
återbetalnings- 
förmåga, 
kassaflöde, 
kapitalstruktur, 
soliditet 

Scoring från UC 
används på 
mindre företag, 
förändringar 
inom företaget, 
finansiell 
information; Eget 
Kapital, skuld- 
sättningsgrad, 
soliditet, 
omsättning, 
resultat, mjuka 
värden 

Scoring används 
på små företag, 
fokus på ägaren, 
olika riskfaktorer, 
mjuka värden 

Scoring från UC, 
betalnings- 
anmärkningar, 
skuldsaldon hos 
Kronofogden, 
förändringar 
inom företaget 
 
  

Påverkar kapital-
strukturen? 

Har stor inverkan, 
variation mellan 
branscher, policy 
på 50 % Eget 
Kapital och 50 % 
lånat kapital, 
amortering av 
lånat kapital på 5 
år 

Har stor inverkan, 
starkt finansiellt 
bolag gynnar 
kreditgivnings- 
processen 

Eget Kapital 
speglar 
engagemanget 
från personerna 
bakom företaget 
och det är därför 
positivt med 
mycket Eget 
Kapital, 30-35 % 
minst 

Mycket viktigt, 
bör vara minst 10 
– 15 % Eget 
Kapital 

Vad anser ni vara 
humankapital? 

Någon form av 
tillgång som 
bolaget besitter, 
men som inte går 
att översätta i 
fasta mått, ex. 
högskoleexamen  

Samlad 
kompetens inom 
bolaget, 
utbildningsnivå, 
kompetens, 
erfarenhet 

Bland annat 
utbildningsnivå 
bland anställda 

Skiljer sig mellan 
branscher men 
kan vara 
kundrelationer, 
skicklighet bland 
anställda 

Hur påverkar 
humankapitalet 
kreditgivnings- 
processen? 

Positivt, kunskap 
och erfarenhet 
gynnar  
kreditgivnings-
processen 

När banken 
granskar 
personerna 
bakom företaget 
och deras 
erfarenheter, 
kompetens och 
kunnande 

Svårt att säga då 
det i kunskaps- 
företag ofta krävs 
riskkapitalister 

Positivt och 
negativt, 
exempelvis 
personerna 
bakom företagets 
betalnings- 
historik 

Finns det extra 
viktiga faktorer 
inom 
humanapitalet? 

Track-record, 
erfarenhet, bra 
omdöme 

Utbildning, 
kompetens, 
kontakter och 
nätverk, 
värderingar 

Ägarens 
kompetens 

Erfarenhet, 
förmåga att leda, 
intrycket av 
personerna 
bakom företaget 
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Finns det 
skillnader i hur 
humankapital 
värderas mellan 
branscher? 

Humankapital är 
viktigare i 
tjänsteföretag, 
även om 
humankapital 
också är viktigt i 
produktföretag, 
men i en annan 
form 

I kunskaps- 
intensiva företag 
är humankapital 
extra viktigt 

Ja, även skillnad 
mellan stora och 
små företag. 
Stora företag har 
fler anställda 
vilket genererar 
mer 
humankapital 

I kunskap/tjänste-
företag är det 
viktigare 
eftersom det 
kräver rätt 
förutsättningar 
och kontakter 

Hur hanterar ni 
risken med att 
humankapital är 
svårdefinierat? 

Ser det inte som 
ett problem då 
banken inte 
värdera 
humankapital 
som en separat 
post 

Risken går att 
säkra upp på 
andra sätt, som 
allmänna villkor 
m.m. 

Genom 
underliggande 
variabler kan 
humankapitalet 
stärkas 

Med tiden lär sig 
tjänstemännen 
att hantera risken 

Tabell 2. Sammanfattande tabell av empiri 
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5. ANALYS 
 ___________________________________________________________________________  

Avsnittet kopplar samman och analyserar den teori som lagt grunden till studien samt den 

empirin från de fyra respondenterna. Vi har valt att analysera kreditgivningsprocessen och 

riskbedömning till en början för att sedan gå vidare med en analys av humankapitalet. 
 ___________________________________________________________________________  

Trots att kreditgivningsprocessen är lagstadgad i Sverige är det enda konkreta kravet att 

bankerna ska fastställa risken hos krediten och att kunden kan betala tillbaka krediten (SFS 

2004:297,2004). Därför finns det stora möjligheter för bankerna att hantera processen olika. 

Gemensamt för samtliga banker är att de vill träffa personerna bakom projektet som krediten 

avser och att de vill granska och analysera olika typer av förarbeten till projektet. Det kan röra 

sig om budget, affäridé, kassaflödesanalys m.m. Genom att studera bland annat 

kassaflödesanalysen kan bankerna bedöma om kunden i framtiden kommer ha möjlighet att 

betala tillbaka lånet, vilket är en väsentlig del i kreditgivningsprocessen. Bank Syd anser även 

att en SWOT-analys eller likanade marknadsanalys hjälper dem i kreditgivningsprocessen, 

medan Bank Öst gärna ser någon form av konkurrensmodell.  

 

Samtliga banker undersöker tidigt i kreditgivningsprocessen om kunden kan tänka sig att 

borga för krediten. Det visar om kunden själv tror på projektet, vilket gynnar 

riskbedömningen. Skulle inte kunden vara villig att borga, menar bank Nord att det kan tyda 

på att kunden inte tar projektet på allvar vilket bedöms som en påtaglig risk vid 

kreditbedömningen för banken. Studien visar att bankerna kan genomföra en kreditupplysning 

för att undersöka om kunden har skött sin privata ekonomi. En misskött privatekonomi anser 

bankerna tyder på att företagets ekonomi också kommer att hanteras dåligt. Det är två 

element, borgen och privat ekonomi, som figur 4 inte diskuterar då de inte ingår i den teori 

som lagt grunden för arbetet. Undersökningen visar att ett annat alternativ för bankerna att 

säkra upp risken, är att vända sig till andra finansieringsparter som kan tänka sig att också 

finansiera projektet. Det flyttar en del av risken från banken till andra institutioner. Det kan 

röra sig om riskkapitalister, affärsänglar eller liknande. Att flytta risken från banken är även 

någonting som Bruns & Fletchers (2008) studie visar är viktigt vid riskbedömning. Deras 

studie visar på att banker vill flytta risken från sig själva till företaget som ansöker om kredit.  

 

Studien visar att kreditgivningsprocessen ser relativt lika ut i de olika bankerna. Det enda som 

skiljer dem åt är de olika variablerna som bankerna föredrar att analysera. Slutligen så 

kommer de variablerna visa på samma sak, nämligen risken i projektet, vilket i grunden är 

vad kreditgivningsprocessen ska bygga på (SFS 2004:297, 2004). 

 

Enligt Bruns & Fletcher (2008, s. 184-185 ) är de tre viktigaste faktorerna för att kunna 

bedöma ett företag vid en kreditfråga; tidigare prestation, finansiell ställning och den 

kompetens som finns inom affärsprojektet. Det är alla variabler som speglar den tidigare 

prestationen inom ett företag, vilket gör bedömningen av ett nystartat företag svår. Samtliga 

undersökta banker menar att i fall med nystartade småföretag kan de istället utvärdera 

personen eller personerna bakom företaget för att skapa en förståelse kring deras ekonomiska 

förståelse.   
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”Har en person misskött sin privata ekonomi finns det stor risk att den 

missköter företagets också. Det är en korrelation som är ganska uppenbar. 

Så vi tar hänsyn till det.” 

- Citat Bank Syd 

 

Vad personerna bakom företaget har för erfarenheter kan även vara bra att studera. I övrigt 

kan de också studera hur branschen ser ut och om det finns en efterfrågan som företaget kan 

fylla. Analyser kan göras på det material som kunden har tagit fram. Det kan röra sig om 

budgetar och affärsidéen. Hur kunden har tagit fram all inlämnad information kan även vara 

intressant att granska, så att informationen är valid.  

 

Som Bruns & Fletcher (2008, s. 184-185) menar kan bankerna, genom att studera personerna 

bakom företaget, få en föreställning om vad det finns för kompetens inom företaget. Genom 

att dessutom studera affärsidéen, budgeten och SWOT-analysen kan bankerna få en 

uppfattning kring den finansiella ställningen som kommer att finnas i företaget, vilket går att 

koppla till figur 4. 

 

”Vi tittar på affärsplan, budget och rätt så mycket kassaflödesanalys för att 

säkerhetsställa att det finns en återbetalningsförmåga.” 

- Citat Bank Öst 

 

Tidigare prestationer går inte att granska i nya företag, men genom att analysera data kan 

bankerna få en uppfattning av vad företaget har för versioner, mål och möjligheter på 

marknaden. Det är någonting som inte kompenserar för ett företags tidigare prestationer, men 

som kan ge banken perspektiv på situationen. 

 

Riskbenägenhet, säkerhet och finansiell ställning är tre faktorer som enligt Bruns & Fletcher 

(2008, s. 184-185) alla påverkar bankens riskbedömning av ett företag. Det är någonting som 

bank Nord instämmer med och menar att i vanliga fall utförs riskbedömningen utifrån 

balansräkningar där bland annat säkerheter går att identifiera. I fall med nystartade företag, 

där balansräkningar inte finns, kan ett alternativ för att hantera risken istället vara att begära ut 

pant/borgen. Det innebär att banken sätter en pant på företagsförteckningen, men det finns 

inga pengar bakom företaget vid tillfället. Efter exempelvis tre år har företaget 

förhoppningsvis arbetat upp ett finansiellt värde på företagsförteckningen och banken kan 

plocka ut panten. Med borgen menas att någon annan går i god för företaget och blir 

betalningsansvarig om företaget inte kan betala amorteringar eller räntor. På så vis skapas en 

säkerhet som väger upp den osäkerhet som finns i riskens storlek samt en säkerhet i att det 

finns personer eller andra företag som tror på det här projektet. Undersökningen visar även att 

den finansiella ställningen också har en avgörande roll vid riskbedömning. 

 

”Ju starkare finansiellt bolaget är, desto bättre är det ur kreditgivnings-

synpunkt.” 

- Citat Bank Nord  

 

Med finansiell ställning menar bankerna den kapitalstruktur som företaget eftersträvar. Det är 

någonting som är viktigt för bland annat bank Väst som gärna ser ett eget kapital på 30-35 % 

för att säkra upp risken. Risken i sig minskar eftersom krediten blir mindre när kunden går in 

med mycket eget kapital. Dessutom visar det att personerna bakom företaget tror på det och är 

villiga att satsa pengar i det. Säkerhet är en variabel som enligt figur 4 påverkar 
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riskbedömningen av företag. Pant och borgen är ingenting som figuren tar upp men som i 

ovan förklarade fall kan användas som en typ av säkerhet i fall med nystartade företag.  

 

Bruns & Fletcher (2008) menar att risk värderas utifrån historik, vilket skapar problem när det 

inte finns i nystartade företag. Eftersom varken bank Öst eller de övriga bankerna bedriver 

riskfinansiering är ett alternativ att finna en ytterligare finansieringsparter som kan gå in med 

resterande kapital som kunden behöver. På så vis kan risken flyttas från banken till 

riskkapitalisten, eller i fråga om borgen, till borgenären (Bruns & Fletcher, 2008, s. 185). 

 

”Att starta upp en helt ny verksamhet kan vara för riskfyllt och då är det 

kanske bättre att vända sig till riskkapitalister istället för banken. Vi ska 

ju finansiera men vi ska inte riskfinansiera, det är inte vårt uppdrag.” 

– Citat Bank Väst 

 

Ett annat sätt att bedöma risken på kan vara att studera branschen som företaget tänker vara 

verksam inom. Genom att studera företag med liknande verksamheter och som agerar på 

samma geografiska marknad, kan banken bedöma hur lönsamt projektet kan tänkas vara och 

eventuella risker. Det går att koppla till den riskbenägenhet som figur 4 nämner.  
 

Olika scoringmodeller används bland samtliga banker, och främst när det gäller krediter på 

små företag. Samtliga banker förutom Bank Syd köper in scoring från Upplysningscentralen. 

Bank Syd gör istället en egen scoringmodell som de applicerar på företaget. Det är positivt ur 

företagarsynpunkt eftersom scoringmodeller har visats gynna möjligheterna till beviljad kredit 

(Frame, Sirnivasan & Woosley, 2001, s. 823). Varför scoringmodeller ökar chanserna för 

kredit kan bero på att kreditbeslutet blir baserat på data som företaget visar upp 

(Upplysningscentralen, 2014) och inte beroende på banktjänstemännens egna värderingar och 

magkänslor. Enligt Kahneman & Tverskys (1979) prospektteori är människan mer försiktig 

vid värdering av risker när de kan förlora pengar, vilket är någonting som scoringmodeller 

kan kompensera för. Figur 4 visar även att kreditscoring både påverkar riskbedömningen och 

det fenomen som prospektteorin bevisar.  

 

”Vår egna scoring är delad i två delar där det dels är siffror och sedan är 

det mjuka faktorer, exempelvis ägare, där det blir en mer objektiv 

bedömning.” 

- Citat Bank Väst 

 

Eftersom samtliga banker använder sig av någon form av scoring på små företag och 

undersökningen har visat att bankerna värderar de resultaten högt, finns det belägg för det 

även här. De krediter som banktjänstemän enligt prospektteorin borde nekas kan bli beviljade 

tack vare scoringmodellen. 
 

Upplysningscentralen är det ledande kreditupplysningsföretaget i Sverige 

(Upplysningscentralen, 2014) och ett företag som några banker köper tjänsten av. I andra fall 

har bankerna skapat sina egna scoringmodeller som de använder. Exakt vad det är som 

värderas vid en scoring är svårt att säga, vilket är tanken eftersom scoringen ska vara objektiv.  

 

”Exakt vad som ligger i scoringen vet jag inte och det är inte meningen att 

vi ska veta det, för då går det att manipulera scoringen” 

   

- Citat Bank Nord 
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På så vis går scoringen att hållas objektiv. Hade det inte varit möjligt, så hade inte scoringen 

kompenserat för prospektteorin (se figur 4). Generellt menar bankerna att de innehåller 

finansiell information som återbetalningsförmåga, kassaflöden, kapitalbalans, omsättning, 

resultat, soliditet, skuldsättningsgrad och eget kapital. Bank Väst påpekar även att de kan utgå 

ifrån en upplysning på ägaren eller ägarna bakom företaget, vilket genererar mjuka värden.  

 

Enligt Miller & Murphy Smith (2002, s. 63) påverkar kapitalstrukturen i ett företag deras 

möjlighet till kredit, då företag med stark kapitalstruktur ökar sina chanser för beviljad kredit. 

Med kapitalstruktur menas det förhållande som finns mellan det kapital som ägarna är villiga 

att investera, storleken på den önskade krediten samt eventuellt annat eller riskfinansierat 

kapital. Det är någonting som studien kan styrka vilket också visas i figur 4. Alla de 

intervjuade bankerna trycker på att kapitalstrukturen påverkar dem i sina beslut kring kredit. 

Bank Väst menar att hur mycket kapital som företagaren eller företagarna är villiga att gå in 

med speglar deras engagemang i projektet och om de själva tror på idéen eller inte. Det 

innebär att företag med ägare som inte är villiga att satsa eget kapital i företaget kommer ha 

svårare för att få krediten beviljad, i jämförelse med ett företag där ägarna är villiga att gå in 

med mycket eget kapital.  

 

Hur mycket kapital som bankerna vill att kunden själv stoppar in i projektet varierar avsevärt. 

Bank Syd har som policy att det egna kapitalet ska vara 50 % och det lånade 50 %, medan 

bank Öst endast kräver eget kapital på minst 10 - 15 % och bank Väst efterlyser ett eget 

kapital på minst 30 - 35 %. Det är stor skillnad mellan de tre bankerna. Bank Syd påpekar 

även att det finns variationer mellan branscherna där de i olika branscher kräver olika 

förhållanden mellan eget och lånat kapital. I exempelvis konsultbolag där humankapital spelar 

en större roll behövs det inte lika mycket kapital varpå banken inte kräver lika mycket kapital 

av sina kunder (Kianto et. al, 2010, s. 314).  

 

Samtliga banker är överens om att humankapital är en vital variabel vid bedömningen av ett 

kreditbeslut till ett företag. Humankapitalet kan med andra ord inneha en direkt påverkan på 

kreditbeslut som även redovisas i den teorietiska modellen för studien, se figur 4. Det stärker 

Beckers (1975) teori om humankapital och att det utgör en betydande tillgång för ett företag. 

Bank Syd, Öst och Väst nämner att ägaren i det nystartade företaget bidrar med en stor del av 

ett nystartat företags humankapital. Då det oftast är en, alternativt två ägare i ett nystartat 

företag, lägger bankerna mycket fokus på ägaren och det förklarar även Jacobsen et.al (2005, 

s. 572) i sin modell genom att konstatera att ledningsgruppen samt deras kompetens och 

erfarenhet utgör en stor del av humankapitalet. Till skillnad från de andra bankerna visar 

studien att Bank Nord nämner att kompetensen inom bolaget definierar humankapitalet, där 

kompetensen involverar bland annat utbildningsnivån inom företaget. Hur Bank Nord 

definierar humankapital är något som kan liknas vid de olika mätningsmetoderna för att mäta 

humankapitalet. Bland annat stämmer det överrens med Schreyers (2010) studie där 

humankapitalet går att mäta genom att kalkylera hur mycket investering som har gjorts i 

utbildning av en individ. Det skulle därför kunna konstateras, utifrån hur Bank Nord 

definierar humankapital, att genom att beräkna hur pass mycket en individ investerar i 

utbildning, går det att få fram en relevant beräkning och mätning av humankapital inom en 

organisation.           

 

Det finns alltid en risk när banker ska försöka värdera humankapitalet hos ett företag. 

Exempelvis kan ett företag ha en eller flera personer som är oerhört betydande för företaget 

och om de personerna skulle lämna företaget förlorar företaget en stor del av deras 
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immateriella tillgångar (Becker, 1962, s. 9). Bank Öst förklarar bland annat vikten och risken 

med att ha en specialist inom ett företag och vad som skulle hända om den personen skulle 

lämna bolaget. De förklarar vidare att det är därför som det är svårare att värdera 

personalintensiva företag.  

 

“Hos personalintensiva företag går balansräkningen ut genom dörren kl. 17 

och förhoppningsvis kommer de tillbaka dagen efter”.  

– Citat Bank Öst 

 

Hart & Moore (1994) förklarar ovanstående problem i deras studie. De förklarar vilka 

problem som kan uppstå för en bank om entreprenören för ett nystartat företag inte är 

ersättningsbar och om den personen skulle lämna över alternativt sälja företaget till någon 

annan (Hart & Moore, 1994, s. 841-842). Studien visar därför problemet och osäkerheten med 

humankapitalet eftersom värdet på humankapitalet skulle kunna försvinna över en dag och 

därför skapa stora problem för förretagets framtid. Utifrån den teoretiska modellen för studien 

går det därför att koppla humankapitalet till riskbedömningen som i sin tur avgör 

kreditbeslutet, se figur 4. Med Basel III regleringarna på de kommersiella bankerna och Hart 

& Moores (1994) studie, anser vi att det går att skapa en förståelse kring hur Bank Öst 

resonerar osäkerheten med kreditprocessen hos personalintensiva företag.     

 

Bankerna som ingår i studien skiljer sig åt när det gäller vilka faktorer inom humankapitalet 

som de fokuserar extra på. Exempelvis nämner Bank Syd och Öst att track-record, alltså vad 

den potentiella kunden har gjort tidigare och tidigare omdöme, som betydande faktorer inom 

kreditprocessen. Bank Nord nämner däremot nätverk och kontakter som viktiga faktorer. 

Bank Nord går alltså emot studiens teoretiska modell, figur 4, när det kommer till att utföra 

kreditgivningsbeslut vilket skulle kunna betyda att den teoretiska modellen i figur 4 behövs 

uppdateras. Det Bank Nord nämner som viktiga faktorer överensstämmer inte med 

humankapitalet utan snarare det relationella kapitalet enligt IC™-rating modellen (Jacobsens 

et.al, 2005, s. 572).   Kompetensen och hur pass relevant den kompetensen är relaterat till 

affärsidén hos den potentiella kunden är något som Bank Väst värdesätter högt. Det går därför 

inte att konstatera att det finns någon generell faktor som bankerna fokuserar extra på, utan 

det skiljer sig åt beroende på vilken bank som får frågan. Det är något som vi anser hör ihop 

med Sweetland (1996) och hans forskning kring hur forskningen inom humankapital hos 

organisationer bara har tagit sin början och att det inte går att dra några generella slutsatser 

kring hur humankapitalet ska mätas eller vilka faktorer som det ska fokuseras extra mycket på 

(Sweetland, 1996, s. 356).     

 

Att fokuseringen på humankapitalet skiljer sig åt beroende på vilken bransch som företaget är 

verksam inom är något som samtliga banker är överrens om. Utifrån studien kan det därför 

diskuteras om det är relevant för företag i olika branscher att lägga ner lika stort fokus på 

humankapitalet. Det stärker därför studiens teoretiska modell där fokuseringen på olika 

branscher påverkar humankapitalet, som i sin tur påverkar kreditbeslutet hos bankerna (se 

figur 4). Samtliga banker förklarar att fokuseringen bland tjänsteföretag är större hos 

produktföretag eftersom personalen hos tjänsteföretag utgör en större tillgång för företaget än 

hos produktföretag. Bankerna förklarar vidare att det fokuseras mycket på humankapital 

eftersom tjänsteföretag kräver mer mjuka egenskaper från företagaren för att företaget ska 

fungera. Kianto et.al (2010) stärker det fokus som bankerna lägger på humankapital i deras 

studie om tjänste- och produktföretag. Enligt författarna förlitar sig tjänsteföretag på deras 

tillgång av personal för att producera tjänster vilket även majoriteten av bankerna i studien 
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konstaterar. Det innebär alltså att nystartade företag som planerar att vara verksam inom 

tjänstebranschen ska trycka extra mycket på humankapitalet när de ska ansöka om ett lån.  

 

Att humankapital kan ses som svårdefinierat och att det fortfarande krävs mycket forskning 

inom ämnet är något som bank Nord och Väst inte bekymrar sig över. De menar att de inte 

arbetar med humankapitalet begreppsmässigt, utan de fokuserar på de variabler som de anser 

tillhöra humankapitalet. Modellen som utgör den teoretiska utgångspunkten för studien visar 

även på att det är olika variabler som kan förklara humankapitalet som helhet (se figur 4). Det 

skulle därför kunna diskuteras kring hur pass relevant humankapitalet som begrepp egentligen 

är och att det möjligtvis bör fokuseras på variablerna som förklarar humankapitalet istället. 

Både Bank Syd och Öst anser att humankapital är väldigt svårt att definiera men att de inte ser 

det som något problem för bankerna. Samtliga banker säger alltså emot Sweetlands (1996) 

studie som handlar om att humankapital inom organisationer är något som det krävs mycket 

forskning inom (Sweetland, 1996, s. 356).    
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6. SLUTSATS 
 ___________________________________________________________________________  

Kapitlet inleds med de slutsatser som har baserats på den empiri som har samlats in och 

tolkats, samt utifrån den teoretiska utgångspunkten och forskningsfrågan. Det följs av 

rekommendationer till såväl banker som entreprenörer i frågor kring humankapital och 

kreditgivning. Sanningskriterier diskuteras innan förslag till vidare forskning avslutar 

kapitlet.  

 ___________________________________________________________________________  

Syftet med studien var att beskriva hur banker resonerar kring nyetablerade småföretags 

humankapital och risk vid kreditbedömning. Forskningsfrågan var att studera hur 

humankapitalet samt risken med nystartade småföretag påverkar kommersiella storbankers 

kreditbedömning. Genom utgångspunkten i analysen utifrån studiens kvalitativa undersökning 

har vi funnit att de olika variablerna inom humankapitalet viktas olika hos de banker som 

studien har undersökt, samt att fokuseringen på humankapitalet bland bankerna skiljer sig åt 

beroende på vilken bransch som företaget är verksamt inom. Resultaten visar även att 

bankerna försöker bedöma möjligheterna i företaget för att på så vis göra en uppskattning av 

risken.  

Hur kreditgivningsprocessen går till för nystartade företag finns det ingen generell mall att 

följa. Istället för att titta på tidigare prestationer, som går att göra på etablerade företag, tittar 

bankerna framåt och försöker kartlägga de möjligheter som projektet har. För att kunna göra 

en analys av projektets möjligheter vill bankerna granska affärsidé, budget, kassaflödesanalys 

och ibland olika marknadsanalyser. En viktig del i processen är även att träffa personerna 

bakom företaget för att se vad de har för tankar, idéer, ambitioner och erfarenheter. Det 

innebär att det är viktigt med ett noggrant förarbete och att förarbetena är valida. Studien visar 

att det är viktigt för personerna bakom företaget som ansöker om lån att införskaffa en 

utförlig uppfattning kring vad projektet innebär, vad det finns för möjligheter samt vad de har 

för ambitioner. Studien visar att de måste vara medvetna om allt som berör projektet, vilket 

inte endast underlättar kreditgivningsprocessen, utan även ger bankerna en professionell 

uppfattning om personerna.  

 

Vid fråga om kredit måste bankerna värdera risken med krediten. Från undersökningen går 

därför slutsatsen att dra att de viktigaste faktorerna vid fråga om kredit är affärsidé, budget, 

kassaflödesanalys samt marknadsanalys. Utöver det finns det faktorer hos personerna bakom 

företag som också har stor påverkan. Det är framför allt erfarenheter som finns i projektet 

men även hur personerna har skött sin privata ekonomi. Enligt bankerna finns det ett 

sammanhang mellan hur den privata ekonomin och företagets ekonomi sköts. Slutsatser går 

även att dras kring hur kreditgivningsprocessen ser ut. Bankerna vill både bedöma 

bakomliggande information till projektet och personerna. Ingen exakt ordning är bestämd, 

men positivt är om bankerna har en uppfattning om projektet innan de möter personerna 

bakom.  

 

Riskbedömningen av nystartade företag är svår då den i vanliga fall bland annat bygger på 

tidigare prestationer. Vår studie visar att banker istället kan värdera branschen för att skaffa 

sig en uppfattning kring hur stor risken är. Genom att studera liknande företag inom samma 

bransch och på samma geografiska område kan de få en uppfattning kring vad det finns för 

möjligheter och risker med projektet. Därför är det positivt om en marknadsanalys, 

exempelvis en SWOT-analys, har genomförts innan kunden kontaktar banken. Ett sätt för 

bankerna att minska risken kan även vara att begära ut en pant, eventuellt att någon borgar för 
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krediten. Därför kan vi dra slutsaten att personerna bakom företaget bör kontrollera sådana 

möjligheter, alternativt kontakta andra finansiärer, som riskkapitalister eller affärsänglar, för 

att få finansiellt stöd. På så vis flyttar de risken från banken, vilket undersökningen visar att 

bankerna eftersträvar då de inte har som intention att bedriva riskfinansiering. Genom sådan 

finansiering förändras kapitalstrukturen i företaget vilket är positivt ur riskbedömnings-

synpunkt (se figur 4). 

 

Kapitalstrukturen har visat sig ha en stor inverkan på kreditgivningsprocessen och 

riskbedömningen av ett företag, som figur 4 demonstrerar (Miller & Murphy Smith, 2002, s. 

63). Vår studie pekar på att kunder som själva kan tänka sig gå in med mycket eget kapital 

ökar sina chanser till att bli beviljade kredit. Det beror på att kunden visar att de tror på idéen 

och att det kommer att lyckas. Vi anser även att eftersom krediten blir mindre när eget kapital 

istället används finns det belägg för att chansen för kredit ökar. Kapitalstrukturen påverkar 

även riskbedömningen. När kunderna är villiga att använda deras egna kapital visar det 

bankerna att de tror på idéen och inte är rädda för att förlora sina pengar. Det medför att 

bankerna inte känner samma risk kring projektet. Det innebär att resultaten stärker 

kapitalstrukturens påverkan på riskbedömningen enligt figur 4. 

 

Studien visar att samtliga banker använder olika former av scoringmodeller, vilket är bra 

eftersom det ökar chanserna för små företag att få krediter beviljade. Genom att använda 

scoringmodeller anser vi, utifrån studiens teorier och resultat, att överdrivna risker som 

uppstår baserat på prospektteorin kan elimineras. Scoringmodellerna värderar samma 

information som banktjänstemännen. Det som vi anser vara positivt med scoringen är att den 

är helt objektiv och grundar inte besluten på tjänstemännens magkänslor eller personliga 

värderingar av personerna bakom företaget.  

 

Det är framförallt kreditgivning till nyetablerade småföretag som fokuseringen på 

humankapital är av betydelse för kommersiella banker. Däremot visar vår studie att det inte 

bara är variabler inom humankapitalet som bankerna tittar på. Bankerna fokuserar även på 

relationskapitalet (nätverk och varumärke) och det strukturella kapitalet (bolagsstrukturen), 

som är andra faktorer inom det intellektuella kapitalet. De är faktorer inom det intellektuella 

kapitalet som inte ingår i studiens modell för kreditgivningsprocessen (se figur 4). Därför kan 

vi dra slutsatsen med vår studie, som även Andriessen (2004) konstaterar, att ytterligare 

forskning kring hur kommersiella banker värderar just det intellektuella kapitalet är av 

intresse.  

 

Vår studie stärker Hart & Moores (1994) studie som visar att det framkommer en stor risk 

med att värdera humankapitalet hos nystartade småföretag för bankerna. Om ett företag är 

beroende av en eller ett fåtal arbetare som utgör en betydande immateriell tillgång för 

företaget kan det innebära en stor risk för banken att bevilja ett lån till ett sådant företag. 

 

Bankerna värderar humankapitalet hos tjänste- samt kunskapsföretag annorlunda jämfört med 

produktionsföretag. Vår studie visar att fokuseringen på humankapitalet är större hos tjänst-

och kunskapsföretag jämfört med produktionsföretag eftersom det kräver mer mjuka 

egenskaper från företagaren för att företaget ska fungera. Studien kan därför stärka 

undersökningen som Kianto et.al (2010) skriver där författarna också kommer fram till att 

fokuseringen på humankapital borde vara större hos tjänste- och kunskapsföretag än hos 

produktionsföretag. Vi kan även konstatera att variabeln ”olika branscher” i studiens 

teoretiska modell blir en bidragande faktor till kreditgivningen (se figur 4). Med Basel III 

regleringarna som reglerar bankers utlåning kan vi föra slutsatsen att de banker som studien 
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har undersökt borde ha goda upplysningar om tjänste- och kunskapsföretags humankapital 

utifrån ovanstående konstaterande. Vi kan därför konstatera att även om det kan kännas 

vedertaget att tjänste- och kunskapsföretag har en större andel humankapital i deras tillgångar 

jämfört med produktionsföretag, anser vi att det är viktigt för nya företagare som ska starta ett 

tjänsteföretag att vara medvetna om företagets humankapital samt att ha kunskapen om hur de 

ska framföra det till bankerna när de ska ansöka om lån. 

 

Samtliga banker är medvetna om vad de vill titta på för att ge kredit till nystartade småföretag 

men att definitionen av alla faktorer inom humankapitalet fortfarande är oklart. Vi anser att 

om tydligare definitoner var tillgängliga kring humankapitalet hade det underlättat 

kreditgivningsprocessen och att det samtidigt skulle reducera eventuella subjektiva 

uppfattningar som idag är en vital faktor för att ge ut kredit till nystartade småföretag. Om det 

uppkommer mer tydliga definitioner inom beslutsunderlaget samt att beslutsalternativen 

avgränsas, blir därför risken för att beslutfattares uppfattningar kommer skilja sig åt betydligt 

mindre. Det kommer därför att reducera osäkerheten med humankapital och 

humankapitalteorin hos nystartade småföretag. 

 

Grundat på den teori som undersöktes togs en modell fram kring vad som påverkar 

riskbedömningen och därmed kreditbesluten (se figur 4). Undersökningen har i stora drag 

bekräftat modellen, med några avvikelser. De avvikelser som har påträffats berör variablerna 

Finansiell ställning, Riskbenägenhet samt Säkerhet. De är alla variabler som studien tyder på 

indirekt studeras, men som borde bytas ut för att figuren ska bli mer relevant. 

Riskbenägenheten bör bytas ut mot en jämförelse av de bolag som idag är verksamma på den 

marknad företaget kommer agera på. Den finansiella ställningen går att bytas ut mot en 

granskning av affärsidé, budget eller annan bakomliggande information till projektet. Studien 

har visat att säkerhet går att finna i pant eller borgen vilket därför kan vara mer aktuella 

variabler i figuren. Studien visar även att säkerhet endast granskas i andra hand vilket innebär 

att den kan förkastas helt.  

6. 1 Rekommendationer till banker 
Eftersom scoringmodeller ger en mer objektiv bedömning av ett företag rekommenderar vi 

bankerna att implementera sådana i deras kreditprocesser. Prospektteorin visar på att personer 

tenderar att överdriva risker för förluster. Det innebär att krediters risk kan bli för högt 

värderad och krediten därför avslås trotts att återbetalningsförmågan egentligen är god och 

krediten borde beviljas. Genom att använda scoringmodeller kan problemet elimineras.  

 

Då antalet tjänste- och kunskapsföretag växer i Sverige behöver bankerna bättre definitioner 

på humankapitalet. Skulle det framkomma bättre riktlinjer kring humankapitalet skulle 

bankerna ha möjlighet att både spara tid och pengar då beslutsalternativen avgränsas och 

bedömningsprocessen skulle bli relativt enklare och inte skilja sig åt från de olika företagen.   

6. 2 Rekommendationer till entreprenörer 
Det finns flertalet variabler som banker granskar innan de fattar beslut kring en kredit. För att 

öka sina chanser för att få krediten beviljad är det positivt om personerna bakom det 

nystartade företaget har arbetat fram en valid affärsplan, budget och kassaflödesanalys. 

Viktigt är att det förekommer goda argument kring varför förarbetena har tagit den form de 

har, samt att de är verklighetstrogna. I övrigt kan det även vara bra att analysera marknaden 

som de har tänkt befinna sig på för att se vad det finns för möjligheter och eventuella hot. 

Personerna själva kommer troligen att bli granskade varpå det kan vara avgörande om deras 

erfarenheter är gynnsamma och att deras privata ekonomi är god. En annan variabel som har 

stor inverkan är kapitalstrukturen, där det visat sig att bankerna uppskattar när personerna går 
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in med egna pengar i företaget. Exakt hur mycket eget kapital som bankerna kräver skiljer sig 

avsevärt mellan banker och mellan branscher. I tjänstesektorn kräver bankerna inte lika 

mycket eget kapital från ägarna eftersom de inte behöver lika kostsamma resurser som 

produktföretag oftast behöver. En allmän rekommendation är därför att företagarna bör vara 

villiga att gå in med i alla fall 30 - 50 % själva för att öka sina chanser för kredit.  

 

Studiens rekommendationer till ledningsgruppen hos nystartade företag är ökad medvetenhet 

om hur företag bör agera vid kreditansökan för att öka möjligheterna till att få ett beviljat 

banklån. För de nystartade företagen bör de fokusera på de viktiga faktorer som ingår i 

humankapitalet, där framförallt ledningens kompetens och erfarenheter bör tydliggöras för att 

få ett ökat förtroende från kreditgivaren. Erfarenheter behöver inte alltid vara att ägaren eller 

ledningen har arbetat inom samma bransch som de ska starta förtaget inom, men att de 

möjligtvis har haft liknande åtaganden. 

6. 3 Sanningskriterier 
För att öka trovärdigheten i en studie finns det två olika kriterier att ha i beaktande; 

undersökningens reliabilitet och validitet. Kvalitativ forskning, som kan anses mer komplex 

än kvantitativ forskning, kan istället använda andra kriterier som komplement till reliabilitet 

och validitet (Bryman, 2011, s. 354). 

 

Reliabiliteten mäter en studies tillförlitlighet eller om utfallet av studien beror på slumpen. 

Det kan bland annat kontrolleras i de frågor som har ställts till respondenterna, eller vilka som 

är respondenter. (Bryman, 2011, s. 49) Genom att genomföra intervjuer går det snabbt att 

upptäcka om någon av respondenterna exempelvis missuppfattat en fråga eller ett mått i 

jämförelse med en enkätundersökning. Genom att dessutom endast använda mått som är 

allmänt kända, så som kreditgivning eller riskbedömning inom den observerade branschen, 

minskar risken för missförstånd. Humankapital är ett svårdefinierat begrepp varpå det kan 

uppstå komplikationer då olika respondenter kan tolka begreppet olika. Genom att föra en 

öppen dialog och i önskvärda fall ge respondenterna en kortfattad definition av humankapital 

kan problemet minskas. Samtidigt är problemet kring att humankapital är svårdefinierat en del 

av undersökningen varpå begreppet måste få vara diffust i lagom utstreckning.  

 

Reliabilitet går att dela in i två faktorer; intern och extern reliabilitet. Intern reliabilitet innebär 

att samtliga författare i en undersökning är eniga om vad resultatet av studien är. När alla är 

eniga om vad respondenterna menat med sina svar minskar risken för misstolkning vilket ökar 

studiens reliabilitet. Extern reliabilitet gå att koppla samman med replikation vilket innebär att 

studien går att upprepa. Det kan vara viktigt för att styrka trovärdigheten i undersökningen, 

men kan vara svårt i kvalitativa studier eftersom miljö kan ha stor inverkan. (Bryman, 2011, s. 

352) Därför har transkriberingarna diskuterats noggrant innan analyser och slutsatser fattats, 

samt att en beskrivning av datainsamlingen har redovisats i rapporten.  

 

Ur ett kvalitativt synsätt kan det istället vara intressant att undersöka studiens pålitlighet. Det 

kan innebära att utomstående personer i förhållande till forskningen går igenom datamaterialet 

för att se om forskarna kan anses ha gjort rimliga bedömningar. Att be kollegor eller andra 

personer gå igenom datamaterialet är en mycket tidskrävande process och kan därför vara 

svårt att genomföra. Ett annat alternativ kan vara att använda sig av triangulering, vilket 

innebär att flera tillvägagångssätt används vid insamlingen av data. En undersökning kan 

exempelvis bestå av både observationer och intervjuer. Problem kan då uppstå om de olika 

datainsamlingarna visar på olika resultat. Därför är det sällan pålitligheten kontrolleras vid 

kvalitativ forskning (Bryman, 2011, s. 354-355). 
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Validitet går att dela in i flera olika sektioner. En av dem är extern validitet som mäter om 

resultatet av studien går att överföras till andra sammanhang (Bryman, 2011, s. 352). Ur ett 

kvalitativt perspektiv kan det vara mer intressant att undersöka studiens överförbarhet, vilket 

syftar mer till att generera en mer detaljerad information av den studerade gruppen, snarare än 

att få en generell beskrivning (Bryman, 2011, s. 355). Genom att utföra undersökningen på 

fyra stora, rikstäckande banker i Sverige skapas en god generaliserbarhet. Viktigt att komma 

ihåg är att svaren endast speglar stora banker i Sverige och resultaten därför inte säger 

någonting kring hur medelstora, eller små banker agerar i frågan och därför inte är 

överförbara till sådana situationer.  

 

En annan form av validitet är ekologisk validitet som kontrollerar om de metoder som använts 

i undersökningen ger svar på det som de är ämnade att svara på. Genom att skapa en onaturlig 

miljö kan svar manipuleras och generera felaktiga uppgifter. (Bryman, 2011, s. 51) De 

intervjuer som har genomförts i den här undersökningen har alla ägt rum i bankernas egna 

lokaler, vilket skapar en bekväm miljö för respondenten och bör inte påverka svaren.  

 

Mätningsvaliditet speglar om de använda begreppen i undersökningen verkligen speglar vad 

de ämnar mäta. Kan de begrepp som används i undersökningen misstolkas eller mäter de en 

helt annan sak? (Bryman, 2011, s. 50) För att undersökningen ska vara valid måste 

respondenterna ha uppfattat vad exempelvis frågan ämnar undersöka. Är frågorna svårtolkade 

finns det risk för att respondenterna tror sig svara på en helt annan fråga vilket gör resultaten 

irrelevanta. För att undvika missförstånd provades frågorna till undersökningen på studenter 

vid Umeå Universitet för att kontrollera att måtten var korrekta. Handledare för uppsatsen 

godkände även frågorna innan intervjuerna ägde rum. Genom att skapa en intervjuguide med 

korta, konkreta frågor, och genom att skapa en öppen dialog med respondenten, har risken för 

missförstånd minskats och undersökningen anses därför ha en god mätningsvaliditet (se 

bilaga 1). 

 

Det är svårt att uppfylla samtliga krav kring sanningskriterier och utföra tester på samtliga 

variabler och mått. I den här undersökningen har sanningskriterierna vägts in i stora delar av 

utformningen av intervjuerna vilket medför att vi anser att studien både är reliabel och valid. 

Samtidigt förekommer det otaliga tester att genomföra för att öka undersökningens reliabilitet 

och validitet, men vi anser att överarbete med bland annat måtten snarare kan skapa en 

otydlighet och därför har vi valt att hålla dem så enkla som möjligt. När måtten känns bra 

anser vi att det är onödigt att krångla till dem endast för att öka exampelvis 

mätningsvaliditeten. Vi anser att god validitet och reliabilitet även kan komma genom att 

behålla undersökningen så enkel som möjligt.   

6. 4 Förslag till vidare forskning 
Vidare skulle det vara intressant att undersöka om det finns några skillnader mellan hur stora 

banker, som vi har undersökt nu, och små banker genomför riskbedömningar och fattar 

kreditbeslut. Alternativt att undersöka vidare hur stor skillnaden i kreditbedömningen är 

mellan etablerade och nya företag.  

 

Eftersom vår studie kom fram till att bankerna inte bara fokuserar på de faktorer som 

involverar humankapitalet, skulle det även vara intressant att undersöka hur bankernas 

kreditbedömning ser ut när hela intellektuella kapitalet tas i beaktande. Vi anser att vår studie 

skulle lägga en stabil grund till en sådan mer utförlig forskning på högre nivåer.  
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Undersökningen visar även på skillnader i hur mycket eget kapital bankerna föredrar att 

kunderna har. Därför skulle det, i vidare forskning, vara intressant att undersöka vad den 

skillnaden beror på och varför bankerna värderar det Egna Kapitalet olika. 

6.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Utifrån vår empiri, analys och slutsats kan vi konstatera att humankapitalet är en vital faktor 

för nya entreprenörer när de ska ansöka om lån. Vårt teoretiska bidrag blir därför att tydligare 

kartlägga vilka faktorer som är betydande inom humankapitalet vid kreditgivning baserat på 

humankapitalteorin. Vi kan även bidra med viktiga faktorer kring riskbedömning som 

entreprenörer bör arbeta med innan de ansöker om lån, vilket både styrker och dementerar 

tidigare forskning kring riskbedömning. Det finns inga belägg till att prospektteorin inte gäller 

i det observerade fallet, men problemet elimineras med hjälp av olika scoringmodeller.  

 

Det praktiska bidraget blir bland annat att tydliggöra viktiga faktorer inom humankapitalet så 

att bankerna har en bättre mall att utgå ifrån när de ska ge ut lån. Det kommer leda till mindre 

subjektiva bedömningar från bankerna samt att det eventuellt kan spara både tid och pengar. 

Genom att skapa en förståelse hos entreprenörerna kring hur bankernas kreditgivningsprocess 

ser ut, kan de enklare förbereda sig. Det kommer skapa en ökad effektivitet samt en ökad 

trovärdighet i riskbedömningen som förhoppningsvis leder till fler beviljade lån. 

6.6 Samhälleliga och etiska aspekter 
Kreditgivning är en lagstadgad process som samtliga banker uppfyller (SFS 2004:297, 2004). 

För att minska den etiska påverkan från banktjänstemännen skulle det anses vara nödvändigt 

att utveckla lagstiftningen. Samtidigt finner inte studien några belägg på att det skulle vara 

nödvändigt men det kan eliminera eventuella diskrimineringar som kan upplevas.   

Forskning kan vara svår att hålla objektiv (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 264 ff). Vid tolkningen 

av data fanns stort utrymme för missförstånd eftersom forskningen försöker förklara 

fenomenet bakom bedömningarna. Vid exempelvis en enkätundersökning blir svaren mer 

konkreta men en intervju genrerar mer tolkning kring empirin. Möjligheten till att förhålla sig 

objektiv anser vi grundar sig i den förförståelse som finns inom ämnet. Vi anser inte att våra 

personliga åsikter har påverkat tolkningarna då vi inte innehar en bredare förståelse inom 

ämnet än vad som kan förväntas av en ekonomstudent. Där bör tolkningar av empirin vara 

relativt objektiv.  
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8. BILAGA 

8.1 Intervjuguide 
Hej …! 

 

Vi pratades vid under … den … angående en intervju till en c-uppsats som jag och min vän 

Moa Raiting skriver. 

 

Vår uppsats har som syfte att kartlägga hur bankers kreditbedömning ser ut på nyetablerade 

företag med fokus på hur banker värderar risk och humankapital. 
 

Undersökningen kommer att vara helt anonym då undersökningen är generell och vi inte 

kommer att kartlägga några skillnader mellan banker. För att underlätta processen och 

undvika eventuella oklarheter önskar vi att få spela in intervjun om det är acceptabelt för Er? 

 

Intervjun uppskattas ta maximalt 30 min. 

 

Vi bifogar de tio frågor som vi kommer att ställa till Er under intervjun. Om det är några 

oklarheter så kan Ni kontakta oss via mail eller telefon. 
 

Med Vänliga Hälsningar 

Christoffer Johansson & Moa Raiting  

 

 

Kreditgivningsprocessen och risk 

1) Hur ser kreditgivningsprocess ut i stora drag? 

2) Vilka faktorer är viktigast för att kunna bevilja kredit i allmänhet samt hos nystartade 

företag? 
3) Hur värderas risken i nystartade företag, exampelvis återbetalningsförmågan? 
4) Använder ni er av kreditscoring och hur ser den i så fall ut? 

5) Påverkar kapitalstrukturen riskbedömningen? 

Humankapital   

6) Vad anser ni vara humankapital? 
7) Hur påverkas kreditgivningsprocessen av nystartade företags humankapital? 

8) Är det några faktorer inom human kapital som banken fokuserar extra på? I sådana 

fall, vilken/vilka faktorer? 
9) Kan fokuseringen på humankapital skilja sig åt beroende på vilken bransch företaget 

är verksam inom? 

10) Hur hanterar ni risken/problemet att humankapital delvis är svårdefinierat?  
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