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Abstract	
	
Studies suggest that the credit assessment process of banks has changed over time. Nowadays, 

the assessment is based largely on computerized systems, which has affected the companies’ 

access to corporate finance. The purpose of this thesis is to investigate what opportunities the 

banks consider that companies have to utilize their social networks in order to facilitate the 

ability to gain corporate finance and how these opportunities may affect the banks’ credit 

assessment process. The thesis has been based on empirical material collected through semi-

structured interviews with bank employees from Swedbank, Svenska Handelsbanken and 

Roslagens Sparbank, as well as an email interview with a professor of business economics. The 

mentioned banks differ in such a way that Swedbank is quite a common commercial bank, 

Svenska Handelsbanken is characterized as being a decentralized bank and Roslagens Sparbank 

is a smaller local bank. 

 

The results have shown that the banks’ credit assessment processes are similiar to the steps that 

creditors need to undergo when assissing a company. The procedures for obtaining and 

analyzing both the quantitative and qualitative information may differ slightly from the banks. 

Furthermore, there are opportunities for companies to utilize their social networks in order to 

facilitate the access to corporate finance, depending on the scope of the networks, the types of 

relationships the networks comprise and the type of information being received. With the 

banks’ operations being heavily regulated, these approaches have a marginal impact on the 

outcome of the credit issue than on the banks and their credit assessment processes. 
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Sammanfattning	
	
Studier antyder att kreditbedömningsprocessen hos banker har förändrats över tiden. Numera 

baseras bedömningen till största del på datoriserade system, vilket har påverkat företagens 

tillgång till företagsfinansiering. Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter 

bankerna anser att företagen har att kunna utnyttja sina sociala nätverk för att lättare erhålla 

företagsfinansiering och vilka effekter dessa möjligheter kan ha på bankerna och deras 

kreditbedömningsprocesser. Studien har baserats på empiriskt material som samlats in genom 

halvstrukturerade intervjuer med banktjänstemän från Swedbank, Svenska Handelsbanken och 

Roslagens Sparbank samt en mailintervju med en professor inom företagsekonomi. De nämnda 

bankerna skiljer sig åt på så sätt att Swedbank är tämligen en vanlig affärsbank, Svenska 

Handelsbanken kännetecknas för att vara en decentraliserad bank och Roslagens Sparbank är 

en mindre lokal bank.  

 

Resultaten har visat att bankernas kreditbedömningsprocesser är snarlika avseende stegen som 

kreditgivarna måste genomgå vid bedömning av ett företag. Tillvägagångssätten för att erhålla 

och analysera både den kvantitativa och den kvalitativa informationen kan skilja något hos 

bankerna. Vidare finns det möjligheter för företag att utnyttja sina sociala nätverk för att lättare 

erhålla finansiering, beroende på nätverkens omfattning, vilka typer av relationer nätverken 

utgörs av samt vilken typ av information som erhålls från dessa. I och med att bankernas 

verksamheter är starkt reglerade, har dessa tillvägagångssätt snarare en marginell påverkan på 

utfallet av kreditärendet än på bankerna och deras kreditbedömningsprocesser. 
 
 
	
	
	
	



 

Förord	

Denna kandidatuppsats är skriven under den senare delen av vårterminen 2017 vid institutionen 

Fastigheter och byggande vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 

 

Två viktiga faktorer för att ha kunnat skriva och genomföra denna kandidatuppsats har varit 

både stöd och vägledning. Därmed vill jag rikta ett stort tack till min handledare Björn Berggren 

som har bidragit med stort engagemang och väglett mig vid svårigheter under processens gång. 

 

Vidare vill jag rikta ett stort tack till respondenterna från Swedbank, Svenska Handelsbanken 

och Roslagens Sparbank samt Lars Silver, som har avsatt tid för intervjuer. Era kunskaper och 

erfarenheter har varit mycket betydelsefull för denna studie. 

 

Min förhoppning med denna studie är att du, som läsare, ska finna denna studie intressant och 

att förståelsen för vilka möjligheter svenska företag har att kunna påverka sin tillgång till 

företagsfinansiering har ökat. 

 

 

 

Stockholm, maj 2017 

 

Anna Nguyen  
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1. Inledning 
1.1	Bakgrund	
Enligt siffror från Statistiska Centralbyrån (2017) har antalet företag i Sverige ökat under flera 

år och idag är antalet företag cirka 1,2 miljoner stycken. Företagen går, under sin livslängd, 

igenom olika stadier och vid respektive stadie uppkommer olika finansieringsbehov och 

därmed finns det även ett anpassat finansieringsutbud på marknaden. Under samtliga stadier av 

livscykeln har företagen oftast någon form av kontakt med banker, men det är framförallt under 

tillväxt- och mognadsstadiet som företagen har möjlighet att knyta sig an och utveckla en 

djupare relation till bankerna då de anses vara de största finansieringskällorna. Bankernas 

utlåning och dess kreditbedömning är reglerade av både lagstiftning och andra åtgärder, vilket 

resulterar i att många företag som inte uppfyller kraven inte har möjlighet att erhålla 

finansiering från dem. Kreditgivarna har därför som uppgift att se till att bankernas utlåning 

sker inom ramverket genom att utvärdera bland annat företagens risker, dess lönsamhet samt 

företagens ekonomiska förutsättningar för att kunna upprätthålla återbetalningsförmågan. 

Förutom de ekonomiska aspekterna, ser kreditgivarna även till företagsledningens förmåga att 

hantera företagen och om företagen sedan tidigare har haft en relation till banken eller hur 

omfattande deras befintliga bankaffärer är. (Broomé et al., 1995) 

 

En undersökning har visat att en stor andel av de svenska företagen anser att det har blivit 

svårare att erhålla finansiering från bankerna. Även statistik bekräftar att bankernas utlåning 

har legat på en jämn nivå och knappt ökat sedan finanskrisen. Att finanskrisen har bidragit till 

hårdare kapitaltäckningskrav hos bankerna samt att räntenivåerna för företagslån har stigit kan 

vara två rimliga förklaringar till utlåningstrenden. Däremot hävdar bankdirektörerna att 

bankerna, trots hårdare krav, är villiga att låna ut men att efterfrågan på företagssidan varit 

lägre. Den låga efterfrågan kan bero på att villkoren som bankernas utlåning sker på troligtvis 

inte matchar företagens önskemål. (Törnmalm, 2014) 

 

1.2	Problemdiskussion	
En studie av Uzzi (1999) visade att företag kan öka sannolikheten för att erhålla lånefinansie-

ring genom att utnyttja sina sociala nätverk och beroende på vilka typer av relationer som de 

sociala nätverken utgörs av, kan företagen erhålla lånefinansiering till en kostnad som är 

anpassad till företagens önskemål. Emellertid har det visat sig att under det senaste årtiondet 

har kreditgivningen i mindre grad baserats på relationsutlåning på grund av att det numera finns 

metoder som underlättar hanteringen av kundinformation. Relationsutlåning har varit vanligt 
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förekommande vid kreditgivning inom bankverksamheter världen över och syftar till ett nära 

band mellan kreditgivaren och kredittagaren. Denna typ av relation har spelat en viktig roll för 

förutsättningarna för framförallt små och medelstora företag att erhålla finansiering. I och med 

att bankerna numera använder sig av datoriserade system som hanterar den kvantitativa 

analysen och ger företagen någon form av rating, har den kvalitativa analysen av företag och 

relationen mellan kreditgivare och kredittagare därmed blivit mindre viktig. (Memmel et al., 

2008) 

 

1.3	Syfte	och	frågeställningar 
I och med att bankernas kreditbedömningsprocesser har kommit att bli mer datoriserade och att 

de kvalitativa aspekterna har blivit mindre viktiga än tidigare, påverkas därmed företagens 

möjligheter att erhålla företagsfinansiering. Syftet med denna uppsats är att undersöka de 

organisatoriska aspekterna av kreditbedömning, för att komma fram till vilka möjligheter 

banker anser att de svenska företagen har att lättare erhålla företagsfinansiering genom att 

utnyttja sina sociala nätverk, trots utvecklingen av kreditbedömningsprocessen, samt huruvida 

detta kan påverka bankorganisationerna och deras kreditbedömningsprocesser.  

 

Målet med denna studie är att besvara nedanstående frågeställningar: 

• På vilket/vilka sätt anser bankerna att företagen kan utnyttja sina sociala nätverk för 

möjligheten att lättare erhålla företagsfinansiering från svenska banker? 

 

• Vilka effekter kan detta/dessa tillvägagångssätt ha på bankverksamheten och dess 

kreditbedömningsprocess? 

 

1.4	Avgränsning	
Denna studie avgränsar sig till bankerna Swedbank, Svenska Handelsbanken och Roslagens 

Sparbank och deras arbete kring kreditbedömning av svenska företag.   

 

1.5	Disposition	
I inledningen introduceras bakgrunden och problemdiskussionen kring studiens ämne för 

läsaren. Vidare mynnar problemdiskussionen ut i ett syfte och bryts ned i problemformuleringar 

som studien senare ska besvara. I avsnittet presenteras även studiens avgränsning och 

disposition.  
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Teoriavsnittet presenterar studiens teoretiska referensram som omfattar tidigare studier som 

gjorts avseende bankers kreditbedömningsprocess samt företagens sociala nätverk och dess 

effekter.  

 

I metodavsnittet redogörs studiens tillvägagångssätt och författarens förhållningssätt till de 

olika källorna. Kapitlet utgörs av beskrivning och motivering till metoderna avseende 

litteraturstudier och intervjuer. Dessutom diskuteras reliabiliteten och validiteten av denna 

studie.  

 

I empirin presenteras det insamlade empiriska materialet. Här sker en presentation av tre 

stycken halvstrukturerade intervjuer med banktjänstemän från tre svenska banker. Svaren från 

varje intervju redovisas var för sig.  

 

Analysen utgörs av en jämförelse mellan den teoretiska referensramen och det empiriska 

materialet. Samtliga likheter och skillnader kommer därmed att diskuteras för att slutligen 

kunna finna svar på de ställda frågeställningarna.  

 

Avslutningsvis presenteras de svar och de slutsatser som har kunnat dras från analysen. 

Dessutom ges förslag för framtida studier.  
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2. Teori 
2.1	Kreditbedömningsprocessen	
Banker har en ledande roll när det gäller utlåning, dels för att de förser exempelvis stora bolag 

och finansiella institutioner med likviditet, dels för att de är störst på att tillhandahålla krediter 

för företag, såsom små och medelstora företag, som inte har möjlighet att erhålla kapital på 

andra marknader. Då bankerna har existerat i flera århundraden har de utvecklat en expertis 

inom området kreditbedömning och detta har därav resulterat i ett formellt tillvägagångssätt 

som kallas för klassisk kreditanalys. Dock har tillvägagångssättet utvecklats och förändrats på 

grund av den rådande konkurrensen, där alltfler kreditbolag har anslutits till marknaden. 

Dessutom har processen effektiviserats och förändrats på grund av den teknologiska 

utvecklingen och även genom utbudet av databaser som underlättar informationssökandet 

avseende företag. (Caouette et al., 2008) Enligt Memmel et al. (2008) har den teknologiska 

utvecklingen även påverkat kreditbedömningsprocessen på så sätt att relationen mellan 

kreditgivare och kredittagare har blivit mindre viktig.  

 

Bankers kreditbedömning är en välstrukturerad och tidsintensiv process, där kreditgivarna ska 

genomgå många steg från att en kreditansökan kommit banken tillhanda till att ett beslut ska 

fattas (Caouette et al., 2008). Silver (2001) menar att kreditbedömningsprocessen kan delas in 

i tre separata faser: (1) händelser som sker innan banken möter kunden, (2) händelser som sker 

under det första mötet och (3) händelser som sker efter det första mötet. Inledningsvis i den 

första fasen görs en kartläggning av potentiella kunder baserat på finansiella data från antingen 

Upplysningscentralen, UC, eller datoriserade system som tar fram företag baserat på tidigare 

prestationer. Efter kartläggningen väljs kunder ut baserat på sannolikheten kreditgivaren tror 

att affären kommer att lyckas och därefter påbörjar kreditgivaren analysen av den information 

som finns tillgänglig gällande den potentiella kunden och förbereder inför det första mötet med 

kunden. Caouette et al. (2008) menar att i samband med inhämtandet av kundinformationen bör 

kreditgivaren ta reda på till vilket syfte krediten ska användas och sedan avväga detta mot 

bankens riskaptit och interna policy. Detta steg kan vara någorlunda komplext beroende på 

företagets ändamål med finansieringen. 

 

2.1.1	Kvalitativ	och	kvantitativ	analys	
Andersson (2001) menar att kreditgivarens uppgift är att, baserat på information kring företag, 

marknaden och landets ekonomi, göra en bedömning av företagets kreditvärdighet. Informa-

tionen som kreditgivarna baserar sin bedömning på kan delas in i två kategorier: finansiell och 
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icke-finansiell information. De främsta källorna till den finansiella informationen är bland annat 

kunden och offentliga publikationer, medan den icke-finansiella informationen främst fram-

kommer vid interaktion med kunden.  

 

Vidare i den andra fasen sker det inledande samtalet med den potentiella kunden där 

kreditgivaren, oftast genom telefonsamtal, erbjuder sig att få hålla en presentation om banken 

med förhoppningen om att bestämma ett möte. Kreditgivarna föredrar att träffa kunden både 

utanför och på arbetsplatsen, för att få se flera sidor av kunden och därmed få en bättre grund 

för den kvalitativa analysen. (Silver, 2001) Samtidigt görs en kvantitativ analys av bland annat 

företagets balans- och resultaträkning samt kassaflöde för att kartlägga historiska trender och 

finna någon form av volatilitet i verksamheten (Caouette et al., 2008). Den vanligaste metoden 

för att utföra den kvantitativa analysen är att kreditgivaren utvärderar varje specifikt objekt i 

företagets finansiella rapporter, beräknar nyckeltal och sedan gör en bedömning utifrån ett 

ratingsystem (Silver, 2001). Med de historiska antagandena ska kreditgivaren även framtaga en 

scenarioanalys för att utvärdera om de möjliga framtidsutsikterna kommer att uppfylla bankens 

krav. Ytterligare görs en analys kring mikro- och makroekonomiska faktorer som kan komma 

att påverka verksamheten i framtiden. (Caouette et al., 2008)  

 

2.1.2	Beslutsfattande	
Vidare i den tredje fasen beslutar sig kreditgivaren för om kreditärendet ska tas vidare eller 

avslutas. I det fall då kreditgivaren väljer att gå vidare med ärendet ska ett erbjudande 

förberedas, samtidigt som en kontroll av att företaget uppfyller de krav banken har på 

företagskunder ska genomföras. (Silver, 2001) Kreditgivaren ska alltså sammanställa ett 

dokument, baserat på de analyser som gjorts, och redogöra för samtliga villkor denna kredit 

kommer att styras av. Avslutningsvis ska kreditgivaren utifrån detta dokument kunna 

argumentera för varför kunden ska erhålla just denna kredit och till just den kostnaden. 

(Caouette et al., 2008) Andersson (2001) menar att innan en kredit kan beviljas, ska ett formellt 

beslut fattas av en kreditkommitté som generellt består av tre till sju seniora kreditgivare. Det 

sker sällan att ett ärende som presenteras för en kreditkommitté nekas. Däremot kan ärenden 

som omfattar mindre kreditbelopp beviljas nästan omedelbart av kreditgivarna på plats.  

 

2.2	Typer	av	sociala	relationer	och	nätverk	
Ramverket för ”the social embeddedness” är ett sätt att beskriva hur sociala strukturer påverkar 

de finansiella marknaderna (Uzzi, 1999, s. 482). Genom undersökningar har fokus legat på att 
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kartlägga vilka olika typer av sociala relationer och nätverk som existerar samt vad dessa har 

för ekonomiska effekter. Beroende på hur djupgående dessa relationer är och hur starka band 

som existerar i nätverket kan det i en viss utsträckning påverka ett företags förmåga att erhålla 

företagsfinansiering och till vilken kostnad. Relationerna kan variera mellan att vara på 

armlängds avstånd och inbäddade. (Uzzi, 1999) 

 

Relationer på armlängds avstånd kännetecknas av sporadiska affärstransaktioner samt att 

relationerna fortgår trots avsaknaden av långvarig social kontakt mellan parterna. Denna typ av 

relation möjliggör även ett annat sätt för aktörer att få tillgång till allmän information på 

marknaden. Aktörer kan på så sätt utnyttja sina band i nätverken för att söka information, istället 

för att finna informationen som offentliggjorts genom exempelvis reklam och publicitet. I en 

tidigare studie som gjorts har resultatet visat på att företag som strategiskt utnyttjar sina nätverk, 

bestående av relationer på armlängds avstånd, har möjlighet till högsta möjliga avkastning då 

företagen kan medla information mellan mindre informerade aktörer. (Uzzi, 1999) 

 

Studier av inbäddade relationer har visat att dessa typer av relationer kan skapa ett unikt värde 

och motivera parterna att dela på den ömsesidiga nyttan. Till skillnad från relationer på 

armlängds avstånd är de inbäddade relationerna mer djupgående mellan parterna eftersom det 

kontinuerligt sker utbyten av privat information som inte finns tillgänglig på marknaden. 

Affärstransaktioner som sker genom inbäddade relationer skapar förväntningar på tillit och 

ömsesidig förpliktelse mellan parterna. (Uzzi, 1999) 

 

Två viktiga aspekter av sociala nätverk handlar om dess djup och omfattning. Djupet av 

nätverket syftar till förekomsten av inbäddade relationer och utvecklingen av starka relationer 

mellan aktörerna, medan nätverkets omfattning syftar till antalet aktörer som finns i nätverket. 

Dessa aspekter har betydelse för huruvida det sociala nätverket är användbart för 

informationssökande vid affärssyften. Ett nätverk med alltför många aktörer kan visa sig vara 

mindre användbart, eftersom svårigheterna att få en överblick av nätverket ökar. Detta innebär 

också att det är svårare att identifiera varje enskild aktör inom nätverket. (Silver, 2001) 

 

2.2.1	Effekter	av	sociala	nätverk	
I Uzzis (1999) resultat från undersökningen framkommer det att företagen kan utnyttja 

kombinationen av att både ha relationer på armlängds avstånd och inbäddade relationer i sina 

sociala nätverk. Genom denna kombination kan företagen på så sätt utnyttja den förstnämnda 



 

	 7 

relationen för att samla information kring lån och räntenivåer på marknaden och sedan genom 

inbäddade relationer kunna utnyttja informationen för att förhandla och få specifika 

kreditgivare att skräddarsy ett erbjudande anpassat till företagens önskemål. Uzzi och Lancaster 

(2003) hävdar att dessa typer av relationer har kompletterande effekter eftersom nätverkets 

aktörer får tillgång till kompletterande information. En matchning mellan relationstyp och typ 

av information som eftersöks av aktören innebär att informationsflödet ökar, medan en 

missanpassning kan innebära ineffektivitet i kostnader och överföringshastigheter av 

information. Sannolikheten är större att ett företags tillgång till finansiering ökar och att 

kostnaderna för finansieringen minskar för ett företag med ett komplext nätverk, i jämförelse 

med företag som har nätverk där antingen relationer på armlängds avstånd eller inbäddade 

relationer är dominerande (Uzzi, 1999).  

 

Även Talavera et al. (2010) bekräftar att det sociala kapitalet har en betydande roll för 

företagens kreditansökningar hos kinesiska banker. Vidare spelar typen av sociala nätverk en 

viktig roll för företagens möjligheter att erhålla företagsfinansiering från olika banker, 

exempelvis är det framförallt företag som är aktiva i företagsföreningar som till största del har 

tillgång till företagsfinansiering. Silver (2001) hävdar att utnyttjandet av sociala nätverk skiljer 

sig åt i storstäder och i de mindre städerna, eftersom nätverken hos bankerna i storstäder består 

av många aktörer vilket gör det svårt för kreditgivarna att överblicka nätverken. Detta innebär 

att de sätt som banken finner sina potentiella kunder på skiljs åt på så sätt att prospektlistor hos 

banker i storstäder främst baseras på kvantitativa data från databaser, medan prospektlistor hos 

banker i de mindre städerna mer baseras kvalitativ information som tillhandahålls av deras 

sociala nätverk.  
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3. Metod 
3.1	Den	övergripande	forskningsmetoden	
Som tidigare nämnt är syftet med detta arbete att redogöra för de möjligheter som bankerna 

anser att företagen har avseende att etablera bankkontakt genom sina sociala nätverk och för att 

slutligen öka företagens möjligheter till att erhålla företagsfinansiering. Dessutom komma fram 

till hur dessa tillvägagångssätt kan komma att påverka bankverksamheten och dess kredit-

bedömningsprocess. Studiens process började inledningsvis med litteraturstudier med syfte att 

finna aktuell information till det teoretiska avsnittet och för att skapa en grundläggande 

utgångspunkt som intervjuguiden skulle baseras på. Därefter hölls djupintervjuer med utvalda 

respondenter för insamlande av empiriskt material som sedan analyserades och jämfördes 

gentemot den teoretiska referensramen, som har reviderats under arbetets gång.  

 

3.2	Litteraturstudier	
Anledningen till varför forskningsprocessen inleddes med litteraturstudier var för att öka 

förståelsen för det aktuella ämnet och även för att erhålla en överblick kring vilka studier som 

tidigare genomförts och presenterats. Höst et al. (2006) menar att litteraturstudier är en 

grundläggande faktor för en god vetenskaplig metodik. Författarna förklarar vidare att ett sådant 

arbetssätt minimerar risken för att upprepa tidigare gjorda lärdomar, vilket i sin tur leder till att 

det blir lättare att bygga vidare på de tidigare studierna.  

 

Tillvägagångssättet avseende litteraturstudier har varit att främst söka bland och studera böcker 

från Stadsbiblioteket och vetenskapliga artiklar från Google Scholar. Under sökandets gång har 

ett aktivt urval skett för att ta fram de källor som anses vara mest relevanta för just denna studie 

och sedan gjort sammanställningar av dessa under teoriavsnittet. Höst et al. (2006) benämner 

litteraturstudier som en iterativ process, vilket innebär att aktiviteter av olika slag, såsom 

sökning, urval och bedömning, hela tiden varvas.  

 

3.3	Empirisk	studie	
Insamlingen av empiriskt material till detta arbete har skett genom en kvalitativ studie. Bryman 

(2011) menar att den kvalitativa metoden innebär att orden har en viktigare innebörd än 

kvantifiering av data. Anledningen till varför studiens empiriska material har samlats in genom 

djupintervjuer är för att denna metod lämpar sig bättre för att besvara studiens problem-

frågeställningar. En del frågeställningar lämpar sig inte för observationer och det bästa sättet 

att insamla information är därför att fråga personer om deras åsikter (Bryman, 2011). Vid 
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noggrann avvägning drogs slutsatsen att enkätundersökning inte skulle frambringa sådan 

djupgående information som djupintervjuerna gjort. Däremot innebär denna kvalitativa 

forskningsmetod att resultatet inte går att generalisera för samtliga banker, eftersom resultatet 

är baserat på respondenternas egna erfarenheter och kunskaper. Med anledning av detta är det 

rimligt att ställa sig kritisk mot resultatet eftersom respondenterna troligtvis inte väljer att 

utlämna fullständig information avseende sitt arbete.  

 

3.3.1	Empiriskt	urval	
Tillvägagångssättet för den kvalitativa metoden har varit att intervjua utvalda respondenter från 

specifika banker. Inledningsvis var urvalet av respondenter relativt brett, då målet var att finna 

en respondent med erfarenhet av kreditbedömning från respektive storbank. Intervju-

förfrågningar skickades ut tillsammans med den sammanställda intervjuguiden till flera 

bankkontor hos de olika storbankerna, men i samband med första intervjun upptäcktes risken 

för att få väldigt liknande svar var stor eftersom det framkom att de centrala kontoren oftast 

arbetar på liknande sätt. Därmed blev det viktigt att identifiera vilka banker som har de största 

skillnaderna i arbetssätten avseende kreditbedömning och betydelsen av företagens sociala 

nätverk. Bryman (2011) rekommenderar att ett målinriktat urval bör ske vid forskning som 

baseras på intervjuer, eftersom denna samplingsteknik underlättar för forskaren att finna 

intervjupersoner som tillhandahåller relevant information för att besvara forskningsfrågorna. 

 

Det målinriktade urvalet mynnade ut i tre halvstrukturerade intervjuer och en mailintervju. Höst 

et al. (2006) menar att halvstrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren både ställer öppna 

frågor och stängda frågor med bundna svarsalternativ. Sådana intervjuer är flexibla på så sätt 

att respondenten har möjlighet att besvara frågorna baserat på sitt eget synsätt, samtidigt som 

intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor till den information som framkommit (Bryman, 

2011).  

 

3.3.2	Respondenter	
Respondenterna som intervjuades arbetar i dagsläget hos Swedbank, Svenska Handelsbanken 

och Roslagens Sparbank. Intervjuerna skedde genom personliga möten på Swedbanks och 

Svenska Handelsbankens centrala kontor i Stockholm och på Roslagens Sparbanks kontor i 

Rimbo. 
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Ena respondenten från Swedbank arbetar som företagsrådgivare med inriktning mot rörelse-

drivande bolag. Dessa bolag kallas för ”mid-corp” och är företag med mer komplexa 

koncernstrukturer med omsättning från hundra miljoner upp till ett par miljarder svenska 

kronor. Denna respondent har arbetat inom bankverksamheten sedan mitten på 1970-talet, men 

arbetat med företagsfrågor sedan slutet på 1980-talet och har därav varit med om det omfattande 

arbetet vid finansiella kriser. Den andra respondenten arbetar som företagschef på ett av 

bankens kontor i två år och har tidigare även arbetat som företagsrådgivare mot både små och 

stora bolag.  

 

Vidare arbetar respondenten från Svenska Handelsbanken som kreditexpert på bankens centrala 

kreditavdelning. Denna respondent har varit verksam inom bankverksamheten i ungefär 40 år 

och har sedan 1980-talet arbetat med kreditbedömning mot företag. Medan respondenten från 

Roslagens Sparbank arbetar som företagsrådgivare på kontoret i Rimbo och har sedan början 

på 90-talet arbetat inom bankverksamheten med diverse uppgifter, men främst kredit-

bedömning i någon form.  

 

Urvalet av dessa respondenter grundade sig i att, genom intervjuerna, försöka erhålla 

information som ger forskningsfrågorna fler perspektiv. I och med att bankerna skiljer sig åt på 

så sätt att Swedbank tämligen är en vanlig affärsbank, Svenska Handelsbanken är en affärsbank 

som kännetecknas av att vara starkt decentraliserat samt Roslagens Sparbank som är en mindre 

lokal bank, ökar förutsättningarna för att svaren på forskningsfrågorna blir mer omfattande.  

 

Avslutningsvis genomfördes en mailintervju med Lars Silver som är professor inom 

företagsekonomi och som sedan tidigare har forskat om bankernas kreditbedömning. 

Anledningen till denna mailintervju var att kunna få ett perspektiv från en tredje part avseende 

bankernas kreditgivning och hur betydelsen av sociala nätverk har förändrats över tid.  

 

3.4	Validitet	och	reliabilitet		
Enligt Höst et al. (2006) syftar validitet och reliabilitet till giltigheten hos studien som 

genomförts. Att en studie är giltig innebär exempelvis att slutsatserna bör vara väl underbyggda 

eller att studien har en specifik inriktning som följs. Reliabiliteten handlar om tillförlitligheten 

insamlingen av data och analysen, medan validitet handlar om att forskaren mäter det som avses 

att mäta för just den specifika studien.  

 



 

	 11 

Vid datainsamling och analys har noggranna avvägningar gjorts för att försöka uppnå önskvärd 

reliabilitet i arbetet, genom att basera studierna på ursprungskällan som behandlar det specifika 

ämnet. Dock har det funnits svårigheter med att finna nyligen gjorda studier avseende ämnet 

som denna studie behandlar, vilket har inneburit att de främsta källorna är något äldre. 

 

Vidare har intervjuguiden varit ett hjälpmedel för att uppnå validitet i arbetet för att erhålla 

relevant information. Däremot har det funnits en risk med de öppna frågorna, då respondenterna 

kan ha haft en viss tolkning av frågorna och därmed givit mindre relevanta svar. Därav har det 

varit nödvändigt med halvstrukturerade intervjuer för att på så sätt göra det möjligt att styra om 

intervjuerna. 
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4. Empiri 
4.1	Swedbank1	
Sett till antalet kunder är Swedbank Sveriges största bank, då banken i dagsläget har 7,3 

miljoner privatkunder samt 650 000 företagskunder. Förutom Sverige som hemmamarknad, har 

banken även en ledande ställning i Estland, Lettland och Litauen. Banken strävar efter att 

utveckla långsiktiga relationer med sina kunder genom att tillhandahålla kontor men även 

produkter och tjänster som underlättar för kommunikationen mellan parterna. (Swedbank, 

2017) 

 

4.1.1	Kreditbedömningsprocessen	
Swedbanks kreditbedömningsprocess är standardiserad och följer deras interna regelverk. 

Standardiseringen innebär att kreditgivaren har flera steg att förhålla sig till vid bedömning av 

företag, oavsett om det gäller nya eller gamla kunder. Alla krediter ska behandlas som ett nytt 

ärende. Det som skiljer processerna åt för respektive kredit är att beroende på hur stora belopp 

krediten gäller kan ärendet komma att genomgå ytterligare steg i processen, då även bankens 

olika kommittéer ska behandla ärendet. En av grundpelarna för bedömningsprocessen är att 

varje kontor har olika mandat som sätter begränsningar och detta innebär att varje kontor har 

ett begränsat kapital som kreditgivarna har möjlighet att låna ut. Swedbanks respondenter 

menar att kreditbedömningsprocessen är liknande hos de svenska bankerna. 

 

Vad gäller mandaten hos de olika kontoren kan antalet variera hos respektive kontor beroende 

på kreditgivarnas erfarenheter och på hur just den banken arbetar. Swedbank har under senare 

år omstrukturerat sin verksamhet, vilken har kommit att bli mer decentraliserad. Anledningen 

till omstruktureringen är för att banken strävar efter att ha mandaten nära sina kunder. Genom 

decentraliseringen motverkas risken för att en kreditgivare, som varken har kännedom om 

kunden eller området som kunden är verksam i, är med och påverkar kreditbedömningen. 

Tidigare fanns det även ett liknande problem avseende kreditkommittéerna högre upp i 

bankverksamheten, som bestod av delegater från olika chefspositioner runtom i landet. Det 

kunde då bli problematiskt att en regionchef från en mindre del i Sverige skulle komma att göra 

en bedömning av ett affärsläge i en annan del av Sverige. De lokala kreditgivarna anses därför 

ha en större kännedom avseende kunderna och den lokala omgivningen som kan komma att 

påverka kundernas verksamheter.  

																																																								
1	Informationen som framkommer i detta avsnitt baseras på intervjun med respondenterna från 
Swedbank, om inget annat anges. 
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4.1.2	Kvalitativ	och	kvantitativ	analys 
Initialt är det kreditgivaren, tillsammans med analytiker, som gör en bedömning av kunden och 

dennes verksamhet. Då den främsta informationskällan är kunden själv är det viktigt att 

kreditgivaren och analytikern genomgår olika scenarion för att bedöma hur kundens åter-

betalningsförmåga påverkas vid olika tänkbara scenarion. När det gäller de hårda faktorerna 

görs en automatiserad bedömning av kunden utifrån historiska siffror, såsom kassaflöden, och 

historisk prestation med hjälp av ett internt ratingsystem. I detta system görs även en bedömning 

av de mjuka faktorerna men med hjälp från kreditgivaren.  Det varierar från ärende till ärende 

för hur stor betydelse de hårda faktorerna respektive de mjuka faktorerna har, men det är 

framförallt hos de mindre bolagen som den datoriserade bedömningen av de ekonomiska 

förutsättningarna har en betydande roll. Respondenterna hävdar att kreditbedömningen alltmer 

blir automatiserad och ett tydligt exempel på detta är att småföretagen numera har större 

möjlighet att erhålla lån via nätet och även till större kreditbelopp i jämförelse med tidigare år.  

 

4.1.3	Beslutsfattande	
Baserat på de ovannämnda bedömningarna av ett företag tas ett erbjudande fram. Möjligheten 

för kreditgivarna på Swedbank att ta fram ett specialutformat erbjudande för respektive företag 

ser olika ut beroende på hur stort företaget är som ansöker om krediten. För de mindre bolagen 

har banken en standardiserad pristabell som kreditgivaren kan avvika lite ifrån beroende på 

olika faktorer, exempelvis om kreditgivaren anser att affären kan bidra till andra framtida 

affärer. Däremot har kreditgivaren en större möjlighet att skräddarsy priser för de större bolagen 

som är mer komplexa och där affären avser en större kredit. Dock finns det interna modeller 

som kreditgivaren måste förhålla sig till för att banken ska kunna upprätthålla målen om att 

banken ska ha en viss kapitaltäckning för varje utlånad krona och för att banken ska erhålla en 

viss avkastning för de affärer som görs. Banken strävar efter att på samtliga kontor kunna 

erbjuda kunderna finansiering till kostnader på liknande nivåer, om krediterna avser liknande 

bolag och risknivåer.  

 

Vidare ska kreditgivaren sammanställa ett dokument av den information som har tagits fram 

om kunden, bankens erbjudande samt på vilka villkor. Detta presenteras sedan för kontorets 

lokala kreditkommitté, som består av tre delegater, och en kreditanalytiker. I specifika fall där 

kreditgivaren avviker för mycket från bankens modeller avseende prissättning, ska kredit-

givaren kunna argumentera för beslutet hos andra speciella kommittéer. I många fall är det 

oftast kreditgivarens åsikter som väger tyngre eftersom det är kreditgivaren som har en dialog 
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med kunden. Men samtidigt finns det andra fall där någon av delegaterna har en tyngre 

påverkan om denne har mer erfarenhet kring en specifik bransch eller verksamhet. 

 

Nackdelen med den standardiserade processen är att den blir trubbig på grund av det interna 

ratingsystemet. En av respondenterna menar att, då systemet tar hänsyn till all information som 

bland annat tillhandahålls av UC, kan även mindre relevanta faktorer påverka ett företags rating 

och därmed påverka utfallet av kreditbedömningen. Ytterligare en nackdel med att utgå från 

UC:s information är att det redan är inbyggt i systemet avseende vilka branscher som löper 

större risk än andra, men vilket kanske inte överensstämmer med just det enskilda ärendet. Detta 

har också en påverkan på utfallet av kreditbedömningen. Fördelen är att processen är 

transparent, vilket underlättar för kreditgivaren att kunna ha en dialog med kunden kring 

bedömningsprocessen och hur kreditgivaren resonerar.  

 

4.1.4	Att	finna	potentiella	kunder	genom	nätverk	
I och med att Swedbank har ett stort antal företagskunder från olika branscher finns det diverse 

tillvägagångssätt för hur kreditgivarna på banken finner sina potentiella kunder. Respondent-

erna menar att det främst är företag från fastighetsbranschen som söker sig direkt till banken 

för att erhålla finansiering, medan i andra fall och till stor del är det kreditgivarna själva som 

söker upp de potentiella kunderna. Det är även vanligt förekommande att företag från 

fastighetsbranschen söker sig till flera banker för att finna olika finansieringsalternativ och för 

att begära in offerter. Framförallt är det de företag som är något nyare på marknaden och som 

möjligen är mer priskänsliga som strävar efter att förhandla till bättre lånevillkor baserat på 

offerterna från de olika bankerna. Företagens val baseras på en avvägning mellan pris och deras 

relation till banken.  

 

Ett av kreditgivarnas uppdrag är att förvalta och ha ansvar för en portfölj med bankens befintliga 

företagskunder och att se till att upprätthålla relationen till dem för att på så sätt kunna erhålla 

betydelsefull information och följa kundernas utveckling. Ytterligare ett uppdrag för kredit-

givarna är även att finna nya kunder. I de fall då bankens kreditgivare prospekterar och aktivt 

söker potentiella kunder sker det oftast genom relationerna till de befintliga kunderna och deras 

sociala nätverk. Respondenterna hävdar att genom nätverken är det möjligt att nöjda 

företagskunder kan rekommendera banken vidare till andra företag. Detta gäller även andra 

kontakter som kreditgivarna har, såsom relationen till revisorer. Detta har visat sig vara det 

mest effektiva sättet att finna nya kunder på.  
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Vidare hävdar respondenterna att de inte medvetet favoriserar vissa kunder framför andra, 

exempelvis gamla framför nya, utan valet att påbörja nya affärer faller hela tiden tillbaka på 

resultat av de modeller som de använder sig av vid bedömningen. Men samtidigt finns det en 

större chans att kreditgivaren väljer att göra affärer med företag inom branscher som 

kreditgivaren har mer kunskap, erfarenhet och intresse av eftersom det underlättar processen 

att utvärdera företaget och dess verksamhet. När det gäller relationerna kreditgivarna har till 

kunderna är det viktigt att kreditgivarna ser till att relationerna ligger på en professionell nivå 

för att undvika situationer där företagen tror att de ska kunna erhålla finansiering till vilket 

projekt som helst på grund av den starka relationen de har. Respondenterna anser att det 

nuförtiden är svårare för en kreditgivare att låna ut pengar till vilket företag som helst eftersom 

processen numera blivit datoriserad. Systemet påvisar varningssignaler vid alltför stora risker 

med företaget samt att ärendena behandlas av flera aktörer med diverse åsikter och erfarenheter.  

 

4.2	Svenska	Handelsbanken2	
Svenska Handelsbanken grundades år 1871 och har sina kontor belägna, förutom i Norden, 

även i Storbritannien och Nederländerna. Bankens företagsfilosofi är att ha en djupt de-

centraliserad organisation för att på så sätt kunna ha kunden i fokus, upprätthålla kundnöjdhet 

och därmed målet avseende bankens lönsamhet. (Svenska Handelsbanken, 2017)  

 

4.2.1	Kreditbedömningsprocessen	
Svenska Handelsbanken har sedan långt tillbaka varit omtalad för organisationsstrukturens 

uppbyggnad. Banken arbetar på ett decentraliserat sätt, vilket innebär att ansvaret inom 

verksamheten är fördelad bland de olika kontoren. De enskilda kontoren arbetar i princip som 

små företag där beslutsfattande hos personalen sker på eget ansvar till en viss nivå och även 

kontorens resultat är något som personalen ansvarar för. Anledningen till denna struktur beror 

på att banken strävar efter att efterfölja kyrktornsprincipen som innebär att affärerna bör vara 

begränsade till det lokala närområdet, för att underlätta bedömningar av de olika transaktion-

erna. Respondenten hävdar att organisationsstrukturen är relativt platt och över de lokala 

kontoren finns regionbanker vars syfte är att stödja de lokala kontoren vid exempelvis 

handläggning av större ärenden.  

 

																																																								
2	Informationen som framkommer i detta avsnitt baseras på intervjun med respondenten från 
Svenska Handelsbanken, om inget annat anges.	
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Respondenten menar att, trots att bankens uppbyggnad är decentraliserad, är bankens kredit-

bedömningsprocess centraliserad, vilket innebär att processen är standardiserad med hjälp av 

regleringar och rutiner som utgör ett ramverk för att handläggning av ärenden ska ske på samma 

sätt oavsett vilket kontor handläggningen sker på. 

 

4.2.2	Kvalitativ	och	kvantitativ	analys	
Vid kreditbedömning av företag utgår kreditgivaren främst från den grundläggande 

informationen som framkommit i samband vid diskussioner med företaget och tillsammans 

med den kännedom som kreditgivaren redan har kring näringslivet i det specifika området. När 

det gäller den kvantitativa analysen hävdar respondenten att kreditgivarna på banken sällan 

använder sig av automatiserade modeller där kreditgivaren ska lägga in företagssiffror och för 

att sedan få ett resultat om att bevilja eller neka krediten. De automatiserade modellerna 

används möjligtvis vid handläggning av mindre krediter. I större utsträckning används olika 

modeller endast som hjälpmedel till underlaget för det sammanställande dokumentet av 

kreditärendet. Respondenten hävdar att i grunden bygger bankens kreditbedömningsprocess på 

kreditgivarens erfarenhet och kunskap och därför ligger ett stort ansvar hos kreditgivaren att 

själv bilda en uppfattning, snarare än att förlita sig på resultatet en automatiserad modell visar.  

 

Kreditbedömningen baseras huvudsakligen på bankens interna ratingsystem. Kreditgivaren har 

i uppgift att utifrån den kvalitativa och kvantitativa analysen bilda en uppfattning om företaget 

för att sedan sätta en rating på två siffror. Det interna ratingsystemet bygger på två stycken 

skalor mellan ett till fem. Med hjälp av ena skalan bedöms företaget utefter risken för finansiella 

påfrestningar, medan den andra skalan avser företagets motståndskraft, det vill säga 

möjligheten för företaget att erhålla likviditet på olika sätt för att motstå de finansiella 

påfrestningarna. Respondenten menar att kreditgivarna på banken inte lägger någon större vikt 

vid att framtaga scenarioanalyser, utan det viktiga är att kreditgivarna bildar en uppfattning om 

framtiden baserat på företagets rating.  

 

4.2.3	Beslutsfattande	
Baserat på de resultat som kreditgivaren har tagit fram ska ärendet sammanställas i ett kredit-

PM. Respondenten poängterade att varje kreditansökan initialt måste behandlas av den 

kundansvarige på det lokala kontoret. Beroende på kreditens storlek kan ärendet redan beviljas 

på kontorsnivå, där den kundansvarige till viss del har en bestämmanderätt som innebär att 

denne kan bevilja krediten i rådgivning med kontorschefen. Ärendet kan även gå vidare till 
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högre instanser på både regional och central nivå vid behov. Om ärendet behöver handläggas 

vid de högre instanserna kan processen pågå under en längre period, eftersom det är fler 

personer inblandade med diverse åsikter och därmed kan det sammanställande dokumentet ha 

ett behov av revidering.  

 

Vidare är fördelen med Svenska Handelsbankens arbetsprocess är att det leder till en stark 

kreditkultur inom verksamheten. Samtidigt ges möjligheten att kreditgivarna får tänka själva 

och därmed öka kompetensen för kreditbedömning. Denna process anses vara en lärande 

process, då varje beviljad kreditansökan efteråt granskas av närmsta chef för att kreditgivaren 

ska ha möjlighet att utvecklas av återkopplingen. Nackdelen med deras arbetsprocess är att det 

finns en risk för att kreditgivare gör olika bedömningar, vilket kan resultera i att arbetet inte 

utförs på en konsekvent nivå.  

 

4.2.4	Att	finna	potentiella	kunder	genom	nätverk	
Då Svenska Handelsbanken strävar efter långsiktiga relationer med sina kunder anses 

relationerna till kunderna vara viktiga. Framförallt är nätverken viktiga för de mindre kontoren 

när det gäller att etablera den första kundkontakten. Respondenten menar på att 

tillvägagångssättet för banken att finna potentiella kunder är olika, dels sker aktiv sökning 

genom prospektlistor, dels genom att passivt ta emot kunder som kommer till bankkontoren 

eller söker sig till tjänstemännen på banken. Respondenten hävdar dock på att det är svårt för 

ett företag att utnyttja sitt kontaktnät om bankkontakten har en annan yrkesroll än kundansvarig 

på banken, eftersom ärenden alltid ska handläggas av den kundansvarige på lokal nivå. Det 

finns en viss möjlighet att personen som har en annan yrkesroll på banken kan rekommendera 

företaget hos den kundansvarige, men det är inte vanligt förekommande eftersom banken är 

mån om att kundansvarige själv ska bilda egen uppfattning om företaget.  

 

Vidare har kreditgivarna på banken stora möjligheter att kunna anpassa och skräddarsy 

erbjudanden för kunder som ansöker om krediter, vilket innebär att det är vanligt 

förekommande att kunder förhandlar med offerter från andra banker. Respondenten menar att 

banken inte har en målsättning avseende att liknande bolag med liknande risknivåer ska erhålla 

finansiering till liknande kostnadsnivåer och därför har kreditgivarna stora anpassnings-

möjligheter. Primärt strävar banken efter att vara tillmötesgående gällande de befintliga 

kundernas önskemål för att bibehålla den långsiktiga relationen. Detta leder till mindre 
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kostnader för banken och den befintliga kännedomen som den kundansvarige redan har om 

företaget leder till minskade risker. Det är dessutom svårare att bedöma en ny kund.  

 

4.3	Roslagens	Sparbank3	
Roslagens Sparbank samarbetar med Swedbank, vilket gör att de erbjuder liknande produkter. 

Emellertid är Roslagens Sparbank en närproducerad sparbank. Detta innebär att, till skillnad 

ifrån andra banker, går sparbankens överskott till bygden. Bankens organisation är uppbyggd 

på ett sätt som liknar ett företag och som har en egen styrelse, vilket möjliggör att sparbanken 

har sina egna villkor. De högsta beslutande organen utgörs av representanter från samhället 

samt bland kunderna. (Roslagens Sparbank, 2017) 

 

4.3.1	Kreditbedömningsprocessen	
Respondenten menar att bankens kreditbedömningsprocess är standardiserad genom interna 

regleringar och lagstiftning. Regleringen är så pass detaljerad att det finns tillgängliga mallar 

över hur en kreditgivare ska gå tillväga vid kreditbedömning. Processen ska implementeras vid 

varje kreditärende som handläggs på banken, oavsett om ärendet avser en gammal eller en ny 

kund. Respondenten menar vidare att det som kan skilja i processen för olika företag är att ett 

litet företag inte behöver lika omfattande analys och bedömning för att få finansieringen 

beviljad, medan ett stort företag är mer komplext och kräver därmed mer omfattande analyser. 

 

4.3.2	Kvalitativ	och	kvantitativ	analys	
Vid kreditbedömning på det lokala kontoret görs oftast all analys kring ett företag av 

företagsrådgivaren själv. Kreditbedömningen utförs till största del genom datoriserade system, 

där bland annat analyser av företagets kassaflöden, återbetalningsförmåga och säkerheter görs. 

Dessutom görs scenarioanalyser för möjliga framtida prognoser, för att se huruvida företaget 

kan komma att påverkas av diverse faktorer och hur detta i sin tur kan komma att påverka 

bankens kapital. Respondenten hävdar att, trots att processen till största del utförs av 

datoriserade system, är det i majoriteten av fallen den första kontakten med kunden som utgör 

det viktigaste underlaget för kreditgivarens första bedömning och därmed avgörande för 

huruvida kreditgivaren är villig att ta ärendet vidare eller inte. I många fall har kreditgivaren 

redan vid första mötet beslutat sig för vilket utfall denne vill att ärendet ska ha. Genom den 

																																																								
3	Informationen som framkommer i detta avsnitt baseras på intervjun med respondenten från 
Roslagens Sparbank, om inget annat anges.	
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inledande kundkontakten har kreditgivaren möjlighet att få sin information kring kunden och 

dess verksamhet bekräftad. 

 

Vidare för att inhämta ytterligare information om kunden utgår kreditgivaren bland annat från 

uppgifter från UC, Infotorg som visar på företagens tidigare affärsrelationer samt bankens 

interna system som visar på om kunden tidigare har haft en relation till banken. Det interna 

systemet innehåller mycket givande information för kreditgivaren, eftersom företagskunder 

som ansöker om krediter oftast tidigare har varit privatkunder hos banken.  

 

4.3.3	Beslutsfattande	
Utifrån kreditgivarens analyser ska ärendet sammanställas i ett kredit-PM. När det samman-

ställande dokumentet är färdigställt, ska krediten slutligen beviljas av minst två banktjänstemän 

på det lokala kontoret eller hos delegationer som sitter på huvudkontoret i Norrtälje. 

Respondenten menar att kreditgivaren har en stor påverkan på ärendets utfall eftersom denne 

har den främsta kontakten med kunden och kan då, baserat på informationen, argumentera för 

utfallet. Oavsett hur stor denna kreditpropå är ska ärendet alltid genomgå denna analys och 

dokumentation, men ju större ett ärende är desto fler personer är med och beslutar om ärendet. 

Beslutet kan fattas på olika nivåer, det vill säga genom olika delegationer: tjänstemanna-

delegation, affärsdelegation, kreditdelegationen och till sist styrelsen. Dessa olika delegationer 

innebär att personer med olika yrkesroller på banken har olika omfattande beslutanderätter. I 

och med att Roslagens Sparbank är liten innebär det att beslutsfattandet är begränsad på så sätt 

att banken exempelvis inte får ha alltför stora enhandsengagemang, det vill säga att en enskild 

kund inte får utgöra en alltför stor del av bankens totala utlånade summa.  

 

Respondenten anser att fördelarna med det digitaliserade ansökningsförfarandet är att alla 

kunder har samma förutsättningar. Samtidigt underlättar det datoriserade systemet hela kredit-

bedömningsprocessen på så sätt att det går snabbare att handlägga ärenden och därmed får 

kunderna snabbare svar. Nackdelen är att det finns en liten risk för att kreditgivaren i en alltför 

stor utsträckning fokuserar på företagets siffror än på det kvalitativa. Denna risk minimeras 

dock av att kreditgivaren har en genomgående dialog med kunden under processens gång. 

 

4.3.4	Att	finna	potentiella	kunder	genom	nätverk	
Roslagens Sparbank i Rimbo har till största del företagskunder och mer än hälften av dessa är 

enmansföretag. Roslagens Sparbank anser att det är viktigt att bankens företagskunder ska ha 
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en specifik koppling till Rimbo och därför krävs det en ytterst ordinär anledning för att en 

företagskund utanför Rimbo ska lyckas erhålla företagsfinansiering. I och med att banken 

endast har företagskunder med koppling till närområdet samt att även banktjänstemännen bor i 

närområdet, har banken har en unik möjlighet att finna information avseende sina företags-

kunder. Dessa nära kopplingar innebär att de sociala nätverken är mindre och mer intensiva. 

Banken har därmed möjligheten att erhålla en annan typ av information som inte finns 

tillgänglig i databaserna eller i allmänhet, vilket kan vara en fördel för bedömningen av ett 

företag. Respondenten menar dock att nackdelen är att det finns en risk för att kreditgivaren 

kan påverkas av information som inte är relevant för företagets prestation och därmed inte för 

kreditbedömningen. Det är därför viktigt för kreditgivaren att se över de intressekonflikter som 

existerar och kunna motarbeta dessa.  

 

För banken finns det flera tillvägagångssätt för att finna nya kunder och det är genom 

prospektlistor och även mycket genom de befintliga kundernas nätverk. Dock är det vanligt 

förekommande att kunder söker sig direkt till banken genom rekommendationer från andra 

företag eller på grund av tidigare relation till en banktjänsteman. Respondenten hävdar att i och 

med att detta lokala kontor är det största i området är det lättare för kunder att söka sig direkt 

till banken, utan att det sker förhandlingar med offerter från andra banker. Dessutom har 

kreditgivaren oftast redan koll på de befintliga företagskunderna och de företag som tillkommer 

i området, vilket innebär att kreditgivaren kan addera intressanta företag till prospektlistan 

baserat på kvalitativ information.  

 

Vidare finns det en viss tendens att kreditgivaren favoriserar kunder som ger ett bättre 

informationsunderlag framför andra, eftersom det underlättar arbetet kring kreditbedömnings-

processen och det är framförallt de befintliga kunderna som gör det. Men respondenten hävdar 

att det snarare finns en större tendens att selektera bort de företag som verkar inom branscher 

som kreditgivaren inte har positiva erfarenheter av.  
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5. Analys 
5.1	Kreditbedömningsprocessen	
Det empiriska materialet som framtagits har visat att bankernas tillvägagångssätt avseende 

kreditbedömning liknar den teoretiska referensramen som tidigare nämnts i arbetet. Även Silver 

bekräftar i sin intervju att det inte finns särskilt stora skillnader i arbetet. Bankerna har en 

standardiserad process för hur kreditbedömningsprocessen ska ske och denna följer av både 

omfattande lagstiftning och interna regelverk. Dock har respondenterna inte nämnt att 

bedömningsprocessen har en formell uppdelning i tre steg såsom beskrivits i teorin. Oavsett 

hur processen är uppdelad är det liknande uppgifter som kreditgivarna ska utföra, det vill säga 

att samla in information om kunden, göra en grundläggande kvalitativ och kvantitativ analys 

av kunden, göra en bedömning om företaget är kreditvärdig eller inte och sedan sammanställa 

det i ett kredit-PM. Det har även framkommit att de grundläggande stegen i processen ska 

tillämpas vid varje handläggning av kreditansökan och det finns ingen möjlighet för 

kreditgivarna att förbise vissa steg i processen till förmån för en viss kund. Hur omfattande 

processen är beror på hur komplext ärendet är.  

 

5.1.1	Kvalitativ	och	kvantitativ	analys	
Enligt den teoretiska referensramen har alla kreditgivare samma uppgift i grunden, det vill säga 

att göra en bedömning om ett företag är kreditvärdig eller inte, vilket även har påvisats av 

respondenterna. När denna bedömning görs utgår bankerna från samma typ av information, det 

vill säga både kvalitativ och kvantitativ information om företaget. Det har framkommit under 

intervjuerna att den kvalitativa informationen främst baseras på den information som 

framkommer under dialogerna med företagskunden. Denna information som framkommer är 

en slags bekräftelse på vad kreditgivaren sedan tidigare har för uppfattning av företagets 

verksamhet och branschen den verkar i. Medan den kvantitativa informationen hämtas från 

företagens finansiella rapporter, som visar på företagets historiska siffror och prestationer, samt 

databaser såsom UC.  

 

Metoderna för att analysera den kvantitativa och kvalitativa informationen skiljer sig åt bland 

de olika bankerna. Både Swedbank och Roslagens Sparbank använder sig till största del av 

datoriserade system, där kreditgivarna matar in företagens information för att sedan få en 

rekommendation som det slutliga beslutet ska baseras på. Ännu en viktig del i bedömningen 

för de nämnda bankerna är att göra scenarioanalyser, vilket innebär att kreditgivarna vill kunna 

se hur företagens prestation skulle påverkas av olika faktorer och hur det i sin tur skulle kunna 
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komma att påverka banken. Respondenterna från dessa banker menar att vid kreditbedömning 

av mindre företag som ansöker om mindre kreditbelopp används automatiserade system för 

hela bedömningen. Däremot skiljer sig Svenska Handelsbankens arbetssätt vid kredit-

bedömning åt från de tidigare bankerna på så sätt att deras kreditbedömning inte förlitar sig på 

resultaten från ett automatiserat system, utan dessa typer av modeller används snarare som 

hjälpmedel till beslutsunderlaget vid bedömningen. Respondenten från Svenska Handels-

banken menar att kreditbedömningen syftar till att förlita sig på kreditgivarens kunskap och 

erfarenhet. Inte heller görs scenarioanalyser, utan de baserar sin bedömning främst på sitt 

interna ratingsystem, vars syfte är att bedöma risken för finansiella påfrestningar och företagets 

motståndskraft vid sådana påfrestningar.  

 

5.1.2	Beslutsfattande	
I enlighet med den teoretiska referensramen ska kreditgivarna sammanställa ett dokument 

baserat på deras analyser för att kunna argumentera för varför kreditpropån ska beviljas. 

Beslutsfattandet och antalet personer som är inblandade i en kreditprocess ser olika ut beroende 

på hur omfattande kreditärendet är. Beslutsfattandet hos respektive bank är liknande på så sätt 

att ärenden handläggs och beslutas initialt på en lokal nivå, men vid större och mer komplexa 

ärenden ska beslutsfattandet ske vid högre instanser.  

 

Swedbank har en lokal kreditkommitté som består av tre delegater och en kreditanalytiker som 

kreditgivaren ska argumentera ärendet för. Vid mer komplexa ärenden eller om kreditgivaren 

avviker för mycket från bankens modeller ska beslutsfattandet ske hos speciella kommittéer 

högre upp i organisationen. Beslutsfattande hos Roslagens Sparbank däremot sker främst av 

kreditgivaren och kontorschefen, men ärenden kan även gå vidare till högre instanser på 

huvudkontoret i Norrtälje. Hos Svenska Handelsbanken sker också beslutsfattandet främst på 

det lokala kontoret av den kundansvarige tillsammans med kontorschefen, men vid större 

ärenden handläggs dessa av kommittéer på både regional och central nivå. 

 

I teorin framkommer det även att kreditansökningar sällan nekas när de presenteras för 

kreditkommittén, vilket också kan bekräftas av svaren från respondenterna. Respondenterna 

hävdar att kreditgivaren har en stor påverkan på utfallet av en kreditbedömning, då denne har 

den omfattande dialogen med kunden och kan därmed argumentera för varför krediten ska 

beviljas.  
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5.2	Sociala	nätverk	och	dess	effekter	
För att bilda en uppfattning om vilka möjligheter företagen har för att, genom sina sociala 

nätverk, ta kontakt med bankerna för att lättare erhålla lånefinansiering har respondenterna 

berättat hur de finner sina potentiella kunder. För respektive bank ser tillvägagångssätten 

snarlika ut, det vill säga att antingen söker kunden sig direkt till banken eller att kreditgivarna 

söker sig till de potentiella kunderna. Ett sätt för bankerna att finna kunder är genom 

prospektlistor. I enlighet med tidigare studier har informationen från respondenterna bekräftat 

att prospektlistorna hos respektive bank baseras på information från diverse databaser. Eftersom 

kreditgivaren på Roslagens Sparbank dessutom har möjlighet att överblicka de befintliga och 

tillkommande aktörerna i närområdet, är kreditgivaren redan medveten om vilka företag denne 

vill arbeta med och kan då addera dessa företag till prospektlistan baserat på kvalitativ 

information. 

 

Ett annat sätt för bankerna att finna kunder är genom andra sociala nätverk, såsom de befintliga 

kundernas nätverk eller andra intressenters nätverk. Detta innebär att företagen har möjlighet 

att etablera sina bankkontakter genom sina nätverk, exempelvis genom kontakter med andra 

företag i närområdet eller genom tidigare relationer till banktjänstemän. Detta kan även 

likställas med teorin om att företag som är aktiva inom exempelvis företagsföreningar är de 

företag som till största del har tillgång till företagsfinansiering. Respondenterna från Swedbank 

menar att det mest effektiva sättet att utöka sin kundkrets är att finna sina potentiella kunder 

genom rekommendationer från de befintliga kunderna.  

 

Sociala nätverk som består av relationer på armlängds avstånd kännetecknas av sporadiska 

affärstransaktioner som sker utan att en djupgående relation är nödvändig, medan inbäddade 

relationer kännetecknas av ömsesidig förpliktelse mellan parterna och där privat information 

utbyts. Med tanke på att Roslagens Sparbank har krav på att deras företagskunder ska ha en 

koppling till närområdet innebär det att deras sociala nätverk är mindre och mer intensiva, vilket 

är en stor skillnad gentemot de andra bankernas nätverk som är mer omfattande. Därmed anser 

Silver att de sociala nätverken har en större betydelse i mindre orter. Kreditgivaren på 

sparbanken arbetar i en miljö där nätverken är lättare att överblicka och det är lättare att 

identifiera aktörerna, vilket innebär att kreditgivaren har en möjlighet att erhålla unik 

information om sina företagskunder genom de nära relationerna. Detta underlättar i sin tur för 

företagskunder att fördjupa den etablerade bankkontakten. Den unika möjligheten som kredit-
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givaren på Roslagens Sparbank har innebär samtidigt att det finns en risk för att kreditgivaren 

tillhandahåller information som inte är relevant för kreditbedömningen, vilket kan påverka 

utfallet av ärendet om kreditgivaren inte har förmågan att se över intresse-konflikterna. Detta 

kan tolkas som att det är svårare för Roslagens Sparbank att inneha relationer på armlängds 

avstånd gentemot kunder och att deras nätverk domineras av inbäddade relationer. 

 

Ytterligare har det framkommit att möjligheten för företag, som söker sig till Roslagens 

Sparbank, att förhandla med offerter från andra banker är begränsad i jämförelse med företag 

som söker sig till Svenska Handelsbanken och Swedbank. Kreditgivarna hos dessa banker har 

större möjligheter att kunna skräddarsy sina erbjudanden i större utsträckning. Respondenten 

från Svenska Handelsbanken menar att möjligheten för de kundansvariga på varje kontor att 

skräddarsy erbjudanden efter företagens önskemål är väldigt stor och samtidigt finns det inte 

heller någon målsättning för att erbjudandena ska likna varandra bland de olika kontoren. 

Respondenterna på Swedbank däremot menar att kreditgivarna har möjlighet att skräddarsy 

erbjudanden, men har modeller och pristabeller att förhålla sig till. Dessutom finns krav på att 

kreditgivarna ska se till att de erbjudanden som skräddarsys ändå ska ligga på liknande nivåer 

avseende pris på samtliga kontor.  

 

Med grund i teorierna innebär det att företag som söker sig till Swedbank och Svenska 

Handelsbanken i större utsträckning har möjlighet att utnyttja sina relationer på armlängds 

avstånd och inbäddade relationer inom sina sociala nätverk. Genom dessa relationer kan de 

inledningsvis inhämta offerter och allmän information om marknadens erbjudanden och sedan 

förhandla med dessa offerter när bankkontakten har etablerats. Medan kunder som söker 

företagsfinansiering hos Roslagens Sparbank har en mindre möjlighet att förhandla med 

offerter från andra banker på grund av kravet att företagskunden ska ha en koppling till 

närområdet. Samtidigt sker förhandlingar på ett sådant sätt i mindre utsträckning eftersom 

utbudet av lokala bankkontor är begränsat.  

 

Det empiriska materialet har även visat att det finns en viss tendens för att kreditgivare från de 

olika bankerna favoriserar vissa typer av kunder. Respondenterna från Swedbank menar att det 

möjligen finns en tendens att de söker sig till kunder som arbetar i den branschen som de har 

mest erfarenhet och intresse av, medan respondenten från Svenska Handelsbanken menar att de 

sätter sina befintliga kunder främst och samtidigt som respondenten från Roslagens Sparbank 

har en tendens att föredra kunder som ger ett bra informationsunderlag och väljer att inte arbeta 
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med branscher som denne inte har positiv erfarenhet av. I dessa fall har företag en viss möjlighet 

att påverka sin tillgång till finansiering, under förutsättning att de exempelvis är medvetna om 

vilka branscher kreditgivarna vill arbeta med och söker sig till dem eller att företagen vänder 

sig till den bank som de tidigare har haft en relation med. Denna information kan möjligen 

inhämtas genom relationer på armlängds avstånd, där aktörerna informerar om deras tidigare 

affärsrelationer till kreditgivarna.  

 

Silver menar att de sociala nätverken har använts vid kreditbedömning sedan lång tid tillbaka, 

men detta har förändrats under senare år. De sociala nätverken har fått en mindre betydelse på 

grund av datoriseringen som skett avseende kreditbedömningsprocesser. Detta innebär att 

tillvägagångssätten företagen har att utnyttja sina sociala nätverk för att lättare erhålla 

företagsfinansiering har en minimal påverkan på bankernas verksamhet och dess kredit-

bedömningsprocess. Verksamheten påverkas på så sätt att det underlättar för bankerna att finna 

nya kunder, vilket möjliggör fler affärstransaktioner för bankerna. Med anledning av att 

kreditbedömningsprocessen är starkt reglerad och består av grundläggande steg som kredit-

givaren måste genomgå vid bedömning, har kundernas tillvägagångssätt därmed endast en liten 

påverkan på bedömningsprocessen. Den kvalitativa informationen som framkommer genom 

sociala nätverk kan ha en marginell påverkan på ärendets utfall ifall det råder tveksamheter 

kring den grundläggande informationen som kreditgivaren baserar sitt beslut på. Samtliga 

respondenter var noggranna med att poängtera att vid handläggning av kreditpropå från varje 

kund, oavsett om kunden är befintlig eller ny, ska varje steg i processen genomgås.  
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6. Slutsats 
Från studien som genomförts kan det konstateras att kreditbedömningsprocesserna hos 

Swedbank, Svenska Handelsbanken och Roslagens Sparbank är snarlika. Samtliga banker har 

reglerade processer och huvudsyftet är detsamma, det vill säga att göra en bedömning om 

företagen är kreditvärdiga eller inte. Kreditgivarnas bedömning baseras på både kvantitativ och 

kvalitativ information, där den kvalitativa informationen främst kommer från kunddialogerna 

och den kvantitativa informationen kommer från företagets finansiella rapporter och diverse 

databaser. Det skiljer även åt hur den kvalitativa och kvantitativa informationen analyseras. 

Analysen kan både ske, helt eller delvis, genom datoriserade system eller genom kreditgivarens 

egen bedömning. Även det slutliga beslutsfattandet av ett ärende sker på liknande sätt hos 

bankerna, då kreditärenden främst handläggs på lokal nivå men kan gå vidare upp i högre 

instanser vid behov. 

 

För att besvara studiens problemfrågeställningar är alternativen för företagens möjligheter till 

att utnyttja sina sociala nätverk för att lättare erhålla företagsfinansiering någorlunda 

begränsade. Företagen kan självmant söka sig direkt till banken för att etablera den första 

bankkontakten och då ökar möjligheten ytterligare om företaget har en relation till en 

banktjänsteman som handlägger kreditärendet. Detta tillvägagångssätt anses vara mer lyckat 

om företag ansöker om krediter hos Roslagens Sparbank som är en mindre bank, vars nätverk 

består av färre antal aktörer och närmare relationer.  

 

Ytterligare ett sätt är att den första bankkontakten etableras genom rekommendationer från 

andra företag eller andra intressenter. Därmed är det viktigt för företag att hålla sig aktiva och 

försöka bibehålla relationerna till de andra aktörerna inom det sociala nätverket. Företagen har 

i viss mån möjlighet att utnyttja sina relationer på armlängds avstånd och sedan inbäddade 

relationer för att försöka förhandla sig till bättre lånevillkor med hjälp av offerter från andra 

banker. Detta tillvägagångssätt gäller främst kunder som söker kredit hos Swedbank och 

Svenska Handelsbanken, eftersom kreditgivarna på dessa banker har större utrymme att kunna 

anpassa erbjudanden efter kundernas önskemål.  

 

I och med att kreditgivare hos banker tenderar att föredra vissa kunder framför andra, kan 

företag möjligen påverka sin tillgång till finansiering ytterligare. Detta förutsätter att företagen 

informeras av nätverkets aktörer om kreditgivarnas preferenser och att dessa överensstämmer 

med företagens profil.  



 

	 27 

Baserat på egen bedömning har dessa tillvägagångssätt ingen större påverkan på bankernas 

kreditbedömningsprocesser, eftersom dessa processer är starkt reglerade. Oavsett vilken typ av 

relation som företaget tidigare haft med banken sker handläggningen av ärenden på samma vis. 

Snarare har dessa tillvägagångssätt en viss påverkan på utfallet av bedömningsprocessen. 

Betydelsen av sociala nätverk har minskat med tiden, men studien har dock visat att sociala 

nätverk har en större betydelse hos den mindre banken än hos de större bankerna. Informationen 

som framkommer genom sociala nätverk har en marginell påverkan på kreditärendets utfall om 

det råder tveksamheter kring kreditgivarens analyser av den grundläggande informationen. 

Bankverksamheterna påverkas däremot på så sätt att det underlättar för bankerna att finna nya 

kunder om de potentiella kunderna söker sig till banken genom andra aktörers 

rekommendationer. 

 

6.1	Förslag	till	framtida	studier	
Eftersom denna studie har fokuserat på tre svenska bankers perspektiv avseende företagens 

möjligheter att utnyttja sina sociala nätverk för att lättare erhålla företagsfinansiering, skulle 

det vara intressant att studera företagens perspektiv. Ett förslag till en framtida studie är att 

undersöka på vilka sätt företag brukar eller anser att de kan utnyttja sina sociala nätverk för att 

lättare erhålla företagsfinansiering.  

 

Ett annat intressant perspektiv skulle vara att utföra en jämförande studie om företagens 

möjligheter att utnyttja sina sociala nätverk för att påverka deras tillgång till finansiering både 

hos svenska och utländska banker.  
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Bilagor 
Intervjuguide	för	bankerna	
 

• Presentation av respondent 
o Vad är din yrkesroll på banken? 
o Hur länge har du arbetat inom bankverksamheten? 
o Vilken erfarenhet har du avseende kreditbedömning av företag? 

 
• Kreditbedömningsprocessen 

o Vilka steg innehåller kreditbedömningsprocessen gentemot företag? Beskriv 
gärna utförligt varje steg. Hur stor del av processen baseras på datoriserade 
system respektive kreditgivarens egen bedömning? 
 

o Vilka personer är inblandade i processen? 
 

o Ser stegen likadana ut för varje kund? Finns det skillnader mellan nya 
respektive gamla kunder? Finns det undantag där kreditgivaren kan förbise 
vissa steg i processen? Om ja, vid vilka situationer? 

 
o Uppskattningsvis, hur stor påverkan har kreditgivaren på utfallet av 

bedömningen? 
 

o Vilka regleringar finns det kring denna process?  
 

o Kan du beskriva för- och nackdelar med den process ni arbetar med idag? 
 

o Vilken kunskap/utbildning har de som hanterar kreditbedömning? Erbjuder ni 
intern utbildning? 
 

• Kunden 
o Vilka typer av företag är det som söker finansiering hos er? Är de vanligtvis 

små, mellan eller stora? Har ni limiter för vilka typer av företag/branscher ni 
ska finansiera? 
 

o Är det vanligast att företag söker sig till banken för att erhålla finansiering eller 
söker ni efter de potentiella kunderna? Vilka för- och nackdelar kan du se med 
det ena och det andra? Ser ni att det finns möjliga sätt för företag att utnyttja 
sina sociala nätverk för att lättare etablera bankkontakt med er? 

 
o Finns det en tendens att kreditgivaren ”favoriserar” kunder, ex. gamla före 

nya? Förklara. 
 

o Hur stor möjlighet har kreditgivaren att specialutforma ett erbjudande för den 
potentiella kunden för att ro hem affären? 

 
• Övrigt 

o Vem beviljar ni helst ett lån till: en gammal kund som ni har hög kännedom 
om eller ett nytt företag som visar på en bättre återbetalningsförmåga enligt 
bedömning? (Givet att det är liknande bolag med liknande risknivåer) 
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Intervjufrågor	per	mail	

• Vilka möjligheter ser du att företagen kan utnyttja sina sociala nätverk för att lättare 
erhålla företagsfinansiering? 

• Tror du att dessa möjligheter skiljer sig åt hos respektive bank? Om ja, på vilket sätt? 

• Tror du att dessa möjligheter har förändrats över tid, i och med att processerna blivit 
alltmer datoriserade? Om ja, hur? 
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