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Sammanfattning 

Bakgrund 

I och med att immateriella tillgångar inte redovisas i balansräkning och värdet av dessa 

tillgångar är svåra att mäta, anses värderingen av immateriella tillgångar vara ett svårt 

uppdrag att genomföra. Dessutom baseras kreditbedömningen på en uppfattning om 

framtiden vilket kan innebära att ett och samma tjänsteföretag får olika värde från olika 

kreditgivare. Därför blir det problematiskt att bedöma dessa tillgångar, som inte finns 

redovisade i balansräkningen, vid en kreditgivning.  

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur privata tjänsteföretag värderas av banker 

inför en kreditgivning. Undersökningens mål är att visa eventuella skillnader mellan 

värderingen av tjänsteföretag och tillverkande företag. 

 

Metod 

Uppsatsen har genomförts med en kvalitativ metod med induktiv ansats. Genom 

semistrukturerade intervjuer har vi samlat in empiri från fem stycken banker.  

 

Slutsats 

Vi kan se att värderingsprocessen går till på ungefär samma sätt i alla de fem bankerna 

inför en kreditgivning. Det är främst faktorer som kassaflödet, återbetalningsförmågan 

och eventuella risker som tas hänsyn till vid en kreditbedömning. Det är inte heller någon 

direkt skillnad mellan värderingsprocessen i tjänsteföretag mot hur det går till i 

tillverkande företag. 

 

Nyckelord 

Företagsvärdering, tjänsteföretag, immateriella tillgångar, intellektuellt kapital, 

kreditgivningsprocessen, kreditgivning, riskbedömning 

  



  

 

iii 

 

Innehåll 

1 Inledning ___________________________________________________________ 1 
1.1 Bakgrund ________________________________________________________ 1 
1.2 Problemdiskussion _________________________________________________ 2 
1.3 Problemformulering ________________________________________________ 5 
1.4 Syfte ____________________________________________________________ 5 

2 Metod ______________________________________________________________ 6 
2.1 Förförståelse ______________________________________________________ 6 
2.2 Forskningsetik ____________________________________________________ 7 
2.3 Forskningsansats __________________________________________________ 8 

2.3.1 Induktiv forskningsansats ________________________________________ 8 

2.4 Forskningsstrategi _________________________________________________ 9 

2.4.1 Kvalitativ forskningsmetod _______________________________________ 9 

2.5 Informationsinsamling _____________________________________________ 10 
2.5.1 Primärdata __________________________________________________ 10 

2.5.2 Sekundärdata ________________________________________________ 13 

2.6 Källkritik _______________________________________________________ 13 

2.6.1 Kritik till eget arbete ___________________________________________ 14 

3 Referensram _______________________________________________________ 15 
3.1 Företagsvärdering med fundamental analys ____________________________ 15 

3.1.1 Strategisk analys ______________________________________________ 16 

3.1.2 Redovisningsanalys ____________________________________________ 17 

3.1.3 Finansiell analys ______________________________________________ 17 

3.2 Nyckeltal _______________________________________________________ 17 

3.2.1 Finansiella nyckeltal ___________________________________________ 18 

3.2.2 Icke finansiella nyckeltal _______________________________________ 19 

3.3 Tjänsteföretag ___________________________________________________ 20 
3.3.1 Värderingsmodell för tjänsteföretag _______________________________ 22 

3.3.2 Kunskapsföretag ______________________________________________ 23 

3.4 Kreditgivningsprocessen ___________________________________________ 24 
3.4.1 Kreditgivning ________________________________________________ 25 

3.4.2 Risker ______________________________________________________ 25 

3.4.3 Kreditsäkerheter ______________________________________________ 27 

4 Empiri ____________________________________________________________ 29 
4.1 Handelsbanken ___________________________________________________ 29 

4.1.1 Kreditgivningsprocessen ________________________________________ 29 

4.1.2 Risk ________________________________________________________ 30 

4.1.3 Företagsvärdering ____________________________________________ 30 

4.2 Swedbank _______________________________________________________ 32 
4.2.1 Kreditgivningsprocessen ________________________________________ 32 



  

 

iv 

 

4.2.2 Risk ________________________________________________________ 32 

4.2.3 Företagsvärdering ____________________________________________ 33 

4.3 SEB ___________________________________________________________ 34 
4.3.1 Kreditgivningsprocessen ________________________________________ 34 

4.3.2 Risker ______________________________________________________ 35 

4.3.3 Företagsvärdering ____________________________________________ 35 

4.4 Danske Bank ____________________________________________________ 37 
4.4.1 Kreditgivningsprocessen ________________________________________ 37 

4.4.2 Risker ______________________________________________________ 37 

4.4.3 Företagsvärdering ____________________________________________ 38 

4.5 Nordea _________________________________________________________ 40 

4.5.1 Kreditgivningsprocessen ________________________________________ 40 

4.5.2 Risk ________________________________________________________ 40 

4.5.3 Företagsvärdering ____________________________________________ 41 

5 Analys _____________________________________________________________ 42 
5.1 Bankernas analys av företag ________________________________________ 42 

5.1.1 Strategisk analys ______________________________________________ 42 

5.1.2 Redovisningsanalys ____________________________________________ 43 

5.1.3 Finansiell analys ______________________________________________ 43 

5.2 Bedömning av tjänsteföretag ________________________________________ 45 
5.2.1 Balanserade styrkort för tjänsteföretag ____________________________ 46 

5.2.2 Värdering av immateriella tillgångar ______________________________ 47 

5.2.3 Kunskapsföretag ______________________________________________ 48 

5.3 Kreditgivningsprocessen ___________________________________________ 48 
5.3.1 Risker och säkerheter __________________________________________ 49 

6 Slutsats ____________________________________________________________ 51 
6.1 Slutsatser _______________________________________________________ 51 
6.2 Förslag till vidare forskning _________________________________________ 54 

Referenser: ___________________________________________________________ I 

Bilagor ____________________________________________________________ VIII 
Bilaga 1 Intervjuinformation och intervjufrågor __________________________ VIII 

 



  

 

1 
 

1 Inledning 

I detta kapitel introduceras läsaren till problemområdet inom företagsvärdering och 

kreditgivning. I problemdiskussionen behandlas olika svårigheter som banker stöter på 

när de värderar ett tjänsteföretag inför en kreditgivning. Detta för att leda läsaren till 

uppsatsens forskningsfråga samt syfte. 

  

1.1 Bakgrund 

Grunden till företagsvärdering bygger på uppfattningar om företagets ekonomiska 

potential inför framtiden. Företagsvärdering kräver långsiktiga överväganden som löper 

långt in i framtiden. Alla beslut grundas på bedömningar om den framtida utvecklingen 

av företaget och den omvärld som företaget verkar i (Johansson & Hult, 2002). Det är 

även viktigt att beslutstagaren tar hänsyn till eventuella risker och möjligheter 

(Bolagspriser.se, 2013). Omvärlden präglas av ett högt förändringstryck där 

konkurrensförutsättningar, innovationstakten samt informationstekniken ändras snabbt. 

Därför krävs det välstrukturerad information om branscher, konkurrenter och andra 

viktiga faktorer i omvärlden (Johansson & Hult, 2002). Förändringar i faktorer kan 

medföra ökade kostnader och politiska beslut kan medföra ökade råvarukostnader, 

oförutsedda investeringskostnader och högre lönekostnader. Teknisk utveckling, ändrade 

attityder hos befolkningen och trender kan påverka efterfrågan av företagets produkter. 

Anledningen är att faktorerna påverkar företag men de i sin tur kan inte påverka dem 

tillbaka. Förändringar kan både innebära ett hot för företagets ekonomi men de kan även 

innebära stora möjligheter (Expowera.se, 2014). 

  

Skillnad uppstår när företagsvärdering ska göras beroende på om det är ett privat eller 

publikt företag. Privata företag är aktiebolag som är onoterade och som då inte finns på 

aktiemarknaden medan företag som finns på aktiemarknaden klassificeras som publika 

företag. Värderingen av privata företag i allmänhet är en svårare uppgift än en värdering 

av ett publikt företag. Detta då aktierna i ett privat företag inte har något 

aktiemarknadsvärde vilket medför att en investerare i ett privat företag investerar enbart 

i de tillgångar som företaget förfogar över nu eller förväntas förfoga över i framtiden. 

Avsaknaden av marknadsnoteringen för privata företag innebär att investeringsrisken blir 

högre än i ett publikt företag då det har en högre likviditetsrisk jämfört med investeringen 

i ett publikt företag (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). 



  

 

2 

 

  

Företags anläggningstillgångar delas in i materiella och immateriella vilket påverkar och 

spelar stor roll vid en företagsvärdering. Immateriella tillgångar uppkommer som en följd 

av anskaffning eller produktion av tjänster som förväntas vara till nytta för företaget under 

en längre period. Enligt IAS 38 “Immateriella tillgångar” ska en immateriell tillgång 

redovisas i balansräkningen endast om den kommer att ge ekonomiska fördelar för 

företaget i framtiden och om dess värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Dessutom måste 

ytterligare två kriterier uppfyllas, nämligen att tillgången är avskiljbar och att den har 

uppkommit som en följd av legala rättigheter (Smith, 2006). 

  

Termen “tjänstesamhället” har börjat ersätta det gamla industrisamhället, vilket medför 

nya ekonomiska förutsättningar och framförallt nya regler och villkor för företag 

(Danielsson, 1994; Johansson & Hult, 2002). Det som definierar den nya ekonomin är 

resurser som marknadskoncept, kundrelationer och marknadsrelationer (Johansson & 

Hult, 2002). Därför anses värderingen av immateriella tillgångar vara bland de svåraste 

områdena att bedöma.  Ekonomin utvecklas snabbt och immateriella tillgångar har blivit 

allt mer förekommande och aktuella (Auditor.se, utan årtal). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Tommy Bergkvist och Ulrika Hedby på SMI, Strategic Management Institute, menar att 

tjänster dominerar vår ekonomi och tjänstesektorns andel av den totala ekonomin stiger 

trendmässigt. En undersökning visar att hälften av svensk BNP bygger på tjänster. De 

senaste åren har efterfrågan av kunskapsintensiva tjänster ökat inom hela ekonomin 

(Smi.net, 2008). Den huvudsakliga tillgången i ett kunskapsorienterat företag är 

medarbetare och deras kompetens. Detta innebär att företags värde i allt högre grad blir 

beroende av de immateriella resurserna och deras framtida betydelse (Johansson och Hult, 

2002). Blomé (2000) menar att det är kunskapen och medarbetarnas förmåga som medför 

att ett kunskapsföretag tjänar pengar. Roos, Fernström och Pike (2006) poängterar att 94 

procent av företagsledare i USA och Europa tycker att det är viktigt att förstå det 

intellektuella kapitalet. De definierar intellektuellt kapital som ”alla intellektuella 

kapitalens resurser, eller transaktioner av dessa, som helt eller delvis kontrolleras av 

företaget och som bidrar till företagets värdeskapande” (s. 9). Molnar (2004) genom Roos 

et al. (2006) menar istället att 50 procent av dessa ledare tycker att intellektuellt kapital 

är en av de viktigaste utmaningarna för en ledare att ta hänsyn till. Stefan Engström menar 
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att i ett kunskapsföretags balansräkning finns det inget värde bokfört som representerar 

den viktigaste tillgången nämligen kunskapen (Auditor.se, utan årtal). Blomé (2000) 

säger att en bedömares uppgift är att värdera något som inte har en fysisk form och att det 

är svårt att jämföra dessa med andra tillgångar. Frågan är hur dessa tillgångar ”som inte 

finns” ska värderas vid kreditgivning. Att kunskapen som medarbetarna besitter bidrar 

vid tjänsteutförandet och därmed till att intäkter genereras är självklart, men det är inte 

självklart hur mycket det faktiskt är värt. 

  

Som redan har nämnts så har antalet tjänsteföretag ökat och tjänstesektorn har blivit den 

viktigaste sektorn i ekonomin (Malchow-Møller, Munch & Rose Skaksen, 2015).  

Samtidigt har påverkan på företagets redovisning och externa informationsgivning varit 

minimalisk. Problem uppstår när ett tjänsteföretag ska bedömas. När tjänsteföretags 

årsredovisning görs kan företaget inte ge en rättvisande bild av sig själv då immateriella 

tillgångar oftast inte finns med. Detta kan leda till att utomstående bedömare av 

tjänsteföretag fokuserar på fel uppgifter vid sin analys av dessa typer av företag och 

värderingen av tjänsteföretag riskerar att bli felaktig (Tjänsteförbundet, 1994). 

“Kritikerna menar att det inte finns någon koppling mellan ett företags redovisning och 

företagets verkliga värde” (Johansson, 2000, s. 36). Ett företags värde kan behöva 

bestämmas vid ett flertal tillfällen. Det sker inte bara vid köp och försäljning utan också 

vid kreditgivning, samgående av företag, börsintroduktion, kapitalplacering, utvärdering 

av företagets strategi, management buyout (att sälja hela eller delar av företaget till 

anställda), förmögenhetstaxering, arv eller gåva samt generationsskifte. De 

yrkeskategorier som utför värderingen är således företagsledare, aktieägare, bankmän, 

myndigheter, investerare och analytiker men även privatpersoner (Nilsson et al., 2002; 

Johansson & Hult, 2002). 

  

Matematisk värdering av företag bygger på olika nyckeltal, bokslutsinformation och 

bransch. Detta sätt att värdera ett företag utgår från nyckeltal som försöker visa 

lönsamhetsutvecklingen för framtida vinster i företaget. Som matematiska 

värderingsmodeller nämns substansvärde, kassaflöde och nyckeltal. Eftersom det finns 

flera olika sätt och metoder som kan användas för att värdera ett tjänsteföretag så är det 

svårt att fastställa dess värde (Bolagspriser.se, 2013). Dessutom, oavsett metod, kommer 

företagsvärderingen bli vinklad (Sevenius, 2011; Johansson, 2000). Detta på grund av att 

oavsett vilken metod som väljs så bygger den endast på en beräkning av vad kreditgivarna 
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tror att värdet kommer att bli i framtiden. I och med att bankerna gör en uppskattning om 

framtiden så kan ett och samma företag få olika värde beroende på vilken bank som 

genomför värderingsprocessen som baseras på tidigare års resultat (Sevenius, 2011). 

 

Ström Olsen (Foretagande.se, 2011) påstår att det är ett misstag att basera företagets värde 

på tidigare års resultat, eftersom man alltid värderar företagets framtid och det är 

framtiden som är den kritiska frågan för kreditgivaren. Eftersom framtiden är svår att 

bedöma blir företagsvärderingen osäker och problematisk. Ett företag riskerar att 

undervärderas med traditionella metoder och därför borde hänsyn tas till aspekter som 

exempelvis efterfrågan på företagets marknad som kan ha ett avgörande värde. Banker 

värderar alla sorters företag och bland dem finns tjänsteföretag. Drygt 60 procent av alla 

företag är verksamma inom tjänstesektorn och två tredjedelar av alla anställda jobbar i 

denna sektor. För varje nystartat företag inom industrisektorn startas fem inom 

tjänstesektorn (Ekonomifakta.se, 2014). 

  

Inför kreditgivning görs en kreditbedömning vanligtvis av banker, som är en stor och 

viktig del av samhället. Bankens mål är att verka för högt förtroende, erbjuda attraktiva 

och konkurrenskraftiga finansiella produkter och tjänster. Samhället är beroende av väl 

fungerade banker som bidrar till utveckling och sysselsättning. Bankerna anses ha tre 

huvuduppgifter, nämligen att omvandla sparande till finansiering, att göra det möjligt att 

genomföra betalningar och finansiella transaktioner på ett säkert sätt samt att hantera risk 

(Swedishbankers.se, utan årtal). Med riskhantering menas identifiering, kvantifiering och 

förebyggande arbete för att minimera risker och är ett enormt grundläggande arbete för 

alla banker (Pwc.se, 2015). 

  

Innan ett lån ges ut så måste bankerna värdera företaget och dess förmåga att betala 

tillbaka lånet (Swedishbankers.se, utan årtal). Vid en sådan bedömning är det företagets 

lönsamhet som är avgörande. Banken behöver även ta del av information om projektet 

som krediten ska användas till för att avgöra om det verkar lönsamt. Detta för att undvika 

att låna ut pengar till ett projekt som misslyckas och som därmed medför att företaget inte 

kan amortera och betala ränta. Under bedömningen ser banken över information om 

företaget, marknaden, branschen och det ekonomiska klimatet i landet. Det gör även en 

bedömning av eventuella säkerheter på lånet (Andersson & Landström, 2003). 
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1.3 Problemformulering 

Hur genomförs värderingsprocessen och vilka faktorer tas hänsyn till vid kreditgivning 

till tjänsteföretag? 

  

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur privata tjänsteföretag värderas av banker 

inför en kreditgivning. Undersökningens mål är att visa eventuella skillnader mellan 

värderingen av tjänsteföretag och tillverkande företag. 
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2 Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de metoder som används i samband med 

uppsatsen. Här beskrivs hur vi har gått tillväga för att uppnå uppsatsens syfte samt svara 

på vår forskningsfråga. Vi inleder kapitlet med vår förförståelse och forskningsetik för 

att fortsätta med forskningsansatsen och forskningsmetoden som har använts som grund 

för att samla in information. 

 

2.1 Förförståelse 

Enligt Dalen (2015) är förförståelse åsikter och uppfattningar om något och Gummesson 

(2000) uttrycker det som kunskaper, insyn och erfarenheter som en forskare har när han 

börjar ett forskningsprojekt. Forskarens förförståelse kommer i forskningen att möta 

empirin och bidra till att förstå den. Medvetenhet om sin förförståelse gör forskaren 

känsligare och mer uppmärksam på möjligheter till teoriutveckling (Dalen, 2015). 

Författaren menar vidare att tolkningen av det empiriska materialet utvecklas under 

empiriinsamlingen och att förförståelsen i samverkan med teorin påverkar tolkningen. En 

annan fördel med erfarenheter inom ämnet är att man inte behöver samla in lika mycket 

data eller teori jämfört med om man har lite förförståelse. En nackdel med förförståelse 

är att det kan fungera som en fördom. Man riskerar att fastna i sina kunskaper och i teorin 

som man är bekant med, samt riskerar att missa annan relevant information (Gummesson, 

2000). 

  

Eftersom förförståelsen påverkar vår undersökning och därmed vår analysering, ska vi 

beskriva vår förförståelse. Förförståelsen hos oss som författare har vi införskaffat oss 

under tre års studier av företagsekonomi på Linnéuniversitetet. Utbildningen är bred och 

har haft inslag av både vanliga modeller för företagsvärdering och 

tillgångsvärderingsproblematik vid redovisning. Eftersom vi hade ett intresse av 

företagsvärdering och efter att ha läst om dess olika svårigheter i böcker och på 

internetsidor, växte arbetets inriktning fram. Dock vill vi undersöka hur värdering av 

tjänsteföretag genomförs i praktiken inför kreditgivning. 
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2.2 Forskningsetik 

Enligt Patel och Davidsson (2011) är det meningen att resultaten av forskning ska vara så 

trovärdiga som möjligt och att den är viktig för både individer och samhälle. Därför har 

Vetenskapsrådet utgett regler för hur forskaren ska agera under arbetet. För humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra etikregler som vi har rättat oss efter. Genom 

att arbeta med forskningsetik genom hela undersökningen så hoppas vi att det kommer 

att öka trovärdigheten i vårt arbete. 

  

Det första kravet är information och innebär att respondenterna ska få information om 

undersökningens syfte, vem som är ansvarig, hur undersökningen går till och var 

resultaten offentliggörs (Vetenskapsrådet, 2002). Sådan information om vår uppsats och 

våra kontaktuppgifter har vi sammanställt i ett dokument (Bilaga 1, Intervjuinformation 

och intervjufrågor). Dokumentet skickades till alla respondenter. Vi har även i god tid 

före intervjuerna informerat respondenterna om intervjufrågorna skriftligen via mejl. 

Detta för att respondenterna ska få god tid på sig att reflektera och ge oss så bra och 

grundliga svar som möjligt. Det andra är regeln för deltagarens samtycke och innebär 

bland annat att respondenten först måste ge sitt samtycke till forskaren innan forskaren 

börjar hämta data (Vetenskapsrådet, 2002). Alla respondenter som vi arbetade med gav 

sitt samtycke till att medverka. Tredje kravet är att uppgifter om respondenterna är 

konfidentiella och ska förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem. Det innebär 

också att etiskt känsliga uppgifter inte ska publiceras så att enskilda individer kan 

identifieras eller känna obehag eller kränkthet (Vetenskapsrådet, 2002). Våra 

respondenter fick möjligheten att vara anonyma men vi försökte ändå att undvika detta 

för att upprätthålla en så trovärdig uppsats som möjligt. Det fjärde och sista kravet är 

nyttjandekravet och betyder att data om respondenterna endast får användas i 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta uppfyller vi genom att vi behöll all 

data för oss själva och när uppsatsen var färdig raderades alla anteckningar och 

inspelningar. 
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2.3 Forskningsansats 

Ansats handlar om vilken relation teori och empiri har. Deduktiv ansats innebär att 

forskaren har utgångspunkt i teorin. Med utgångspunkt i teorin menas att man utifrån 

teorin drar slutsatser om empirin och detta styr vilken data som samlas in. Induktiv ansats 

har utgångspunkt i empirin och innebär att man först samlar in empirin för att sedan samla 

in referensram som kan användas för att tolka empirin. Den tredje ansatsen kallas för 

abduktiv och är en kombination av de två ovannämnda forskningsansatserna. Utifrån ett 

enskilt fall formuleras ett hypotetiskt mönster, det vill säga ett förslag till en teorietisk 

djupstruktur. Därefter utvecklas och utvidgas teorin för att bli mer generell (Patel & 

Davidsson, 2011). Nedan beskriver vi vilken ansats vi har använt och varför, samt vårt 

tillvägagångssätt när det handlar om att koppla ihop teoretisk referensram och empiri. 

  

2.3.1 Induktiv forskningsansats 

Thurén (2007) beskriver induktion som ett sätt att dra generella slutsatser utifrån empirisk 

data. Han menar att man inte kan vara 100 procent säker på slutsatsen eftersom den 

bygger på empiri som inte täcker alla fall i verkligheten. Positivt med induktiv ansats är 

ändå att forskaren får möjlighet till att observera verkligheten i dess aktuella tillstånd. 

Istället för att utgå från böcker som kan vara sedan några år tillbaka så ger den induktiva 

ansatsen en större möjlighet för forskaren att undersöka det som är här och nu. Forskaren 

kan därefter ta del av de äldre böckerna för att få stöd till sina slutsatser (Thomassen, 

2007). En nackdel med att arbeta induktivt beskriver Patel och Davidson (2011) är att 

forskaren utifrån den insamlande informationen och empirin formulerar teori, utan att 

först ha förankrat undersökningen i tidigare vedertagna teorier. Detta eftersom empirin 

baseras på underlag som är typisk för en speciell situation, tid eller grupp av människor 

och risken är att man egentligen inte vet om teorins räckvidd. 

  

Denna uppsats är induktiv, detta då vi efter att ha utformat vår forskningsfråga och syfte 

började samla in data. Sedan studerades passande teoretisk referensram. Anledningen till 

varför vi valde att jobba induktivt var att vi först och främst ville undersöka hur 

värderingsprocessen av tjänsteföretag går till i praktiken. Därför sökte vi svaret direkt hos 

bankerna och därefter anpassade den teoretiska referensramen. Sedan har vi försökt dra 

egna slutsatser baserade på empirin för att ta reda på hur en uppskattning av tjänsteföretag 

går till i praktiken. 
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2.4 Forskningsstrategi 

Vad gäller forskningsstrategi finns det två olika inriktningar som forskaren kan använda 

sig av när denne samlar in, bearbetar och slutligen analyserar framtagen information. Den 

ena är den kvantitativa metoden och den andra är den kvalitativa metoden (Patel & 

Davidson, 2011). Nedan beskrivs den kvalitativa forskningsmetoden och sedan förklarar 

vi varför vi valt denna forskningsmetod. 

  

2.4.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Inom samhällsvetenskaperna är kvalitativ metod ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt. 

Dessa arbetssätt förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som 

analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan (Ne.se, utan 

årtal). Anledningen till att göra en kvalitativ undersökning är att studera ett fåtal objekt 

noggrant för att få en insyn i deras unika situation (Bryman & Bell, 2013; Patel & 

Davidsson, 2011). Det kan vara så att forskaren som genomför undersökningen tror att 

en viss sak är viktig i exempelvis utvecklandet av en tjänst och vill fråga om detta men 

som kan missa något annat som egentligen är viktigare. Den kvalitativa undersökningen 

ger större chans till att ge forskaren mer utrymme till att undersöka fler delar och 

möjligheten till att få lämna mer egna synpunkter (Behovsdrivenutveckling.se, utan årtal). 

 

I varje enskilt fall får man avgöra om resultaten kan generaliseras till andra miljöer eller 

inte (Bryman & Bell, 2013). Forskaren strävar efter att bli som en “insider” och se världen 

så som respondenten gör. Forskaren beskriver med ord hur något är och varför det är så 

(Bryman & Bell, 2005; Backman, 2008). Andra kännetecken är att forskaren ofta 

detaljerat beskriver situationen men utan att fysiskt mäta den (Bryman & Bell, 2013; Yin, 

2013). En fördel med kvalitativ metod är att den är flexibel, det går att anpassa studien 

efter hur undersökningen utvecklar sig. Det är även en fördel att forskaren kan samla in 

material under hela undersökningen så länge det behövs (Eliasson, 2013). 

 

Vi har valt kvalitativ forskningsmetod eftersom den ger möjligheter till en mer detaljerad 

undersökning om företagsvärdering. Vi anser att närvaro hos bankerna kan ge oss bättre 

information om hur företagsvärdering genomförs än om vi hade gjort statistiska 
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undersökningar. Vi ansåg att informationen kom bäst fram med hjälp av kvalitativ metod 

då vi ville undersöka hur värderingsprocessen går till i tjänsteföretag och varför. 

  

2.5 Informationsinsamling 

Det finns olika sätt för forskaren att samla in information där datainsamling är en 

grundpelare i all forskning. Denna information ska sedan förhoppningsvis hjälpa till att 

besvara den framställda forskningsfrågan. Det finns ingen metod som ses som bättre än 

en annan utan beror helt på tid och frågeställning (Patel & Davidsson, 2011). 

  

2.5.1 Primärdata 

Primärdata är information som forskaren själv samlat in och som inte har publicerats 

tidigare. Exempel på primärdata är tester, studier, undersökningar och intervjuer. 

Fördelen med primärdata är att den ger större möjligheter för forskaren att ge egna tankar 

och idéer till forskningen. Nackdelar är däremot att det är tidskrävande och det kan lätt 

bli en subjektivt vinklad forskning (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2001). Vår 

uppsats primärdata grundas i form av intervjuer. 

  

2.5.1.1 Semistrukturerad intervju 

En intervju sker vanligtvis genom muntliga frågor till respondenten vid ett möte eller ett 

telefonsamtal. Fördelar med intervjuer gentemot andra sätt att samla in information är att 

man kan få veta hur respondenten och andra personer agerar och vilka åsikter och normer 

de har. Nackdelar med en intervju är att respondenten ibland inte känner sig motiverad 

till utfrågningen och att den påverkas av relationen med frågeställaren (Patel & 

Davidsson, 2011; Dalen, 2015). En intervju kan vara strukturerad, semistrukturerad och 

ostrukturerad (Bryman & Bell, 2013). Semistrukturerad intervju innebär att samtalet är 

inriktat på ämnen som intervjuaren har bestämt i förväg. Muntliga intervjuer kan spelas 

in för att kunna fånga vad respondenten sa exakt. Nackdelen med inspelning är att 

respondenten kan prata mindre spontant eller försöker verka extra smart (Patel & 

Davidsson, 2011). 

  

Våra frågor var semistrukturerade eftersom vi bestämde vad intervjun skulle handla om i 

förväg. Vi kunde inte heller förutse svarsalternativen och respondenten kunde berätta fritt 

om hur denne arbetar. Vi har ställt likadana frågor i samma ordning under alla 
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intervjuerna, vilket betyder att intervjuerna även har haft en hög grad av standardisering. 

Det gör det lättare att jämföra svaren med varandra. Vi valde att huvudsakligen använda 

muntliga intervjuer på grund av att det ger en chans till djupare information och möjlighet 

att enklare ställa följdfrågor. Sammanlagt genomfördes fem intervjuer varav fyra stycken 

var personliga och den femte gjordes via mejl. Mejlintervjun gjordes för att ett personligt 

möte inte var möjligt. Då vi hade begränsat med tid hann vi inte bygga upp någon stark 

personlig relation till respondenterna, utan vi försökte istället vara så vänliga och pålästa 

på ämnet som vi kunde. De muntliga intervjuerna spelades in för att kunna kontrolleras 

om vad som sades i efterhand. 

  

2.5.1.2 Urval 

Lantz (1996) menar att det enklaste sättet att samla in rätt information är att ställa väl 

utvalda frågor till någon som har rätt kunskap och erfarenhet inom ämnet. Dessutom 

skriver Ejvegård (2009) att informationen ska vara användbar och att forskaren väljer 

respondenter som har hög tillförlitlighet i förhållande till undersökningens ämne. Lantz 

(1996) påstår att det är viktigt att personen som gör en forskning har möjlighet till att 

kritiskt granska resultatet. Detta anses vara mycket viktigt för att sedan kunna dra en 

slutsats av de material som har samlats in under undersökningstiden. 

  

Vi valde att intervjua banker i Kalmar och vi märkte att det var mindre problematiskt att 

få kontakt och intervjutid med kreditgivare inom bankbranschen än andra kreditgivare. 

Bankerna som vi valde att intervjua var Handelsbanken, Swedbank, Skandinaviska 

Enskilda Banken (SEB), Danske Bank och Nordea. Detta eftersom de tillsammans utför 

en stor del av de företagsvärderingar som görs inför en kreditgivning i Sverige. Vi har 

intervjuat personer som dagligen arbetar eller har arbetat med företagsvärdering eftersom 

de har kunskaper inom området och de förväntades ha god kännedom om värderingens 

genomförande. I detta arbete valdes respondenterna utifrån deras yrke och dessa ansåg vi 

ha hög tillförlitlighet. De utvalda bankerna introduceras kortfattat nedan. Respondenterna 

presenteras mer ingående i kapitel 4, empiriavsnittet. 

  

 

Handelsbanken 

Handelsbankens verksamhet finns i 25 länder och har närmare 12 000  anställda. 

Sammanlagt har företaget 843 kontor. Organisationens struktur är starkt decentraliserade 
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och det viktigaste styrmedlet är en väl förankrad företagskultur. Enligt SKI, Svenskt 

Kvalitetsindex, har Handelsbanken de nöjdaste kunderna inom hela bankbranschen både 

inom privat och företagssektorn (Handelsbanken.se, 2015). Camilla Ivarsson är 

kontorschef i Kalmar och träffade oss under en personlig intervju. 

  

Swedbank 

Swedbank har runt 4,1 miljoner privatkunder och 270 000 företagskunder i Sverige, men 

sammanlagt har banken 8 miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder inom hela 

koncernen inklusive kunder i Estland, Lettland och Litauen. Antalet anställda inom 

koncernen är ca 15 000 (Swedbank.se:a, 2015). Swedbank och andra banker är 

tillsammans en motor i det finansiella systemet och medför att flödet av kapital och 

tjänster i samhället fungerar. Företaget har över 1 300 miljarder kronor i utlåning och 

försöker påverka kunders verksamhet i en mer hållbar riktning genom att arbeta med 

hållbarhetsfrågor vid kreditgivning (Swedbank.se:b, 2014). Organisationens struktur är 

platt och beslut tas nära kunden och anpassas till dennes behov. Vi valde att intervjua Åke 

Arnesson, som jobbar som kreditanalytiker, via en personlig intervju på hans kontor i 

Kalmar. 

  

SEB 

Skandinaviska Enskilda Banken har mer än 4 miljoner kunder inom hela koncernen som 

inkluderar länderna Sverige, Danmark, Finland, Norge och Tyskland. I Sverige har SEB 

1,7 miljoner privatkunder och runt 200 tusen företagskunder. Koncernen har runt 16 000 

medarbetare och 164 kontor (Sebgroup.com, 2015). Tina Olsson är företagsmarknadschef 

i Kalmar och vi intervjuade henne under en personlig intervju. 

  

Danske Bank  

Danske Bank finns i hela Norden och har cirka 50 kontor och 1300 medarbetare i Sverige. 

Strukturen är decentraliserad då alla kontor är självständiga affärsenheter som tar egna 

beslut (Danskebank.se:a, 2015). De har även kontor i Tyskland, Irland, Storbritannien, de 

baltiska länderna, Ryssland och Polen. Antalet privatkunder uppgår till 5 miljoner men 

banken har även ett stort antal företag, offentlig sektorer och institutioner som kunder 

(Danskebank.se:b, 2015). Banken lånade ut 1,8 miljarder år 2014 (Danskebank.se:c, 

2015). Stefan Hermansson är ställföreträdande bankchef vid Danske Banks kontor i 
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Kalmar och är en av två personer på kontoret som dagligen jobbar med kreditbedömning 

av företag. 

  

Nordea 

Nordea är en av de största bankerna i Norden och i de baltiska länderna och har 

sammanlagt 1400 kontor i världen (Nordea.com:a, 2015). Antalet kunder är 11 miljoner 

varav en halv miljon är företagskunder och antalet anställda uppgår till 29 000 

(Nordea.com:b, 2015). De har även kontor i Singapore, Kina, Ryssland, Storbritannien 

och USA (Nordeamarket.com, 2015). Vi intervjuade Magnus Sundbom, kreditanalytiker 

på Nordeas Kalmarkontor genom en mejlintervju. 

  

2.5.2 Sekundärdata 

Sekundära källor är från början primära källor men som sedan utvecklats, kommenterats 

eller kritiserats. Sekundärkällor ligger alltså på längre avstånd från forskarens egna arbete 

och är tillgänglig dokumentation som sammanställts i ett annat syfte. Några exempel på 

sekundärdata är litteratur, tidskrifter, årsredovisningar, tidningar och databaser. En fördel 

med sekundärkällor är att de ger stora besparingar i både tid och pengar (Mdh.se, 2014). 

På grund av att sekundärkällor är lättillgängliga är det av stor vikt att forskaren är kritisk 

vid framtagandet av information (Christensen et al., 2001). Övrig information som 

bedöms vara nödvändig för att svara på vår frågeställning har samlats in från böcker, 

artiklar och internet. Detta på grund av att sekundärdata anses vara lättillgänglig och 

tidssparande. Vi vet dock att den har samlats in till ett annat syfte och kan tolkas olika 

beroende på vem som läser den.  

 

2.6 Källkritik 

Källkritik innebär att forskaren har ett kritiskt förhållningssätt till faktauppgifter, 

påståenden och slutsatser. Forskaren ska då vara kritisk till den information som denne 

tar in och bedöma om den är relevant och pålitlig (Ub.umu.se, 2014). För att en 

forskningsstudie ska bedömas som trovärdig är det viktigt att den påvisar en hög 

tillförlitlighet. Tillförlitlighet innebär att studien svarar till dess syfte och hur studiens 

slutsatser kan appliceras till andra miljöer och situationer (Bryman & Bell, 2013). Det 

gäller att göra en helhetsbedömning för att avgöra om en källa är pålitlig eller inte. 

Kriterier som forskaren bör tänka på vid bedömning om källans pålitlighet är tid, 
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beroende, äkthet och syfte (Ub.umu.se, 2014). Studiens observationer ska överensstämma 

med teorier som forskningen utvecklar, detta kallas för överförbarhet och är också viktig 

i den kvalitativa undersökningen. Studiens slutsats utformas av den referensram som 

studien grundar sig på, dock har kriteriet tidsram påverkat hur pass mycket teori som 

kunnat läsas in, vilket gör det svårt för studien att ge ett heltäckande svar (Bryman & Bell, 

2013). 

  

2.6.1 Kritik till eget arbete  

Vi anser att vi hade kunnat intervjua personer från fler banker än vad vi gjort. Detta 

eftersom det hade kunnat ge en bredare bild av värderingsprocessen vid kreditgivning och 

gett oss möjligheten till att generalisera. Dock har vi lyckats se en del trender och 

tendenser mellan de banker som vi har intervjuat. Vi har varit noggranna vid läsning och 

tolkning av källor för att ha ett kritiskt tänkande. Vi är medvetna om att det finns en risk 

att vår förförståelse har vinklat vårt arbete. Förförståelsen kan ha gjort att vi har lagt 

mindre vikt vid viss data och referensram på grund av att vi inte kände till den och därför 

inte trott att den var viktig, samtidigt som vi kan ha lagt för stor vikt vid sådant som vi 

redan kände till. Situationen kan se annorlunda ut hos andra banker, vilket kan göra vårt 

resultat missvisande. Vi anser att för att kunna generalisera behövs betydligt fler 

bankintervjuer, men det var tyvärr inte möjligt att ha på grund av uppsatsens 

begränsningar i tid och omfattning. 
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3 Referensram 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som bygger på den insamlade 

empirin då uppsatsen har en induktiv forskningsansats. Även om vi har jobbat induktivt 

presenteras den teoretiska referensramen först för att läsaren ska kunna förstå de olika 

begreppen som nämns i empirin. 

  

3.1 Företagsvärdering med fundamental analys 

Landelius och Treffner (1998) berättar att man inför en värdering kan samla in fakta om 

ett företag genom årsredovisningar, föreningar och organisationer i branschen, hos 

myndigheter, marknadsundersökningar och internt av företaget. En metod som ofta 

används är fundamental analys och den syftar till att fastställa ett företags förutsättning 

för framtiden. Vid fundamental analys kombineras olika metoder så som 

nyckeltalsvärdering och jämförande värdering. Metoder används för att göra prognoser 

över utveckling i framtiden genom att analysera historiska data 

(Foretagsvarderingar.wordpress.com, 2015). 

 

Vid värdering av ett företag genomförs en fundamental analys. Den baseras på 

information om företaget och dess omvärld. Analysen består av fyra huvudmoment; 

strategisk analys, redovisningsanalys, finansiell analys och värdering (Figur 1, Den 

fundamentala analysens huvudmoment). De tre första stegen kan sammanfattas i 

prognoser av framtida resultat- och balansräkningar och ligger till grund för själva 

värderingen (Nilsson et al., 2002). Eftersom flera delar av den fundamentala analysen 

tillämpas hos respondenternas företag har vi valt att beskriva dem här nedan. Vi har dock 

valt bort det fjärde huvudmomentet som benämns värdering. Detta eftersom detta 

värderingsmoment inte är relevant i vårt arbete då den visar hur man värderar för en 

prissättning av ett företag. Vi undersöker dock inte hur företag värderas inför försäljning 

utan hur de värderas inför en kreditgivning. 
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Figur 1. Den fundamentala analysens huvudmoment. Källa Nilsson et al. (2002) s. 21 

  

3.1.1 Strategisk analys 

För att kunna göra olika bedömningar om ett företags värde måste affärsmodell, affärsidé 

och affärsplan analyseras. Dessutom ska stor vikt läggas på att analysera branschen och 

marknaden i vilken företaget befinner sig och olika prognoser om vinstutveckling. 

Samtidigt måste företag samla in information om sina kunder, leverantörer och 

konkurrenter (Bolagspriser.se, 2013). Syftet med den strategiska analysen är att hitta de 

faktorer som påverkar företagets vinst, så kallade vinstdrivare, och att hitta de risker som 

kan påverka företagets verksamhet. Genom att ta reda på vinstdrivarna kan en 

uppskattning om företagets framtida lönsamhet göras. Den framtida lönsamheten sägs 

bero på företagets strategiska beslut om vilken bransch den ska verka i och hur den ska 

konkurrera inom branschen. Därför görs en branschanalys och en konkurrensanalys som 

identifierar företagets vinstdrivare och riskfaktorer (Nilsson et al., 2002). 

 

Ett företags chans till lönsamhetsutveckling beror till stor del på chansen till lönsamhet i 

den bransch som företaget finns inom och det är vad en branschanalys försöker fastställa. 

Olika förhållanden i branschen analyseras, såsom branschens tillväxttakt, antalet 

konkurrerande företag, grad av differentierade produkter, svårighet att etablera sig inom 

branschen och kundernas priskänslighet. Den strategiska analysen kan sammanfattas i en 

SWOT-analys som innehåller interna och externa faktorer som påverkar företaget. 

Resultatet av den strategiska analysen kan exempelvis leda till prognoser över 

försäljningsintäkter. Den kan också hjälpa värderaren att förstå vad det är som är viktigt 

till exempel vid val av nyckeltal vid den finansiella analysen (Nilsson et al., 2002). 

  



  

 

17 

 

3.1.2 Redovisningsanalys 

En redovisningsanalys görs före den finansiella analysen för att bedöma om den externa 

redovisningen, som den finansiella analysen bygger på, är av god kvalitet. 

Redovisningsrapporterna analyseras för att bedöma om de följer lagar och praxis och om 

de speglar företagets verksamhet. Om så inte är fallet kan de behöva justeras, trots att de 

uppfyller lagar och praxis, för att nyckeltalen ska visa rättvisande värden. Därför kan 

nettoresultatet behöva justeras för extraordinära poster som inte har ett samband med 

kärnverksamheten (Carlson, 2014). Sist görs en analys av den kompletterande 

informationen som företaget har lämnat i årsredovisningen. Desto mer information om 

företagets strategi, marknad med mera, desto bättre för analytikern  (Nilsson et al., 2002). 

  

3.1.3 Finansiell analys 

En finansiell analys utgörs ofta av nyckeltal med avseende både på dåtiden, nutiden och 

på framtiden. De kan jämföras med själva företaget eller med företag i samma bransch. 

Med hjälp av nyckeltal kan prognoser över vinsten och kassaflödet konstrueras (Öberg, 

2012). Nyckeltal kan studeras på olika sätt och bäst resultat fås om de olika sätten 

kombineras. Ett sätt betyder att man räknar ut och jämför företagets nyckeltal under ett 

antal år bakåt i tiden, vanligtvis en konjunkturcykels längd, det vill säga minst tre till fem 

år. På så sätt kan man få reda på orsaker till trender och eventuella avvikelser. Ett annat 

sätt innebär att företagets nuvarande nyckeltal jämförs med liknande företag i samma 

bransch för att se hur företaget står sig i förhållande till liknande företag. Ett tredje sätt är 

att jämföra nyckeltalen med fastställda riktvärden för att se hur företaget ligger till 

(Nilsson et al., 2002). 

 

3.2 Nyckeltal 

Nedan presenteras och förklaras de nyckeltal som respondenterna lyfter fram vid 

kreditgivning. De viktigaste enligt dem är kassaflödet, soliditet och om viktig personal 

med särskilda kunskaper hålls kvar i företaget. Bankerna använder antagligen fler 

nyckeltal men dessa ansågs allra viktigast. 
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3.2.1 Finansiella nyckeltal 

Bankerna betonar att det avgörande för en kreditgivning är om företaget har tillräckligt 

med pengar för att betala amorteringar och ränta, vilket är anledningen till varför de 

undersöker kassaflödet. Kassaflödesanalys är en metod som beräknas genom att summera 

resultat före räntor och skatt med avskrivningar, ränteintäkter, dra bort räntekostnader och 

årets skatt samt lägga till eller dra av rörelsekapital. Denna metod gör en prognos mellan 

fem och sju år framåt i tiden. Metoden försöker att förutspå hur kassaflödet kommer att 

utvecklas beroende på tidigare händelser i företaget och dess nuläge 

(Foretagsvarderingar.wordpress.com, 2015). Kassaflödet är flödet av in- och 

utbetalningar i företaget där alla likvida omsättningstillgångar ingår. Exempel på sådana 

är banktillgodohavanden, postgiro och kortfristiga likvida placeringar. Dessa räknas in i 

kassaflödet på grund av att de är lätta att omvandla till kassa. Det kassaflöde som är kvar 

efter att företaget har gjort nödvändiga investeringar och amorterat på lånen kallas för 

fritt kassaflöde eftersom det kan disponeras som utdelning till ägarna (Nilsson et al., 

2002). 

 

Med kassaflödet kan jämförelser av den löpande verksamheten i olika företag göras 

eftersom kassaflödet inte påverkas av vilka redovisnings- och värderingsprinciper som 

valts. Följaktligen anses kassaflödet vara svårt att manipulera. Därför är 

kassaflödesanalysen en nästan lika bra informationskälla som resultat- och 

balansräkningarna. Analysens syfte är att visa vad som har orsakat förändringen av 

likvida medel från årets början till årets slut. Analysen kan användas för att bedöma om 

verksamheten genererar tillräckligt med likvida medel för att drivas vidare eller bedöma 

om företaget klarar att betala utdelningar, räntor och amorteringar (Hammarlund, 2013).  

 

Likviditeten är ett nyckeltal som berättar hur väl företaget kan betala sina kortfristiga 

skulder. Eftersom banken vill veta om företaget kan betala ränta och amortering och 

eftersom räntebetalningar är en kortsiktig skuld, presenteras likviditeten nedan. 

Kassalikviditet beräknas som omsättningstillgångar minus varulager dividerat med 

kortfristiga skulder. Balanslikviditet beräknas som omsättningstillgångar dividerat med 

kortfristiga skulder (Nilsson et al., 2002). 
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De intervjuade respondenterna nämner att bankerna mäter företagskundens soliditet inför 

en kreditbedömning. Soliditeten mäter hur starkt företaget är finansierat och hur väl det 

kan överleva dåliga tider, det vill säga hur stor andel av eget kapital och skulder som är 

eget kapital. Ju högre soliditet desto bättre klarar företaget av sämre tider och resultat. 

Soliditet definieras som eget kapital dividerat med summan skulder och eget kapital. 

Soliditetsanalysen kräver att man ser över vilka slags tillgångar som företaget innehar, 

för att bedöma hur lätta de är att sälja vid en eventuell likviditetsbrist (Nilsson et al., 

2002). 

 

Swedbank nämner att de ser över företagets kapitalomsättningshastighet och 

räntetäckningsgrad inför en kreditgivning. Kapitalomsättningshastighet sätter 

omsättningen i relation till de totala tillgångarna, och kan tolkas på två sätt. Dels kan det 

tolkas hur mycket intäkter som varje investerad krona i företaget har genererat, dels hur 

mycket kapital omsättningen har krävt. Syftet med nyckeltalet är att visa hur många 

gånger företagets kapital används per år. Räntetäckningsgrad är ett nyckeltal som mäter 

företagets förmåga att betala sina räntekostnader för lån och beräknas som summa av 

resultat efter avskrivningar och finansiella intäkter dividerat med räntekostnader 

(Carlson, 2014). 

 

3.2.2 Icke finansiella nyckeltal  

Att se om viktig personal med särskilda kunskaper hålls kvar i företaget är viktigt för alla 

bankerna. Ett sätt att undersöka det är med hjälp av personalomsättningshastigheten. 

Detta är ett nyckeltal där antalet anställda brukar användas för att upptäcka avvikelser 

under ett antal historiska år. Antalet anställda i personalintensiva tjänsteföretag är extra 

viktigt att studera eftersom resultatet till stor del beror på antalet anställda i företaget. Ett 

av de viktigaste icke-finanisella nyckeltalen är personalomsättning (PO) som beräknas 

som det lägsta av antalet som börjat eller slutat dividerat med genomsnittligt antal 

anställda. En låg personalomsättning kan betyda att de anställda trivs bra på företaget men 

kan lika gärna betyda att företaget är i stort behov av nytt blod. En hög 

personalomsättning kan förklaras av att personlen vantrivs i den sociala miljön på 

företaget, likaväl som att företaget är en plantskola där personalen lärs upp inför vidare 

utveckling. Nyckeltalet PO måste därför sättas in i ett sammanhang för att bättre kunna 

tolkas och förstå varför nyckeltalet ser ut som det gör (Catasús, 2008). 
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3.3 Tjänsteföretag 

Enligt Johansson (2000) så har det skapats nya typer av företag. Dessa företag är mer 

flexibla, mer öppna i sin organisation samt anpassade till aktuella marknadskrav. Dessa 

företag är tjänsteföretag och är ofta ledande i den nya ekonomin. Termen ”den nya 

ekonomin” innebär helt nya förutsättningar och krav för alla företag och deras anställda, 

där tjänster och kunskap står i centrum. Det handlar om att bygga företag som kan bli 

uthålligt lönsamma och som kan skaffa kapital för en långsiktig utveckling. Detta har 

medfört att tjänstesamhället har expanderat i en takt som aldrig tidigare. Enligt 

Edvardsson, Edvinsson och Nyström (1992) kan tjänsteföretag beskrivas utifrån tre 

faktorer. Den första faktorn är att tjänsteföretag är abstrakta. Detta innebär att 

tjänsteföretag är svåra för producenten att förklara och kunden att bedöma och testa. 

Förtroendet är komplext, subjektivt och har stark anknytning med den enskilde 

medarbetarens kunskap, erfarenhet och engagemang. Den andra är tjänsteprocesser där 

individer spelar en central roll och förmågan att förstå kunden blir avgörande. Den tredje 

faktorn är att kunden direkt medverkar i produktionsprocessen. Detta innebär att man 

arbetar nära kunden och etablerar förtroendefulla och långsiktiga kundrelationer. Då 

denna typ av företag förekommer allt mer, ökade vårt intresse att undersöka hur dessa 

företag värderas inför en kreditgivning. För att kunna undersöka detta måste hänsyn tas 

till de olika karaktärsdrag som särskiljer tjänsteföretag. Respondenterna som intervjuades 

betonar att just värderingen av tjänsteföretag är svår då de måste betrakta olika faktorer 

som finns utanför balansräkningen. 

  

Den traditionella analysen vid värdering av företag inför kreditgivning har som 

utgångspunkt i ett tjänsteföretagets årsredovisning och dess interna räkenskaper. Den 

analyserar även olika kompletteringar såsom bedömning av affärsidé, företagsledning, 

konkurrenter och andra faktorer som finns inom eller utanför företaget.  Problemet vid 

värdering av ett tjänsteföretag uppstår då investeringar i immateriella tillgångar normalt 

inte aktiveras i  balansräkningen och det kan då ge en missvisande bild av företaget. 

Årsredovisningen används vanligtvis som utgångspunkt för banker att bedöma om de ska 

låna ut pengar eller inte. Tjänsteföretag kan utöka sin informationsgivning genom att 

beskriva vissa styrtal i dess årsredovisning och dessa styrtal skall underlätta den 

utomstående bedömarens analys (Tjänsteförbundet, 1994). På så sätt kan i vårt fall banker 

bedöma själva utifrån sina egna värderingsmetoder. Stefan Hermansson, vår respondent 

från Danske Bank, påpekar att ju mer information banken får utifrån ansökaren desto 
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lättare och effektivare blir det att fatta beslut. Det som anses betydelsefullt är att styrtalen 

kan kompletteras med branschnyckeltal och egna styrtal som är anpassade till ett företags 

verksamhet. 

 

  

Figur 2. Modern analys av tjänsteföretag. Källa Tjänsteförbundet, 1994, s. 7  

 

En modern analys (Figur 2, Modern analys av tjänsteföretag) startar med att bedöma olika 

styrtal och andra immateriella tillgångar som anses vara viktiga för ett företag. Därefter 

kompletteras analysen med en bedömning av balans- och resultaträkning. Detta innebär 

att bedömningen börjar till höger. Denna modell gör en rättvis bedömning av framtida 

resultat och likviditetsflöde (Tjänsteförbundet, 1994). Vi tolkar det som att de flesta 

banker som vi har intervjuat mer eller mindre använder sig av den här modellen. Banker 

gör en modern analys av tjänsteföretag där det tas hänsyn till andra faktorer förutom de 

traditionella när en helhetsbedömning görs. Dock noteras det bara i olika noter och tas 

inte med i de olika matematiska beräkningarna då det är mycket svårt att sätta en 

bestående värde på dessa tillgångar. 
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3.3.1 Värderingsmodell för tjänsteföretag 

Intellektuellt kapital är skillnaden mellan marknadsvärdet och det redovisade värdet på 

ett företag (Relich, 2014). Det finns ett antal system som används för mätning av 

intellektuellt kapital. Den mest kända modellen är det balanserade styrkortet. Det som 

anses vara problematiskt med modellen är att den inte kan visa orsaksförhållandet mellan 

processen och värdeskapandet för företaget (Roos et al., 2006). Den finansiella 

rapporteringen kompletteras med icke finansiella mått så att informationen ska ge en 

fullständig bild av företaget som i sin tur har implikationer för hur företaget värderas och 

bedöms av externa intressenter. Fortsättningsvis behandlade vi balanserade 

styrkortsmodellen eftersom vi under intervjuerna upptäckte att modellen används i 

praktiken av några av respondenterna. 

 

Enligt Johansson (2000) är det avgörande hur effektivt företagsledningen styr de “mjuka” 

immateriella resurserna i företaget i samspel med företagets andra resurser. Det 

balanserade styrkortet följer upp och belyser verksamheten utifrån fem perspektiv: 

medarbetar-, kund-, utveckling-, interna processer- och finansiella perspektivet. Vidare 

behandlas främst det först nämnda perspektivet eftersom det anses vara ett viktigt 

perspektiv när det gäller tjänsteföretag. Detta eftersom medarbetarna är den viktigaste 

tillgången ett sådant företag har. Medarbetarperspektivet handlar om hur ett företag ska 

utveckla medarbetarens kompetens. Alla respondenter lyfter fram att banken granskar hur 

ett tjänsteföretag tar hand om sina medarbetare. Detta eftersom banken vill försäkra sig 

om att nyckelpersoner i företaget inte slutar då det kan påverka företagets förmåga att 

generera intäkter. Användningen av balanserade styrkort medför att företaget även 

använder sig av styrtal som inte mäts i pengar, så kallade icke finansiella mått. Enligt 

Olve och Samuelson (2008) kan balanserade styrkort utveckla kommunikation och 

återkoppling mellan ledning och medarbetare så att alla känner sig delaktiga och 

motiverade att utveckla verksamheten. De strategiska målen sätts i centrum och översätts 

till kritiska framgångsfaktorer. 

  

I och med att allt större delar av företags tillgångar som skapar värden inte syns i 

balansräkningen påstår Johansson (2000) att redovisningen är i allvarlig kris och 

förändringar måste göras. Han menar att analytiker ser alltmer bakom siffrorna och 

bedömer ett företags utveckling och möjligheter med hjälp av andra faktorer utöver 

siffrorna i redovisningen. Anledningen till att förändringar inte har genomförts, trots vissa 
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initiativ som har tagits, är att redovisningen bygger på försiktighet och hellre redovisar 

för låga värden på tillgångarna än för höga. Edvinsson och Malone (1998) menar att 

immateriella tillgångar saknar fysisk existens men trots det har tillgången ett värde. Dessa 

tillgångar kan inte värderas exakt förrän de eller företaget säljs. Kundlojalitet, anställdas 

kompetens och motivation är immateriella tillgångar, som kan ställa till problem när 

försök görs för att mäta dem på ett trovärdigt sätt (Catasús, 2008). 

  

3.3.2 Kunskapsföretag 

Kunskapsintensiva verksamheter har ökat inom både varu- och tjänsteproduktion. I ett 

tjänsteföretag läggs allt större vikt på immateriella tillgångar. Med det menas att mjuka 

resurser har värdeskapande i ett företag men som normalt är osynliga i balansräkningen 

(Johansson, 2000). Respondenterna upprepade ett flertal gånger att just värderingen av 

immateriella tillgångar är svårt då det måste betrakta de osynliga värden som inte är 

redovisade i ett tjänsteföretags balansräkning. De osynliga värdena i tjänsteföretag, såsom 

medarbetare, redovisas vanligtvis inte i balansräkningen trots att de representerar 

företagets viktigaste resurs. Detta eftersom medarbetare inte kan ägas av företag men 

medför att medarbetare indirekt är en del av immateriella resurserna (Johansson, 2000). 

 

Edvinsson och Malone (1998) och Engström (Auditor.se, utan årtal) delar på det 

intellektuella kapitalet i humankapital och strukturkapital. Edvinsson och Malone (1998) 

menar att humankapital är en kombination av kunskap, skicklighet och innovativ förmåga 

hos den anställda och ledning, som inte kan ägas av företaget. Strukturkapital definieras 

som en värdeskapande del av det intellektuella kapitalet som finns kvar på företaget när 

personalen avslutat arbetsdagen såsom organisering, innovation, verksamhetsprocess, 

informationssystem och kunder. 

 

Enligt Wriston genom Edvinsson och Malone (1998) är utmaningen i den nya ekonomin 

att inte bara ha relevanta indikatorer till att se det intellektuella kapitalet utan att kunna 

kommunicera mått som möjliggör begriplighet mellan olika företag. Om ett företag 

investerar för att utbilda sina medarbetare menar Roos et al. (2006) att anställda blir mer 

specialiserade på sina arbetsuppgifter och därmed ökar avkastningen i företaget. Om ett 

företag investerar i att utbilda en anställd så kan denna investering gynna andra företag 

om den anställde byter till ett av dessa andra företag. Därför karaktäriseras intellektuellt 

kapital av högre osäkerhet än andra tillgångar. Dessutom finns det ingen organiserad 
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marknad för intellektuell kapital som det gör för finansiella och fysiska resurser. De 

intellektuella resurserna anses vara svåra att handla med eller låna pengar med (Lev, 2001 

refererad i Roos et al., 2006). Pastuszak, Helo, Lee, Anussornnitisarn, Comepa, och 

Fankham-Ai (2013) i sin artikel “Productivity growth: importance of learning, intellectual 

capital, and knowledge workers” påstår att intellektuellt kapital påverkar ett företags 

produktivitet positivt. Detta har enligt oss även en viktig roll när en bedömning görs av 

banker som vill veta vad företaget gör för att behålla sin personal så att tillgången stannar 

kvar i företaget. 

 

3.4 Kreditgivningsprocessen 

Kreditgivningsprocessen är en lagstadgad process i Sverige och går att hitta i Lag om 

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

poängterade att de följer lagar och praxis när det gäller bankernas kreditgivningsprocess. 

Vi ville därför undersöka vad lagen grundläggande säger om hur bankerna ska gå tillväga.  

 

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). 

  

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). 

 

SFS 2004:297 (2004) säger att banken kan enskilt avgöra hur den vill hantera processen 

så länge den kan bedöma risken med krediten. Lagen säger att störst fokus i 

kreditgivningsprocessen ligger på riskbedömning. Banker får endast bevilja en kredit om 

de först har undersökt eventuella risker och med giltiga argument kan anta att företaget 

som ansökt om krediten kommer ha en förväntad återbetalningsförmåga. 
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3.4.1 Kreditgivning 

Då vår frågeställning är att undersöka hur en kreditgivning går till så ansåg vi att det var 

relevant att först skriva lite generellt om vad kreditgivning är. Därefter tar vi även upp 

hur bankerna använder sig av olika hjälpmedel för att ta ett beslut om en eventuell 

kreditgivning. Broomé, Elmér och Nylén (1995) beskriver de regler som vid 

kreditgivningsprocessen ger en ram för bankernas utlåning, bland annat vid olika 

säkerheter inför kreditgivning. Banken tänker även på hur den tjänar på en kreditgivning 

och vilka risker som den medför. Banken ska även se över företagets förmåga där bland 

annat dess planeringsrutiner ska tas i beaktning. Det spelar ingen roll hur mycket säkerhet 

som banken satsar på i företaget om det finns risk att företaget håller på att gå i likvidation 

och därför satsar banken hellre på ett företag som har större chans att lyckas. 

  

En sak som banken tar hänsyn till är dess kreditportfölj som ger inblick i om nya krediter 

passar in i bankens portfölj, system, kunskapsområde och strategi. Den ger en uppfattning 

om kreditportföljens lönsamhet och hur stor den inneboende risken är (Svedin, 1992). Att 

studera det aktuella företaget och dess betalningsförmåga är en annan del som måste göras 

innan banken godkänner en kreditgivning. Här bedöms företaget utifrån sin affärsidé, 

ledningens förmåga att tillvarata affärsförutsättningar, företagets marknad och kunder 

(Broomé et al., 1998; Svedin, 1992). Den faktor som väger tyngst är dock företagets 

finansiella styrka och ekonomiska framtidsmöjligheter. Därefter skall krediten granskas 

för att bedöma risken (Svedin, 1992). 

  

3.4.2 Risker 

Som vi nämnt i kreditgivningsprocessen så säger lagen att riskbedömning är en av de bitar 

som läggs störst fokus på. Vi ville undersöka vad respondenterna tar för hänsyn till risker 

och därmed undersöka och beskriva olika risker i vår referensram. Vid en kreditgivning 

finns det alltid risker för banker att förlora likvida medel varvid olika typer av säkerheter 

i företagskunden kan begränsa denna risk. När banker gör bedömningar om kreditgivning 

är det två riskfaktorer som är av betydelse. Dessa kan kortfattat beskrivas som företagets 

återbetalningsförmåga och vilka säkerheter företaget kan erbjuda (Broomé et al., 1998). 

  

Kreditrisk är risken för förlust av kapitalbelopp eller förlust av en ekonomisk belöning 

till följd av ett företags misslyckande att återbetala ett lån eller i övrigt uppfylla en 

avtalsenlig skyldighet. Denne kreditrisk uppkommer när ett företag räknar med att 
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använda sökt kredit till framtida kassaflöden. Banken kompenseras för en kreditrisk 

genom räntebetalningar från företaget eller utfärdaren av en skuldförbindelse. Ju högre 

bankens uträknade kreditrisk på företaget är, desto högre ränta kommer banken att kräva 

för att låna ut sitt kapital. Kreditrisker beräknas utifrån hur stor företagets 

återbetalningsförmåga är (Investopedia.se, 2015). 

  

I återbetalningsförmågan ingår en bedömning av företagets affärsidé, produkter och 

marknadssituation. Därefter kompletteras bedömningen med en kreditupplysning som ger 

information om företagets betalningsmoral, ägartillhörighet och annan information om 

styrelserepresentation. Sedan tas det hänsyn till olika nyckelpersoner och annan 

information som anses relevant för att värdera ett tjänsteföretag. Kreditgivaren 

undersöker dessutom vad som investerats i kunskapskapitalet i form av utbildning och 

hur kunskapen tillvaratas. För att bedöma företagskundens återbetalningsförmåga bygger 

banker upp en uppfattning om hur företagets likvidströmmar fungerar (Svedin, 1992). 

  

Innan företag kan få kredit av banker gäller det att bankerna följer de internationellt 

överenskomna kapitaltäckningsreglerna. Dessa anger minimikraven på storleken av det 

riskbärande kapital som banker med olika verksamhet måste ha (Fi.se:a, 2001). 

Kapitaltäckningsreglerna ger bankerna flera möjligheter att välja mellan olika metoder 

när de beräknar risker inför en kreditgivning. Det som beräknas är storleken på den 

kapitalbas som behövs för att möta förluster som beror på kreditrisker, marknadsrisker 

och operativa risker i företaget. Ju mer riskkänslig en metod är desto bättre bild ger den 

av risken i verksamheten och hjälper därmed bankerna att bedöma hur stor kredit företaget 

kan få (Fi.se:b, 2014). 

  

Några av de risker som kan drabba företaget och som banken tar hänsyn till vid 

kreditgivning är likviditetsrisk, marknadsrisk, ledningsrisk och organisationsrisk. 

Likviditetsrisk är om efterfrågan på företagets produkter inte eftertraktas så mycket som 

tidigare eller som varit planerat så drabbar detta följaktligen företagets likviditet. Det är 

därför viktigt att företaget är noggran i sin bedömning om framtida inkommande 

kassaflöden. Marknadsrisk är om det uppstår prisförändringar som medför att balansen 

mellan utbud och efterfrågan förändras. Detta kan bero på att det exempelvis har kommit 

fler konkurrenter på marknaden, att det har kommit en bättre eller nyare produkt eller att 

kunderna efterfrågar något annat. När företagets problem löses genom ogenomtänkta 
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nödlösningar kan det bero på en ledning i företaget utan direkt engagemang om dess 

framtid. Detta ses då som en ledningsrisk och kan vara en företagsledare som är ensam 

med att fatta alla beslut. Denne företagsledare kan då tänka alldeles för mycket på sin 

egen ekonomi före företagets bästa vilket kan riskera att företagets 

utvecklingsmöjligheter är negativa. Den sista risken, som är organisationsrisk, är att i ett 

ekonomiskt svagt företag finns det risker för att företaget inte lägger tillräckligt mycket 

energi på kontroller (Svedin, 1992). 

  

3.4.3 Kreditsäkerheter 

Våra respondenter nämnde inte bara vilka risker som kan tas vid en kreditgivning utan 

även vilka säkerheter som bankerna kan kräva av företaget. De nämnde bland annat 

borgen och företagsinteckning och därför ansåg vi det relevant att ta upp dem i vår 

referensram. Borgen innebär att ägaren eller annan person ansvarar för att fullgöra en 

betalningsskyldighet (Broomé et al., 1998). Detta innebär att borgensmannen, den som 

äger fordran, förbinder sig att fullgöra gäldenärens, den betalningsskyldiges och i detta 

fall företagets, skyldigheter. Detta om gäldenären skulle brista i sitt åtagande (Stenberg 

& Sigbladh, 2003). 

 

Företagshypotek är en säkerhetsrätt. Företagshypoteksbrev är ett brev om 

företagsinteckning som lämnar säkerhet för en kredit. Företagshypoteket medför en 

förmånsrätt som säkerhet ifall det görs en utmätning hos näringsidkaren eller om denne 

försätts i konkurs. I företagshypotek ingår företagets lösa egendom med vissa 

begränsningar, under förutsättningen att egendomen tillhör den intecknade verksamheten. 

När en kredittagare undertecknar en förbindelse om att lämna företagsinteckning kallas 

det för pantförskrivning av företagshypotek. Lager, fordon, maskiner och fordringar är 

några exempel på tillgångar som omfattas av företagshypoteket och måste värderas av 

kreditgivaren (Stenberg & Sigbladh, 2003). Då vi ville undersöka och analysera vilka 

tillgångar som tas hänsyn till när en bank ska ge ut lån till ett tjänsteföretag, behandlas 

bara säkerhetstillgångarna som blir aktuella i ett tjänsteföretag i vårt arbete. De flesta av 

de personer som vi har intervjuat har betonat fordringar som en viktig faktor om ett 

tjänsteföretag beviljas en kredit eller inte. Stenberg och Sigbladh (2003) menar att 

fordringar ofta är en väsentlig del av den inteckningsbara egendomen. Dock är det så att 

företag som har likviditetsproblem har oftast redan överlämnat de fordringar som kan 

inkasseras till ett factoringbolag sedan tidigare. 
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Kreditupplysning används som ett viktigt instrument för att samla in information om ett 

företag som en bank planerar att ingå ett affärsförhållande med. Kreditupplysningen har 

tre syften nämligen att kontrollera och identifiera affärsuppgifter rörande den tilltänkte 

företagskunden, ta fram information för att avslöja företagets betalningsförmåga samt för 

att ge banken en signal om det behövs mer information (Stenberg & Sigbladh, 2003). 

Fortsättningsvis kommer vi att behandla det andra syftet med kreditupplysningen. Detta 

eftersom alla våra respondenter poängterar att det är den viktigaste faktorn som tas hänsyn 

till inför en kreditgivning. Alla respondenter betonar vikten av kreditbevakning genom 

upplysningsföretag. De vänder sig då till Upplysningscentralen (UC).  
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4 Empiri 

I detta kapitel presenterar vi den empiri som vi samlat in till denna undersökning. Vi har 

valt att dela upp respondenterna per bank för att urskilja vad de har för synpunkter och 

olikheter. 

  

4.1 Handelsbanken 

Camilla Ivarsson är ställföreträdande kontorschef, Vice VD, på Handelsbanken i Kalmar. 

Hon har en magisterexamen från Ekonomihögskolan i Växjö vilket innebär fyra år. Varje 

kontor i Handelsbanken driver sitt eget kontor som ett eget litet företag där vart och ett 

av dem har en egen resultatenhet och är väldigt decentraliserat. Handelsbanken i Kalmar 

har cirka 20 anställda där Ivarssons arbetsuppgifter är att jobba med lite mer interna frågor 

än bankens VD. Hon arbetar mer med organiseringen och strukturen i företaget och 

hennes ansvarsområden är personal, regler, policy, resultat, miljö och kundansvar. 

  

4.1.1 Kreditgivningsprocessen 

Vid en kreditbedömning tittar Handelsbanken först på vilket sorts företag som ansökt om 

krediten och vilken bransch företaget är i. Därefter frågar banken vilket ändamål företaget 

har med sin kreditförfrågan vilket leder till att en affärsbedömning görs. Banken tittar då 

bland annat på företagskundens årsbokslut, riskanalyser, kunder, om företaget sysslar 

med export eller import, nyckelpersoner, framtid, valutaberoende och sedan görs en 

riskbedömning. Banken vill med andra ord se företagets framtidsutsikt. Efter att detta har 

gjorts kan banken titta på kreditanalysen där kreditgivaren går väldigt grundligt in på 

företagskundens balans- och resultaträkning. Balansräkningen visar vilken 

motståndskraft och vilka tillgångar som finns i företaget. Resultaträkningen visar istället 

om företaget klarar sig om det inte kommer in tillräckligt med likviditet i företaget eller 

om kassaflödet klarar av en ny anställning. Det som anses allra viktigast för att bevilja 

kredit är företagets återbetalningsförmåga. Ett nyckeltal som banken använder är soliditet. 

Ivarsson påstår även att tillvägagångssättet är likadant på alla Handelsbankens kontor i 

Sverige. När etablerade bolag ansöker om kredit så vill banken ha företagets bokslut, 

djupgående intervju av företaget, hur det fungerar och få en uppfattning om företaget. Vid 

nystartade bolag vill banken även ha företagets affärsplan, framtida intäkter, budgetar och 

vilka tjänster företaget kommer att erbjuda sina kunder. 
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4.1.2 Risk 

Enligt Ivarsson tar Handelsbanken hänsyn till olika sorters risker vid en kreditgivning. 

De tittar då på företagets kassaflöde, kreditrisker, framtidsutsikt, vad företaget har för 

produkter och kundkrets. Handelsbanken tar bland annat emot företagsinteckningar 

såsom handbrev eller pantbrev från företag för att säkra en kredit. De tittar även på 

företagets tillgångar och om några av dessa kan pantsättas. De tillgångar som brukar gå 

att pantsätta i tjänsteföretag är mest kundfordringar som kan säkra inkommande likviditet. 

Tjänsteföretag kan använda fastighetsinteckning men är inte så vanligt. Annars kan 

borgen användas och då ska ägare eller annan nyckelperson skriva på detta. Banken gör 

även kreditupplysning via UC för att leta efter eventuella anmärkningar och tar officiell 

information från Bolagsverket. Känner banken inte ägaren sedan tidigare så tas även en 

kreditupplysning på denne. Detta för att veta vem det är som ligger bakom företaget. 

  

4.1.3 Företagsvärdering 

Enligt Camilla Ivarsson så har Handelsbanken både privata och publika företag som sina 

kunder. På grund av att banken är decentraliserad så har personalen mycket eget ansvar 

för att ha en nära kontakt till kunden och det är rådgivaren som beslutar om kreditgivning. 

Handelsbanken gör en företagsbedömning när den får in en kreditansökan. Banken 

fokuserar då på företagets kassaflöde och dess återbetalningsförmåga. Ivarsson menar att 

kassaflödesmetoden används för att se om det finns möjlighet till ett framtida samarbete 

med det ansökande företaget. Företagsbedömning görs alltid med samma modeller och 

det spelar ingen roll om det är små eller stora företag. Det är väldigt viktigt för banken att 

veta vilket sorts företag som krediten ska lånas ut till. Utan vetskap och förståelse för 

bransch och produkt så är det mer eller mindre omöjligt att kunna värdera dess 

framtidsutsikter. Vissa företag kan man jämföra med andra via branschindex men om det 

är ett helt nytt företag med en ny sorts produkt så kan det vara svårare att värdera företaget. 

  

Om det inte finns materiella tillgångar i företaget så tittar banken bara på immateriella 

tillgångar. Det kan vara så att företaget redan har lagt till personal som immateriell 

tillgång i balansräkningen och därmed använder banken dessa siffror i sin beräkning. 

Handelsbanken lägger dock inte till fler siffror än dem som är redovisade i företaget och 

därför värderas tjänsteföretag på samma sätt som tillverkande företag. Banken tar däremot 

hänsyn till de osynliga värdena i företaget så som nyckelpersoner som har kunskaper men 

de använder inte det i några matematiska räkneuppgifter. Handelsbanken använder inte 
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bokstavligen modellen balanserat styrkort men banken tittar på de olika perspektiven vid 

företagsbedömningen. Exempelvis kundbas och finansiella aspekter tittas på via 

företagets bokslut, samt framtidsutsikt, produktstrukturer, årsredovisning och företagets 

internprocess. Det viktigaste som Ivarsson poängterar är företagets återbetalningsförmåga 

och framtidsutsikt. Sedan tas även hänsyn till säkerheten i företaget. 
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4.2 Swedbank 

Åke Arnesson jobbar som kreditanalytiker på Swedbank i Kalmar. Han har en utbildning 

från gymnasiet på en ekonomisk linje och han har jobbat på bank i hela sitt yrkesliv. Hans 

arbetsområde är både privata kunder och företagskunder där företagskunderna är det 

största området. Även om Arnesson sitter på ett kontor i Kalmar så arbetar han och hjälper 

till på andra kontor inom Swedbank. En vanlig dag för Arnesson är att han agerar mycket 

som ett bollplank för kollegor angående olika kreditkaraktärsfrågor. Han läser ett antal 

beslutsunderlag där beslut ska tas om kreditgivning. 

  

4.2.1 Kreditgivningsprocessen 

Det finns en tydlig beslutsstruktur i banken som kan skiljas beroende på bland annat 

kreditförfrågningens storlek. Det är väldigt tydliga yrkesroller i banken där personalen 

blir specialiserade på specifika områden och kundsegment. Därför är det särskilt utsedda 

personer som tar kreditbeslut. Företagskunder ser väldigt olika ut och det kan krävas helt 

olika beredningar och analyser för en kreditgivning. Det beror också på hur pass väl 

banken känner till kunden sedan tidigare. Normalt sett går det till som så att banken träffar 

kunden där kunden beskriver vad de vill göra. Kundansvarig lyssnar och ställer eventuella 

frågor och ser till så att man är överens om villkoren såsom räntor och amorteringar. 

Banken ber företaget om bokslut och budget för framtiden. Med denna information tittar 

och diskuterar Swedbank med kunden på vad det krävs för olika säkerheter. Alla dessa 

uppgifter skrivs ner i ett strukturerat och detaljerat PM som beskriver affären, 

företagskunden, ekonomin och vilka säkerheter som kunden måste lämna till banken. 

Sedan framför kundansvarig kreditbeslutet till kunden och ser till att de är överens. 

  

4.2.2 Risk 

Enligt Arnesson försöker banken ta en balanserad risk och är noga med vilka de lånar ut 

pengar till. Det är viktigt att företaget och ägarna är beredda på att sätta in ett eget 

riskkapital i företaget. Företagets tillgångar i form av kundfordringar, lager, maskiner 

med mera kan lämnas som säkerhet till banken. Tjänsteföretag har inget direkt lager eller 

leverantörsskulder som de kan använda utan fokus ligger på företagets kundfordringar. 

Det förekommer även att borgen används där ägaren bli borgensman. Kreditupplysning 

tas alltid, på företag och ägare, för att titta så att tidigare betalningar har skötts och räntor 
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har betalats. Ägaren är viktig och är den som faktiskt blir avgörande om det går bra för 

företaget. 

  

4.2.3 Företagsvärdering 

Enligt Arnesson så görs företagsvärdering inför en kreditgivning på både privata och 

publika företag. Däremot så är det ytterst sällan att de har publika företag som kunder i 

Kalmar. Det används samma modeller på både tillverkande- som tjänsteföretag, det är 

däremot inte ofta som banken i Kalmar stöter på kunskapsföretag vid större 

kreditförfrågningar. Det används samma policys, strategier och verktyg i alla Swedbanks 

banker. Olika nyckeltal och företagets kassaflöde är viktiga för banken. Detta för att 

banken vill se att företaget har ett positivt kasssaflöde som utöver företagets alla andra 

kostnader även ska klara att betala av krediter. Arnesson berättade att konkursstatistik 

visar att företag som går i konkurs inte behöver vara företag med förbrukat eget kapital 

utan ofta är företaget istället i brist på likvida medel. Några nyckeltal som banken 

använder är soliditet, kapitalomsättningshastighet och räntetäckningsgrad. 

 

Arnesson betonar att det är svårare att värdera immateriella tillgångar inför en 

kreditgivning. Det som är viktigast är kassaflödet och det är det banken tittar på innan 

den kollar på eventuella säkerheter. Det kan vara svårare för tjänsteföretag att ställa 

säkerhet för sina krediter. Swedbank tar hänsyn till de osynliga värdena. Detta då de kan 

finnas olika nätverk och dolda tillgångar. De tittar bland annat på fastigheter som kan 

vara undervärderade och tar hänsyn till att företagets justerade balansräkning kan vara 

väldigt annorlunda mot den redovisade. Nyckelpersoner tas hänsyn till då de anses 

viktiga. Ett företag utan materiella tillgångar kan ändå få en kredit om de har bra 

nyckelpersoner. Det är däremot viktigt att banken vet hur dessa nyckelpersoner är knutna 

till företaget. Har de delägande så är de större chans att de stannar i företaget och det tar 

banken hänsyn till vid företagsbedömning. Frågor om intellektuellt kapital görs vid 

företagsbedömning och rådgivaren bedömer sen hur relevant denna information är. 
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4.3 SEB 

Tina Olsson jobbar som företagsmarknadschef på kontoret i Kalmar. SEB har bland annat 

kontor både i Kalmar och Nybro och de agerar inom hela Kalmar län. Olsson är ansvarig 

för SEB:s företagskunder och jobbar med de större företagskunderna i Kalmar län. Olsson 

berättar att hon har tre års ekonomisk utbildning på gymnasienivå samt läst 

ekonomikurser på universitetsnivå internt via banken. Hon har jobbat 29 år på  SEB varav 

20 år på företagssidan. 

  

4.3.1 Kreditgivningsprocessen 

Banken värderar och hanterar bara privata företag. De största företagen som hanteras har 

en omsättning på ungefär 1,3 miljarder kronor. Företag som har en omsättning upp till 

fem miljoner hanteras oftast direkt av kundtjänst. Om företagets omsättning är högre än 

fem miljoner, hanteras det av företagsrådgivare i Olssons team. SEB jobbar mycket med 

att förenkla kreditgivningen och applicerar, så kallade, Enkla lånet via nätet och 

telefonbanken. Att låna ut pengar via nätet har visat sig vara enkelt och smidigt då 

kredittagaren får besked om kreditbeslut och eventuella utbetalningar via internet. Hela 

processen kallas för scoring och utlåningen hanteras via internetbanken och centrala 

avdelningen. Först och främst värderar man personen bakom bolaget samt 

återbetalningsförmågan. 

  

Uppgifter som måste lämnas in av företaget kan variera beroende på vad lånet kommer 

att användas till och hur stort lånet är. I sådana fall menar Olsson att det tas hänsyn till 

faktorer som bygger på historiska fakta och framåtriktade prognoser. Vid en stor 

investering görs en investeringskalkyl. Sedan behandlas ansökan och all dokumentation 

skrivs in i ett PM. Dokumentationen används som grund för lånet, lagras och sparas. Där 

motiveras och argumenteras hur rådgivaren har tänkt och vad som var grunden till det 

fattade beslutet. Vid bedömning av återbetalningsförmågan kollar SEB på företagets 

kassaflöde, alltså hur företaget planerar att betala tillbaka lånet. Ju större beloppet är desto 

djupare måste rådgivaren undersöka företagets uppgifter. Därefter undersöker SEB 

företagets konkurrenter på marknaden, om produkten kan säljas samt olika 

framtidsförutsättningar. Dessutom görs det en SWOT-analys av företaget. 

Kreditgivningsprocessen är densamma för alla SEB:s kontor inom Sverige och det finns 

vissa förutbestämda ramar som är gemensamma inom hela koncernen. 
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4.3.2 Risker 

Olsson undersöker olika risker som kan förekomma vid kreditgivning så som risker på 

ägaren. Där tittar hon på om ägaren kan branschen, vad han har för erfarenhet inom 

branschen och hur han har planerat att betala tillbaka lånet. Dessutom undersöks om 

ägaren har möjlighet till att tillföra egna medel genom att stoppa in dem som riskkapital. 

Detta innebär att banken undersöker företagets affärsidé där den tittar på om den är 

gångbar framåt i tiden. Olsson tittar även på miljörisker där hon underströk att om det 

finns risker så kan banken eventuellt gå med badwill. Det spelar ingen roll om företaget 

har likvida medel om ägaren inte har förmågan att förvalta dem. Vanligtvis tas säkerheter 

in såsom företagsinteckning. Vid företagsinteckning tar banken ut ett belopp som kan 

jämföras med pantbrev i företagskunden.  Det som är belåningsbart i företaget är 

maskiner, kundfordringar, inventarier och varor. På tjänsteföretag finns oftast bara 

kundfordringar och när det börjar gå dåligt för ett företag så är det bara de mindre 

kundfordringarna kvar och resten har antagligen tagits in sedan tidigare. SEB använder 

sig av Upplysningscentralen. Upplysning tas på företagskunden så att banken får 

information till sitt beslutsunderlag. UC betraktar kunderna och banken får signal så fort 

en förändring sker i kundens ekonomi. 

  

4.3.3 Företagsvärdering 

SEB värderar alla sorters företag med samma modeller och tillvägagångssätt. Oberoende 

på hur stort företaget är så är den viktigaste faktorn som tas hänsyn till enligt Olsson 

återbetalningsförmågan. Tjänsteföretag enligt Olsson behöver inte låna pengar så ofta och 

hon stöter inte ofta på en kreditgivning till dessa företag. Detta eftersom tjänsteföretag 

inte behöver så stora investeringar och dessutom tjänar dem tillräckligt mycket för att 

investera i sin egen verksamhet. Immateriella tillgångar är svårare att sätta ett värde på 

inför en kreditgivning. Vid värderingen av tjänsteföretag, tittar Olsson till att börja med 

på substans- och kassaflödesvärdet och har dem i bakhuvudet för att sedan undersöka 

andra eventuella faktorer. Exempel på andra faktorer är kundavtal och politiska beslut, 

som kan vara relevanta beroende på vad det är för företag och bransch. Bedömningen 

byggs på rådgivarens erfarenhet men alltid i samarbete med en revisor. Just vid 

bedömningen av ett tjänsteföretag, läggs mer fokus på de mjuka faktorerna och avtalet 

med kunder. Detta innebär att SEB enligt Olsson värderar lite annorlunda ett 
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tjänsteföretag jämfört med en annan typ av företag. Detta då mer fokus ligger på 

immateriella tillgångar än vid en kreditansökan från ett tillverkande företag. 

  

Svårigheten med att värdera ett tjänsteföretag, anser Olsson, är just att värdera personalen. 

Detta eftersom företaget kan förlora intäkter om det tappar en nyckelperson. Därför menar 

Olsson att banken undersöker hur pass väl företaget tar hand om sin personal och om det 

genomförs någon form av belöningssystem. SEB undersöker inför kreditgivningen hur 

företaget går till väga för att behålla sin personal så att dessa inte byter jobb till en 

företagskonkurrent. Det blir extra viktigt att undersöka hur tjänsteföretag tar hand om sin 

personal. Det är mycket viktigt att ett kunskapsföretag tar hand om sin personal då det är 

personalen och deras intellektuella kapital som är den största tillgången. Därför spelar det 

stor roll om personalen knyts till företaget så att de inte byter företag. Bedömningen är 

framåtriktad och det görs analyser om hur företaget tänker betala tillbaka lånet. Processen 

underlättas om företaget lämnar in rätt och användbar material till banken.   
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4.4 Danske Bank 

Stefan Hermansson jobbar som ställföreträdande bankchef på Danske Bank i Kalmar.  

Han har jobbat på företagssidan i 18 år på olika ställen. Han är utbildad jurist i grunden 

men har sedan dess kompletterat med ekonomiutbildning. Han sköter dagligen ett antal 

företag och samtidigt jobbar han med att få nya kunder då banken vill växa. Hermansson 

poängterar att banker är en spegelbild av verkligheten och därför är det viktigt att hänga 

med i utvecklingen. Med det menar han att bankernas kundsammansättning i regel är 

densamma som näringslivets sammansättning. 

  

4.4.1 Kreditgivningsprocessen 

Hermansson berättar att initialt undersöks branschen i vilken företaget är verksamt. 

Därefter tittar han på företagets ledning och dess förmåga att leda samt undersöks 

företagets information som har lämnats in till banken såsom årets och framtida budgetar 

samt årsredovisning. Därefter tittar han på historisk data, budgetar, företagets kunder som 

finns i systemet och analyserar tidigare data som vanligtvis kompletteras med en 

likviditetsbudget. Allt insamlat material skrivs in i ett PM. Helhetsbedömning, 

balansräkning, kassaflöde, substansvärde, soliditet är viktiga faktorer som tas hänsyn till. 

Andra faktorer som tas hänsyn till inför kreditgivningen är bland annat branschen, 

affärsidé, om det är ett nytt företag eller inte, ledningen och dess kompetens. 

  

4.4.2 Risker 

Hermansson menar att en viktig del i kreditgivningsprocessen är insatsen som ägaren är 

beredd att göra och att ett lån finansieras till en viss del internt. Banken vill normalt 

fördela risken mellan internt och extern finansiering. Man vill inte se en 100 procent 

belåning utan att en egen insats kommer från ägaren. Danske Bank använder sig av 

kreditupplysning där en företagskund registreras i ett system och så fort någon förändring 

sker så får banken en signal. Säkerheter som banken kan begära på företagssidan är sådant 

som pantbrev, borgen och företagsinteckning. Risken delas in i två typer av risker: 

affärsrisk där bransch, leverantörer, kunder, hyresnivåer, trender och driftskostnader vid 

fastighetskostnader ingår. Samt finansiell risk som innebär risk som har med styrkan i 

balansräkningen och kassaflöden att göra. 
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4.4.3 Företagsvärdering 

Danske Bank analyserar både privata och publika företag. Privata företag behandlas av 

kontorsnätet medan analys av publika företag sköts av en grupp som agerar inom hela 

koncernen. På Danske Bank i Kalmar tar Hermansson besluten tillsammans med 

bankchefen till vilka privata företag ett lån beviljas. Olika nyckeltal undersöks såsom 

soliditet i kombination med eventuella övervärden i form av analys samt görs en 

revidering av företagskundens balansräkning. Hermansson nämner att Danske Bank 

värderar alla sorters företag med samma mall och arbetsgång oavsett storlek samt att 

tillvägagångssättet är densamma inom hela koncernen. 

  

Det finns skillnader när det gäller värdering av materiella och immateriella tillgångar då 

immateriella tillgångar är mer svårbedömda. Hermansson menar att oftast har banken lätt 

att värdera företagskundens materiella tillgångar eftersom den då vet vad tillgången är för 

något och värdet. Hermansson hävdar att i värderingsprocessen ingår även analyser som 

betraktar vad som döljer sig bakom de osynliga värden som inte finns med i 

balansräkningen. Balansräkningen i ett tjänsteföretag ser i regel ut på ett annat sätt än 

balansräkningen i ett tillverkande företag. Kundfordringar är ofta den primära tillgången 

i ett tjänsteföretags balansräkning. Dock värderar banken generellt på samma sätt, det vill 

säga, det görs på samma sätt oavsett om det är ett tjänsteföretag eller tillverkande företag. 

 

Trots att det förekommer olika immateriella tillgångar i ett tjänsteföretag så är de många 

gånger svåra att bedöma. Hermansson menar att bedömningen utgår ifrån reviderade 

värden av balansräkningen och något annat läggs inte in i systemet. Däremot behandlas 

immateriella tillgångar med försiktighet. Vid analysering inför kreditgivning bedöms 

företagets ägare och tidigare erfarenhet. Det måste finnas en tydlig återbetalningsförmåga 

då han anser att ett lån inte kan beviljas om det inte finns en dokumenterad 

återbetalningsförmåga. När det gäller kunskapsföretag kan balansräkningen se lite 

annorlunda ut, vilket kan innebär att värderingen blir svårbedömd. Värderingen av dessa 

företag byggs på vad företaget har för behov och hur siffrorna ser ut. Danske Bank 

använder sig av balanserade styrkorts modellen som ett verktyg för att styra 

organisationen.   

  

Det är svårt att sätta ett värde på intellektuellt kapital. Vanligtvis lyfts olika fotnoter fram 

om att ett företag har duktig personal och hur företaget agerar för att behålla sin personal. 
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Det tas med som en punkt i PM:et där det dokumenteras om företaget har en hög 

personalomsättningshastighet och om företaget har individuella belöningssystem. De 

tittar även på exempelvis sjukfrånvaro bland sina anställda. Ju mer fakta ett företag 

lämnar ut till banken desto bättre och lättare blir kreditbedömningen. Vid värderingen 

görs en generell bedömning av hela verksamheten samt en analys av matematiska 

beräkningar. Sammanfattningsvis säger Hermansson att det är inte svårare att låna ut en 

kredit till ett tjänsteföretag jämförelsevis med andra typer av företag. Det som undersöks 

är varför det behövs lånas pengar och om det finns ett underlag för det. Dessutom görs 

olika prognoser på hur framtiden ser ut och hur företaget har agerat sedan tidigare. 

Tjänsteföretagets balansräkning kan se lite annorlunda ut mot ett tillverkande företag då 

den inte innehåller mer än kundfordringar och eventuellt lager. 
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4.5 Nordea 

Magnus Sundbom jobbar som kreditanalytiker på Nordea. Han studerade ekonomi under 

fyra år på Växjö Universitet, med inriktning redovisning och ekonomistyrning. Han har 

sedan dess arbetat fyra och ett halvt år på Ernst & Young som revisor, gjort 

internutbildningar inom revision och redovisning och arbetat på Nordea som 

kundansvarig i ett år och kreditanalytiker i tre år. Han har även gjort interna utbildningar 

inom kreditgivning, kassaflödesanalyser och försäljning. Sundboms huvudsakliga 

arbetsuppgift är att via analyser ta fram ett beslutsunderlag som ligger till grund för 

kreditgivning. En vanlig dag jobbar han med analyser av en koncern och kommunicerar 

internt med den som är huvudkundansvarig och andra personer som är involverade i 

kreditgivningen. 

  

4.5.1 Kreditgivningsprocessen 

När Nordea gör en kreditbedömning är det en kundansvarig på banken som sköter den 

löpande kontakten med kunden. Efter att kunden har framfört sin kreditförfrågan 

genomförs en första översiktlig analys. Därefter arbetas ett underlag för kreditbeslut fram 

av en kreditanalytiker. Beslut fattas därefter av behörig kreditbeslutstagare och beroende 

på kreditens storlek finns olika beslutsinstanser som har olika behörigheter. Beslut måste 

fattas av minst två behöriga i banken som Sundbom menar är på “rätt nivå”. När 

kreditbeslutet är fattat kommuniceras detta till kunden av kundansvarig person och 

utbetalning sker enligt överenskommelse med kunden och i enlighet med kreditbeslutet. 

Den huvudsakliga analysen syftar till att identifiera hur det framtida kassaflödet kommer 

att se ut för att företaget på bästa sätt ska kunna återbetala sina lån till banken. Utöver 

information om kassaflöde så vill Nordea även få information om exempelvis företagets 

budget och årsredovisning. 

 

4.5.2 Risk 

En faktor som väger tungt och tas hänsyn till vid kreditgivning är enligt Sundbom olika 

typer av risker. Dessa risker är ägar- och ledningsrisker, branschrisker, företagsrisker och 

finansiella risker. Kreditgivningen bygger huvudsakligen på den bedömda 

återbetalningsförmågan som är beroende av bolagets kassaflöde och inte beroende på 

säkerheterna. Säkerheter är endast till för att begränsa förlustrisken vid en 

obeståndssituation hos kredittagaren. Nordeas exponering till tjänsteföretag är ofta 
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relativt låg, då den löpande verksamheten inte kräver så mycket krediter. Krediterna är 

ofta kopplade till objektssäkerheter via leasing men även företagsinteckningar används 

som säkerhet. Vid förvärvsfinansiering är det ofta pant genom aktier i dotterbolag. 

  

4.5.3 Företagsvärdering 

Enligt Sundbom så är Nordeas företagskunder i huvudsak privata företag men de har även 

publika företag i sin kundkrets. Företagsbedömningen görs likadant i alla företagskunder 

vare sig de är tjänsteföretag eller inte. Sundbom anser att för en sedvanlig 

kreditbedömning görs inga fullskaliga värderingar av företag, det tas inte ett slutgiltigt 

pris fram som visar vad företaget är värt. Kreditgivningen grundar sig huvudsakligen på 

företagets löpande kassaflöde och dess återbetalningsförmåga. Det är därför 

huvudsakligen kassaflödet som styr hur Nordea ser på tillgången. 

  

En immateriell tillgångs värde är för banken svår att säkerställa eftersom det inte är så lätt 

för tjänsteföretag att använda olika panter. Istället för panter ställs därför ibland krav på 

att exempelvis olika aktiviteter ska utföras för att banken lättare ska se om något avviker 

från det förväntade eller överenskomna. Förutom kassaflödet och återbetalningsförmågan 

tittar Nordea i huvudsak även på om det sedan tidigare finns kundavtal och om det finns 

viktiga nyckelpersoner i företaget. Enligt Sundbom tar banken hänsyn till de osynliga 

värdena i den mån det påverkar kassaflödet. Däremot ingår räkenskapsmässigt inte värden 

som är utanför balansräkningen. Nordea gör ingen skillnad i företagsbedömning när det 

gäller kunskapsföretag eller andra tjänsteföretag. Grundläggande är därför 

återbetalningsförmågan såväl i kunskapsföretag som tjänsteföretag vid analysen för 

kreditgivning. 

  

  



  

 

42 

 

5 Analys 

I detta kapitel genomförs en analys av teorin och empirin och vi jämför även bankerna 

med varandra. Med hjälp av analysen leds vi fram till uppsatsens slutsats. 

  

5.1 Bankernas analys av företag 

Under intervjuerna poängterade alla respondenter att det vanligtvis inte görs någon 

värdering där man sätter ett numeriskt värde på företaget, utan värderingen består 

mestadels av en bedömning av kassaflödet, återbetalningsförmågan och talangen hos 

ägaren och viktiga medarbetare. Vid en jämförelse med den fundamentala analysen 

(Nilsson et al., 2002) märkte vi att flera av dess beståndsdelar tillämpas av alla bankerna 

vid kreditbedömning. Delar av de tre första huvudmomenten tillämpas av dem alla och 

spelar avgörande roll för dem vid kreditgivning. SEB och Danske Bank nämnde att de 

även gick ett steg längre och räknade ut substans- och kassaflödesvärdet på företag, vilket 

tillhör det fjärde huvudmomentet, men det var inget som spelade en avgörande roll vid 

kreditgivning. 

  

5.1.1 Strategisk analys 

Alla banker gör någon form av analys för att få en bild av hur företagets framtida 

lönsamhet kommer kunna se ut, vilket är syftet med den strategiska analysen enligt 

Nilsson et al. (2002). Det görs genom att de studerar företagets kunder, produkter, 

konkurrenter och företagets bransch. Något som alla respondenter studerar är företagets 

relation med kunderna för att se om det finns kundavtal och hur långa de i sådana fall är. 

Detta tolkar vi att de gör för att bedöma framtida intäkter och inbetalningar som påverkar 

kassaflödet och återbetalningsförmågan. Branschen är också viktig att analysera enligt 

respondenterna då alla banker analyserar den. Saker som branschens tillväxttakt och 

priskänslighet kan påverka framtida intäkter för företaget enligt Nilsson et al. (2002) och 

vi tolkar det som att det är just för de framtida intäkterna, som påverkar kassaflödet, som 

är anledningen till att de undersöker branschen. Handelsbanken studerar även om 

företagets produkt är attraktiv medan SEB iakttar företagets konkurrenter, vilket vi tolkar 

som beror på att de vill veta om produkten kan säljas och hur stor konkurrens som 

företaget är utsatt för och därmed hur stora intäkter som företaget kan räkna med i 

framtiden. Dessutom gör SEB en SWOT-analys, vilket är karakteristiskt för den 

strategiska analysen enligt Nilsson et al. (2002). Vi tolkar det som att bankerna försöker 
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se hur det framtida kassaflödet kommer se ut, återigen, för att bedöma 

återbetalningsförmågan. 

  

5.1.2 Redovisningsanalys 

En redovisningsanalys görs för att utreda hur tillförlitlig företagets redovisning är 

(Carlson, 2014). Swedbank letar efter undervärderade tillgångar och gör en justering av 

balansräkningen, vilket är en del av redovisningsanalysen enligt Carlson (2014) och 

Danske Bank justerar balansräkningen och studerar fotnoter vilket vi tolkar som en slags 

redovisningsanalys. Även Handelsbankens och Nordeas respondent berättar att de läser 

igenom årsbokslutet. Vi tolkar det som att bankerna justerar balansräkningen för att få 

mer relevanta och tillförlitliga värden när de beräknar nyckeltalen. De läser 

årsredovisningen för att få så mycket information som möjligt om företaget, bland annat 

om dess strategi, vision och bransch. SEB:s respondent nämner ingen form av 

redovisningsanalys överhuvudtaget. Detta anser vi är konstigt med tanke på att 

redovisningen ligger till grund för den beräkning av nyckeltal som sedan görs, och därför 

är det viktigt att de siffror man använder är rättvisande och relevanta. Därför tolkar vi det 

som att SEB gör någon form av analys och justering av redovisade data inför beräkning 

av kassaflödet, trots att det inte nämndes under intervjun. 

 

5.1.3 Finansiell analys 

Den kassaflödesanalys som enligt Nilsson et al. (2002) kontrollerar företagets 

betalningsströmmar görs av alla tillfrågade banker och alla respondenter lyfte fram den 

som det viktigaste att analysera inför en kreditgivning. Det är på grund av att den ger 

information om företaget har tillräckligt med pengar för att betala låneräntor och 

amorteringar och därmed företagets återbetalningsförmåga som är mycket intressant för 

banken att veta. Likviditeten, som också är ett slags mått på företagets 

återbetalningsförmåga, var det ingen bank som nämnde.  Likviditetsnyckeltalet tar dock 

inte amorteringen, som är en långsiktig skuld, i beaktande. Därför anser vi att likviditeten 

inte ger en fullständig bild över om företaget kan betala både räntor och amorteringar, 

utan endast om det kan betala räntan. Detta tolkar vi är anledningen till att likviditeten 

inte beräknas av bankerna. 
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Efter kassaflödet är soliditeten, andelen eget kapital, nästa nyckeltal som beräknas av alla 

bankerna. Vår tolkning är att det är relevant för bankerna att veta hur mycket företaget är 

belånat sen innan och om det finns eget kapital att ta av om det skulle bli förlust något år. 

SEB:s och Nordeas respondenter nämner ingen mer finansiell analys utöver kassaflödet, 

soliditeten och återbetalningsförmågan. Beslutet om lån baseras hos dem på 

återbetalningsförmågan och nyckelpersoner och budgetar och prognoser. Det tolkar vi 

som lite, och anser att de borde få mer information om de använder fler nyckeltal till 

exempel räntetäckningsgrad. Vi avhåller oss dock från att säga att dessa är de enda 

nyckeltal de använder men vi kan samtidigt inte konstatera vilka andra nyckeltal som 

används. Detta då det kan vara oerhört många nyckeltal, som ser olika ut, i alla bankerna 

och ska alla dessa nyckeltal räknas upp så tas fokus bort från vad denna uppsats verkligen 

handlar om och det skulle ta alldeles för lång tid att gå igenom alla på intervjuerna.  

  

Danske Bank är den enda, vad vi vet, som tittar på personalomsättningshastigheten. Den 

visar hur många som börjar eller slutar på företaget under ett år och visar hur pass väl 

företaget lyckas behålla sin personal (Catasús, 2008). Det faktum att de beräknar 

personalomsättningshastighet tolkar vi, belyser att stor vikt läggs på anställda 

nyckelpersoner och om företaget lyckas behålla dem och deras kunskaper. Å andra sidan 

är nyckelpersoner viktigt hos alla bankerna, men de analyserar bibehållande av 

kompetens med olika metoder. SEB till exempel frågar om företaget har belöningssystem 

som motiverar de anställda att stanna kvar i företaget, medan Swedbank frågar om viktiga 

personer är knutna till företaget genom delägarskap. 

  

Swedbank är den enda banken som nämnde att de tittar på räntetäckningsgrad och 

kapitalomsättningshastighet. Vi vet inte riktigt vad Swedbank använder 

kapitalomsättningshastigheten till då den inte har något med betalningar att göra, men vi 

tolkar det som att Swedbank vill veta hur effektivt företaget är på att omvandla kapital 

till omsättning. Detta kan påverka hur mycket pengar som finns för att betala ränta och 

amorteringar. Eftersom räntetäckningsgraden är ett mått på företagets förmåga att betala 

räntekostnader (Carlson, 2014), är vi förvånade att det bara var Swedbanks respondent 

som tog upp det nyckeltalet under intervjuerna. Vår tolkning är, precis som för 

likviditeten, att räntetäckningsgraden bara tar hänsyn till räntan och inte till amortering. 

Därför tolkar vi det som att bankerna inte anser att det är ett fullt tillräckligt mått på 
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återbetalningsförmågan eller att det inte ses som ett av de viktigaste och mest aktuella 

nyckeltalen inom just kreditgivningsfrågor. 

  

5.2 Bedömning av tjänsteföretag 

Tjänsteföretag är svåra att bedöma och värdera (Edvardsson et al., 1992). Detta eftersom 

de viktigaste tillgångarna ett tjänsteföretag har, redovisas inte i balansräkningen. Alla 

respondenter lyfte fram deras bankers intresse av att undersöka även andra faktorer än de 

som redovisas, vilka kan vara viktiga inför en kreditgivning. Eftersom tjänsteföretag 

saknar fysiska tillgångar medför det att kreditsökande har lägre säkerheter jämförelsevis 

med en annan typ av företag. Vi tolkar det som att alla de bankerna som vi har intervjuat 

tar hänsyn till de olika osynliga värden som inte är redovisade i balansräkningen. 

Bankerna säger att det görs genom att bedöma helheten i företaget. Helhetsbedömningen 

grundas förutom i företagets årsredovisning även i andra faktorer så som bland annat hur 

företaget tar hand om och motiverar sin personal. En viktig faktor som tas hänsyn till, 

enligt våra respondenter, är nyckelpersoner. Swedbank menar att även om ett företag 

kanske saknar materiella anläggningstillgångar så har det ändå en bra chans att få ett lån 

om företaget kan bevisa att nyckelpersonerna i företaget inte kommer att byta jobb. 

  

Vid modern värdering av ett tjänsteföretag krävs det djupare granskning och högre grad 

av information (Tjänsteförbundet, 1994). Därför är det viktigt att tjänsteföretag lämnar in 

så mycket information som det går till kreditgivaren. Detta för att underlätta och 

effektivisera kreditgivningsprocessen. Alla våra respondenter understryker att det är 

viktigt att företaget lämnar in mycket information då det kan hjälpa banken att fatta ett 

effektivt och rättvist beslut. När banken har tillräckligt med information om företaget kan 

banken beräkna sina egna styrtal och lättare bedöma om det är lönsamt att genomföra 

affären. Danske Bank menar att beroende på vad företaget har för verksamhet anpassas 

nyckeltalen och dessutom granskas aktuella faktorer som kan vara relevanta för just det 

företaget. Initialt kontrolleras och granskas företagets årsredovisningar och budgetar samt 

andra tillgängliga dokument. När det gäller tjänsteföretag läggs det större vikt på de 

osynliga och mjuka värden än i ett företag med mycket materiella tillgångar. Det 

viktigaste är kassaflödet och hur mycket intäkter som företaget förväntas generera i 

framtiden. 
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En modern värdering av ett tjänsteföretag görs även genom att bedöma olika faktorer via 

styrtal som bankerna har anpassat till ett företags verksamhet. Därefter undersöks 

utbildningsgraden och eventuella it-investeringar (Tjänsteförbundet, 1994). Detta kan 

jämföras med vår empiri där bankerna säger att om företaget gjort stora investeringar 

under de senaste åren medför vanligtvis detta att dessa investeringar påverkar resultatet. 

Sedan granskas framtidsbudgetar såsom likviditetsbudget, historisk data samt företagets 

kunder. Med hänsyn därtill betraktas årsredovisningen och en helhetsbedömning görs. 

Det som anses vara viktigt när ett tjänsteföretag granskas är att banken vill veta hur 

företaget planerar att betala tillbaka lånet, enligt våra respondenter. Oftast analyserar 

banken även branschen i vilken företaget är verksam i och försöker identifiera framtida 

kassaflöden. SEB påpekar att beroende på lånestorleken anpassas undersökningen. Vi 

anser att när det gäller bedömning av tjänsteföretag analyserar banker även andra styrtal, 

förutom de traditionella, som anpassas till företagets verksamhet för att göra det lättare 

för bankerna när det inte finns så mycket tillgångar att beräkna på. 

  

5.2.1 Balanserade styrkort för tjänsteföretag 

Det balanserade styrkortet är en modell som banker kan använda för att granska sina 

kunder och hur de agerar utifrån olika perspektiv (Roos et al., 2006). Handelsbanken och 

Danske Bank använder sig av modellen för att styra sin organisation och dessutom,  tolkar 

vi, att de använder modellen för att undersöka sina kunder. När det gäller värderingen av 

ett tjänsteföretag tolkar vi det som att alla bankerna lägger fokus på hur deras 

företagskunder behandlar sina medarbetare. Detta eftersom medarbetare och 

nyckelpersoner tillsammans har en oerhört viktig betydelse. Bland annat har bankerna 

utvecklat modeller som är anpassade till bankernas verksamhet för att minimera risken 

för att förlora viktig personal och även kundförluster. Enligt våra respondenter bedömer 

banker om personalen är lojal och vill försäkra sig om att nyckelpersonerna inte lämnar 

företaget inom kort.  

 

Johansson (2000) menar att balanserade styrkortet används bland annat för att granska de 

mjuka resurserna i företaget i samspel med företagets andra resurser. Bankerna som vi 

har intervjuat och som använder sig av balanserade styrkortsmodellen påstår att de mäter 

icke finansiella styrtal som anpassas till kundens verksamhet. Enligt våra respondenter 

kompletteras vanligtvis finansiella mått med icke finansiella mått för att ge en helhetsbild 

av företagets kunder. Värderingen bygger på en helhetsbedömning som medför att även 
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immateriella tillgångar bedöms och analyseras. Detta anser vi kan leda till att bankens 

bedömning av tjänsteföretag inför kreditgivning kan vara mer aktuell än den traditionella 

värderingen. Vi tolkar det som att balanserade styrkortsmodellen hjälper banker skapa en 

helhetsbedömning om en kunds ekonomiska bestånd.  De banker som använder sig av 

modellen kan skaffa konkurrensfördelar då dessa banker kan granska sina företagskunder 

utifrån olika perspektiv. Detta kan bidra till en bättre översikt och bättre 

helhetsbedömning. 

  

5.2.2 Värdering av immateriella tillgångar 

Immateriella tillgångar kännetecknar vanligtvis ett tjänsteföretag och denna typ av företag 

har ökat och utvecklats (Johansson, 2000). Eftersom vissa immateriella tillgångar inte 

finns med i balansräkningen måste banker ta hänsyn till andra faktorer enligt alla våra 

respondenter. Immateriella tillgångar så som personal och nyckelpersoner redovisas inte 

alls. Detta eftersom personalen inte ägs av företaget men ändå utgör den viktigaste 

tillgången i företaget. Problem för kreditgivare tillkommer när ett tjänsteföretags 

bedömning ska göras (Smith, 2006). 

  

Respondenterna lyfter fram att immateriella tillgångar så som personal, ägare och 

nyckelpersoner är viktiga tillgångar i ett tjänsteföretag.  De menar att immateriella 

tillgångar är svårare att sätta ett värde på jämfört med materiella tillgångar. Eftersom 

immateriella tillgångar är svåra att värdera men förekommer allt mer så har banker försökt 

att anpassa sina modeller så att de även berör dessa tillgångar. Vi tolkar det som att detta 

har gjort genom att bankerna först bedömmer kassaflödet som den viktigaste faktorn. 

Därefter granskar banken vilka säkerheter i form av tillgångar företaget kan lämna. Vid 

bedömning av ett tjänsteföretag görs även en revidering av balansräkningen och 

eventuella övervärden eller osynliga värden tas hänsyn till. Trots det händer det ibland att 

det osynliga värdet inte tas med i beräkningen eftersom immateriella tillgångar behandlas 

med mycket försiktighet. Danske Bank och Swedbank menar att balansräkningen i ett 

tjänsteföretag kan se annorlunda ut beroende på vad företaget sysslar med. Därför tar 

banken vanligtvis hänsyn till de osynliga värdena i den mån som dessa värden påverkar 

kassaflödet men de värden som endast finns utanför balansräkningen ingår inte i 

matematiska beräkningar. 
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5.2.3 Kunskapsföretag 

Det är mycket svårt att sätta ett värde på intellektuellt kapital (Roos et al., 2006). Detta 

då Edvinsson och Malone (1998) menar att intellektuellt kapital delas in i human- och 

strukturkapital, som också nämns i referensramen, vilket kan innebära att 

bedömningsprocessen försvåras eftersom banken måste avgöra hur mycket av det 

intellektuella kapitalet som ägs av företaget. Vi tolkar det som att banken måste ha en 

uppfattning om hur bra humankapitalet i företagskunden mår och hur stor chansen är att 

det kommer stanna i företaget. Bankerna använder sig av nyckeltal, som tidigare nämnt, 

exempelvis personalomsättning som beaktar intellektuellt kapital och andra nyckeltal 

som förutser företagets framtida kassaflöde. Respondenterna menar att vanligtvis får 

banken information om personalens sjukfrånvarostatistik och liknande information som 

kan analyseras för att granska hur företaget tar hand om sin personal. Ibland när det 

behövs extra information inför en kreditgivning anordnar banker intervjuer med ägare i 

företaget för att se närmare hur de planerar betala tillbaka lånet. Swedbank har utvecklat 

sitt eget nyckeltal som innebär att större värde på intellektuellt kapital medför högre värde 

på företaget, dock poängterar vi att detta inte är ett matematiskt nyckeltal. I de flesta fall 

anger företagen i form av fotnoter information om personal och deras kompetenser. Vi 

kan konstatera att trots att intellektuellt kapital inte finns med i balansräkningen, 

analyseras och granskas det av banker inför en kreditgivning på ett eller annat sätt.  

  

5.3 Kreditgivningsprocessen 

När vi intervjuade våra respondenter så frågade vi bland annat hur bankernas 

kreditgivningsprocess gick till. Alla svarade att de utgick från lagar och praxis, som vi 

även nämnt i vår referensram under kreditgivningsprocessen. Vi märkte under våra 

intervjuer att de olika bankernas kreditgivningsprocess hade många likheter och tolkar 

detta som att det kan bero på just att det finns lagar om hur denna process ska gå till. Dock 

nämner SFS 2004:297 (2004), som är i vår referensram, att bankerna enskilt får bestämma 

hur de ska gå tillväga så länge vissa aspekter, så som risker, tas i beaktning. Detta såg vi 

även i det Broomé et al. (1998) säger då de beskriver regler om hur banker ska gå tillväga 

vid en kreditgivning och att de ska titta på olika säkerheter och risker. 

  

 



  

 

49 

 

Våra respondenter hade, som redan nämnts, väldigt lika kreditgivningsprocesser. Alla 

bankerna tittar först på vad det är för slags företag som ansökt om krediten. Bankerna vill 

veta vad företaget har för affärsidé, kundsegment och affärsförutsättningar. Detta kan 

jämföras med det som Broomé et al. (1998) tar upp om att bankerna bör studera sin 

företagskund innan en eventuell kreditgivning. Det är enligt författarna 

återbetalningsförmågan som ska beaktas i förstahand och i andrahand är det eventuella 

risker. Detta kan vi även se i det bankerna säger, alla respondenterna poängterar vid flertal 

tillfällen att återbetalningsförmågan är allra viktigast och har inte företagskunden den 

förmågan så är inte krediten aktuell. En skillnad som vi märkte på kreditbedömningarna 

var på hur bankerna var verksamma. Handelsbanken och SEB är väldigt decentraliserade 

och många kreditgivningar sker redan vid kundtjänst. Däremot har resterande 

respondenter en väldigt tydlig struktur på sina arbetsplatser på vem och när ett beslut ska 

tas. Vi har inte valt att gå in på detta något djupgående men är samtidigt nyfikna på vilket 

sätt som är mest lönsamt och som är mest eftertraktat hos kunderna. Här kan vi se ett 

samband med SFS 2004:297 (2004) där lagen säger att förutom vissa kriterier så får 

bankerna ha fria tyglar till att göra som de vill. 

  

5.3.1 Risker och säkerheter 

Broomé et al. (1998) säger att det spelar ingen roll hur mycket säkerhet som banken satsar 

på i företaget om det anses finnas för stora risker. Detta då det vid eventuella risker kan 

förloras likvida medel varpå exempelvis återbetalningsförmågan kan drabbas och ibland 

till och med utebli helt. Bankerna som vi intervjuade är väldigt aktsamma från att ta några 

större risker vid kreditgivning. Har ett företag stora risker och inte tillräckligt med 

säkerheter så är det lätt att våra respondenter väljer att inte investera i företagets 

kreditförfrågan. Att bankerna är aktsamma mot risker kan vi se i deras sätt att se på 

riskbärande kapital. Tittar vi på Fi.se:as (2001) internationella minimikrav så krävs det 

endast det ingående riskbärande kapital i form av insättning av ägarna. Nu kräver 

bankerna riskbärande kapital även vid kreditgivning. Detta innebär att ägarna ska bevisa 

att de tror på sitt företag och därmed betalar ägarna in en viss del av det riskbärande 

kapitalet vid en kreditgivning. Detta tolkar vi som att vi lever idag i ett samhälle där 

företag har stor översikt på sin organisation och när en kreditförfrågan skickas in så är det 

väl genomtänkt sedan tidigare. Därför är det även lättare för banken att välja bort de 

företag som har störst risker och istället välja ett företag som passar in i bankens portfölj 

och medför minst risker. 
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Bankerna som vi intervjuade tolkade våra frågor om risker på olika sätt. Alla banker har 

på något sätt nämnt risker så som ledningsrisker och finansiella risker som nämns i vår 

referensram. Vi tolkar det som att det Svedin (1992) säger om de olika riskerna tas hänsyn 

till i alla banker men att det inte nämndes ordagrant av alla banker då dessa risker är en 

del av bankernas vardag. Faktorer som exempelvis att ledningen ska vara trovärdig och 

att företaget har en ekonomisk framtidsplan är självklarheter för bankerna och därför kan 

vi ändå se ett samband mellan denne referensram och vår empiri. 

  

När vi frågade bankerna om vilka säkerheter som de kan kräva av företagskunderna så 

såg vi ett mönster där alla bankerna använde ungefär samma tillvägagångssätt. Broomé 

et al. (1998) skriver att borgen innebär att ägaren eller annan person ansvarar för att 

fullgöra en betalningsskyldighet. Våra respondenter säger att framförallt ägaren kan gå in 

och bli borgenärer. Enligt Broomé et al. (1998) innebär detta att ägaren har en direkt 

betalningsskyldighet och banken kan kräva borgensmannen utan att ha krävt självaste 

företaget. 

  

En annan säkerhet som alla bankerna nämnde var företagsinteckning som enligt Stenberg 

och Sigbladh (2003) är en typ av företagshypoteksbrev som lämnar säkerhet för en kredit. 

Problemet enligt våra respondenter är att tjänsteföretag endast kan använda sina 

kundfordringar eftersom de oftast inte har något större varulager. Det gäller här att företag 

inte är nära likvidation för då har de endast de mindre kundfordringarna kvar och 

resterande är oftast redan inkasserade. Detta tolkar vi som att det kan vara väldigt 

problematiskt för tjänsteföretag som vill använda företagsinteckning för att få en kredit. 

Detta då de inte har tillräckligt med tillgångar som kan användas vid företagsinteckning 

och kan leda till att krediten uteblir. Säkerheter tas av bankerna även när det gäller 

kreditupplysningar. De gör en kreditupplysning på både företaget och ägaren för att se 

om de bland annat har skött sin ekonomi sedan tidigare. Ägaren är viktig och det är hur 

denne har skött sig som faktiskt blir avgörande om det går bra för företaget och om 

krediten ges. Detta kan kopplas till vår referensram då Stenberg och Sigbladh (2003) 

menar att kreditupplysning används som ett viktigt instrument för att samla in information 

om ett företag som en bank planerar att ingå ett affärsförhållande med. Vi anser att detta 

är en nödvändig åtgärd för att företag inte på enkelt sätt ska kunna vilseleda bankerna till 

att ge kredit fast företaget inte har någon återbetalningsförmåga. 
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6 Slutsats 

I detta sista kapitel diskuteras vad vi har fått fram med våra egna tankar och åsikter. Vi 

presenterar även de slutsatser som vi har gjort efter vår analys av den teoretiska 

referensramen och empirin. Vi har valt att upprepa forskningsfrågan en gång till så att 

läsaren ska ha den färskt i minnet. 

  

6.1 Slutsatser 

-Hur genomförs värderingsprocessen och vilka faktorer tas hänsyn till vid kreditgivning 

till tjänsteföretag? 

  

Efter att ha intervjuat fem banker i Kalmar så anser vi att vi har en liten bild av hur 

kreditgivningsprocessen går till. Vi poängterar dock att vi inte kan göra en generalisering 

på hur alla Sveriges banker gör men vi kan ändå säga att vi kan se en tendens och vissa 

trender om hur den faktiskt går till. Detta då alla våra respondenter hade liknande 

tillvägagångssätt och varje respondent sa att det går till likadant inom hela deras 

koncerner. Att bankerna hade sådana likartade tillvägagångssätt blev vi ganska förvånade 

över. Visst, det är ju logiskt att banker är intresserade av att veta om de får tillbaka sina 

pengar och vilka riskerna är. Vi gick däremot in med en inställning om att varje bank 

gjorde på ett unikt sätt där det fanns större skillnader mot vad det faktiskt gjorde. 

  

Alla bankerna gör en strategisk analys för att bedöma företagets chanser till intäkter, 

lönsamhet och kassaflöde för att utreda om företaget kommer klara av att sköta 

utbetalningarna som lånet medför. Bankerna vill inte ta risken att inte få tillbaka sina 

utlånade pengar och är därför först och främst intresserade av att studera 

återbetalningsförmågan med hjälp av kassaflödet. Vi anser att det är bra att bankerna 

arbetar med att strategiskt analysera företaget eftersom det ger en helhetsbedömning av 

företaget. Det hjälper även banken att se dess framtida intäkter och överlevnadsförmåga 

på lång sikt. Vi anser att det är bra att göra en redovisningsanalys för att upptäcka 

eventuell manipulation av redovisningen och för att nyckeltalen ska visa en så 

sanningsenlig bild av företaget som möjligt, eftersom nyckeltalen också ligger till grund 

för beslutet om företaget ska få låna pengar. Om denna analys inte gjorts så hade 

kassaflödet och andra nyckeltal eventuellt sett bättre ut och banken hade gett lån till ett 

företag som egentligen har dålig lönsamhet och sjunkande intäkter. 
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Bankerna gör en finansiell analys som tillsammans med den strategiska analysen används 

för att uppskatta företagets framtid under de år som företaget eventuellt ska ha lånet. Med 

kassaflödet kan banken analysera återbetalningsförmågan och om företaget kan klara alla 

övriga utbetalningar i framtiden. Vi anser att kassaflödet är en bra 

kreditbedömningsgrund för banker när de ska utreda om företaget kommer kunna klara 

av lånevillkoren. Detta på grund av att de tar hänsyn till både räntebetalningar och 

amorteringar. 

 

Den inställningen vi hade innan arbetes början var att tjänsteföretags 

kreditgivningsbedömning skedde på ett annat sätt än för tillverkningsföretag. Detta då 

tjänsteföretag oftast inte har några direkta materiella tillgångar som kan användas till 

beräkningar. Vi har däremot med hjälp av våra respondenter kommit fram till att 

tjänsteföretag inte värderas annorlunda mot hur tillverkningsföretag värderas. Banker 

granskar de olika faktorerna som skiljer ett tjänsteföretag men sätter inte värde på det. 

Därför är det ingen skillnad när det gäller tillverkande företag och tjänsteföretag vilket 

även medför att det inte är någon skillnad på vanliga tjänsteföretag och de mer specifika 

kunskapsföretagen. 

  

Vi anser att det inte är bra att värderingen av tjänsteföretag görs på samma sätt som på 

andra typer av företag. Detta eftersom det finns stora chanser att ett tjänsteföretag 

undervärderas av banker då de viktigaste tillgångarna inte finns med i balansräkningen. 

Detta anser vi kan leda till att tjänsteföretag har mindre möjlighet att få ett lån när de 

behöver ett, jämfört med andra typer av företag vars viktigaste tillgångar är i huvudsak 

materiella. Samtidigt är det mycket svårt att sätta ett värde på personalen. Särskilt då 

personalen inte kan ägas av företaget och kan byta företag när som helst till ett annat 

konkurrerande företag. 

  

Det är svårare för tjänsteföretag att ställa säkerhet för sina krediter eftersom materiella 

tillgångar saknas. Banken undersöker hur nyckelpersoner är knutna till företaget och hur 

företaget planerar att behålla dem. Vi anser att detta är rimligt med tanke på att personal 

är tjänsteföretagets väsentligaste tillgång. När det gäller bedömning av ett tjänsteföretag 

borde det läggas mer fokus på de mjuka faktorerna än vad banker gör i dagsläget, anser 

vi. Dessutom borde det hittas ett lämpligt sätt där de mjuka faktorerna betraktas med hjälp 
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av olika mått. Detta, bedömer vi, skulle innebära att banker får en mer rättvisande bild av 

sina kunder och bättre helhetsbedömning, och en bättre beslutsgrund. Annars riskerar 

banken att missa värdegivande faktorer i tjänsteföretagen och få en missvisande bild av 

företagen vilket kan leda till att tjänsteföretag blir nekade lån. 

  

Eftersom bedömningen av kunskapsföretag görs på samma sätt som för andra 

tjänsteföretag fastän det intellektuella kapitalet är den viktigaste tillgången, bedömer vi, 

att det borde utvecklas en bedömningsmodell som är anpassat just till denna typ av 

företag. Detta med tanke på att tjänsteföretag, och speciellt kunskapsföretag, har 

utvecklats mycket i “den nya ekonomin” under de senaste åren. Tjänsteföretag fortsätter 

att öka vilket innebär att banker måste hänga med i utvecklingen och anpassa sina 

modeller efter ändringar som sker. Vi upplever att i dagsläget har banker hamnat lite efter 

med utvecklingen och de borde inte bara ta hänsyn till de immateriella tillgångarna som 

är utanför balansräkningen utan även hitta ett sätt att ha de med i beräkningar och 

investeringskalkyler som görs inför en kreditgivning. Visst, det kan vara svårt att sätta ett 

värde på de olika immateriella tillgångarna men banker kan använda sig av icke 

finansiella mått. Balanserade styrkortet kan vara ett bra sätt att utgå ifrån. Vi blev 

förvånade över att bara två av de fem banker som vi har undersökt använder sig av 

balanserade styrkortet för att granska sina kunder. Modellen, anser vi, skulle vara till hjälp 

via de olika icke finansiella måtten för att sätta ett värde på de osynliga värdena. 

  

I vår undersökning om hur en kreditgivning går till så har vi kommit fram till att när en 

kredit ska ges ut av en bank följs en process som inte skiljer sig så mycket mellan 

bankerna. Detta är en slutsats som vi har kommit fram till efter att ha intervjuat våra 

respondenter. Vi tolkar att detta är på grund av att kreditgivningsprocessen regleras med 

lagar och att det därmed inte finns så stort utrymme för banker att agera på egna sätt. 

Dessutom vill alla banker minimera risken för kundförluster och gillar inte att ta för stora 

risker. Inför en kredit tittar banker först och främst på företagets kassaflöde, framtidsutsikt 

och årsbokslut. De görs olika riskanalyser som bedömer olika möjliga risker. 

  

 

Vad vi kunde se i våra intervjuer var att även om alla poängterade att riskbedömningen 

är viktig vid en företagsbedömning så är det alltid återbetalningen som är allra viktigast. 

Ett företag kan vara hur säkert och riskfritt som helst men så länge företaget inte kan 
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betala tillbaka lånet till banken så är inte en kreditgivning aktuell. Detta anser vi även om 

de har ett samband, så är det ändå en stor skillnad mellan att utgå från 

återbetalningsförmågan mot att utgå från riskbedömning. Detta utesluter även vår egen 

teori om att bankers kreditgivningsprocess går till på samma sätt på grund av lagar. Det 

är ju inte heller en enskild banks eget initiativ till att fokusera på återbetalningsförmågan 

då alla våra respondenter gör på samma vis. Frågan vi ställer oss är, beror detta på 

konkurrenskraft eller helt enkelt på sunt förnuft? Därefter undersöks vad företaget har för 

kunder. Detta anses vara mycket viktig eftersom banken vill veta vad som kommer att 

hända om en kund försvinner. 

  

Sammanfattningsvis kan vi se att värderingsprocessen går till på ungefär samma sätt i alla 

våra intervjuade banker inför en kreditgivning. Detta medför att vi ser en tendens i hur 

denne kreditgivning går till. Det är främst faktorer som kassaflödet, 

återbetalningsförmågan och eventuella risker som tas hänsyn till i en kreditbedömning. 

Det är inte heller någon direkt skillnad mellan värderingsprocessen i tjänsteföretag mot 

hur det går till i tillverkande företag. 

  

6.2 Förslag till vidare forskning 

Som forskningsförslag förslår vi att undersökaas hur kreditbesluten sker. På några banker 

tas vissa beslut redan i kundtjänst, medan andra banker har tydliga beslutsnivåer och det 

krävs att flera personer tillsammans fattar beslutet. Vilket sätt är mest lönsamt och mest 

eftertraktat av kunderna?  
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Bolagspriser.se - Att värdera bolag 

bolagspriser.se/vardera-bolag   Hämtad 2015-03-27 

 

Danskebank.se:a - Organisation 

danskebank.se/sv-se/Om-banken/Kort-om-

banken/Organisation/Pages/organisation.aspx Hämtad 2015-04-27 

 

 

 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=40&sid=1aaa01a8-96a3-4c07-b013-a5a5c740a4e5%40sessionmgr4002&hid=4111&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=edo&AN=88365491
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=40&sid=1aaa01a8-96a3-4c07-b013-a5a5c740a4e5%40sessionmgr4002&hid=4111&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=edo&AN=88365491
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=40&sid=1aaa01a8-96a3-4c07-b013-a5a5c740a4e5%40sessionmgr4002&hid=4111&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=edo&AN=88365491
http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=5ec7c578-a905-421f-8100-d9311315100f%40sessionmgr4001&hid=4208&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=lxh&AN=100889795
http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=5ec7c578-a905-421f-8100-d9311315100f%40sessionmgr4001&hid=4208&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=lxh&AN=100889795
http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=5ec7c578-a905-421f-8100-d9311315100f%40sessionmgr4001&hid=4208&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=lxh&AN=100889795
http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=5ec7c578-a905-421f-8100-d9311315100f%40sessionmgr4001&hid=4208&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=lxh&AN=100889795
http://www.auditor.se/artiklar/V%E4rdering%20av%20kunskapsf%F6retag%20-%20Redovisning%20av%20upparbetad%20och%20f%F6rv%E4rvad%20goodwill.pdf
http://www.auditor.se/artiklar/V%E4rdering%20av%20kunskapsf%F6retag%20-%20Redovisning%20av%20upparbetad%20och%20f%F6rv%E4rvad%20goodwill.pdf
http://www.behovsdrivenutveckling.se/verktyg/metoder/kvalitativa-metoder/
http://www.bolagspriser.se/vardera-bolag
https://www.danskebank.se/sv-se/Om-banken/Kort-om-banken/Organisation/Pages/organisation.aspx
https://www.danskebank.se/sv-se/Om-banken/Kort-om-banken/Organisation/Pages/organisation.aspx


  

 

V 

 

Danskebank.se:b - Om koncernen 

danskebank.se/sv-se/Om-banken/Kort-om-banken/Pages/om-koncernen.aspx Hämtad 

2015-04-27 

 

Danskebank.se:c - Fact sheet 

danskebank.com/en-uk/About-us/Facts-figures/Pages/fact-sheet.aspx Hämtad 2015-04-

27 

 

Ekonomifakta.se - Nystartade företag efter näringsgren 

ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Entreprenorskap/Nystartade-foretag-efter-

naringsgren/ Hämtad 2015-04-08 

 

Expowera.se - Omvärlden - vad är det som påverkar vårt företag? 

expowera.se/mentor/starta/starta_mf_nulagesanalys_omvarld.htm Hämtad 2015-03-29 

 

Foretagande.se - Traditionella företagsvärderingar och de 3 vanligaste misstagen 

foretagande.se/traditionella-foretagsvarderingar-och-de-3-vanligaste-

misstagen/  Hämtad 2015-03-26 

 

Företagsvärdering.wordpress.com - Värderingsmetodik – Fundamental analys 
foretagsvarderingar.wordpress.com/foretagsvardering-

centrum/varderingsmetodik/varderingsmetodik-fundamental-analys/ Hämtad 2015-03-

27 

 

Handelsbanken.se - Kalmar Kvarnholmen 

handelsbanken.se/ Hämtad 2015-04-16 

 

Mdh.se - Primär- och sekundärkällor, primär- och sekundärdata 

mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/soka-

information/primar-och-sekundarkallor-primar-och-sekundardata-1.27203  

Hämtad 2015-04-03 

 

Nationalencyklopedin - Kvalitativ metod 

ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvalitativ-metod Hämtad 2015-04-01 

https://www.danskebank.se/sv-se/Om-banken/Kort-om-banken/Pages/om-koncernen.aspx
http://www.danskebank.com/en-uk/About-us/Facts-figures/Pages/fact-sheet.aspx
http://www.danskebank.com/en-uk/About-us/Facts-figures/Pages/fact-sheet.aspx
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Entreprenorskap/Nystartade-foretag-efter-naringsgren/
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Entreprenorskap/Nystartade-foretag-efter-naringsgren/
http://www.expowera.se/mentor/starta/starta_mf_nulagesanalys_omvarld.htm
http://www.foretagande.se/traditionella-foretagsvarderingar-och-de-3-vanligaste-misstagen/
http://www.foretagande.se/traditionella-foretagsvarderingar-och-de-3-vanligaste-misstagen/
https://foretagsvarderingar.wordpress.com/foretagsvardering-centrum/varderingsmetodik/varderingsmetodik-fundamental-analys/
https://foretagsvarderingar.wordpress.com/foretagsvardering-centrum/varderingsmetodik/varderingsmetodik-fundamental-analys/
https://foretagsvarderingar.wordpress.com/foretagsvardering-centrum/varderingsmetodik/varderingsmetodik-fundamental-analys/
https://www.handelsbanken.se/
http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/soka-information/primar-och-sekundarkallor-primar-och-sekundardata-1.27203
http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/soka-information/primar-och-sekundarkallor-primar-och-sekundardata-1.27203
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nordea.com: a - Nordea idag 

nordea.com%2FAbout%2BNordea%2FNordea%2Boverview%2FHistory%2FNordea%

2Btoday%2F1478272.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEGCjHrP1S2ILc_YlKDI6he

6iI0pg Hämtad 2015-04-27 

 

nordea.com: b - Facts and figures 

nordea.com/About+Nordea/Nordea+overview/Facts+and+figures/1081354.html 

Hämtad 2015-04-27 

 

Pwc.se - Riskhantering 

pwc.se/sv/riskhantering/index.jhtml Hämtad 2015-04-08 

 

Sebgroup.com - Våra intressenter 

sebgroup.com/sv/om-seb/vilka-vi-ar/vara-intressenter Hämtad 2015-04-16 

 

Swedbank:a - Policys och riktlinjer 

swedbank.se/om-swedbank/swedbank-i-samhallet/policys-och-riktlinjer/index.htm 

Hämtad 2015-04-16 

 

Swedbank:b - Årsredovisning 2014 

swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sbg/@gs/@ir/documents/financial/cid_1656329.p

df   Hämtad 2015-04-16 

 

Swedishbankers.se- Lists News Attachments 

swedishbankers.se/Lists/News/Attachments/15/1402Bankernas%20betydelse.pdf 

Hämtad 2015-04-07 

 

Ub.umu.se - Källkritik 

ub.umu.se/skriva/kallkritik Hämtad 2015-04-11 

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. [Elektronisk resurs] (2002). Stockholm: Vetenskapsrådet. 

codex.vr.se/texts/HSFR.pdf Hämtad 2015-04-01 

 

http://www.nordea.com/About+Nordea/Nordea+overview/History/Nordea+today/1478272.html
http://www.nordea.com/About+Nordea/Nordea+overview/History/Nordea+today/1478272.html
http://www.nordea.com/About+Nordea/Nordea+overview/History/Nordea+today/1478272.html
https://www.nordea.com/About+Nordea/Nordea+overview/Facts+and+figures/1081354.html%20Hämtat%202015-04-27
https://www.nordea.com/About+Nordea/Nordea+overview/Facts+and+figures/1081354.html%20Hämtat%202015-04-27
http://www.pwc.se/sv/riskhantering/index.jhtml
http://sebgroup.com/sv/om-seb/vilka-vi-ar/vara-intressenter
https://www.swedbank.se/om-swedbank/swedbank-i-samhallet/policys-och-riktlinjer/index.htm
http://www.swedishbankers.se/Lists/News/Attachments/15/1402Bankernas%20betydelse.pdf
http://www.ub.umu.se/skriva/kallkritik
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Muntliga källor: 

Ivarsson, Camilla, kontorschef på Handelsbanken,  personlig intervju genomförd 2015-

04-20 

 

Arnesson, Åke, kreditanalytiker, Swedbank,  personlig intervju genomförd 2015-04-23 

Olsson, Tina, företagsmarknadschef på SEB Kalmar,  personlig intervju genomförd 2015-

04-22 

 

Hermansson, Stefan, ställföreträdande bankchef på Danske Bank,  personlig intervju 

genomförd 2015-04-24 

 

Sundbom, Magnus, kreditanalytiker på Nordea, mejlintervju genomförd 2015-04-21  



  

 

VIII 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuinformation och intervjufrågor 

Vi är tre studenter som skriver examensarbete vid Linnéuniversitet i Kalmar. Vi läser 

Ekonomprogrammet med inriktning redovisning och ekonomistyrning. 

  

Under intervjun kommer vi både anteckna era svar och spela in dem. Anteckningarna och 

inspelningarna kommer endast användas under arbetet med vår uppsats. Uppsatsen 

kommer att publiceras i databasen DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet (diva-

portal.org). Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tjänsteföretag värderas av banker 

inför en kreditgivning. I vår uppsats inriktar vi oss på privata företag. 

  

Ert medverkande är frivilligt och Ni kan när som helst avbryta Er medverkan. Ni kan 

välja att vara anonyma men vi skulle uppskatta om ni inte gjorde det. Detta på grund av 

högre trovärdighet i vårt arbete. Vi kommer fråga om hur företagsvärdering genomförs 

vid kreditgivning och om tjänsteföretag och intellektuellt kapital. 

 

Vid eventuella frågor eller synpunkter får ni gärna kontakta oss! 

 

Nedan följer våra intervjufrågor. 

Med vänliga hälsningar 

Ida Engqvist ienpv09@student.lnu.se 

Njomze Isufi ni222ar@student.lnu.se 

Hanna Salomonsson hs222fj@student.lnu.se 

  

Intervjufrågor: 

1. Vad jobbar du som? Vad har du för arbetsuppgifter? Hur kan en vanlig arbetsdag 

se ut? 

2. Vad har du för utbildning? 

 

Allmänt om värdering vid kreditgivning 

3. Är era kunder privata eller publika företag eller både och? 

4. Vem fattar beslutet om företaget får lån eller inte? 



  

 

IX 

 

5. Hur är arbetsgången vid kreditgivning, från att kunden ringer till er tills att 

pengarna betalas ut? 

6. Hur är arbetsgången vid kreditbedömning? 

7. Vilka kreditrisker tar ni hänsyn till? 

8. Vilka metoder använder Ni för att värdera/bedöma ett företag inför en 

kreditgivning? Använder ni några traditionella metoder?  

9. Hur är metoderna Ni använder uppbyggda? 

10. Värderar ni alla sorters företag? I så fall, har ni olika modeller till dem? 

11. Vilka faktorer tar ni hänsyn till vid kreditgivning?  Vilka faktorer väger tyngst och 

varför? 

12. Är tillvägagångssättet likadant på alla kontor i Sverige? 

 

Tjänsteföretag 

13. Finns det någon skillnad när det gäller värderingen av materiella och immateriella 

tillgångar? 

14. Skiljer sig ert sätt att värdera när det gäller tjänsteföretag jämförelsevis med andra 

företag? 

15. Är det svårare att värdera ett tjänsteföretag? Varför? 

16. Tar ni hänsyn till de osynliga värden som ligger utanför balansräkningen?  

17. Vilken information vill ni ha från tjänsteföretag inför kreditbedömning?  

18. Hur sker värderingsarbetet av kreditsökande tjänsteföretag hos er? 

19. Vilka former av säkerheter accepterar ni när det gäller tjänsteföretag? Hur skiljer 

det sig från andra typer av företag? Tycker du att det är svårare att bevilja ett lån 

till ett tjänsteföretag? 

20. Är det vanligt att ni värderar kunskapsföretag? 

21. Använder Ni er av balanserat styrkort modellen?  

22. Vilka för- respektive nackdelar ser ni med hur intellektuella kapitalet redovisas 

idag? 

23. Hur sker arbetet med värderingen av tjänsteföretags intellektuella kapital, såsom 

de anställdas kompetens och utbildning? 


