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Sammanfattning 
En anledning till att det kan vara problematiskt att få lån beror på finanskrisen 2008 där bankernas 

misslyckande i sina kreditbedömningar var avgörande. Komplexiteten i kreditbedömningsprocessen 

skapar agentproblem, informationsasymmetri och moral hazard.   

I tidigare forskning menar de att kreditgivarens kompetens påverkar lånebesluten. Kreditgivaren använder 

sig av olika riskbedömningsmetoder, där hård, mjuk och frivillig information används för att kartlägga 

SME:s återbetalningsförmåga. Forskning menar att SME:s kompetens inom företagsledning, affärsprojekt 

osv. är indikationer på SME:s återbetalningsförmåga. Det som saknas inom forskning är hur skillnader i 

kompetens mellan kreditgivare och kredittagare påverkar kreditbedömningen.  

Syftet med studien är att kartlägga kompetensskillnaderna mellan kreditgivare och kredittagare, samt 

dess betydelse vid en kreditbedömning. För att uppfylla syftet har studien utgått från en deduktiv ansats. 

En modell har skapats baserad på tidigare litteratur, där information, risk, kompetens och 

kompetensskillnader, behandlas. Modellen har utvärderats empiriskt genom intervjuer med 

kreditgivare(banker) och kredittagare(SME). Resultaten pekar på att kompetensskillnader har en 

påverkan på kreditbedömningen.  

Slutsatserna är att kreditgivare handlar utifrån en världsbild, medan kredittagare handlar utifrån en annan. 

Utifrån kontexten har parterna skapat olika kompetenser, d.v.s. parterna tolkar information utifrån sina 

respektive kontexter. Genom detta skapas agentproblem osv, som påverkar kreditbedömningen. Studien 

bidrar med ny kunskap till ett forskningsområde som är mycket utforskat och ifrågasätter incitamenten 

som den främsta förklaringsfaktorn i agentteorin. Implikationer och begränsningar som studien omfattas 

av är att två av tre företag inte hade hög skuldsättningsgrad samt att vi har intervjuat två oberoende parter, 

i en process där parterna är beroende, med anledning av banksekretessen. 
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Abstract 
One reason that it may be problematic to get loans is due to experiences from the 2008 financial crisis, 

where banks' failure in credit assessments was decisive. The complexity of the credit assessment process 

creates principal-agent problems, information asymmetry and moral hazard. 

Previous research has stated that the creditor's competence affects borrowing decisions. The creditor 

uses different risk assessment methods, which involve hard, soft and voluntary disclosed information to 

map the SME's repayment capacity. Researches imply that SME's expertise in business management is 

telling of SME's repayment capacity. What is lacking in research is how differences in competence 

between creditors and lenders affect the credit assessment. 

The purpose of the study is to identify differences in competence between creditors and lenders, and what 

the consequences might be for the credit assessment. To fulfill the purpose, the study has been based 

on a deductive approach. A model has been created based on previous literature, where information, risk, 

competence and differences in competence are addressed. The model has been evaluated empirically 

through interviews with creditors(banks) and lenders(SMEs). The results indicate that differences in 

competence have an impact on the credit assessment.  

The conclusion is that creditors act on one image of the environment, whereas lenders act on an another. 

Based on the contexts, the parties have acquired different competence, i.e. that the parties interpret 

information based on their contexts. This creates principal-agent problems, etc., which affect the credit 

assessment. The study contributes new knowledge into a research area that is highly explored and 

questions the incentives as the main explanatory factor in the agency theory. Implications and limitations 

of the study is that two out of three companies did not have a high debt ratio, and that we interviewed two 

independent parties in a dependent process due to banking confidentiality. 
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1 Inledning  

I följande kapitel beskrivs uppsatsens bakgrund och problematisering. Därtill kommer 

forskningsfrågan, syftet och definitioner. Slutligen avslutas kapitlet med en redogörelse för 

uppsatsens kommande disposition. 
 

1.1  Bakgrund 
Det är vanligt att företag letar efter externt kapital för att tillgodose sitt kapitalbehov. 

Vanligtvis krävs det externt kapital för att utveckla verksamheten. Det finns en del olika 

tillvägagångssätt att få tag på externt kapital beroende på företagsform, men en metod som 

är gemensamt för alla typer av företag, är belåning (Svenska Dagbladet, 2014).  

Att finansiera sitt företag med skulder innebär att man tar på sig en del risk. Exempelvis 

kan en lågkonjunktur försämra företags resultat och deras betalningsförmåga, vilket gör att 

man har mindre kapital att betala leverantörer och finansbolag med och en ond cirkel 

skapas. Även kreditgivaren tar på sig risk vid utlåning av kapital, exempelvis att företag 

inte betalar tillbaka lån. Dock har belåning sina fördelar, då man exempelvis genom externt 

kapital kan öppna för nya affärsmöjligheter, såsom större investeringar för att utveckla 

verksamheten. Men att bli beviljad lån är inte alltid enkelt, speciellt inte för nystartade 

företag, men även för små till medelstora företag (SME) kan det vara svårt (Svenska 

Dagbladet, 2014; Europakommissionen, 2017).  

En av anledningarna till att det kan vara problematiskt att få lån beror på finanskriserna 

1990 och 2008. Riksbanken upphävde i mitten av 1980-talet dåvarande lånetak för 

bankerna. Under de påföljande åren ökade bankernas utlåning med i genomsnitt 20 % per 

år, vilket var en omfattande ökning gentemot tidigare år.  Den svenska ekonomin blev 

snabbt överhettad på grund av denna efterfrågestimulans som dessutom skapade en 

kreditfinansierad överkonsumtion på marknaden (Englund, 1998). 

Trots detta blev inte vem som helst beviljat lån utan att någon form av kreditbedömning 

gjordes, för att värdera låntagarens betalningsförmåga. Kreditbedömning är aldrig helt 

säker, vilket ledde till ett underläge för banken. Underläget kompenserades med säkerhet i 

form av pant i företagen. Finanskrisen 1990 gjorde bankerna alltmer återhållsamma i sin 

kreditgivning, vilket berodde på hårdare reglering (Englund, 1998). Avregleringen skapade 
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dessutom en konkurrens mellan låneinstituten, där risk, information och kompetens hos 

banker blev alltmer reglerad (Englund, 1998). Regeringen satsade på ett kunskapslyft inom 

sektorn, där målet var bland annat att öka arbetskraftens kompetens (Regeringen, 2000). 

Efter finanskrisen 2008 fick vi se en omorganisering av finanssektorn och framförallt 

kreditbedömningen av privatpersoner och företag (Dagens Nyheter, 2014). Detta då en av 

de avgörande faktorerna som fick ekonomin på fall var bankernas misslyckande i sina 

bedömningar. Krisen medförde även en större misstro i det finansiella systemet, vilket 

ytterligare försvårar möjligheten att få lån. En kreditbedömning kan vara oerhört komplex, 

vilket var en av anledningarna till att det brast (Svenska Dagbladet, 2015).   

Avregleringen av lånetaket, samt misslyckande kreditbedömningar har varit avgörande 

faktorer för finanskriserna 1990 respektive 2008. Men, vad är de bakomliggande orsakerna 

till att lånetaket avreglerades och att kreditbedömningar felade. Var kreditinstituten 

inkompetenta i sin utlåningspolicy? Eller hade kreditbedömarna inte kompetens att värdera 

företagen korrekt?  Eller hade inte företagen förmågan att förmedla rätt information till 

kreditbedömarna? 

1.2 Problematisering  
Kreditbedömningsprocessen kan beskrivas som att en kreditgivare bedömer ett företags 

återbetalningsförmåga (Bruns & Fletcher, 2008). Kreditbedömare utgår till stor del från ett 

företags årsredovisningar, där informationen förenklas av nyckeltal. Kreditbedömare 

omarbetar bokslut för att bättre återspegla låntagarnas kommande intäkter, skuldsättning 

och finansieringskostnader (Batta, Ganguly, & Rosett, 2012). Bankernas lånebeslut utgår 

sedan från kassaflöde, affärsplan, framtidsutsikter, samt långivarens uppfattning om 

företagets kompetens (Bruns & Fletcher, 2008; Moro, Fink, & Kautonen, 2014). Dock finns 

det begränsningar i traditionella bokslut såsom värdering av immateriella tillgångar, samt i 

informationen om företagets framtid, strategier och kompetens. Immateriella tillgångar är 

en drivkraft för framtida kassaflöden och är därmed nödvändiga att värdera för att mäta 

företagets framtida betalningsförmåga (Guimón, 2005; Watson, 2010). 

Tidigare litteratur har valt att utgå från agentteori, moral hazard och asymmetrisk 

information för att förklara svårigheterna vid en kreditbedömning (Amir, 2007; Deakins & 

Hussain, 1994; Bruns & Fletcher, 2008). Antingen har studierna fokuserat på hård 
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information, som beskrivs enligt att kreditbedömaren utgår från redovisad finansiell 

information, eller mjuk information som utgår från relationens förmåga att utvinna 

information från SME (Audretsc & Weigand, 2005; Udell & Berger, 2006; Trönnberg & 

Hemlin, 2012). Där utöver finns det fler aspekter att ha i åtanke vid en kreditbedömning, 

exempelvis kunskap och erfarenhet hos kreditbedömaren, där forskning har visat att erfarna 

kreditbedömare mer utgår från företagets återbetalningsförmåga medan oerfarna utgår i 

huvudsakligen från finansiell information, vilket är en bidragande effekt till asymmetrisk 

information (Deakins & Hussain, 1994).  En annan syn har Moro, Fink, & Kautonen, 

(2014), som antyder att det är kreditbedömarens uppfattning av SME:s kompetens som 

utgör utvärderingen av företaget. Kreditbedömarens uppfattning av kompetens uttrycker 

sig i hur öppna låntagarna är i sin informationsgivning, eftersom att det indikerar att 

låntagarna har kompetensen att vet vilken information som är viktig för kreditgivaren 

(Moro, Fink, & Kautonen, 2014). 

För att kort och koncist summera kreditbedömningsprocessen fokuserar bankerna på 

information och fattar beslut i enlighet med informationen som kan utvinnas och analysen 

av densamma. Tidigare forskning har visat att kompetensen inverkan på 

kreditbedömningen är av betydelse (Moro, Fink, & Kautonen, 2014; Bruns & Fletcher, 

2008). Kreditbedömare bör ha kunskap och förmågan att utvärdera information, d.v.s. att 

ha kompetens inom kreditgivning.  

Dock det är inte enbart kreditbedömarens kompetens som är av betydelse vid en 

kreditbedömning, utan kompetensen av alla de som är inblandade i 

kreditbedömningsprocessen (Moro, Fink, & Kautonen, 2014; Bruns & Fletcher, 2008). 

Bruns & Fletcher (2008) och Bruns (2004) menar exempelvis att SME:s företagsledning 

och dess kompetensen inom affärsprojekt är en viktig faktor vid kreditbedömning.  SME 

bör även kunna förstå vilken information som är viktig för långivare vid en bedömning och 

lämna ut den betydelsefulla informationen. Därmed finns en lucka att fylla för att på ett 

bättre sätt kunna förstå vad som påverkar kreditbedömning, d.v.s. kompetensskillnaderna. 

Den asymmetriska informationen förklarar risken om information undanhålls vid en 

kreditbedömning. När kreditgivare saknar information som är av betydelse vid en 

värdering, medför det en ökad risk för felvärdering av företaget (Bruns & Fletcher, 2008). 

Problemet kan vara att låntagaren inte har vetskapen att denne undanhåller information som 
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är av betydelse, d.v.s. att företagarens inte har kompetensen att urskilja viktig från oviktig 

information, vilket skapar ett gap mellan vad företagaren vet och vad företagaren tror sig 

veta (McCannon, Asaad, & Wilson, 2016).   

Vidare kan asymmetrisk information leda till snedvridet urval av information, där en part 

enbart delar med sig av information som vinklar bilden av företaget som mer positiv än den 

är. Det betyder att en part har ett informationsövertag, vilket i sin tur kan uttrycka sig i 

opportunistiska beteenden och moral hazard (Bruns & Fletcher, 2008). En nära relation 

mellan SME och banker kan minska informationsasymmetrin, moral hazard och 

agentproblem (Castelli, Dwyer, & Hasan, 2012). Dessutom kan en nära relation leda till att 

kompetensskillnaderna mellan låntagaren och långivaren minskar. Kompetenta långivare 

arbetar genom att lyssna på låntagarens klagomål och önskemål, samt utbildar låntagarna 

på en rad låneprodukter, vilket ökar låntagarens kompetens, medan en låntagare som delar 

med sig av sin information skulle öka långivarens uppfattade kompetens om låntagaren 

(Nkundabanyanga, Opiso, Balunywa, & Nkote, 2015; Moro, Fink, & Kautonen, 2014). En 

nära relation kan vara lösningen, men man måste även se upp med vad som kallas hold-up 

problem. Hold-up problemet mynnar ut i att banker kan med hjälp av informationen om 

låntagaren införa kostnader som har en negativ påverkan, d.v.s. belasta låntagaren med 

extra kostnader. Men enligt Castelli, Dwyer, & Hasan (2012) väger fördelarna med att 

undvika problem med asymmetrisk information tyngre än nackdelen med hold-up problem.  

Som antagits ovan är kreditbedömning en svårbegriplig process som karaktäriseras av en 

hel del problem, exempelvis informationsasymmetri, agentproblem och moral hazard. En 

stor del av forskningen, exempelvis (Amir, 2007; Deakins & Hussain, 1994; Bruns & 

Fletcher, 2008), tar upp dessa aspekter och hur de förhåller sig till varandra. Vidare finns 

det de som diskuterar kompetensens betydelse vid en kreditbedömning, exempelvis (Moro, 

Fink, & Kautonen, 2014 & McCannon, Asaad, & Wilson, 2016). Men vid diskussion om 

kompetens kommer aldrig författarna in på kompetensskillnader, utan de är mer 

intresserade hur exempelvis låntagares kompetens och uppfattade kompetens påverkar 

kreditbedömningen och vilken inverkan långivares kompetens har på kreditbedömningen. 

Dock är enligt Le Deist & Winterton (2005) kompetens kontextberoende, vilket skulle 

indikera att kompetensen låntagare har skiljer sig från kompetensen långivare har då de 

befinner sig i olika kontexter. På grund av skillnader i kontext finns det även skillnader i 

kompetens, vilket skulle kunna vara problematiskt vid en kreditbedömning. Med andra ord 
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finns det en möjlighet att kompetensskillnader skapar svårigheter i förståelsen för motpaten 

i kreditbedömningsprocessen, vilket i sin tur påverka kreditbedömningen. Det är något som 

tidigare forskning inte tar hänsyn till och det är det kunskapsgapet som uppsatsen avser att 

fylla. 

1.3  Forskningsfråga  
Har skillnader i kompetens betydelse för kreditbedömning?  

1.4  Syfte 
Studien avser att kartlägga kompetensskillnaderna mellan kreditgivare och kredittagare 

samt dess betydelse vid en kreditbedömning. 

1.5 Definitioner 
I uppsatsen kommer två förkortningar användas. Nedan beskrivs definitionerna.  

1.5.1  Små och medelstora företag 

Små och medelstora företag (SME) utgör 99 % av företagen i EU. För att kunna definieras 

som SME ska företaget ha färre än 250 anställda, ha en årsomsättning som inte överskrider 

50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning under 43 miljoner euro 

(Europakommissionen, 2017).  

1.5.2  Upplysningscentralen 

Upplysningscentralen AB (UC) är ett företag som tillhandhåller kredit – och 

marknadsinformation. UC samlar in och förädlar information från en mängd olika källor, 

dels från statliga som bolagsverket, skatteverket och kronofogden, dels från banker och 

finansieringsbolag. UC har fyra huvudägare, SEB, Handelsbanken, Swedbank och Nordea 

(UC, u.d.). 
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1.6 Disposition 
Kapitel 1 – Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras uppsatsens bakgrund. Därtill beskrivs problematisering, 

forskningsfråga samt syftet.  

Kapitel 2 – Studiens metod 

I det andra kapitlet beskrivs den vetenskapliga utgångspunkten samt studiens 

forskningsansats med kopplingar till vetenskapliga metoder, samt argument för vår 

forskningsmetod. Kapitlet avslutas med en presentation och analys av teorivalen som 

gjorts.  

Kapitel 3 – Modell  

I det tredje kapitlet presenteras en litteraturgenomgång som även kommer vara en del av 

vår modell. Modellen utgår från information, risk, kompetens och kompetensskillnader. 

Kapitel 4 – Empirisk metod 

I det fjärde kapitlet presenteras den empiriska metoden. Kapitlet behandlar studiens 

undersökningsmetod och operationalisering, där intervjuformat, intervjuguide och urval 

finns. Därtill presenteras respondenterna och kapitlet avslutas med reliabilitet, validitet, 

analysteknik och etiskt beaktande. 

Kapitel 5 – Resultat och analys 

I det femte kapitlet analyseras empirin med hjälp av modellen och därtill presenteras en 

sammanställning av vad som framkommit.  

Kapitel 6 – Slutsatser  

I det avslutande kapitlet presenteras slutsatserna. Därtill behandlas praktiska och teoretiska 

implikationer, samt ges förslag till framtida forskning.  
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2 Studiens metod 
I detta kapitel presenteras den vetenskapliga utgångspunkten, vilken ligger till grund för att 

besvara vår frågeställning. Vidare beskrivs valet av forskningsansatsen och slutligen 

kommer teorierna som kan förklara kompetensskillnadernas påverkan på 

kreditbedömningen att diskuteras. 

2.1 Vetenskaplig utgångpunkt 
Studien avser att förklara de bakomliggande aspekter som påverkar kreditbedömning, 

genom att analysera sambandet mellan företagarens kompetens och kreditgivarens 

kompetens. Studien utgår från tidigare forskning som beskriver förhållandet mellan 

kreditgivare och kredittagare, exempelvis agentteori. Utifrån den tidigare forskningens 

använda modeller för att förklara problem som kan uppstå vid kreditgivning, avser vi att 

komplettera med ytterligare en aspekt som kan påverka kreditbedömningen. Tidigare 

modeller tar upp risk, information och kompetens (Batta, Ganguly, & Rosett, 2012; Moro, 

Fink, & Kautonen, 2014; Trönnberg & Hemlin, 2012; Bruns, 2004). Vår modell avser att 

identifiera kompetensskillnadernas betydelse vid en kreditgivning, vilket inte studerats 

tidigare.  

Det saknas studier om sambandet mellan kompetensskillnadernas påverkan på 

kreditbedömningen. Vår studie kommer därmed ge en ytterligare insikt i vad som kan 

påverka kreditbedömningens utfall. Då bankernas kompetens har stor betydelse för 

ekonomin och SME utgör kärnan av Europas företag, skulle en förståelse för 

kompetensskillnaderna öka insikten om kreditbedömningens utfall (Europakommissionen, 

2017; Dagens Nyheter , 2014).  

2.2 Forskningsansats 
Den befintliga forskningen inom området har utgått från ett positivistiskt synsätt för att 

förklara kompetensens påverkan på kreditbedömning och har använt sig av välgrundade 

teorier exempelvis, Bruns & Fletcher (2008) och Moro, Fink, & Kautonen (2014). Tidigare 

studier har alltså använt sig av en deduktiv forskningsansats. Dock har den befintliga 

forskningen enbart riktat in sig på långivarens eller låntagarens kompetens. Denna studie 

kommer bidra med en ny förståelse då vi fokuserar på kompetensskillnaderna mellan 
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låntagare och långivare, samt skillnadernas inverkan på kreditbedömningen och dessutom 

vad dessa skillnader beror på. 

Utifrån befintlig teori och empiri som finns inom områdena kreditbedömning och 

kompetens, antar denna studie en deduktiv forskningsansats (Bryman & Bell, 2015). Den 

befintliga forskningen om kreditbedömningens faktorer, behandlar både långivarens 

kompetens och låntagarens kompetens, och baseras på agentteorin och moral hazard. 

Genom tidigare använda teorier och forskning inom kreditbedömning, av exempelvis Amir 

(2007), Audretsc & Weigand (2005), Bruns & Fletcher (2008), Moro, Fink, & Kautonen 

(2014) Batta, Ganguly, & Rosett (2012), Udell & Berger (2006), har studien ett omfattande 

underlag till en deduktiv ansats. Dock nämner inte de ovanstående teorier den 

kompetensskillnad som kreditbedömningen kan påverkas av. Det finns dessutom inga 

teorier om kompetensskillnader som studien kan luta sig mot. Därmed finns det dessutom 

ett induktivt förhållningssätt i studien, d.v.s. att vi undersöker ett forskningsobjekt utan 

underlag i välgrundade teorier (Bryman & Bell, 2015; Sörenssen & Olsson, 2011). Dock 

grundar sig kompetensskillnader ur den befintliga forskningen och därför antar studien i 

huvudsak en deduktiv forskningsansats. 

Ett annat alternativ skulle vara att studien härleds av en induktiv forskningsansats för att 

kartlägga kompetensskillnadernas påverkan på kreditbedömning. Genom att observera hur 

kreditbedömning går till, dels från en banks perspektiv, dels från ett företags perspektiv, 

skulle det skapas en helhetssyn på om det finns kompetensskillnader. Dock är det 

problematiskt då det råder banksekretess som förhindrar delning av information som skulle 

hjälpa studien att uppnå sitt syfte (SFS 2004:297). Dessutom utgår vår modell från tidigare 

teorier. Detta alternativa tillvägagångsätt förkastades.  

En annan forskningsmetod är den abduktiva ansatsen, vilket möjliggör en rörelse mellan 

empiri och teori. Metoden möjliggör dessutom kombinationen av tidigare använda teorier 

och nya idéer, vilket är något som är av intresse i denna studie (Bryman & Bell, 2015), av 

den orsaken att vår modell har en kombination mellan existerande teorier och ett nytt 

koncept. Teorin kan även anpassas och utvecklas under forskningsperioden och eftersom 

vår teori inte är välgrundad, har vi chansen att utveckla den under tiden. Dock förkastades 

även detta alternativ, eftersom den abduktiva ansatsen är väldigt tidskrävande. 
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Det valda alternativet är att studien baseras på en deduktiv ansats. Genom en deduktiv 

ansats utgår man från existerande teorier för att skapa ett antal hypoteser (Bryman & Bell, 

2015). Därtill används hypoteserna för att testas empiriskt. Problemet med att använda en 

deduktiv ansats är att det inte finns existerande studier om kompetensskillnader, dock finns 

andra delar av modellen med, såsom agentteorin, moral hazard och risk. Därmed avser 

studien att utgå från tidigare koncept för att upplysa kompetensskillnader. 

Studien kommer utgå från ett explorativt förhållningssätt, eftersom att syftet med studien 

är att förstå relationen mellan kompetensskillnader och kreditvärderingen. Den explorativa 

undersökningen ger oss möjlighet att utforska ett orsakssamband varför 

kompetensskillnader kan ha en påverkan på kreditvärderingen (Sörenssen & Olsson, 2011). 

Undersökningsmetoden är bra eftersom att det inte finns mycket forskning inom området, 

samt att det skapar möjligheter för förståelse om fenomenet, vilket är syftet med studien 

(Bryman & Bell, 2015). 

2.3 Teorival 
Utifrån tidigare forskning finns det en övergripande teori som förklarar förhållandet mellan 

SME och kreditvärderaren. Studien har som syfte att utgå från förhållandet mellan 

låntagaren och långivaren, vilket mynnar ut i agentteorin, då teorin kan förklara skeendet 

utifrån kompetensskillnader (Moro, Fink, & Kautonen, 2014; Udell & Berger, 2006; 

Eisenhardt, 1989). Dock är detta ett problematiskt förhållande på grund av den 

informationsasymmetri, opportunistiska beteenden, olika riskaversion samt kompetens 

som kreditbedömningen påverkas av (Amir, 2007; Audretsc & Weigand, 2005; Bruns & 

Fletcher, 2008; Moro, Fink, & Kautonen, 2014), d.v.s. att ett antal förhållanden kan förklara 

kompetensskillnader mellan långivaren och låntagaren. 

Agentteorin kan förklara förhållandet mellan kreditgivaren och kredittagaren. Problemen 

förekommer när två parter, principalen och agenten, har olika sätt att lösa ett problem 

(Eisenhardt, 1989). Detta problem mynnar ut i ett gap mellan kreditgivaren och 

kredittagaren, vilket skapar en informationsasymmetri (Fama, 1980). I detta förhållandet 

har kreditgivaren information om kredittagaren, dock inte all den information som är av 

betydelse vid en kreditbedömning (Bruns & Fletcher, 2008). Kredittagaren har en bättre 

insyn i sitt företag och därmed bättre kompetens om sina tillgångar (Guimón, 2005). Dessa 

tillgångar är svåra att observera för kreditgivaren om personen inte har erfarenhet eller 
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kompetensen att utvinna information från kredittagaren (Deakins & Hussain, 1994; Moro, 

Fink, & Kautonen, 2014). Resultatet av gapet, kan öka risken för en felvärdering av 

kredittagaren, beroende på risken gapet för med sig (Bruns & Fletcher, 2008), d.v.s. gapet 

kan bero på en kompetensskillnad mellan kreditgivaren och kredittagaren. 

Dessutom behöver kreditgivaren information från kredittagaren för att kunna utföra sin 

kreditbedömning, dock har inte alltid kredittagaren kompetensen att förmedla den 

informationen som är relevant för kreditgivaren (Bruns & Fletcher, 2008). Därmed blir 

informationsasymmetrin en fråga om kompetensskillnader. Informationsasymmetrin 

uppkommer både som resultat av att kreditgivaren inte har kompetensen att utvinna 

information, men även att kredittagaren inte har kompetensen att förmedla information. 

Moral hazard är ytterligare en teori som skapar förståelse för problemen mellan 

kreditgivaren och kredittagaren. Moral hazard utgår från att principalen hyr en agent att 

agera på dennes villkor. Problemet är att agenten kan agera i egenintresse (Mu, Wang, & 

Yang, 2017). En kreditgivare kan inte på förhand veta om kredittagare kommer att 

återbetala ett lån, eller veta om den utlämnade informationen återspeglar den faktiska 

organisationen (Moro, Fink, & Kautonen, 2014). Om den utlämnade informationen är 

”riktig”, kan kredittagaren anses kompetent, medan om hen lämnar ”felaktig” information, 

anses kredittagaren inkompetent. Därmed kan även moral hazard förklara den 

kompetensskillnad som kan påverka en kreditbedömning. 

Vidare kan risk förklara kompetensskillnader, vilket är ett resultat av 

informationsasymmetri. Enligt tidigare litteratur försöker bankerna kompensera för 

informationsasymmetri genom säkerheter, utvärdering av företagsledningen och ökad ränta 

(Bruns, 2004; Bruns & Fletcher, 2008; Udell & Berger, 2006).  Därmed kan risken bero på 

att företagaren inte har kompetens eller att kreditgivaren inte har kompetensen att minskar 

den asymmetriska informationen som ökar risken.  

Tidigare studier som behandlar kompetensens inverkan på kreditbedömning har gjort av 

Bruns & Fletcher (2008) och Moro, Fink, & Kautonen (2014). Moro, Fink, & Kautonen 

(2014) har utforskat kompetensen utifrån långivarens uppfattning om låntagarens 

kompetens som påverkar kreditbedömningen, där delningen av information var ett tecken 

på kompetens hos låntagaren. Vidare har Bruns & Fletcher (2008) visat att det är viktigt att 

låntagaren har kompetens inom företagsledning, samt att långivarens kompetens och 



 

11 

 

erfarenhet påverkar beslutsmetoderna långivaren använder. Här finner man att 

kompetensskillnader existerar på grund av kompetensgapet mellan långivare och låntagare. 

Då delning av information är en avgörande faktor för långivares uppfattning av låntagares 

kompetens krävs det att låntagare har kompetensen och viljan att ge ut informationen 

samtidigt som att det kräver att långivaren har kompetensen att tolka den. Liknande 

resonemang kan föras vad gäller företagsledningens kompetens och långivares val av 

beslutsmetoder. Om parterna inte har kompetensen och förståelsen om de båda aspekterna, 

gör skillnaden i kompetens att kreditbedömningen påverkas.  

Flera av ovanstående teorier kan belysa kompetensskillnadernas påverkan på 

kreditbedömningen. En egenutformad modell kommer att presenteras för att förklara 

kompetensskillnadernas påverkan på kreditbedömningen. Modellen baseras på tidigare 

teorier där risk, information, kompetens och kompetensskillnader anses vara komponenter 

som har en inverkan på utfallet av en kreditbedömning. Fördelen med att skapa en modell 

utifrån tidigare forskning, är att de andra sambanden redan är väl etablerade. Studien kan 

därmed fokusera mer på att förklara sambandet mellan kompetensskillnader och 

kreditbedömning. Man kan även använda sig av existerande komponenter och för att se om 

kompetensskillnader kan ge ett ytterligare djup, exempelvis i förklaring av 

informationsasymmetri. Nackdelen med att förlita sig på tidigare forskningsresultat är att 

man eventuellt missar något, detta då kompetens är ett komplext begrepp. På grund av att 

kompetens är komplext, kan fenomenet vara svårt att fånga. Om ett fenomen redan är 

beskrivet av en annan komponent i modellen finns risken att man inte fångar kopplingen 

till kompetensskillnader. 
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3 Modell för hur kompetensskillnader påverkar 
kreditbedömningen 

Detta kapitel ger läsaren en litteraturgenomgång som även kommer vara en del av vår 

modell. Kapitlet inleds med en beskrivning av förhållandet mellan kreditbedömaren och 

SME, samt dess förhållandeproblem. Därtill beskrivs riskens påverkan på 

kreditvärderingen samt ett antal riskbedömningsmetoder. Modellen fortsätter med en 

förklaring av kompetensens påverkan på kreditbedömningen.  Slutligen kommer studiens 

sista aspekt i form av kompetensskillnader att presenteras.  

3.1 Presentation av modell 
Vi har valt att utgå ifrån den traditionella modellen där risk, information och kompetens 

anses vara avgörande aspekter vid en kreditbedömning. Därtill har vi byggt på modellen 

med en fjärde aspekt, vilken är kompetensskillnader. Vi anser att de fyra olika aspekterna 

var för sig men även tillsammans har en inverkan på utfallet vid en kreditbedömning, vilket 

är något vi kommer gå djupare in på i detta kapitel.   

 

Figur 3.1 Forskningsmodell 
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3.2 Förhållandet mellan SME och banken 
När SME söker banklån är det viktigt att förstå logiken i kreditbedömningsprocessen i syfte 

att öka chansen att få kredit och förstå vilka faktorer som ökar chanserna att skapa en bättre 

kreditvärdighet. En bättre kreditvärdighet skapar möjligheter för företag att finansiera sina 

kapitalbehov, samt minska kostnaden för krediten. Banklån har visat sig vara den viktigaste 

externa källan för att finansiera kapitalbehov för SME, dock har företagen i allmänhet svårt 

att erhålla sådana lån (Bruns & Fletcher, 2008; Svenska Dagbladet, 2014; 

Europakommissionen, 2017). Till att börja med tenderar SME att använda billigare eller 

mindre formella finansieringsalternativ, för att gradvis använda mer och kostsammare 

alternativ. Många SME föredrar att finansiera sina kapitalbehov genom personliga källor, 

såsom vänner, familj, affärsbekanta och annan personlig kontakt. På det här viset, kan SME 

finansieras med låga transaktionskostnader och lägre avkastning, vilket minskar risken 

samt att man undviker att ha någon att stå till svars för. Dock är dessa oftast medel inte 

tillräckliga för att finansiera innovation eller tillväxt, och därför måste SME vända sig till 

finansieringsinstituten (Bruns & Fletcher, 2008; Svenska Dagbladet, 2015). För att förstå 

vikten av att kunna finansiera sin verksamhet, är det viktigt att förstå förhållandet mellan 

SME och banken. Detta kan förklaras genom agentteorin. 

3.2.1 Agenteorin och informationsasymmetri 

Agentteorin är ett sätt att förklara förhållandet mellan SME och banken. Ursprungligen 

härstammar agentteorin från en ekonomisk syn på riskdelning. Problemen förekommer när 

två parter, principalen och agenten, har olika intresse vilket skapar olika problemlösningar 

(Eisenhardt, 1989; Fama, 1980). Principalen överlåter ett visst ansvar till agenten för att 

uppnå likartade mål. Samverkansbeteendet förväntas uppnå de resultat som angetts av 

uppdragsgivaren. Dessvärre finns det problem med opportunistiskt beteende som kan 

uppmuntra en övernitisk agent att inte agera i intresse för principalen, vilket leder till 

agentkostnader. När principal-agent relationer är initierade, möter principalen 

agentkostnaderna. Exempelvis, när agenten vidtar åtgärder som strider mot avtalet 

uppfattar principalen att hen har antagit fler risker, vilket förändrar riskprofilen mellan 

parterna (Bendickson, Muldoon, Liguori, & Davis, 2016). Eisenhardt (1989) skriver att en 

lösning på opportunistiskt beteende är att skapa ett kontrakt mellan agenten och principalen. 

Kontraktet motiverar agenten att agera i intresse för principalen. Därtill är agentens 
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kunskap av intresse för att bedriva sitt arbete att uppnå principalens givna förväntningar 

(Eisenhardt, 1989; Bendickson, Muldoon, Liguori, & Davis, 2016). 

Den andra synen på agentteorin är när låntagare (agenter) har eget kapital i företaget. 

Automatiskt blir agenten mer benägen att anamma de åtgärder som önskas av långivaren 

(principalen) (Bendickson, Muldoon, Liguori, & Davis, 2016). Enligt Eisenhardt (1989) är 

agenter mer benägna att agera i egenintresse vid upplevd orättvisa. När agenten handlar i 

egenintresse, skapas informationsasymmetri, där principalen inte kan övervaka agentens 

beteende. Utlåningsförhållandet mellan banken och SME, kan förklaras med hjälp av 

agentteorin. Långivaren (Principal) har att hantera en låntagare (Agent) som har mer 

information om sin egen förmåga. En långivare bygger sin kreditbedömning utifrån 

nyttjandet av olika typer av information och om långivaren inte kan utvinna informationen 

eller låntagaren inte kan förmedla informationen, skapas informationsasymmetri. För att 

utforska detta ytterligare kommer nästkommande avsnitt att handla om olika typer av 

information (Moro, Fink, & Kautonen, 2014). 

3.2.2 Relationsutlåning och information 

Moro, Fink, & Kautonen (2014) förslag för att minska informationsasymmetrin är 

relationsutlåning. Teorin bygger på en blandning mellan mjuk och hård information, vilket 

kan erhållas genom en stark och långvarig relation.  

Mjuk information bygger på information som utvunnits under loppet av en långsiktig 

relation. Mjuk information baseras på perceptioner av företagarens personliga egenskaper, 

idéer, åsikter, framtidsplaner och annan information som inte kan hämtas från företags 

formella finansiella information (Trönnberg & Hemlin, 2012). I relationsutlåning förlitar 

sig banken i första hand på mjuk information som samlats in genom kontakt över tiden med 

SME, dess ägare och det lokala samhället. Denna information förvärvas till stor del genom 

direktkontakt med låntagaren. Den mjuka informationen förblir ägd av långivaren, eftersom 

den inte är lätt att observera, verifiera eller överföra till andra (Udell & Berger, 2006; de la 

Torre, Martínez Pería, & Schmukler, 2010). Genom en långvarig relation kan långivaren 

samla in information om SME, vilket kan vara till fördel för både långivaren och låntagen 

(Chen, Ribeiro, & Chen, 2016; Moro, Fink, & Kautonen, 2014).  
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Hård information är formell finansiell information, såsom bokslutsrapporter och övriga 

finansiella data (Moro, Fink, & Kautonen, 2014; de la Torre, Martínez Pería, & Schmukler, 

2010).  Vid en kreditbedömning avser hård information vanligtvis låntagarens bokslut och 

betalningsinformation. Hård information kan relativt enkelt samlas in, lagras, utvärderas 

och överföras till tredje parter. Kreditbedömaren måste dock ta hänsyn till att finansiella 

rapporter och betalningsinformation varierar beroende på tiden, samt att en stor del av 

siffrorna drivs av makroekonomiska förhållanden (Grunert & Norden, 2012; Udell & 

Berger, 2006) 

Trots att relationsutlåningsteori främst nämner hård och mjuk information finns det även 

en tredje typ av information, nämligen frivillig. Frivillig information kan exempelvis vara 

information om företagets nuvarande och framtida prestanda som är värdefull för 

kreditbedömaren vid ett beslutsfattande, men som endast kan utvinnas om företagaren 

väljer att förmedla den. Denna information finns inte i databaser och kan inte nås via tredje 

parter. Ett exempel på frivillig information är företagarens åsikter om nya 

marknadsmöjligheter, potentiella hot och marknadsutveckling. Det kan även utgöra 

detaljerad finansiell information om produktionskostnader samt tillåtna justeringar för att 

minimera skatteeffekten för företaget. Därmed omfattar frivillig information ett stort 

spektrum av intresse för kreditbedömaren (Moro, Fink, & Kautonen, 2014).  

Ett problem med frivillig information är att kreditbedömaren kan vara helt omedvetna om 

att de enbart förlitar sig på hård och mjuk information. Frivillig information kräver en viss 

nivå av förtroende för företagaren, för att vara säker att banken inte använder informationen 

mot företagarens intresse (Moro, Fink, & Kautonen, 2014). Vidare skriver Moro, Fink, & 

Kautonen (2014) att en hög grad av tillit stödjer känsliga uppgifter, eftersom att den typen 

av kommunikation sker i högt förtrogna situationer. Företagarens tillit till banken speglar 

sig sedan i en förbättrad utlåningsrelation. 

Nedanstående diagram kan förklara den hårda, mjuka och frivilliga informationens 

svårighetsgrad vad gäller insamling och tolkning. 
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Figur 3.2 tillgänglighet på information 

”Goda” företagare tenderar att vara stolta över sin tidigare prestation och är därmed glada 

att avslöja information om tidigare framgångar. De lämnar dessutom mer aktivt ut 

information till kreditbedömaren som hjälper denne att utvärdera deras kompetens. En 

”dålig” företagare kan dock vara motiverad att lämna falsk information för att ge ett bättre 

intryck för kreditbedömaren. De ser därmed chansen att manipulera kreditbedömaren, 

vilket är relaterad till förtroendegraden i förhållandet (Moro, Fink, & Kautonen, 2014; 

Bruns & Fletcher, 2008). Om kreditbedömaren avslöjar det opportunistiska beteendet, 

kommer de inte längre att förlita sig på frivillig information, vilket kan leda till att 

kreditgivning inte kommer att ske (Castelli, Dwyer, & Hasan, 2012; Moro, Fink, & 

Kautonen, 2014).  

Ett informationsgap upplevs mellan banker och SME. Gapet beror på asymmetrisk 

information. Långivare kämpar för att urskilja ”bra” företag från ”dåliga” företag (Moro, 

Fink, & Kautonen, 2014). Enligt Amir (2007) beror gapet på företagets mindre tillgängliga 

finansiella information. SME har en tendens att vara mindre öppna med information, vilket 

kan leda till ett informationsövertag gentemot externa finansierare. Vidare kan risken att 

information undanhålls leda till svårigheter att värdera företag, vilket ökar risken för 

undervärdering, samtidigt som informationsasymmetrin kan hämma viljan hos externa 

finansiärer att investera i verksamheten. (Bruns & Fletcher, 2008).  

Företagaren kanske inte har kompetensen att fånga viktig information som kan leda till en 

rättvis kreditbedömning. Undanhållandet av information kan bero på egenintresse, men 
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även kompetensbrist att inte inse att viss information är viktig. Därmed kan det finnas en 

viss kompetensskillnad mellan låntagaren och långivaren om vad som anses vara viktig 

information. 

3.2.3 Moral hazard  

Moral hazard kan ytterligare tydliggöra problemen som finns mellan banker och låntagare. 

Moral hazard utgår från att principalen hyr en agent att agera på dennes villkor. I allmänhet 

är agentens agerande inte observerbart. Principalen kan inte välja de åtgärder hen vill att 

agenten ska utföra. Upprättandet av ett kontrakt kan dock styra agenten i rätt riktning, men 

utan säkerhet att utfallet blir som tänkt (Mu, Wang, & Yang, 2017).  Kreditgivaren kan inte 

på förhand veta hur sannolikt en SME kommer att återbetala ett lån, eller veta om den 

utlämnade informationen återspeglar den faktiska organisationen (Moro, Fink, & 

Kautonen, 2014). Långivaren kan misstolka både uppenbara opportunistiska beteenden och 

den faktiska informationen. Företagaren kan även dra nytta av en nära relation till att lura 

till sig lånet, genom att utlämna oriktiga eller ge vilseledande uppgifter. Företagare som 

manipulerar långivare är associerad med graden av tillit i förhållandet. Moro, Fink, & 

Kautonen (2014) betonar att hög grad av tillit kan leda till en ännu högre risk för bedrägeri. 

En nära relation mellan kredittagare och kreditgivare har visats sig minska 

informationsasymmetrin, moral hazard och agentproblemen (Castelli, Dwyer, & Hasan, 

2012). Dock finns det även fallgropar med att ha en nära relation. Vid nära relationer mellan 

kreditgivare och kredittagare kan något som kallas hold-up problem uppstå. Kreditgivare 

kan med hjälp av informationen de samla på sig om kredittagaren införa kostnader som har 

en negativ påverkan för kredittagaren (Castelli, Dwyer, & Hasan, 2012). Dock är den 

negativa inverkan som kan uppkomma av hold-up mindre än den negativa inverkan som 

kommer av informationsasymmetri, moral hazard och agentproblem (Castelli, Dwyer, & 

Hasan, 2012).  

Det är viktigt att förstå att informationsasymmetrin kan uppkomma både som resultat av 

opportunism från låntagaren, som innehåller information, men också som resultat av 

låntagares samt långivares inkompetens, som inte förstår vikten att ge samt be om rätt 

information. Vid en nära relation minskar asymmetriska informationen, dock behöver det 

inte bero på kompetens, utan att kreditgivaren kommer närmare företaget. 
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3.2.4 Kreditgivningsmetoder och riklinjer 

Enligt Finansinspektionen (1995) bör banken fastställa en kreditpolicy och grundläggande 

regler för kreditgivning och kredithantering. Kreditpolicyn ska vägleda banken för att nå 

kvalitativa mål för kreditvärderingen. Därtill bör kreditpolicyn förmedla riktlinjer för 

kreditgivningen med hänsyn till kunder, produkter, branscher och geografiska områden. 

Sigbladh & Wilow (2008) skriver att en banks kreditpolicy tar hänsyn till regelverk och 

påverkar både kreditvärderingen och kredithanteringen, exempelvis Swedbank (2017), som 

skriver att kreditgivning till företagskunder ingår i en bedömning av hållbarhet. Swedbank 

(2017) analyserar områden som utgör risker vilka är kopplade till kundens lönsamhet, 

framtida hållbara utveckling, samt rykte. Kreditpolicyn skapar en grund för att fatta beslut 

på, men trots riktlinjerna används olika bedömningsmetoder för ”liknande” kunder 

(Deakins & Hussain, 1994). Deakins & Hussain (1994) skriver att bedömningar grundar 

sig på information och tillämpningar av olika metoder, vilka inte syns i kreditpolicyn. 

Därmed finns en oro om rätt metod används för att bedöma SME. Vidare skriver Deakins 

& Hussain (1994) att en hög grad av variation i bedömningen präglar olika banktjänstemän 

i samma bank. I kreditpolicyns frånvaro, gör banktjänstemännen sina egna bedömningar, 

vilka baseras på ”intuition”, d.v.s. kreditbedömaren skapar sina egna riktlinjer för sitt 

beslutfattande om kreditgivning.   

Intuition kan exempelvis handla om magkänsla. Studier har visat att kreditgivares 

magkänsla för företagare påverkar kreditbedömningen. Dock kunde inte kreditgivarna 

förklara varför de använde magkänslan. Mer erfarna och kunniga kreditgivare tenderar att 

vara mer självsäkra i sin förmåga att fatta rätt beslut med intuitivt resonemang. Dock när 

kreditgivare ensamt hålls ansvariga för sina beslut minskade deras användning av intuition 

eftersom de kände att de var tvungna att stödja sina beslut med objektiva uppgifter 

(Trönnberg & Hemlin, 2012). 

Därmed blir kreditbedömarens erfarenhet, kunskap och intuition en viktig del i 

beslutsfattandet. En kreditbedömare som inte har kompetensen att fatta beslut i 

kreditpolicyns frånvaro, kan göra en missbedömning, vilket kan påverka företagarens 

kreditvärdering. Nedan beskrivs ytterligare ett antal faktorer som kreditbedömaren måste 

ta hänsyn till vid en kreditvärdering (Bruns, 2004).  
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Basen i en kreditbedömning är företags årsredovisningar, vilket sedan kreditbedömare 

omarbetar för att skapa en bättre bild av framtiden (Batta, Ganguly, & Rosett, 2012). 

Kreditgivares bedömning utgår främst från företagets framtidsutsikter, där man eventuellt 

kan se företagets återbetalningsmöjligheter. I bedömningen ingår också en uppfattning om 

kredittagarens kan anses vara kompetent eller inte (Bruns & Fletcher, 2008; Moro, Fink, & 

Kautonen, 2014). Dock finns det poster i årsredovisningarna som inte återspeglar 

tillgångens verkliga värde. Immateriella tillgångar är en sådan post, där det är svårt att i 

årsredovisningen ge att en rättvisande bild av värdet.  Immateriella tillgångar kan i många 

fall vara en viktig del av företaget och ha en stor inverkan på de framtida resultaten och 

därmed även företagets framtida återbetalningsförmåga (Guimón, 2005; Watson, 2010).  

Det finns många aspekter som kreditbedömaren måste ta hänsyn till vid en kreditgivning 

av företag. Det krävs att personen som värderar har kunskap och kompetens inom många 

olika områden för att en värdering ska bli korrekt, samtidigt behöver företagaren kompetens 

att kunna förmedla information om alla ovanstående aspekter till kreditvärderaren. Har inte 

företagaren de kompetenserna finns risken för att kompetensskillnaderna leder till en 

negativ värdering på grund av att kreditbedömaren är riskavert. 

3.3 Risk 
Den andra delen i modellen behandlar den risk som uppstå vid asymmetrisk information 

samt ett antal riskbedömningsmetoder som kan minska den asymmetriska informationen.  

Ur bankens perspektiv måste kreditbedömaren hantera potentiella problem som är knutna 

till asymmetrisk information. Detta för att uppskatta kreditrisken hos en låntagare 

(Trönnberg & Hemlin, 2012). Kreditbedömare måste ta itu med utmaningen att fatta rätt 

kreditbeslut, vilket inkluderar två utfall. Den första är att kreditbedömaren missbedömer en 

”dålig” låntagare som bra och beviljar kredit. Det skulle innebära att banken kan förlora en 

potentiell vinst och en del av lånebeloppet. Det andra utfallet är att kreditbedömaren 

värderar en ”bra” låntagare som dålig och vägrar lånet. Banken skulle då förlora en 

affärsmöjlighet. Det kan dessutom innebära en förlust av framtida affärer med kunden 

(Bruns, 2004; Moro, Fink, & Kautonen, 2014). 

Det kan vara svårt att uppskatta de ekonomiska konsekvenserna av missbedömningarna, 

eftersom att det krävs kunskap och kompetens för att veta vad utfallet skulle leda till om 
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lånet beviljades. Dock ligger intresset för bankerna att låna ut till kunder med en hög 

förmåga att återbetala lånet. Banker har ett incitament att ge lån som maximerar deras nytta 

(Bruns, 2004). 

Litteratur om asymmetrisk information föreslår ett antal alternativ för att hantera riskerna 

(Batta, Ganguly, & Rosett, 2012; Bruns & Fletcher, 2008). En rationell långivares svar på 

risken för moral hazard eller opportunistiskt beteende är att höja räntan för att kompensera 

detta. Privatägda SME anses av banker vara riskfyllda, vilket förmodligen kommer att 

medföra en högre erbjuden ränta, detta på grund av övervakningskostnader. Dock kan 

högre ränta leda till negativt urval, där istället låntagaren söker andra alternativ för 

finansiering. Det är viktigt för banken att hitta andra sätt än räntan för att skyddas mot 

snedvridet urval (Bruns, 2004). Moro, Fink, & Kautonen (2014) skriver dock att en högre 

ränta är ett resultat av att SME inte har kompetensen att förmedla viktig information till 

kreditbedömaren, d.v.s. att det finns en kompetensskillnad som leder till att företagaren 

behöver betala högre ränta än nödvändigt. Då risken ligger i att företagaren inte har 

kompetens nog att leverera information, samtidigt som kreditvärderaren inte har kompetens 

att fånga viktig information. 

Banker är beroende av sannolikheten för återbetalning av lån. Ambitionen är att locka 

lågrisklåntagare, som är mer benägna att betala ränta. Banker har utvecklat något som heter 

screening för att bedöma risken för låntagarna (Udell & Berger, 2006), d.v.s. att uppskatta 

risken att låntagaren är oförmögen eller ovillig att möta kreditåterbetalningen. Just därför 

samlar banker in information om låntagaren för att uppskatta denna risk. En typisk 

information är i form av egenskaper hos låntagaren. Kreditbedömaren utvärderar dessa 

egenskaper för att uppskatta sannolikheten att företagare agerar i bankens intresse. För att 

mäta risken använder banken tillgänglig information om SME, och kategoriserar dessa 

som: De som kan återbetala lånet, och de som inte kan gör det. För att bestämma 

sannolikheten för återbetalning av lån, beaktas mätbar information, subjektiv information 

samt kvalitativa egenskaper hos låntagaren. Dock är banken alltid utsatt för en viss nivå av 

risk i sin kreditverksamhet (Bruns, 2004). 

De kvalitativa egenskaperna och information är svåra att observera och mäta, vilket leder 

till en högre risk. En högre kompetens kan leda till att informationen blir förmedlad, vilket 

kan minska risken och öka möjligheten att få finansiering.  
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3.3.1 Riskbedömningsmetoder 

Det finns vissa egenskaper hos företag som påverkar sannolikheten för framgång och som 

kreditbedömaren tar hänsyn till vid riskbedömningen av företaget. Dessa är: den allmänna 

riskbenägenheten för företaget, kompetensen inom affärsprojekt, företagarens personliga 

erfarenhet, tidigare resultat, andelen investeringar, finansiell ställning och nivån av 

säkerheter (Bruns, 2004). Nedan kommer några riskbedömningsfaktorer som anses viktiga 

för studien att beskrivas. 

Riskbenägenheten hos SME är en viktig faktor under kreditvärderingen. Vissa SME tar 

mycket risk och andra är mer riskaverta. Vissa SME vill växa, och vill därför ta lån för att 

expandera. Expandering kan göra att risken ökar om projekten har låg sannolikhet att vara 

framgångsrika. Bankerna tar hänsyn till projektrisken och blir allmänt restriktiva i sin 

kreditgivning, detta för att banken inte tar del av den högre avkastningen om företaget 

lyckas. Dock är riskuppskattningen svår, särskilt om företaget är privatägt, då 

informationsasymmetrin är närvarande. Det är allmänt svårt att erhålla information om 

SME:s riskbenägenhet (Bruns, 2004; Udell & Berger, 2006). 

Kompetensen inom affärsprojekt kan dock spegla förmåga att driva projekt framgångsrikt.  

Kapaciteten ett företag har att genomföra ett affärsprojekt utvärderas genom finansiella 

rapporter eller ledningens kompetens. d.v.s. att en viss finansiell ställning ses som resultat 

av ledningens kompetens (Bruns, 2004; Broomé, Elmér, & Nylén, 1998).  

Egenskaparna hos Vd:n är ett område som kreditgivare tar hänsyn till vid en riskbedömning 

(Trönnberg & Hemlin, 2012). Kompetens hos medarbetarna är direkt knutna till Vd:n. 

Vd:ns kunskap, personliga egenskaper och erfarenheter sprider sig snabbt till resterande 

medarbetare. En erfaren och kompetensrik Vd anses därför vara en indikator på framtida 

resultat för företag och dess förmåga att lyckas med nya affärsprojekt. Utvecklingen och 

prestandan hos ett SME, tenderar att vara korrelerade till chefens individuella inriktning 

och ambitioner. Där kommer Vd:ns tidigare erfarenhet form av utbildning och socialisation 

att spela en viktig roll vid en riskbedömning (Bruns, 2004). 

En låntagare är känslig för den yttre miljön, vilket påverkar ett företags framtida resultat. 

Faktorer som påverkar den yttre miljön är exempelvis konkurrenter, produkter och 

marknadsmässiga (Trönnberg & Hemlin, 2012). Företag som är verksamma i en instabil 

miljö kan få en negativ kreditbedömning. De flesta kreditbedömare har dock inte 
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kunskapen och kompetens som krävs för att analysera sådana projekt., d.v.s. att 

kreditbedömaren måste utvärdera möjligheten för företaget vid förändrade 

marknadsförhållanden (Bruns, 2004). 

Företagaren måste därmed ge kreditbedömaren en inblick i företaget och dess 

konkurrenssituation. I mer detalj, kan planeringen av företagets budgetar, scheman och 

kunder, ge en bättre inblick och en mer precis kreditbedömning. Dock har inte alla SME 

kompetens att veta vad kreditbedömaren behöver för verktyg (Bruns & Fletcher, 2008). 

Även tidigare finansiella resultat för ett företag kan användas som prediktator för framtida 

framgång. Den visar också möjligheten för företaget att återbetala ett lån och därmed anses 

viktig del i kreditbedömningen. Det finansiella resultatet visar också om företaget drivit 

framgångsrikt. Således tillhandahåller det en konkret information om kompetensen hos 

SME. Utifrån detta kan kreditbedömaren uppskatta sannolikheten för framgång för ett nytt 

projekt (Bruns & Fletcher, 2008). 

Slutligen är säkerheter i företag en riskhanteringsmetod för att säkra återbetalningen. På 

grund av asymmetrisk information, försöker banker att skydda sig mot försumliga kunder 

(Haag & Henschel, 2016). Ett av de bästa sätten för banken att skydda sig mot en 

kreditförlust är att begränsa handlingsfriheten för företagaren, vilket även minskar 

sannolikheten för opportunistiskt beteende. I teorin ska säkerheten vara värdefullt nog att 

täcka både kapitalt och räntan. Dock är ett problem att marknadsvärdet av säkerheter kan 

komma att falla under kredittiden. Därmed bör kreditbedömaren värdera säkerheterna till 

marknadsvärdet med tiden (Bruns, 2004; Broomé, Elmér, & Nylén, 1998; Haag & 

Henschel, 2016). 

Många av kreditbedömningsmetoderna som används är ett resultat av asymmetrisk 

information och kreditgivarna försöker kompensera för detta. Antingen beror det på att 

företagaren inte har kompetens eller att kreditgivaren inte har kompetensen att minska den 

asymmetriska informationen som ökar risken. Där används olika metoder för att 

kompensera för risken.  
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3.4 Kompetens 
Kompetens är ett komplext begrepp och att hitta en definition som klart och tydligt förklarar 

begreppet är svårt. Enligt Le Deist & Winterton (2005) är kompetens en sammansättning 

av kunskap som erhålls genom utbildning, erfarenheter och personliga egenskaper. 

Kompetens signalerar förmågan att uppfylla specifika förväntningar genom användning av 

kunskap, erfarenhet och personliga egenskaper (Moro, Fink, & Kautonen, 2014; Le Deist 

& Winterton, 2005).  

3.4.1 Kreditgivarens kompetens 

Inom kreditbedömning är kompetensen av betydelse (Moro, Fink, & Kautonen, 2014). Brist 

på erfarenhet eller bristande kompetens inom kreditgivning, skapar ett vagt 

tillvägagångssätt vid en bedömning. Inkompetenta banktjänstemän har en tendens att enbart 

förlita sig på finansiell information som kan tolkas olika i olika typer av SME. Den 

bristande kompetensen om branschspecifika SME kan bidra till problem med asymmetrisk 

information och oförmåga att göra korrekt kreditbedömning (Deakins & Hussain, 1994). 

Vidare håller Landström (2003) med om att oerfarna banktjänstemän inriktar sig på 

finansiell information, men tillägger att mer erfaren personal fokuserar sina beslut på 

SME:s förmåga att betala tillbaka lånet. Enligt Landström (2003) beror det inte enbart på 

vilken erfarenhet och kunskap banktjänstemannen har, utan på den information som går att 

utvinna från låntagaren. Dock kan kompetens och erfarenhet öka möjligheterna till att 

utvinna information från låntagaren. 

Vid en kreditbedömning till SME är den enskilda banktjänstemannen extra viktig, eftersom 

värderingen utgår från den banktjänstemannens egen kompetens. Banktjänstemannen gör 

sin egen dokumentation och sin egen utvärdering, utifrån den information som 

tillhandahållits. Genom att använda bankens kreditpolicy och allmänna riktlinjer tas sedan 

ett beslut för att avgöra om företaget är kreditvärdigt. Detta system gör att den enskilda 

kreditbedömarens värdering är den centrala faktorn för om SME ska beviljas kredit (Bruns 

& Fletcher, 2008; Sigbladh & Wilow, 2008). Därmed är det den kunskap och kompetens 

som kreditbedömaren besitter som möjliggör kreditgivning. 

3.4.2 Kreditgivarens uppfattning om SME:s kompetens 

Enligt Moro, Fink, & Kautonen (2014) utvärderas kompetensen hos företag när den mjuka 
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informationen är svag, d.v.s. när parterna har haft en kort relation eller har tillitsproblem 

som gör att företagaren undanhåller information. Långivarens uppfattning om företagarens 

kompetens visar sig i den hårda, mjuka och frivilligt utlämnade informationen. Men 

eftersom att exempelvis den mjuka informationen är svag söker kreditbedömare efter andra 

informationskällor i form av tredje parter, exempelvis leverantörer och företagets kunder, 

för att utvinna mer information och skapa sig en uppfattning om kompetensnivån (Moro, 

Fink, & Kautonen, 2014).  

Frivilligt utlämnad information är något som kreditbedömaren inte hittar hos en tredje part, 

men som är en betydelsefull utvärderingsfaktor vid kreditbedömarens bedömning av 

företagarens kompetens. Tillhandahåller kreditgivare frivillig information från SME, ökar 

den upplevda kompetensen, eftersom att företagaren förstår hur värdefull informationen är 

för kreditgivaren. Det minskar dessutom det upplevda hotet om opportunism, samt 

förbättrar långivarens förmåga att urskilja ”goda” och ”dåliga” företagare (Moro, Fink, & 

Kautonen, 2014; Castelli, Dwyer, & Hasan, 2012).   

Kompetenta långivare som arbetar genom att lyssna på låntagarens klagomål och önskemål, 

samt utbildar dem på en rad låneprodukter, skulle öka låntagarens kompetens, medan en 

låntagare som delar med sig av sin information skulle öka långivarens uppfattade 

kompetens om låntagaren (Nkundabanyanga, Opiso, Balunywa, & Nkote, 2015; Moro, 

Fink, & Kautonen, 2014).  

Kreditbedömare använder låntagares kompetens som utvärderingsgrund för att bättre skapa 

sig en bild av företagare, speciellt vid nya relationer och då det har uppkommit 

tillitsproblem. Vid avsaknad av information för att göra en bedömning av låntagarens 

kompetens, använder sig kreditbedömaren av tredje parter som ytterligare 

informationskällor. Samtidigt finns det information som kreditbedömaren inte finner hos 

tredje parter, utan fås enbart genom långivaren, frivillig information. Den frivilliga 

informationen har en stor inverkan på kreditbedömares uppfattning om låntagares 

kompetens. Men som långivare måste man vara medveten om att det finns risker med att 

förlita sig helt på denna typ av information.    
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3.4.3 SME:s kompetens 

Financial literacy är ett begrepp som kan förklara kompetensen i SME. Inom 

kreditbedömning definieras begreppet som företagarens förmåga att bearbeta ekonomisk 

information och fatta välgrundade beslut om finansiell planering och finansiering. Det är 

kompetensen i hanteringen av pengar, som omfattar både förståelse och tillämpning av 

kunskap. Högre nivåer av financial literacy är förknippade med dagliga färdigheter om 

ekonomisk förvaltning, såsom investeringar, medan lägre nivåer hänvisar till dyra lån och 

högre upplåning. En företagares faktiska nivå på finansiell kompetens, kan dock skilja sig 

från sin självskattade kunskapsnivå.  Övertro är diskrepansen mellan kunskap och kunskaps 

perception, d.v.s. ett gap mellan vad vi vet och vad vi tror att vi vet (McCannon, Asaad, & 

Wilson, 2016). En övertro av sin finansiella kompetens kan därmed utgöra en fara för både 

långivaren och låntagaren vid en kreditbedömning. Låntagare som tror de vet vilken 

information som är av betydelse, utan att ha kunskapen eller kompetensen inom området, 

kan leda till att betydelsefull information undanhålls (McCannon, Asaad, & Wilson, 2016). 

Kompetens hos företagaren är bland annat förmågan att styra arbetsflöden och definiera 

resultat tydligt. Dessa kompetenser kan vara nödvändiga för att utvidga och kommunicera 

sin finansiella information till externa finansierare, exempelvis banker. Dock tyder 

forskning på att många företagare är ineffektiva i detta avseende. Detta på grund av att 

företagaren inte har kompetensen att veta vad som är nödvändig information 

(Nkundabanyanga, Opiso, Balunywa, & Nkote, 2015). 

3.5 Kompetensskillnader 
Nedan kommer en presentation av den fjärde aspekten kompetensskillnader. Till att börja 

med illustreras betydelsen av begreppet kompetens. Vidare appliceras kunskapen om 

begreppet kompetens och vad det har för betydelse för de olika aspekterna i modellen. 

Slutligen förs argument till varför kompetensskillnader finns och varför de kan ha påverkan 

på kreditbedömningen. 

3.5.1 Vad är kompetens?  

Enligt Le Deist & Winterton (2005) är kompetens ett svårt begrepp att använda då det finns 

en del olika definitioner på ordet. En del definitioner lägger stor tyngd på utbildning och 

erfarenheter, vilket skapar kompetens. Andra menar att motivation och likande är 

egenskaper som är synonyma med kompetens. Slutsatsen man kan dra av det är att 
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kompetens är en sammansättning av kunskap från utbildning, kunskap från erfarenheter 

och personliga egenskaper. Vidare antyder Le Deist & Winterton (2005) att kontexten har 

betydelse för om någon kan ses som kompetent eller inte. Frågan är bara i vilken 

utsträckning som kontext är av betydelse. Le Deist & Winterton (2005) säger också att en 

del hävdar att det finns kompetens som är densamma oavsett kontext. De menar att det 

finns kunskap som kan ses som universell och fungerar inom mer än ett område. Samtidigt 

finns det de som hävdar att det inte finns något som kan kallas universell kunskap och 

därmed är kompetens helt beroende på kontexten, d.v.s. kompetensen är beroende av vilken 

kontext individen befinner sig i. 

För att summera består kompetens av kunskaper och egenskaper som individer eller 

organisationer och företag besitter och eventuellt kan en del av dessa kunskaper och 

erfarenheter vara överförbar mellan olika branscher och sektorer, men bara den kunskapen 

som anses vara standardiserad.   

3.5.2 Kompetensskillnader vid analys av information 

Utifrån tidigare forskning används två övergripande typer av information vid 

kreditbedömning, hård och mjuk (Moro, Fink, & Kautonen, 2014; Udell & Berger, 2006). 

Hård information är baserad på allmänt tillgängliga räkenskaper och mjuk information 

erhålls genom relationer. Vidare innehåller räkenskaperna poster som inte alltid är lätta att 

värdera. Exempelvis menar Guimón (2005) och Watson (2010) att det kan vara 

problematiskt att få en rättvisande bild vid värdering av immateriella tillgångar. Inom detta 

område finner man att kompetens är en stor faktor vid en kreditbedömning, eftersom att 

man måste kunna tolka informationen och fatta beslut, men det är kanske inte lika tydligt 

att även skillnader i kompetens är viktigt. Om man applicerar det som Le Deist & Winterton 

(2005) säger om kompetens betyder att låntagaren en kompetens när det kommer till de 

immateriella tillgångarna som grundar sig i att låntagaren befinner sig i företaget och har 

därmed en bättre kunskap om de tillgångarna. Den informationen långivaren har tillgång 

till i fråga om immateriella tillgångar är omarbetad för att följa redovisningsregler, och 

säger oftast inte hela sanningen. Även om långivaren försöker kompensera för det, så 

uppstår det kunskapsgap och därmed en skillnad i kompetens. Det är den skillnaden som 

kan ha betydelse vid kreditbedömning.    
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Finansinspektionen rekommenderar att banker etablerar en kreditpolicy där man sätter 

riktlinjer för kreditbedömning. Men trots dessa riktlinjer hävdar Deakins & Hussain (1994) 

att bedömningar av likartade kunder utförs på olika sätt beroende på information och 

bedömningsmodell. Vidare beskriver de att det medför att banktjänstemän förlitar sig på 

tidigare erfarenheter och kunskap. Det medför att oerfarna banktjänstemän tenderar att 

förlita sig på den information som kan fås genom räkenskaper, med andra ord den 

kunskapen de fått genom sin utbildning. För att vidare belysa kompetensen inverkan vid en 

kreditbedömning skriver Bruns & Fletcher (2008) att långivares kompetens är det centrala 

vid kreditbedömning. Den slutsats man kan dra här är att erfarenhet har en inverkan på 

kreditbedömningen, och att oerfarna banktjänstemän löper större risk att göra 

felbedömningar. Därmed finns det dessutom en kompetensskillnad mellan en erfaren och 

oerfaren kreditgivare.   

3.5.3 Kompetensskillnader i informationsutbytet  

Men det är inte enbart vid analys av information som skillnader i kompetens kan skapa 

problem. Skillnader i kompetens kan skapa problem redan i insamlingen av information. 

Tidigare forskning så som Amir (2007) och Bruns & Fletcher (2008) förklara problem med 

utelämnad information hjälp av agentteorin, där man genom informationsasymmetri och 

moral hazard förklarar varför långivare inte får tillgång till en del information. Vi anser 

dock att det är bara en del av förklaringen till varför nödvändig information utelämnas, 

detta då som det finns en fundamental skillnad mellan långivare och låntagares kompetens. 

Det leder till att låntagare inte har kompetensen som krävs att inse vilken information som 

skulle vara användbar för långivaren. På liknande sätt har långivaren inte kompetensen att 

fråga om informationen eller vet inte vart man ska leta. Det betyder att agentteorin endast 

kan användas för att förstå en del av problemet.    

Moro, Fink, & Kautonen (2014) diskuterar vikten av företagares kompetens, alltså 

låntagares kompetens. Detta då det är ännu ett sätt för långivare att utvärdera risker hos 

låntagare. Vidare hävdar de att långivare tenderar ett uppfatta låntagare som mer 

kompetenta om de får ta del av information som inte är allmänt tillgänglig. Detta då det 

visar på att låntagaren förstår vikten av den informationen, vilket är vad som diskuterats 

innan. För att bygga vidare på vikten av kompetens för låntagare diskuterar McCannon, 

Asaad, & Wilson (2016) begreppet financial literacy, där financial literacy förmågan att 
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använda tillgänglig information för att fatta beslut om finansiell planering. De säger en 

högre nivå av financial literacy resulterar i lägre lånekostnader och vise versa. 

Nkundabanyanga, Opiso, Balunywa, & Nkote (2015) är inne på något liknade där de säger 

att låntagares kompetens att kunna förmedla informationen är en viktig aspekt, dock är det 

något de flesta företag är dåliga på.  

3.5.4 Modellsammanfattning  

Man finner genom forskningen på området kreditbedömning att kompetensen långivare och 

låntagare besitter är viktig vid en bedömning. Vidare är kompetens ett begrepp som har en 

del olika definitioner beroende på vem du frågar (Le Deist & Winterton, 2005). Men det 

vanligaste är att kompetens består av kunskap som man skapar genom utbildning och 

erfarenheter, vilket är något som genom den tidigare forskningen kan vara avgörande. 

Vidare säger Le Deist & Winterton (2005) att vilken kontext man befinner sig har en 

betydelse i fråga om kompetens. Det är därför som kompetensen som låntagare har om sitt 

företag kan ha betydelse vid kreditbedömning, då den kompetensen är något som inte 

långivaren har. Därför blir långivarens uppfattning av låntagares kompetens viktig. Men då 

blir frågan: Varför det inte finns någon forskning som har fokus på kompetensen betydelse 

vid kreditbedömning? Det kan bero på att forskning som inte ser kompetensen som en del 

av problemet utan som en drivande faktor. Det är där vi känner att det finns utrymme för 

bättre förståelse och har därigenom utökat den traditionella modellen (se fig. 3.1). 

Sammanfattningsvis finner man att kompetensskillnader kan ha en inverkan på 

kreditbedömningen. Först och främst för att låntagare och långivare inte pratar samma 

språk, eller har samma kunskap och erfarenhet, vilket gör att olika långivare kommer fram 

till olika slutsatser trots tillgång till samma information. Vidare finns det svårbedömliga 

delar av företag där det krävs mer information för att kunna göra en korrekt bedömning, 

men skillnader i kompetens gör att låntagaren inte delar med sig av den informationen 

samtidigt som långivaren inte ber om den. Slutligen kan man finna kompetensskillnader 

mellan långivares och låntagares förmåga att uppfatta kompetens, vilket är en viktig faktor 

vid en kreditbedömning. Men om en part saknar kunskapen att ta till sig information och 

skapa sig den rätta uppfattningen om den andras kompetens kan det skapa skillnader i 

kreditbedömningen. Nedan illustreras vår modellsammanfattning (se fig. 3.3) 
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Figur 3.3 Modellsammanfattning 
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4 Empirisk Metod 
Kapitlet inleds med en diskussion om studiens undersökningsmetod. Därefter presenteras 

operationaliseringen, vilken behandlar intervjuformat, intervjuguide och urval. Därtill 

presenteras respondenterna och kapitlet avslutas med reliabilitet, validitet och etiskt 

beaktande. 

4.1 Undersökningsmetod och design  
Syftet med uppsatsen är att kartlägga kompetensskillnaderna och deras betydelse vid en 

kreditbedömning. För att uppfylla detta syfte och kunna svara på forskningsfrågan finns det 

ett antal möjliga tillvägagångssätt. Det optimala tillvägagångssättet hade varit att genom 

observationer, studera hur kreditbedömningar går till, d.v.s. att få följa med från början till 

slut i kreditbedömningsprocessen. Men det är något som är problematiskt, eftersom det 

råder banksekretess (SFS 2004:297). Banksekretessen förhindrar delgivning av den 

information som skulle vara av intresse för uppsatsen. Vidare skulle sannolikheten vara 

liten att få observera kreditbedömningsprocessen trots att ett företag skulle ge tillåtelse, då 

kreditbedömningsprocessen är en konkurrensfördel för kreditgivare. Det betyder att 

fallstudie genom observation inte kan ses som en möjlighet, allmänt utesluter detta 

möjligheten att ta del av båda sidor i en och samma kreditbedömningsprocess. 

Med observation uteslutet, finns det enbart ett fåtal alternativ kvar, nämligen intervju eller 

enkät. Problemet med enkät är att det är ett svårt format att fånga abstrakta fenomen som 

kompetens. Man kan oftast bara påvisa skillnader men inte förklara varför (Bryman & Bell, 

2015). Det lämnar enbart intervju som möjlig datainsamlingsmetod. Intervju är snarlik 

enkät, men den stora skillnaden är att den tillåter mindre standardisering i svaren jämfört 

med enkät, vilket innebär att man inte bara kan finna skillnader utan även förstå varför. Det 

betyder att denna uppsats är kvalitativ inriktad och datainsamlingen kommer att ske genom 

intervjuer med både långivare och låntagare.  

Anledningen till att vi valt att intervjua både låntagare och långivare är att det är fortfarande 

av intresse att ta del av båda sidor i en kreditbedömningsprocess, trots att processerna är 

oberoende av varandra. Detta då för att finna skillnader krävs det att man har förståelse för 

båda sidor i en process. För att få in den informationen kommer vi intervjua långivare och 
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låntagare som är oberoende av varandra, får att sedan tolka den information vi samlat in 

och skapa en helhetsbild av kreditbedömningsprocessen.    

4.2 Operationalisering 
Operationalisering betyder att begrepp som är omätbara och abstrakta konverteras till något 

konkret och observerbart (Körner & Wahlgren, 2015). I studiens intervjuguide har vi 

översatt ett antal teoretiska begrepp och teorier som återfinns i modellen till intervjufrågor 

som genomsyrar vår modell. Därmed blir frågorna och svaren observerbara.  

Intervjuguiderna försöker att återspegla vår modell och har delats in i fyra olika områden. 

Dessa områden är: information, risk, kompetens och kompetensskillnader. Vår modell 

skapar grunden för de intervjufrågor som ställs till respondenterna. För att fånga 

kompetensskillnader kommer kreditbedömarna och kredittagarna att få besvara liknande 

frågor.  

4.2.1 Intervjuformat  

Vid utformning av intervjuer finns det olika vägar som man kan ta beroende på 

forskningsfrågan som ställs och vad det är man hoppas finna (Bryman & Bell, 2015). 

Vidare pratar man om strukturerade kontra ostrukturerade intervjuer. En strukturerad 

intervju är att föredra om det som eftersöks enkelt kan formuleras och kvantifieras. Enligt 

Bryman & Bell (2015) är problemet dock att det medför en grad av standardisering som 

kan göra det svårt att fånga känslor, uppfattningar, egenskaper osv. Det gör att en 

strukturerad intervju inte är tillämplig för denna uppsats, då mycket av de viktiga 

aspekterna vid kreditbedömning är beroende av relationer, känslor, uppfattningar, 

egenskaper och kunskaper. Det är där som en ostrukturerad intervju kommer in. Med en 

ostrukturerad intervju försöker man få till en diskussion istället för att enbart få svar på den 

frågan som ställs, därmed har man inte samma tydliga ramverk. Dock kan det finnas 

fördelar med ett ramverk, exempelvis om man har en uppfattning om vad det är man 

eftersöker i intervjuerna. Då vi har en uppfattning om vad som skulle behövas få svar på i 

våra intervjuer finns det en fördel om intervjun var utformad med ett någorlunda rörligt 

ramverk. Det är därför som intervjuformatet som kommer att användas är semistrukturerat. 

Vi har en intervjuguide som säkerställer att vi behandlar de områden som är relevanta för 

uppsatsen men lämnar samtidigt utrymme för utvecklade svar (Bryman & Bell, 2015).   
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4.2.2 Intervjuguide 

På grund av det som diskuterats under föregående rubrik kommer intervjuerna vara 

semistrukturerad med ett löst ramverk, då vi har en uppfattning om vad som är relevant i 

förhållande till forskningsfrågan. Vidare kommer både långivare och låntagare att 

intervjuas, vilket leder till att det skapats två olika intervjuguider. Frågorna är likartade 

mellan de båda intervjuguiderna för att förenkla tolkningen mellan de oberoende parterna, 

vilket i sin tur hjälper till att skapa trovärdighet och kredibilitet. Därför följer de båda 

intervjuguiderna samma struktur, vilket i sin tur följer strukturen av forskningmodellen (se 

fig. 3.1).  

Intervjuguiderna återspeglar vår modell och har delats in i fyra olika aspekter. Dessa 

aspekter är: information, risk, kompetens och kompetensskillnader. Intervjufrågorna som 

presenteras under varje enskild aspekt är kopplade till vår forskningmodell. För att kunna 

konvertera vår modell till empiriska frågor, kommer frågorna som ställs att diskuteras 

angående dess angelägenhet till studiens modell. Frågorna numreras enligt 1a, 2a 3a, för 

låntagare/företagare och 1b, 2b, 3b för långivarna/banktjänstemännen. 

Inledningsvis kommer det ställas övergripande frågor om erfarenhet, position osv. Frågorna 

(1a, 2a, 3a), samt (1b, 2b, 3b) ställs för att skapa en övergripande bild av respondenten och 

få fram vilken erfarenhet som respondenten besitter. Erfarenhet har visat sig påverka 

utfallet av kreditbedömningen, där erfarna kreditbedömare utgår från företagarens 

återbetalningsförmåga medan oerfarna utgår enbart från finansiell information, vilket är en 

bidragande effekt till asymmetrisk information (Deakins & Hussain, 1994). Samtidigt är 

viktigt att företagsledningen inom SME har erfarenhet för att kunna bli beviljat lån (Bruns, 

2004). Därtill hjälper bakgrundsfrågorna oss att etablera vad respondenten anser vara 

relevant och viktigt inom sitt yrke. Frågorna hjälper oss att få en känsla av vem 

respondenten är, vilket är viktigt för fortsättningen av intervjun. Samtidigt säkerställer 

bakgrundsfrågorna att det är rätt personer som intervjuas för att få fram information som är 

relevant för uppsatsen.  

Bakgrundsfrågor 

 Vill ni att vi utför intervjun anonymt? 

 Berätta om dig själv. (1a) 

 Vad har ni för titel inom företaget? (2a) 
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 Kan du beskriva din karriär inom företaget? (3a) 

 Vill ni att vi utför intervjun anonymt? 

 Vad har ni för titel inom banken? (1b) 

 Beskriv din karriär inom bankverksamheten. (2b) 

 Beskriv dina erfarenheter inom kreditbedömning. (3b) 

Information 

Den första aspekten är information. Området information är utformat för att kunna förstå 

hur de båda sidorna ser på information och tolkar den, vilket är en viktig aspekt för att 

kunna fånga kompetensskillnader. Fråga (4a) och (4b) är intressanta frågor att få svar på 

för att fånga skillnader om hur en företagare och banktjänsteman ser på 

kreditbedömningsprocessen. Frågorna är ett sätt för oss att skapa oss en bild av ett 

verklighetstroget exempel på hur en kreditbedömning går till. 

 Kan ni ge ett konkret exempel och beskrivning av en finansieringsprocess som ni 

varit med om? (4a) 

 Kan ni beskriva en typisk kreditbedömningsprocess? (4b) 

Frågorna (5a) och (5b) syftar på den information som företagaren delar med sig av, samt 

den information som banktjänstemannen använder. Tidigare forskning har bekräftat att 

banken använder sig av hård, mjuk och frivillig information, dock undanhåller företagaren 

information som kan vara av intresse för banken (Bruns & Fletcher, 2008; Moro, Fink, & 

Kautonen, 2014). Därmed är det intressant att fånga skillnaderna informationsdelningen. 

 Vilken information anser du vara viktig att ge banken inför ett lån? (5a) 

 Vilken sorts information använder ni vid kreditbedömningen? Och vart kommer den 

ifrån? (5b) 

(6a) och (7a) handlar om hur företagarna förbereder sig inför en lånediskussion och hur 

företagarna inhämtar information från olika delar av företaget som kan vara relevanta för 

en kreditgivare. Det är viktigt att företagaren har kompetensen att utvärdera den 

informationen som utvinns och ha förståelse om den är relevant för en kreditgivare. 

 Hur förbereder ni er inför en låndiskussion med långivare? (6a) 

 På vilka sätt utvärderar ni er informationen som ni utvunnit från ert företag som 

kan vara av betydelse för kreditgivaren? (7a) 
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Från bankens perspektiv är frågorna (6b, 7b, 8b, 9b) intressanta att få svar på eftersom att 

de syftar på den information företagaren förmedlar till banken, samt vilken information 

banken behöver och hur banken agerar om de anser att informationen är svag. Tidigare 

studier har funnit ett samband mellan informationen företagaren förmedlar och bankens 

uppfattning om företagarens kompetens (Moro, Fink, & Kautonen, 2014). Tidigare 

litteratur har även ett funnit samband mellan banktjänstemannens kompetens och dennes 

värdering av företagets förmedlade information (Deakins & Hussain, 1994). Därmed är 

dessa frågor relevanta för att fånga kompetensskillnader i informationsutbytet.  

 Vilken information får ni? (6b) 

 Hur skaffar ni informationen som ni inte får ut från företaget? (7b) 

 Hur tar ni hänsyn till er kreditpolicy vid en kreditbedömning? (8b) 

 Vad krävs av dig som kreditbedömare för att göra en bra bedömning? (9b) 

Risk 

Den andra aspekten är risk. Frågorna som ställs angående risk är för att kunna skapa sig en 

uppfattning om respondenternas riskprofil. Riskprofilen är en stor del av kreditbedömning 

och kan därför ha ett stort utslag, vilket gör frågorna relevanta.  (10a) och (11a) handlar om 

låntagarens förståelse för risken och deras handlingar för att minska den. Tidigare forskning 

har kommit fram till att utlämnande av både mjuk och frivillig information kan minska 

risken vid belåning, eftersom att den asymmetriska informationen reduceras (Broomé, 

Elmér, & Nylén, 1998; Bruns, 2004). Därmed är det intressant att se om låntagaren har 

kompetensen att aktivt visa sitt företag för långivaren, samt att den förmedlade 

informationen är tillförlitlig.  

 Försöker ni aktivt att visa för långivare att de kan lita på den information som ni 

tillhandahåller dem? Om ja, på vilket sätt? (8a) 

 Vad tror ni påverkar långivarens riskbedömning av ert företag? (9a) 

(10b, 11b, 12b) syftar på vilka riskbedömningsmetoder bankerna använder och hur de 

kompenserar för risken som finns vid utlåning till SME, men även hur risken kan bero på 

låntagaren inkompetens att leverera information. Enligt Bruns (2004) finns det egenskaper 

hos företag som påverkar sannolikheten för framgång och som kreditbedömaren tar hänsyn 

till vid den riskbedömningen av företaget, såsom den allmänna riskbenägenheten för 

företaget, kompetensen inom affärsprojekt, företagarens personliga erfarenhet och nivån av 
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säkerheter. Dessa frågor viktiga att få svar på, eftersom att en ökad risk kan vara ett resultat 

av att förståelsen för vad som anses vara viktig information mellan parterna brister. 

 Vilka riskbedömningsmetoder använder ni vid en kreditvärdering? (10b) 

 Hur kompenserar ni för de risker som kan uppstå vid en kreditbedömning? 

Exempelvis konkurs, informationsasymmetri, opportunistiska beteenden. (11b) 

 Kan företagares brist på kompetens vara en riskfaktor vid kreditbedömning? 

(12b) 

Kompetens 

Tredje aspekten är kompetens. Frågorna som ställs angående kompetens handlar om hur 

respondenterna uppfattar motpartens kompetens samt vikten av kompetens vid en 

kreditbedömning. Fråga (10a) och (13b) ställs för att se om låntagaren har en nära eller 

distanserad relation till kreditgivaren. Enligt Moro, Fink, & Kautonen (2014) kan en nära 

relation minska informationsasymmetrin och öka kunskapen om parternas verksamheter. 

 Vilken relation har du till kreditgivaren? (10a) 

 Hur ser er relation ut med individer på företag inför och under kreditbedömningen? 

(13b) 

Även (11a) och (14b) är frågor som kan uppvisa kompetensskillnader, eftersom att 

förståelsen och kommunikationen i relationen, leder till långivaren eller låntagaren förstår 

om vad som är viktigt i kreditbedömningen.  

 Hur tror ni relationen mellan er och långivare inverkar på förståelsen och utfallet 

av kreditvärderingen? (11a) 

 Hur tror ni relationen inverkar på er uppfattade kompetens om företagaren? (14b) 

(12a) och (15b) är frågor som handlar om hur man uppfattar varandras kompetens. Dessa 

frågor är centrala för att fånga kompetensskillnader, eftersom att om parterna har olika 

uppfattning om vad som är centralt beträffande kompetens i en kreditvärdering, kan det 

påverka utfallet.  

 Hur uppfattar ni kreditgivares kompetens i fråga om bedömning av ert företag? 

Och hur tror ni den påverkar kreditbedömningen? (12a) 

 Vilken kompetensnivå anser ni att företag har inom kreditbedömning? (15b) 
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Även (13a) och (16b) är frågor som kan uppvisa kompetensskillnader, eftersom att 

förståelsen och kommunikationen i relationen, leder till långivaren eller låntagaren förstår 

om vad som är viktigt i kreditbedömningen.  

 Hur tror ni relationen mellan er och långivare inverkar på förståelsen och utfallet 

av kreditvärderingen? (13a) 

 Hur tror ni relationen inverkar på er uppfattade kompetens om företagaren? (16b) 

Frågorna (14a) och (17b) ställs för att se individens ställning till kompetens och hur den 

personliga kompetensen kan påverka kreditvärderingen. 

 På vilket sätt känner ni att er kompetens påverkar kreditbedömningen? Exempelvis 

att ge information, kommunicera och skapa förståelse (14a) 

 Hur tror ni att er kompetens kan påverka en kreditbedömning? Exempelvis 

kompetensen att kommunicera, informera företagaren och skapa förståelse. (17b) 

(15a) och (18b) relaterar till information, och hur kompetensen kan spela en roll i 

informationsutbytet. Studier visar att långivaren anser att låntagaren är kompetent om hen 

frivilligt utlämnar information (Moro, Fink, & Kautonen, 2014). 

 Kan er kompetens öka möjligheterna att förstå vilken information som är 

betydelsefull för kreditbedömningen? Om ja, på vilket sätt? (15a) 

 Kan er kompetens öka möjligheterna att utvinna information som är betydelsefull 

för kreditbedömningen? Om ja, på vilket sätt? (18b) 

Kompetensskillnader 

Slutligen ställs frågor angående respondenternas uppfattning om kompetensskillnader och 

dess inverkan på kreditbedömningen. Kompetens är ett komplicerat begrepp, där 

innebörden av ordet beror på vem det är man frågar (Le Deist & Winterton, 2005). Det är 

därför som det blir viktigt att fånga vad långivare och låntagare associerar med begreppet 

kompetens, vilket kommer besvaras genom frågorna (16a) och (19b). 

 Vad tror ni långivare menar med kompetens och vad menar ni? (16a) 

 Vad tror ni låntagare menar med kompetens och vad menar ni? (19b) 

Vidare säger Le Deist & Winterton (2005) att kompetens är beroende av vilken kontext 

man befinner sig i och att det enbart är en del kompetens som kan användas i olika 

situationer. Då låntagare och långivare befinner sig i olika branscher samt har olika 

yrkesroller gör kontexten att det kan uppstå kompetensskillnader. Fråga (17a) och (20b) 
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ställs, eftersom att de skapar en inblick i låntagares och långivares syn på 

kompetensskillnadernas existens. 

 Tror ni att det finns kompetens skillnader som kan försvåra er förståelse av 

kreditbedömningen? (17a) 

 Upplever ni att det kan uppstå skillnader i kompetens mellan er och låntagare som 

kan försvåra er förståelse av företaget? (20b)  

Tanken bakom fråga (18a) och (21b) är att ett konkret exempel på en kreditbedömning där 

kompetensskillnader påverkade är relevant, då det inte bara bygger på hypotetiska 

antaganden, utan det ger respondenterna en chans att koppla det till verkligheten.  

 Finns det exempel på kreditbedömningar där det blev tydligt att det fanns skillnad 

i kompetens mellan er och kreditgivare som påverkade kreditbedömningen? (18a) 

 Finns det exempel på kreditbedömningar där det blev tydligt att det fanns skillnad 

i kompetens mellan er och långivare som påverkade kreditbedömningen? (21b) 

Slutligen kommer fråga (19a) att ställas till låntagare för att skapa en diskussion och 

återigen låta respondenten koppla till verkligheten. 

 Kan ni beskriva er senaste lånediskussion? (19a) 

Sammanfattningsvis är detta ett ramverk som kommer att användas för att styra 

intervjuerna mot de aspekter som vi har identifierat som relevanta. Beroende på hur 

intervjuerna utformar sig, kan andra frågor att ställas och vissa av frågorna kan modifieras 

eller tas bort. Det är i linje med en semistrukturerad intervju, där det lämnas utrymme för 

respondenten att vara med och styra intervju i en riktning som den känner är relevant 

(Bryman & Bell, 2015). Samtidigt garanterar vi att det som diskuteras har koppling till de 

fyra aspekterna i forskningmodellen. 

4.2.3 Urval 

Vid användning av en kvalitativ intervju, uppsöks respondenterna utifrån en målinriktad 

fokus. Forskaren har i åtanke att respondenterna ska ha egenskaper och kunskaper om ett 

specifikt ämne eller område. Målet är att respondenterna ska kunna redogöra för det som 

forskaren ställer frågor om. Detta kan utgöra egen erfarenhet, teoretisk kunskap eller en 

unik inblick (Denscombe, 2016). Mängden intervjuer utförs tills forskaren anser att 

informationen är tillräcklig för att kunna tolkas eller förklaras.  Förhoppningsvis ser 
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forskaren underliggande mönster i svaren som respondenterna ger och kan utifrån mönstret 

komma fram till en slutsats (Denscombe, 2016). I denna studies fall, blir målet att finna ett 

mönster mellan långivaren och låntagarens svar. Svårigheten är att koppla ihop svaren 

eftersom banktjänstemän och företagare uttrycker sig på olika sätt, samt att respondenterna 

kan tolka frågorna på olika sätt. Det kan dessutom vara problematiskt eftersom att 

låntagaren och långivaren inte pratar om samma fall. Därmed är det viktigt för oss att 

använda oss av en semistrukturerad intervjuform för att fånga kompetensskillnader i 

respondenternas svar och sätt att svara på frågorna som ställs. 

Studiens respondenter omfattas av banktjänstemän och ekonomiansvariga i SME. För att 

kunna tolka svaren från respondenterna och samla in information som kan öppna upp ett 

mönster kring kompetensskillnader, behöver urvalet bestå av två sidor. Vidare kommer tre 

respondenter från respektive sida av processen att intervjuas, d.v.s. tre banktjänstemän och 

tre från SME, antingen med titeln ekonomiansvarig eller VD. Anledningen till att enbart 

tre respondenter från vardera sidan intervjuas, beror på resursbegränsningarna som råder, 

exempelvis tidsramen för uppsatsen. Enligt Denscombe (2016) är det nödvändigt att göra 

begränsningar i urvalets storlek utifrån resurser. Forskare måste göra en avvägning och 

hitta den storlek på urvalet som är optimal utifrån studiens resurser. Studien skulle kunna 

använda sig av två respondenter på varje sida eller fyra och uppåt, dock ansågs två 

respondenter inte kunna ge samma djup som tre respondenter. Med två respondenter skulle 

det antingen bli skillnader eller ingen skillnad. Med tre respondenter kan man finna att en 

sida väger tyngre än den andra. Att fyra eller fler respondenter inte användes beror på den 

extra tid som krävs när man gått från tre respondenter på respektive sida till fyra. På grund 

av tidsramen som råder är det optimala antalet tre respondenter från vardera sidan.  

Tidigare studier har visat att SME har en tendens att undanhålla information och 

banktjänstemän har olika metoder för att fånga informationen och kompensera för den 

(Bruns, 2004). Dessa faktorer skapar grunden till kompetensskillnader, och därmed ingår 

SME i vårt urval. SME utgör ett stort spann av branscher, vilket kan utmärkas i 

respondenternas svar. Därmed finns risken att olika SME har olika kompetens om 

kreditbedömningsprocessen. Därmed kommer studiens respondenter utgöras av liknande 

SME företag, d.v.s. företag som verkar inom industri och tillverkningsbranschen. 

Anledning till urvalet beror på att vissa branscher inte behöver genomgå en 
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kreditbedömningsprocesses i så stor utsträckning, exempelvis SME som befinner sig i 

tjänstebranschen. 

I denna studie utgår vi från Europakommissionen definition av SME, d.v.s. att företaget 

ska ha färre än 250 anställda, ha en årsomsättning som inte överskrider 50 miljoner euro 

eller en årlig balansomslutning under 43 miljoner euro (Europakommissionen, 2017). 

Studien utgörs av SME som är privatägda, eftersom att det bör finnas viss grad av 

finansieringsbehov från SME:s sida. Därmed försvinner tillgången till aktiekapital från 

SME:s sida som är en alternativ finansieringsmetod.  

 Vårt urval utmärks av ett kriterieurval. Våra kriterier lyder:  

 Kreditbedömaren ska ha erfarenhet och utfört en kreditbedömning av ett SME 
företag. 

 Kreditbedömaren ska arbeta på en bank. 
 Företaget ska vara ett små till medelstort företag. 
 SME företaget ska ha genomgått en kreditbedömning. 

4.3 Respondenter 
Studiens respondenter kommer att vara anonyma eftersom att alla haft detta som önskemål. 

I studien medverkande sex respondenter, tre personer från olika banker och tre personer 

från olika SME. Bankernas respondenter kommer benämnas enligt följande: bank A, bank 

B, bank C. SME:s respondenter kommer benämnas: företag A, företag B, företag C. Nedan 

kommer en kort presentation av respondenterna. 

 I bank A intervjuades en medelålders kvinna med titeln Företagsrådgivare. 

 I bank B intervjuades en medelålders man med titeln Bankdirektör.  

 I bank C intervjuades en medelålders kvinna som har titeln Småföretagsrådgivare. 

 I företag A intervjuade en äldre man som har titeln VD. 

 I företag B intervjuades en medelålders man med titeln Ekonomiansvarig 

 I företag C intervjuades en medelålders man med titeln Controller. 
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4.4 Reliabilitet och validitet 
Begreppen reliabilitet och validitet måste uppmärksammas vid en vetenskaplig forskning. 

Med begreppet reliabilitet menas tillförlitligheten hos den metod som används, medan 

validitet anger att man mäter det forskaren avser att mäta. Vid forskning ska metoder, mått 

och variabler vara valida och reliabla för att vara passande och brukbara (Ejvegård, 2009). 

4.4.1 Reliabilitet 

Uppsatsens reliabilitet avser att uppnå ett vetenskapligt trovärdigt resultat. Detta utförs 

genom de allmänna och etiska regler som stadgats, men även att respondenterna får se hur 

och vad för information som tagits med i uppsatsens analysdel. En ytterligare aspekt är att 

några av respondenterna har bett om att få ta del av studien när den är klar, vilket vi har 

godkänt. 

En annan aspekt som Bryman & Bell (2015) tar upp är överförbarheten, d.v.s. om studiens 

resultat går att överföra till andra miljöer. Om studien skulle utföras i ett annat område, 

skulle den troligtvis ge liknande resultat, eftersom att studien utgår från liknande 

situationer, där en kreditgivare försöker värdera en kredittagare. Kreditgivaren behöver 

nästintill alltid använda sig av samma metoder för alla kredittagare, för att skapa sig en bild 

av verksamheten/företagaren. Dock finns en nackdel, vilket är den kunskap och kompetens 

som kreditgivaren besitter, men även kunskapen som kredittagaren besitter, vilket kan 

variera beroende på geografiska, kunskapsmässiga och branschmässiga aspekter. 

Den sista aspekten under reliabilitet är uppsatsen möjlighet att styrka och konfirmera. Detta 

menas att forskaren inte låter sina egna åsikter och teoretiska utgångspunkt inverka på 

undersökningsmetoderna och slutsatserna (Bryman & Bell, 2015). Detta har vi tagit hänsyn 

till genom att vara försiktiga vid tolkningsskedet av uppsatsen. Eftersom att en kvalitativ 

uppsats handlar om tolkningar kan det vara svårt att avstå från egna åsikter, dock har vi 

försökt att vara objektiva vid kopplingen mellan det empiriska materialet och 

reslutat/analysdelen. Detta har vi tagit hänsyn till genom att vara försiktiga vid 

tolkningsskedet av uppsatsen.  

4.4.2 Validitet 

För att skapa validitet avser det att forskaren mäter det som skall mätas. I en kvalitativ 

uppsats handlar validiteten om metoden som använts hos forskaren. Det kan vara 
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insamlingsmetoden och användandet av materialet som samlats in. Därtill är det forskarens 

kunskap som spelar in, detta genom användandet av materialet och tolkningarna 

(Denscombe, 2016; Sörenssen & Olsson, 2011). Detta har studien tagit hänsyn till 

genomgående under uppsatsen. Redan i problemformuleringen, studiens metod och 

modellavsnittet, har vi försökt att skapa en insikt att kompetensskillnader kan påverka 

kreditbedömningen. I de olika delar av modellen har vi dragit egna slutsatser om hur 

kompetensskillnader kan påverka exempelvis informationen som används vid 

kreditvärderingen. För att sedan fånga kompetensskillnader har en intervjuguide upprättats. 

Genom att operationalisera modellen och argumentera för varje fråga som ställts, har vi 

konverterat modellen till empiriska frågor som gjort att vi mäter det vi avser att mäta. Ett 

problem som kan uppstå ligger i respondenternas svar. Ibland förstår respondenterna inte 

frågorna eller kan förklaringarna mynna ut i att de svarar på något annat. Dock har hänsyn 

tagits till detta, då utformningen av intervjuguiden ingår i den semistrukturerade metoden, 

och genom detta har vi kunnat vägleda de i rätt bana igen. Därtill har respondenterna fått 

tagit del av intervjuguiden innan intervjutillfället, samt att materialet spelats in för att inte 

feltolkningar ska uppstå.  

4.4.3 Analysteknik 

Vår intervjuguide var utformad utifrån vår modell, vilket skapade en informell 

kategorisering av det empiriska materialet redan under intervjuerna. Därmed förenklades 

kategoriseringen av det empiriska materialet. Vi valde att spela in intervjuerna för att inte 

missa några viktiga aspekter respondenterna tog upp och eftersom att vår intervjuguide var 

semistrukturerad, fördes en hel del diskussioner.  

Därtill transkriberades materialet ordagrant för att inte missa några viktiga aspekter. 

Eftersom att respondenterna inte alltid svarade direkt på frågan som ställdes, var det viktigt 

för oss att även transkribera deras följdtankar, på grund av att respondenterna ibland råkade 

svarade på en annan fråga samtidigt, men som tillhörde en annan kategori.  Efter 

transkriberingen sammanställdes materialet och kategoriserades noggrant utifrån 

information, risk, kompetens och kompetensskillnader. Det hände ibland att frågor som 

exempelvis ställdes om information, fick ett svar som slutligen handlade om kompetens. 

Dock var det lätt att om kategorisera deras svar eftersom transkriberingen gjordes 

ordagrant.  
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Efter kategoriseringen skapades koder. Under kategorin information exempelvis, finns 

koderna: Hård information, mjuk information och frivillig information. Därmed 

sammanställdes respondenternas svar utifrån dessa koder. Koderna gjorde det enkelt att 

sedan skapa en analys av respondenternas uttalanden. Samtliga argument som tala för eller 

emot vår modell togs med i analysen, för att skapa en trovärdighet. Vi har dessutom 

identifierat motsägelser, som även dessa är presenterade i analysen.  

Slutligen har vi genomgående i analysen tagit hänsyn till vi inte har fått chansen att 

observera en hel kreditbedömningsprocess, utan intervjuat två oberoende parter i en 

beroende process. Det har medfört att vi varit försiktiga i tolkning skedet, och tagit hänsyn 

till att parterna inte kan kopplas samman i vissa situationer. 

4.5 Etiskt beaktande 

Det finns ett antal etiska principer att ta hänsyn till i alla relationer mellan individer, vilka 

är autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada samt rättviseprincipen. 

Autonomiprincipen handlar om respekten för andras integritet. Detta betyder att forskaren 

ska beakta människors hänsyn till självbestämmande, samt respektera människors egen 

position för information (Sörenssen & Olsson, 2011). I denna studie är respondenterna 

anonyma för att skydda både individens samt verksamhetens integritet (Bryman & Bell, 

2015). Vid transkriberingen av information, har vi med hänsyn tagen till respondenten 

återberättat personens information. Godhetsprincipen handlar om att göra gott och 

motverka skada (Sörenssen & Olsson, 2011). Studien tar hänsyn till denna princip genom 

att på ett tillförlitligt sätt återberätta respondenternas information, samt komma fram till ny 

kunskap. Detta sker genom att kombinera teori och respondenternas information. Principen 

att inte skada, handlar om att ta hänsyn till den information som utvinns av respondenterna 

och att man inte använder informationen på ett skadligt sätt (Bryman & Bell, 2015). Detta 

sker genom att inte offentliggöra information som respondenterna anser vara privat eller 

avslöjande om respondentens identitet. Den sista principen är rättviseprincipen, vilken 

handlar om att respondenterna behandlas lika. I denna studie behandlar vi alla respondenter 

lika, d.v.s. det kvittar om det är en man eller kvinna, storlek på bank eller företag. Samma 

frågor ställs till respondenterna för att skapa en rättvis bild (Sörenssen & Olsson, 2011).  

Samtyckeskravet, konfidentialitetskrav samt nyttjandekravet är krav som försökts 

uppfyllas. Respondenterna i uppsatsen har haft rätten att besluta om sin anonymitet. Innan 
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intervjuerna har respondenterna fått information om syftet med uppsatsen, samt 

information om intervjuns tillvägagångssätt (Sörenssen & Olsson, 2011; Bryman & Bell, 

2015). Uppgifter från intervjun såsom bandinspelning och transkribering har behandlats 

med hänsyn tagen till respondenten och varit obehöriga för andra personer. Dessutom har 

upp0gifterna som samlats in enbart använts för forskningsändamål. 
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5 Resultat och analys 
Nedan presenteras en analys av empirin utifrån modellen. Presentationen är strukturerad i 

enlighet med vår modell, där långivarens och låntagarens syn på information, risk, 

kompetens och kompetensskillnader analyseras. Till att börja med analyserar vi bankens 

perspektiv, och övergår sedan till SME:s perspektiv. Slutligen upprättas en 

sammanställning av perspektiven. 

5.1 Bankens syn på information 
Bankerna beskriver kreditbedömningsprocessen som svår att standardisera, eftersom att 

företag är uppbyggda och utformade på tillsynes olika sätt. Bankerna är eniga om att det 

finns två faktorer som är standardiserade, SME:s återbetalningsförmåga och säkerställandet 

av krediten. Enligt vår modell utgår kreditbedömningsprocessen från en kreditgivares 

bedömning av ett företags återbetalningsförmåga och nämner dessutom att säkerheter samt 

ränta är metoder för att kompensera för risken. 

Bank B beskriver att varje kreditbedömning börjar med ett möte, där företagaren förmedlar 

de behov som finns, för att sedan försöka fundera ut en bra lösning för både kund och bank. 

Med bra lösning menar respondent B, vilken typ av kreditform som kan vara relevant i 

situationen. Därefter görs en analys av företagaren, vilket utförs i ett 

kreditberedningssystem som finns tillgängligt elektroniskt på banken. Vår modell beskriver 

att krediter har visat sig vara den viktigaste externa källan för att finansiera kapitalbehov i 

företag, men påpekar att det i allmänhet är svår att erhålla sådana lån. Bankerna menar att 

det finns många aspekter att undersöka innan man blir beviljad finansiering, vilket företag 

oftast inte är medvetna om.  I vår modell förklaras just detta genom agentteorin, där 

utlåningsförhållandet mellan kreditgivare och SME bygger på att långivaren (Principal) har 

att ta itu med en låntagare (Agent) som är mer medveten om sin egen förmåga.  

Slutsatsen är att banker och SME har ett förhållande, där SME är i behov av finansiering. 

Problemet ligger i förståelsen för varandras intressen. En företagare har bättre insikt i sin 

bransch, medan banken har insikt i sin bransch, d.v.s. att parterna har kompetens inom sitt 

område och sin kontext. Därmed kan det finnas en skillnad i kompetensen, vilket beror på 

personliga egenskaper, kunskap och kompetensen inom kontexterna. 
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5.1.1 Hård information 

Enligt bankerna grundar sig nästintill alla lånebeslut på hård information. Bankerna menar 

att man analyserar lönsamheten, resultatet och kassaflödet, för att se om företag kan betala 

tillbaka krediten. Bankerna gör en analys av företag, vilket sker i ett 

kreditberedningssystem som finns tillgängligt elektroniskt på banken. I systemet tar man 

in uppgifter om företaget och bokslutet, men även information från exempelvis UC och 

Bolagsverket. Vår modell håller med bankerna, d.v.s. att kreditgivare utgår från hård 

information för att analysera återbetalningsförmågan. Detta sker eftersom hård information 

är enkel att samla in, lagra och utvärdera. Bank A och B anser att det som behövs från 

företagets håll är en framåtriktad budget, vilket är i linje med teorin som anser att 

kreditbedömaren gör en analys för kommande intäkter. Vidare beskriver bank A att SME 

måste kunna förklara och argumentera för budgeten så att den får en viss trovärdighet. Även 

bank C nämner att det är viktigt att det finns en trovärdighet i informationen som samlas 

in.  

Sammanfattningsvis baserar sig hård information på finansiell information, vilket bankerna 

använder för att utvärdera återbetalningsförmågan. Bankerna menar att hård information 

används för att värdera företagets kompetens inom den bransch de verkar i, vilket framgår 

i kassaflöde, lönsamhet och resultat. Det är även viktigt att företagaren har kompetensen 

att kunna förklara och argumentera för sina siffror, eftersom att det är ytterligare ett tecken 

på att man har ekonomisk förståelse och kompetens inom sin bransch. Det kan även vara 

så att trovärdigheten för siffrorna ökar om företagaren har dessa kompetenser. Dessutom är 

det viktigt att kreditgivaren kan förstå förklaringarna som ges av företagaren angående 

siffrorna som diskuteras. 

5.1.2 Mjuk Information 

Enligt bank A kan mjuk information spegla företagaren vid en kreditbedömningsprocess. 

Bank A menar att det handlar om rådgivarens magkänsla om företaget, uppfattning om 

företagaren, där man analyserar företagarens kompetens inom sin verksamhet. Inom den 

mjuka informationen tar respondenten i bank B hänsyn till företagarens bakgrund, 

personliga erfarenhet och tidigare bedrifter. Enligt modellen förvärvas denna information 

till stor del genom direktkontakt med företagaren och är en viktig aspekt för att minska 

informationsasymmetrin mellan parterna. Bank A berättar att det är genom företagarens 
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historiska beslut, marknadsläge och tidigare resultat, som de får en uppfattning om 

företagarens kompetens. För att få tillgång till den mjuka informationen behövs en nära 

kontakt med företagaren. I modellen beskrivs det att en nära relation till SME, kan vara till 

fördel för en rättvis bedömning, d.v.s. att kreditgivarens uppfattning om SME:s kompetens 

ökar.  Modellen tar även upp att en nära relation kan skapa möjligheter för kreditgivaren 

att förstå Vd:ns och företagsledningens kompetens och kompetensen inom olika 

affärsprojekt. Till skillnad från bank A, anser bank B att typerna av information som man 

använder sig av beror på komplexiteten i ärendet, d.v.s. att mängden information skiljer sig 

i olika ärenden. Exempelvis, har man en god relation till företaget, finns det inte någon 

anledning att göra en analys av företagaren. Enligt vår modell kan en nära relation mellan 

låntagare och långivare minska informationsasymmetrin, moral hazard och 

agentproblemen. Vidare anser bank C att det viktigaste är att man känner en tillit till 

företagaren, d.v.s. att den information som samlats in har en trovärdighet. Trovärdighet är 

att skapa en uppfattning genom den kunskap som företagaren påvisar i interaktionerna 

mellan banken och företagaren. Bank C beskriver att hon försöker vara som ett bollplank 

till företagarna för att skapa en öppen dialog, vilket möjliggör informationsdelgivning 

mellan parterna. Därmed har bankerna olika syn på vad mjuk information är och hur den 

används, vilket kan bero på deras erfarenheter och kompetens. Både bank A och C upplyser 

dessutom att om man själv inte har kompetensen inom en bransch, företagsidé, etc., finns 

det alltid någon inom banken som har kompetens inom området.  

Sammanfattningsvis tar bankerna hänsyn till företagarens personliga erfarenheter, tidigare 

bedrifter samt dennes bakgrund. Tolkningen är att bank A, använder sig av många olika 

metoder för att samla in mjuk information, vilket kan bero på personens kompetens i 

informationsutvinningen. I bank B handlar det istället om hur relationen är, d.v.s. ju längre 

relation parterna har haft, ju skarpare uppfattning om företagaren har banken kunnat skapa. 

Vid kortare relationer kan det vara viktigare att ha en kontinuerlig dialog med företagaren 

för att skapa sig en förståelse för företaget. Därmed kan det både finnas en risk vid längre 

som kortare relationer, eftersom att vid en lång relation kan informationsutvinningen 

hämmas på grund av bristande dialog, medan vid en kortare relation har man inte hunnit 

skapa förståelsen/informationen om företaget. Till skillnad från bank A och B, anser bank 

C att det är just vid interaktionerna med företagare som en uppfattning om deras kunskap 

utvisar sig. Detta sker i form av tilliten till företagaren, d.v.s. om banken inte känner tillit 
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och trovärdighet i den mjuka informationen kan kreditvärderingen påverkas negativt. Detta 

kan bero på att företagaren inte har kompetens att leverera information som bankerna är i 

behov av. 

5.1.3 Frivillig information  

Bank A berättar att företagare delar med sig av information frivilligt, utan att man behöver 

påpeka att den är relevant för kreditbedömningen, exempelvis köpekontrakt osv. 

Respondent A menar att det sällan är att hon upptäckt att någon ljugit för henne, dock har 

det hänt att man undanhållit information, men oftast omedvetet. Enligt vår modell är detta 

ett tecken på en ”god” företagare som har kompetensen att förmedla relevant information 

till kreditbedömaren. Dock kan det omedvetna undanhållandet av information bero på 

bristande kompetens, vilket enligt teorin kan leda till svårigheter att värdera företaget. Det 

kan även vara ett tecken på en ”dålig” företagare som undanhåller information av 

egenintresse för att skapa ett bättre intryck. Bank B menar att få tillgång till information 

från företagaren är inga problem, dock behöver man oftast fråga annars får man inte 

informationen. Detta då företagare inte riktigt vet vad som är relevant för kreditbedömaren. 

I detta fall spelar istället både kreditgivarens och kredittagarens kompetens in som den 

avgörande faktorn till frivillig information. Bank C har inte upplevt att någon kund valt att 

undanhålla information, eftersom att det är i företagens intresse att få finansiering. Enligt 

respondent C är frivillig information kopplad till trovärdighet och tillit. Skapas inte dessa 

känslor vid mötena med en företagare, kommer de inte bli beviljade lån. 

Slutsatsen är att det finns skillnader mellan bankerna angående frivillig information. Bank 

A anser att företag delar med sig av frivillig information, medan bank B antyder att man 

måste ställa frågor för att få tillgång till information. Bank C kopplar frivillig information 

till tilliten i relationen och genom tilliten förmedlas information. Tolkningen är att i bank 

B:s fall, anser man att företagaren saknar kompetens att förmedla frivillig information och 

där spelar kreditbedömarens kompetens alltmer in för att få tillgång till informationen. 

Gentemot respondent B, tror respondent A att företagaren har förmågan att utlämna frivillig 

information som kan vara relevant för kreditbedömningen. Slutligen anser bank C att det 

handlar om relationen, där respondenten kan använda sin kompetens för att utvinna frivillig 

information i den öppna dialog som förs med företagaren. 
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5.1.4 Kreditpolicy och kompetens 

Bank A menar att all information sammanställs och genom sin erfarenhet skapas en känsla 

om företagaren som leder till ett utfall av kreditbedömningen. Utfallet av 

kreditbedömningen görs i enlighet med kreditpolicyn. Policyn antyder att alla ärenden ska 

presenteras och förklaras, dock görs ibland avsteg från policyn, vilket kräver tydlig 

dokumentation och motivering. I bank B anser de att kreditpolicyn influerar i allt arbete 

inom banken. Bank C medger också att kreditpolicy är viktig inom banken, men det finns 

möjlighet att som rådgivare göra avsteg från kreditpolicyn. Men för att göra avsteg krävs 

det att avsteget gås igenom, dels av en bedömningsgrupp, dels av andra rådgivare. I vår 

modell beskrivs att en banks kreditpolicy tar hänsyn till regelverk och påverkar både 

kreditvärderingen och kredithanteringen. Kreditpolicyn skapar en grund för att fatta beslut, 

men trots riktlinjerna används olika bedömningsmetoder för liknande företagare. Vidare 

säger modellen att i kreditpolicyns frånvaro, gör banktjänstemännen sina egna 

bedömningar. Bedömningarna baseras på tidigare erfarenheter och kunskap, d.v.s. 

kreditbedömaren skapar sina egna riktlinjer för sitt beslutfattande om kreditgivning.  

Tolkningen som kan göras angående ovanstående diskussion är att kreditpolicyn influerar 

i högsta grad i en kreditbedömning, dock spelar kompetensen in vid förklaringen och 

motiveringen av avstegen. Det finns inga skillnader mellan bankerna avseende 

kreditpolicyn, utan bankerna är eniga om kreditpolicyns påverkan på beslut som tas. Det 

finns ingen anknytning till vår modells antagande om att kreditpolicyn åsidosätt. 

Bank B anser att erfarenhet och kompetens är av mycket stor betydelse vid en 

kreditbedömning. Respondenten menar att som rådgivare lär du dig av alla tidigare 

upplevelser, exempelvis där det har blivit fel. Dessa erfarenheter är ovärderliga, eftersom 

det ger lärdom om olika varningssignaler som man ska ha koll på. Bank A anser att 

magkänsla blir starkare med åren och där spelar erfarenheten och kompetensen in.  Bank C 

anser att kompetens och erfarenhet är viktigt. Genom erfarenhet lär man sig vilka frågor 

som ska ställas för att få ut den information som man letar efter. Samtidigt säger 

respondenten att genom erfarenhet lär man sig också vilka kreditlösningar som är optimala 

för olika företag. Exempelvis vid ett lastbilsköp kan man se att leasing är ett bättre alternativ 

än ett köp. Detta då företagaren eventuellt inte har ekonomin som krävs för att betala av 

lånet men har ekonomin att klara av leasingbetalningar. Respondenten lägger till att 

bedömningar alltid görs av flera rådgivare, vilket hon anser vara bra då det utökar 
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kompetensen och erfarenheten som ligger till grund för bedömningen.   

Sammanfattningsvis är kompetens och erfarenhet en viktig faktor för att skapa information 

enligt bankerna, d.v.s. att ställa rätt frågor till företagaren. I bank B lär man sig av fel man 

tidigare gjort, vilket ger lärdom och kompetens, medan i bank A handlar kompetensen om 

att intuitionen blir starkare, och därigenom påverkar kreditbedömningen. Bank C tror att 

det handlar om att ställa rätt frågor och att hitta kreditlösningar som är optimala för 

företagaren. Bankerna skiljer sig åt vid uttalandet om hur erfarenhet och kompetensen 

spelar in i kreditbedömningen. Att ta lärdom av sina fel, kan få negativa konsekvenser för 

kredittagaren i form av att inte bli beviljat lån. Dock kan frågor vara ett bra sätt att skapa 

en dialog, och i den utvinns information som kan påverka kreditbedömningen positivt. 

5.2 Bankens syn på risk 
Bankerna arbetar med risk på likartade sätt. Bankerna använder sig av datoriserade system 

för att göra beräkningar om risk. Genom strikta mallar som finns i systemen, säkerställer 

bankerna att finansinspektionens direktiv och regler följs, samtidigt som det säkerställer att 

riskbedömningar inom en och samma bank utförs på samma sätt. Informationen som 

används baserar sig till stor del på hård information, d.v.s. bokslut, resultaträkning och olika 

flödesanalyser man tillhandahåller från företagen. Användning av mjuk och frivillig 

information skiljer bankerna ifrån varandra. Bank A menar att de inte har användning av 

mjuk information vid en riskbedömning, utan det används i andra delar av 

kreditbedömningsprocessen. Bank B och C påpekar att de har användning av mjuk och 

frivillig information vid en riskbedömning. Enligt bank B och C ingår företagarens 

kompetens i riskbedömningen. Vidare medger bank B att man tar hänsyn till kundstruktur, 

leverantörstruktur och marknad vid en riskbedömning. Bank B tillägger att mängden och 

typen av information kan variera beroende på storleken av företaget, eftersom vid ökning 

av storlek på företaget, ökar även kraven på informationsdelgivning från företagarens sida. 

Resterande banker nämner inte detta, dock kan det bero på positionerna inom respektive 

bank som respondenterna besitter. Vidare använder alla tre banker sig av information som 

man får från tredje part. Främst antyder respondenterna att man använder sig av UC som 

levererar en fullständig kreditanalys på företaget, d.v.s. betalningsanmärkningar osv. 

Respondenterna har dessutom användning av exempelvis bolagsverket, där de finner 

information om ägarstruktur och vem det är som har de ledande positionerna i företaget.  



 

50 

 

Samtliga respondenter menar att om information uteblir, går man inte vidare i ärendet, 

samtidigt menar respondenterna att utebliven information skulle medföra en ökad risk. 

Bank A beskriver att det finns lägen då man tror sig ha rätt information, men efter ett tag 

visar det sig att så inte var fallet. Dock påpekar respondent A att lån till företag går under 

andra regler jämfört med privatpersoner. Ett lån till företag kan dras tillbaka mycket lättare 

och man har även årliga uppföljningar för att se till att företaget sköter sig. Respondenten i 

bank C menar att företagare oftast inte har full förståelse för den ekonomiska sidan av 

företaget, d.v.s. att kompetensbristen blir tydligare när det börjar gå sämre för företaget. 

När det börjar gå sämre för företaget brukar även informationen man delger banken minska, 

vilket är en tidpunkt då det ligger i företagets intresse att faktiskt utlämna information. 

Utlämnar företagaren information kan banken antagligen hjälpa och eventuellt hitta 

alternativa lösningar som gör att företaget klara sig. 

Bank B och C hävdar att om risken anses vara hög i företaget, väljer man istället att försöka 

se om det finns andra mer hållbara lösningar annars är det inte en affär som är av intresse 

för banken, d.v.s. att över en viss risknivå, används inte ränta eller säkerheter för att 

kompensera för ökning i risken. Dock menar respondenten i bank C att man kan kräva att 

ägaren går in med privata tillgångar för att täcka upp en del av risken om respondenten 

känner att det inte finns tillräckligt med säkerhet inom företaget. Det var endast bank A 

som sade att man till viss del var villig att kompensera för högre risk med hjälp av ökad 

ränta och mer i säkerheter, givet att företaget klarar av de ökade kostnaderna.  

Gemensamt för bankernas sätt att arbeta med risk, är att det hanteras centralt istället för ute 

på de enskilda bankkontoren. Systemen som används har tydliga mallar som måste 

uppfyllas för att en riskbedömning ska kunna genomföras. Mallarna är till stor del 

uppbyggda efter de kriterier som i vår modell är identifierade som viktiga aspekter vid 

riskbedömning, d.v.s. finansiell information, framtidsprognoser och kompetens. Dock finns 

det skillnader i kompetensens inverkan på kreditbedömningen om man jämför med vad 

teorin antyder och vad respondenterna sade under intervjuerna. Enligt teorin diskuteras 

kompetensen som en stor avgörande faktor, dock menar exempelvis respondent A att mjuk 

information inte är något man tar hänsyn till i riskbedömningen. Dock använder sig alla 

banker av framtidsprognoser från företag, vilket utifrån teorin kan användas som en 

indikator på kompetens. Detta var inget som framgick under intervjuerna med bankerna, 
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utan synsättet på framtidsprognoser var att de kunde hjälpa till att säkerställa företagets 

återbetalningar i framtiden. 

Bankerna försöker göra riskbedömningen till en standardiserad process, där kreditgivarens 

kompetens inte har samma betydelse som under andra delar av en 

kreditbedömningsprocess. Trots detta finns det banker som tar hänsyn till mjuk 

information, vilket medför att kreditgivaren måste använda den kompetensen som de 

besitter för att kunna tolka informationen och avgöra dess relevans och inverkan. Återigen 

förs informationen in i datasystem och de mallar som finns, vilket begränsar kreditgivarens 

inverkan på bedömningen. Det betyder att vid riskbedömning är inte kompetensen hos 

kreditgivaren lika viktig som vissa andra delar av kreditbedömningen, eftersom att de har 

en mall att följa. Standardiseringen kan vara en förklaring till varför ingen av 

respondenterna tar upp de risker som enligt modellen är kopplad till informationsasymmetri 

eller moral hazard, dels på grund av att täckningen för de riskerna är inbyggda i mallarna i 

systemen, dels på grund av att standardiseringen begränsar möjligheten att använda sin 

kompetens fullt ut. Dock har kreditgivare möjligheten att i slutändan avslå eller godkänna 

trots att riskbedömningen skulle ge bra eller dåligt betyg, och det är där som kompetensen 

hos rådgivare kommer in.  

Bank A och C tror att företagarens förståelse för finansiella rapporter kan medföra en 

ökning i risk på grund av att information utelämnas, vilket är i linje med vad teorin hävdar 

om företagarens kompetens. Samtidigt menar respondenterna att om inte de får den 

information som man behöver för att fylla i de mallar som finns, går man inte vidare med 

ärendet, vilket skulle innebära att den informationsasymmetri som teorin hävdar att banker 

måste kompensera för inte alls är något som rådgivare tar hänsyn till. Det som 

respondenterna påpekar är motsägelsefullt då man å ena sidan säger sig kräva all 

information som behövs, vilket skulle innebära en minskning av risken. Samtidigt menar 

de att risken kan öka om en företagare saknar kompetens exempelvis inom det ekonomiska. 

Men enligt respondenterna så går man inte vidare i ärenden om informationen är 

otillräcklig, vilket innebär att den risken borde elimineras.  

Ett problem är när kreditgivaren känner att mallen är uppfylld och anser att man har den 

information som krävs för att göra riskbedömningen. Om de uppfyller mallen, uppfyller de 

också kraven som är satta av banken. Det betyder att vid en riskbedömning har inte 
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rådgivarens kompetens samma inverkan som vid andra delar av kreditbedömningen, och är 

därmed en anledning till avvikelsen mellan respondenternas uttalande, jämfört med vad 

som tas upp i teorin. Problemet är att en del av det som står skrivet i teorin, inte är i linje 

med hur banker jobbar idag. En del av teorierna etablerades innan finanskrisen 2008, och 

efter finanskrisen 2008 har det skett stora förändringar i hur värdering av risk ska gå till 

osv. Vi anser att det är de nya reglerna som har etablerats efter finanskrisen som har drivit 

bankerna mot en säkrare riskbedömning, vilket har eliminerat varje enskild rådgivares 

kompetens i bedömningen och istället centraliserat den.  

Enligt teorin kan företagares kompetens påverka riskbedömningen. Desto bättre förståelse 

en förtagare har för de mallar och system som banken använder sig av, ju bättre borde de 

kunna matcha informationen som delges till mallarna. Hur mallarna är uppbyggda är inget 

som finns allmänt tillgängligt, eftersom att det är metoder banker använder för att skapa 

konkurrensfördelar. Det medför att i teorin skulle en företagares kompetens kunna ha en 

positiv inverkan på kreditbedömningen, men på grund av svårigheten med att skaffa sig 

den kompetensen är det inte troligt. 

5.3 Bankens syn på kompetens 
Enligt vår modell utvärderas kompetensen hos SME när den mjuka informationen är svag, 

d.v.s. när parterna har haft en kort relation eller har tillitsproblem som gör att företagaren 

undanhåller information. Långivarens uppfattning om företagarens kompetens visar sig i 

den hårda, mjuka och frivilligt utlämnad informationen. Utifrån teorin finner man att en 

viss finansiell ställning är kopplad till ledningens kompetens, samt att Vd:ns kompetens 

kan vara en indikator för framtida resultat, eftersom att Vd:ns egenskaper sprider sig snabbt 

till resterande medarbetare. Enligt bank B vill man gärna kommunicera med de ledande 

personerna i företagen. Detta beror på att ansvaret i slutändan ligger i händer på antingen 

Vd:n eller ägaren. Ekonomiavdelningens inblandning i processen är relaterad till 

vd/ägarens kompetens, desto osäkrare vd/ägare är, ju mer inblandning har 

ekonomiavdelningen. Enligt bank A är det är genom interaktionerna med företagare som 

man kan bedöma om de har hög, respektive låg kompetens avseende sin bransch. Vidare 

anser respondenten att genom frågorna som ställs till företagaren vid varje 

interaktionstillfälle bildar man sig uppfattningen om företagarens kompetens, men även 

genom vilken information som man får. Att typen av information som kreditgivare får kan 
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användas för att skapa sig en uppfattning om företagares kompetens är även något som man 

finner i teorin. Enligt bank C beror den uppfattade kompetensnivå på interaktionerna med 

företagaren, längden på mötena och vilka förberedelser som företagaren har gjort inför 

mötet. Bankerna är eniga att man uppnår en nära och långsiktig relation genom många 

interaktioner, vilket i sin tur skapar en tillit mellan rådgivare och företagare.  

Sammanfattningsvis är interaktionerna mellan kreditbedömaren och kredittagaren en 

metod för att skapa sig en uppfattning om kredittagarens kompetens. Enligt bank A och C, 

handlar det merparten om interaktionstillfället, förberedelser och utlämnande av 

information för att uppfatta företagaren kompetens. Bank B skiljer sig i sin analys och 

påpekar att Vd:ns och förtagsledningens kompetens anses vara viktig, eftersom att de har 

ansvaret för om lån behövs och hur man argumenterar för lånet.  

Enligt bank A och B har oftast företagare en hög kompetens om sin verksamhet men har 

mindre kunskap inom ekonomi och förstår inte resultaträkning och balansräkning fullt ut, 

vilket gör att de ibland har svårt att förstå hur man som rådgivare förhåller sig till krediter, 

risker, säkerheter och liknande. I modellen förklaras detta fenomen genom att kompetens 

är kontextberoende. SME har hög kompetens inom sin verksamhet, medan banker har hög 

kompetens inom sin kontext. Därmed skiljer sig oftast utbildning, kunskap och personliga 

egenskaper mellan kreditbedömaren och kredittagaren. Bank C menar dock att 

uppfattningen om en företagare är kompetent eller inte, utvisar sig i sin förståelse för 

affären och alla dess delar, d.v.s. produkten/tjänsten och den ekonomiska sidan. Vidare 

säger respondent C att om man inte får den information som behövs är det också ett tecken 

på att företagaren saknar kompetens, då de inte vet vad som är relevant vid en 

kreditbedömning. Vår modell menar att låntagares kompetens att kunna förmedla 

information är en viktig aspekt, dock är det något de flesta företag är dåliga på, vilket kan 

bero på avsaknaden av kompetensen och förståelse för bankens kontext och därmed även 

kreditgivarens världsbild.  Vidare tillägger bank C att det man jobbar med i en bank är 

siffror och om inte företagaren kan visa och förklara sin verksamhet genom siffror, får man 

uppfattningen att de saknar kompetens. Många företagare är visionärer och har en hög 

kompetens som entreprenörer men saknar kompetens i ekonomi. Relationen är enligt 

respondenten viktig för att skapa en tillit till företagaren och den tilliten grundar sig i 

kompetensen. Om man inte känner att företagaren är kompetent har man inte heller en tillit 

till den personen.    
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Sammanfattningsvis är bank A och B är eniga om är att SME är duktiga entreprenörer men 

har en bristande kompetens inom ekonomi. Bank C skiljer sig lite, och menar att det är 

helhetssynen på affärens alla delar, d.v.s. informationsutbytet, förståelsen för siffror samt 

den ekonomiska förståelsen som skapar en uppfattning om företagarens kompetens.  Detta 

gör att förståelsen mellan bankerna och SME kan försvåras, eftersom företagaren inte 

förstår bankens kontext, medan banken inte alltid förstår företagarens vision. Detta är 

någon som går att lösa genom skapandet av tillit, där man anser att tilliten grundar sig i 

företagares kompetens. Dock behöver inte tillit eller kompetens innebära att lånet kommer 

att beviljas, men det kan ha en påverkan på kreditbedömningen.  

Samtliga banker anser att banktjänstemännens kompetens är starkt kopplat till 

informationen som man kan samla in från företagaren. Genom erfarenhet och kunskap 

skapas kompetens om vilka frågor som ska ställas för att få den information man letar efter, 

dessutom utvecklar man förmågan att kunna analysera den information som utvunnits. 

Finns en osäkerhet i sitt eget omdöme, använder bankerna kompetens från kollegor eller 

andra kontor för att få rätt frågor ställda. Anledning till att man söker kompetens inåt inom 

organisationen beror på tillitsbrist till företagaren. Vidare är bankerna eniga om att 

kreditbedömares kompetens är något som kommer med tiden och det resulterar i en bättre 

rådgivning och en bättre kreditbedömning. Enligt teorin är kreditbedömarens erfarenhet 

och kompetens av vikt i tillvägaggångssättet och kunskap och erfarenhet ökar möjligheter 

till att utvinna information från låntagaren. Bank B tillägger att man kan få ärenden som är 

väldigt tekniska, komplexa och makroekonomiska, vilket försvårar bedömningen eftersom 

att det finns en avsaknad av kompetens i banken. I sådana lägen får man försöka hitta den 

kunskap som krävs för att kunna bedöma ärendet, d.v.s. man måste försöka hitta 

information och bygga på sin kompetens.  

Sammanfattningsvis har kreditgivarens kompetens visat sig vara viktig i interaktionen med 

kredittagaren, eftersom att det är i ställandet av frågor som information utvinns. Har inte 

kreditgivaren kompetensen utvinna information från företagaren, går den antingen att hitta 

i organisationen eller får kreditgivaren fånga den på egen hand. Banken är mån om sitt 

risktagande och känns inte affären rätt väljer man hellre att ge avslag på kreditansökningen. 

Ett problem med detta kan vara standardiseringen av kreditbedömningsprocessen. En ”god” 

låntagaren som inte har kompetensen att leverera information kan få avslag på sin ansökan, 
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medan en ”dålig” låntagare som har kompetensen att leverera information, kan öka sina 

chanser att bli beviljad lån. 

5.4 Bankens syn på kompetensskillnader 
Respondenterna i respektive bank anser att det finns kompetensskillnader. Gemensamt för 

bankerna är att kompetensskillnaderna främst uppstår på grund av att företagare saknar 

kompetens inom det ekonomiska. Respondenterna menar att företagare har svårigheter att 

kunna förklara och förstå siffror i balans – och resultaträkning, vilket skapar skillnader i 

kompetens. Vidare menar respondenterna att företagare överlag saknar kompetens om 

kreditgivning. Den kompetens som företagare istället har är om företaget, marknaden, 

produkten eller tjänsten. Respondenterna tror även det är ett koncept som man kan vända 

på, d.v.s. att företagare känner att banken inte har kompetensen att kunna förstå företaget. 

Men respondenterna menar att det är omöjligt att ha full förståelse för alla branscher. Det 

finns branscher som tekniska och komplexa, där respondenterna känner att deras 

kompetens inte är tillräcklig.  

Respondenten i bank A menar att det är kreditbedömarens uppgift att försöka överbrygga 

kompetensskillnaderna genom att från sin sida vara tydlig med vilka steg som ingår i 

kreditbedömningsprocessen och vad som krävs av företagaren för att kunna genomföra 

stegen. Även bank C menar via dialoger lär sig företagaren om kreditbedömningsprocessen, 

vilket också möjliggör ett kunskapsutbyte mellan parterna. Men respondenten tillägger att 

ibland krävs det en tolk i form av företagets revisor för att de ska kunna föra dialogen, vilket 

beror på att man pratar olika språk i banken och företaget. 

Respondenten i bank B säger sig ibland kunna känna ett visst underläge i kompetens 

angående en kunds verksamhet initialt, men den känslan försvinner då man inser att 

företagaren känner på samma sätt angående kreditbedömningsprocessen. Vidare påpekar 

respondenten att kunskap och förståelse är en fråga om mängden resurser som man har 

tillgång till, både från banken men även från företagarens sida. Exempelvis om företagaren 

kan visa på ett bra sätt hur personen tänker och hur man garderar sig mot eventuella 

problem, blir kompetensskillnaderna inte lika märkbara. Å andra sidan, när företagaren har 

flera komplexa variabler att ta hänsyn till, vilket inte möjliggör samma illustrering, då blir 

kompetensskillnaderna mer påtagliga. Även bank A menar att en viktig del för att minska 

kompetensgapet är företagares förmåga att förklara och visa hur de tänker. Men enligt 
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respondenten är det inte alla som besitter den förmågan, då många verksamheter är 

komplexa och har produkter/tjänster som är svåra att beskriva. 

Utifrån intervjuerna som utfördes kan man se att respondenterna åskådliggör de aspekter 

som teorin tar upp angående kompetensens komplexitet och kontextberoende. Samtliga 

respondenter anser visserligen att kompetens är att förstå och kunna förklara olika 

finansiella rapporter, men det kan bero på att kontexten är densamma för respondenterna. 

Det som verkligen åskådliggör likheterna med vad som sägs i teorin är att respondenterna 

anser att företagare befinner sig i en annan kontext och har därmed en annan världsbild, 

vilket medför att de besitter en kompetens som skiljer sig från respondenternas. 

Respondenterna tror att kompetens för företagaren är att kunna på ett effektivt sätt driva 

företaget, förstå marknaden och se möjligheterna. Det är även aspekter som är viktiga för 

banken, men företagaren kommer alltid ha en bättre förståelse för den kontexten de befinner 

sig i. Samtidigt visar det även komplexiteten i begreppet kompetens, eftersom att 

kompetens har två helt olika betydelser för kreditgivare respektive företagare. 

Respondenterna saknar kompetens att förstå företagarens verksamhet, samtidigt som 

företagarna saknar kompetens om kreditbedömning och att förklara siffrorna utifrån de 

finansiella rapporterna.   

Enligt bankerna saknar företagare kompetensen att förstå finansiella rapporter och kunna 

förklara dem. Detta är något som tas upp i modellen, där uttrycket financial literacy 

används som ett begrepp för kompetensen att kunna tolka och tyda finansiell information 

som utvinns ur finansiella rapporter. Enligt teorin är avsaknaden av financial literacy något 

som skulle kunna påverka räntan på krediten, dock är detta inte något som man finner stöd 

för i de intervjuer som utförts. En förklaring kan vara att bankerna eller företagarna känner 

att det finns en avsaknad av financial literacy, därmed försöker man, dels från bankernas 

sida vägleda företagaren så man får ut den information som krävs, dels genom att 

företagarens revisor finns med i processen för att överbrygga den kompentensskillnad som 

uppstår. Men för att kunna utforska utfallet av revisorers medverkan i 

kreditbedömningsprocessen skulle det krävas ytterligare forskning som ligger utanför 

syftet med denna uppsats. Det man kan uttyda är dock att kompetensskillnader finns enligt 

respondenterna, men de tror sig aktivt arbeta för att minska skillnaderna.  
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Enligt modellen är långivares kompetens en av de viktigaste aspekterna vid en 

kreditbedömning. Dock kan man utifrån intervjuarna dra slutsatsen att det är ett någorlunda 

vanligt förekommande att bankerna känner att de saknar kompetens inom vissa områden. 

Tekniska branscher och branscher med hög komplexitet är områden som respondenterna 

känner att kompetensen brister. För att lösa detta säger en respondent att det handlar om 

mängden resurser som finns tillgängliga för att kunna öka förståelsen. Främsta resursen 

som används är i form av andra kreditbedömare som eventuellt har kompetens inom 

området, vilket skapar en sorts mellanhand precis som användningen av revisor för 

företagare. Nästa resurs är att man som kreditbedömare under en kort tidsperiod försöker 

skapa sig den kompetens som krävs för att kunna utföra en bedömning, genom att på 

egenhand försöka läsa sig till den kunskapen. Frågan blir då om det går att skaffa sig 

kompetensen som saknas under relativt kort tid, eller om det är möjligt för kreditbedömare 

att läsa sig till den kunskap som tagit betydligt längre tid för företagaren att skaffa sig. Det 

man återigen kan se, är att det finns kompetensskillnader och de har en påverkan på 

kreditbedömningen, dock är det svårt att bedöma till vilken grad kompetensskillnaderna 

påverkar. För att ta reda på det måste man undersöka hur mellanhänders kompetens 

påverkar, samt titta på kreditgivares förmåga att skapa sig kompetens som företagare 

förvärvat under en längre tid.  

5.5 SME:s syn på information 
Företagens finansieringsprocess sker vanligen när företagen köper dyrare maskiner eller 

leasar dem. Företagen beskriver processen enligt att man tar fram underlag på vad man ska 

leasa/köpa och ger underlagen till kreditgivare. Kreditgivarna gör sin bedömning och sedan 

skickar de en offert som innehåller exempelvis ränta, månadskostnad, totalkostnad och 

restvärde. Företag B påpekar att man sluter avtal med den som har bäst villkor i förhållande 

till företagets nuvarande situation. Respondenten menar att företaget har en 

investeringsplan som avser de nästkommande åren, vilket är underlag som företaget delar 

med sig av till bankerna.  Företag A och C beskriver att vanligen väljs den bank som ger 

lägst kostnad. Företag C påpekar att man ibland försöker spela ut bankerna mot varandra, 

vilket kan skapa en ännu lägre kostnad. Företag B säger att det är oftast mycket dialog fram 

och tillbaka. Därtill är det vanligt att finansiärer gör fysiska besök för att bedöma maskiner 

och inventarier, vilket är i linje med vår modell, d.v.s. att bankerna utnjyttjar olika metoder 
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för att komma åt SME:s information. Företag A och C skiljer sig i sin syn på dialogen. 

Företag A menar att lånediskussioner skedde främst vid uppstarten av företaget, medan 

företag C menar att lånediskussionen nu mest handlar om offerter på leasing. Gemensamt 

för alla företagen, är att de har ett begränsat antal banker de vänder sig till vid ansökan om 

finansiering och alla företagen har en huvudbank. 

Sammanfattningsvis har företagen ett likartat synsätt på hur en finansieringsprocess 

behandlas. För företag A och C handlar det om vilken bank som erbjuder lägst ränta och 

kostnader. Företag B beskriver istället hur villkoren och företagets nuvarande ställning 

spelar in. Det är dessutom enbart företag B som delar med sig av sin investeringsplan till 

bankerna, vilket är ett tecken på att företagaren har kompetensen att veta vilken information 

som kan vara bra för bankerna i sin kreditbedömning. Dessutom är det enbart företag B 

som beskriver att det oftast förs en lång dialog vid en investering, medan företag A och C 

handlar det mestadels om offerter. Frågan som uppkommer är: Varför behöver företag B 

en längre dialog och fysiska besök av bankerna? Detta kan bero på exempelvis längden på 

relationen, tidigare resultat och tilliten, men även att kanske bankerna har kompetensen 

inom deras branscher. En annan anledning kan vara att företag B har högre skuldsättning 

och därför anses mer riskfullt. 

Företagen beskriver att den informationen som de anser vara viktig att ge banken är 

boksluten. Företag A tillägger att banken är intresserade av vilka övriga krediter företaget 

har, medan företag C påpekar att den informationen som man delar med sig av är den 

bankerna efterfrågar. Enligt teorin handlar detta om hård information som är enkelt att 

samla in, lagra och utvärdera. Företag B menar att framtidsutsikterna är viktiga ett dela med 

sig av, utöver bokslutet. Respondenten tillägger även att i slutändan är det viktigaste att 

kreditbedömaren känner en tillit till företaget. Orsaken till detta är att informationen som 

man delar med sig av inte har samma värde om kreditbedömare är skeptisk till 

informationen, vilket påverkar bedömningen. I modellen beskrivs detta som mjuk 

information som bygger på långsiktiga relationer, där banken förlitar sig på information 

som utbyts genom direktkontakt med SME, vilket i sin tur skapar tillit.  

Varken företag A eller C håller med företag B, utan poängterar att bokslutet är grunden till 

hela kreditbedömningen, och ibland behövs även en värdering på inventarierna och en 

presentation av företagets kunder. Företag A menar att bankerna inte ställer frågor om 
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affärsidé och produktion, utan tror att bankerna redan är insatta i företaget, vilket kan bero 

på deras långa relation. Företag C beskriver att deras företag ligger under risknivån, 

eftersom företaget har bra historik, soliditet och kassaflöde, därmed behövs ingen djupare 

analys än bokslutet. Företag B menar istället att de aktivt försöker skapa tillit mellan 

företaget och banken genom att hela tiden ha en öppen dialog, istället för att bara dela med 

sig av information vid bedömningstillfällen. Exempelvis menar respondenten att man delar 

med sig av information angående framtida investeringar som planeras genomföras. Detta 

ger banken en chans att förbereda sig, vilket enligt respondenten förenklar 

bedömningsprocessen. Enligt vår modell är detta ett tecken på frivillig information, där 

företagaren själv väljer att förmedla den information som kan vara av intresse för banken, 

vilket är ett sätt att minska informationsasymmetrin.  

Slutsatsen är att det finns tydliga skillnader mellan företagens syn på information. Företag 

A anser att det är boksluten och övriga kredit som viktigast att dela med sig av, medan 

företag C tycker att det handlar mer om vad bankerna efterfrågar. Företag B menar att 

bokslutet och framtidsutsikterna är viktig information att dela med sig av. Dock tillägger 

respondent B att i slutändan handlar allt om tilliten i relationen, vilket skapas genom en 

öppen dialog med bankerna. Tolkningen av ovanstående är att företag A och C inte har 

kompetens att förstå vilken information som bankerna behöver, eller behöver företagen inte 

ge information eftersom att de är ekonomiskt stabila. Det kan även handla om en 

omedvetenhet hos företagare, samt att de litar på att banken frågar. Företag B kanske gör 

fler investeringar som involvera bankerna mer, vilket gör att det skapas en dialog, där 

information kontinuerligt förmedlas. Därmed kan slutsatsen vara att ekonomisk stabilitet 

minskar interaktionerna med bankerna, som slutligen leder till att företagaren utesluter 

delningen av information. 

Inför en lånediskussion menar företag A och C att det handlar om att ta fram underlag som 

banken vill ha. Respondenterna menar att man förbereder kreditgivare med ett bokslut, 

samt offertpriser för att se vad kreditgivare har för erbjudande. De beskriver att om man 

vill finansiera något, är det bara att boka ett möte och förklara vad man ska finansiera. 

Kreditgivare vill veta vilken tillverkare, vilka länder och vilken typ av maskin det handlar 

om. Både företag A och C har ett möte med banken minst en gång per år, där man går 

igenom bokslut, nyckeltal och framtidsutsikter. Därmed anser företagen att banken har bra 

koll på företagets parametrar och har den informationen som behövs. Enligt vår modell har 
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SME en tendens att vara mindre öppna med information, vilket kan leda till ett 

informationsövertag gentemot externa finansierare. Företag B menar att en kontinuerlig 

dialog förbereder bankerna på vad som komma skall och i dessa kontinuerliga dialoger ges 

hela tiden information.  

Företag A poängterar att de har haft en lång bankrelation, vilket förenklar 

finansieringsprocessen. Därmed brukar man inte behöva delge stora mängder information, 

utan man ger det banken efterfrågar. Företag C har också jobbat med samma bank länge. 

Respondenten menar att banken granskar företagets siffror med marknadsmässiga 

parametrar, ränta och risk etc., vilket utgår från bokslutet. Den övriga informationen anser 

respondenten att banken tar hand om själva, d.v.s. att information som de vill finna kan de 

hitta på hemsidor, där det finns tillgänglig information om företaget. Respondenten anser 

att bankerna har bra koll på hur man utvinner information själva. Företag B menar istället 

att utvärderingen av information som man väljer att dela med sig av är beroende på 

relationen, närmre relation resulterar i att man delger mer information. Exempelvis vid nya 

relationer väljer man enligt respondenten att bara lämna ut information som 

kreditbedömaren kräver, till skillnad från relationen med huvudbanken där mer information 

delas. Då företaget har genom en nära och lång relation med banken lyckats skapa tillit för 

varandra, vilket gör att banken inte ifrågasätter informationen de får på samma sätt som om 

det hade varit en ny relation. Detta är i enlighet med vår modell, där tillit och 

informationsdelning återspeglar en ”god” företagare som stolt uppvisar sina tidigare 

framgångar, beslut och resultat. 

Sammanfattningsvis skiljer sig informationsdelning bland företagen. Företag A och C 

berättar att informationen de utlämnar beror på vad banken efterfrågar. Företag B menar 

istället är relationen har en inverkan på utlämningen av information, där respondenten 

menar att ju kortare relation man har haft desto mindre lämnar man ut och vise versa. 

Företag A och C tror att banken har den informationen som behövs, annars kan de utvinna 

den från externa källor. Företag B påpekar istället att informationen förmedlas via 

dialogerna man har med bankerna, och eftersom att kommunikationen är kontinuerlig delas 

information hela tiden. Tolkningen som kan göras är att företag A och C, anser att bankerna 

har bra insikt i företagen, d.v.s. bankerna har kompetens om deras företag, men vid 

bristande information, går den att hitta externt. Det märkliga är att bankerna inte frågar 

företagaren istället, men det kan bero på att bankerna anser att de saknar kompetens inom 
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informationen som bankerna vill utvinna. Företag B är mer öppen med sin information, 

vilket både kan göra att bankerna uppfattar företagaren som kompetent, och därför vill få 

relevant information från denne. 

5.6 SME:s syn på risk 
Två av tre företag arbetar inte aktivt med att skapa tillit till banken eller trovärdighet i 

informationen som lämnas ut. Anledningen till det är relationen och längden på relationen 

som företagen haft med sina banker. Företag A påpekar att han har varit ägare och VD 

under en längre tid och större delen av tiden har man främst arbetat med samma bank. På 

grund av detta menar respondenten att man skapat en relation, där banken känner en tillit 

och trovärdighet i informationen som delges från företagets sida. Samtidigt är banken 

insatta i hur företaget presterat historiskt. Företag C har en liknande situation där ägaren 

även är VD för företaget och har arbetat med samma bank under en längre tid, vilket skapat 

en nära relation och därigenom känner banken att företaget är trovärdigt. Respondenten 

tillägger att det inte finns någon anledning att misstro informationen som delges, eftersom 

att informationen som delges främst är bokslut, och boksluten följer lagar, regler samt är 

kontrollerade av en revisor. Därmed menar respondent C att det finns en inbyggd legalitet 

i den informationen som företaget delger banken. Till skillnad från företag A och C, menar 

företag B att det krävs någon form av aktivt arbete för att skapa trovärdighet. Men 

respondenten menar att det inte handlar om att aktivt försöka visa att informationen är 

trovärdig, utan det är relationen som aktivt behöver underhållas. Enligt respondenten är det 

genom relationer och närhet som man kan skapa trovärdighet och tillit.   

Alla företagen tror att det är finansiella rapporter som väger tyngst vid en riskbedömning. 

Respondenterna menar även att nuvarande samt historiska siffror är viktiga vid en 

riskbedömning. Företag C påpekar att förutom nyckeltal, marginaltal etc., är 

betalningsanmärkningar viktiga för bankerna att ha koll på. Respondenten menar att 

bankerna enkelt kan köpa in dessa från tredje parter. Företag A är inne på samma spår, och 

menar att övriga krediter har en stor betydelse för riskbedömningen, d.v.s. både nuvarande 

men även hur man har hanterat krediter historiskt. Vidare påpekar företag C att förändringar 

i styrelsesammansättningen kan vara en varningsklocka för bankerna och därmed något 

som kreditgivare tar hänsyn till i riskbedömningen. Enligt respondent C förekommer det 
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förändringar i styrelsesammansättningen med tiden, men det är vid stora och ständiga 

förändringar som varningssignalerna borde tas på allvar av banken. 

Till skillnad från företag C, menar företag A och B att det finns fler aspekter som eventuellt 

inte syns i boksluten. Företag B antyder sig vara i en bransch med hård konkurrens, som är 

väldigt konjunkturkänslig. Eftersom att banken också besitter dessa insikter, vill banken se 

om företaget klarar av att hålla sig stabila och överleva en svajande konjunktur. Enligt 

respondent C är det av intresse för kreditgivare att bedöma dessa aspekter genom att 

exempelvis titta på företagets kundstruktur, d.v.s. att se om företaget har en stabil kundbas 

så att inte alla kunder försvinner vid en lågkonjunktur. Företag B menar att det är vanligt 

att kreditgivare vill komma och se inventarier, maskin osv. Detta beror på att kreditgivare 

själva vill göra en bedömning av värdet på säkerheterna som finns tillgängliga. Enligt 

respondenten kan företaget vid svårare tider använda säkerheterna för att snabbt få in 

pengar för att öka kassan och se till att frakturer betalas, vilket är enligt respondenten 

anledningen till att det är något som kreditgivarare tittar på vid en riskbedömning. 

Precis som modellen förespråkar, anser företagen att det som är viktigast vid en 

riskbedömning är historiska siffror, så som bokslut, nyckeltal och marginaltal. Till skillnad 

från teorin ser företagarna inte att framtidsprognoser är något som har en större inverkan 

på riskbedömningen. Enbart företag C känner att man måste genom sin kundbas 

demonstrera förmågan att driva företaget i framtiden. Men anledningen till det är att de 

befinner sig i en konjunkturkänslig bransch och den insikten har även kreditgivare, vilket 

resulterar i att kreditgivare vill se att återbetalningsförmågan finns där även vid en 

lågkonjunktur. Samtidigt är ägarna av företag A och B även VD i företagen och har varit 

det under en längre tid med goda resultat. Under den tiden har de främst jobbat med samma 

kreditgivare, vilket har gjort att de skapat nära relationer och tillit, vilket har gjort det 

möjligt för kreditgivaren att skapa sig en uppfattning om deras kompetens. Att företagares 

kompetens är en aspekt som kreditgivare tar hänsyn till vid en riskbedömning tas upp i 

modellen, där man kan se att genom kompetens kan kreditgivare dra slutsatser om 

framtidsutsikterna för företaget. Något som man inte finner stöd för i modellen men som är 

viktigt att ta upp, är att företag C ser revisorn som ett sätt att legitimera sin kompetens. 

Genom att revisorn sätter sin namnteckning på att bokslut och rapporter, känner 

respondenten att de ger en trovärdighet. 
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I teorin kan man se att det är viktigt att kreditgivare har rätt kompetens för att kunna förstå 

företagen och fatta rätt beslut, samtidigt krävs det att företagare besitter rätt kompetens i 

fråga om att delge information som kan vara av intresse för bedömningens utfall. Dock är 

detta inget som kommer upp under intervjuerna med företagarna. Kreditgivarna frågar efter 

bokslut och historiska siffror, vilket är den information som företagen delar med sig. I de 

fall som kreditgivaren kräver mer information frågar de efter den och företagaren levererar. 

Därmed handlar det inte om företagares kompetens i att veta vilken information som 

kreditgivaren vill ha, utan de styrs helt av vad som efterfrågas. På samma sätt kan man se 

att kreditgivare inte har ett stort intresse att sätta sig in i företaget. För kreditgivare räcker 

det att de känner en tillit till företagaren och den kompetens som företagaren besitter. 

Sammanfattningsvis kan man upplysa att den informationsasymmetri som modellen tar upp 

inte är något man finner tydliga spår av i de intervjuer som genomfördes. Anledningen till 

det kan vara att företagen har varit kund hos samma bank under många år, vilket skapat en 

nära relation och tillit mellan parterna. På grund av det, delar företagen med sig av 

information och kreditgivarna har under åren samlat på sig information som möjliggör 

bedömning av företagens kompetens att driva företag. Därmed kan banken enkelt följa 

utvecklingen och se att företaget skött på ett sätt som säkerställer att de kommer kunna 

sköta återbetalningarna. I fallet med företag B ser man direkt att när relationen inte är lika 

djupgående vill kreditgivarna gärna försöka skapa sig mer förståelse, men de är ändå inte 

intresserade av att förstå verksamheten som helhet, utan mer intresserad om kunder kvarstår 

även i svåra situationer. Slutligen handlar risk om historiska siffror för att bedöma 

företagaren. Om kreditgivare kräver ytterligare information beror det på relationen. En 

djupare och längre relation gör att kreditgivare har en tendens att sänka kraven. Utifrån 

intervjuerna ser man även att företagen inte tror att deras kompetens är viktigt i fråga om 

att ge rätt information. De utgår från att kreditgivare vet vad de vill ha för information och 

om de inte efterfrågar informationen, delges den inte. Slutligen ser respondenten i företag 

C revisorn som ett sätt att visa kreditgivare att man har kompetens och att företaget skötts 

på ett bra sätt. 

5.7 SME:s syn på kompetens 
Företagen skiljer sig markant i sin syn på relationerna till bankerna. Företag A har en 

”vanlig” relation till banken, d.v.s. interaktioner med banken när man vill finansiera. 
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Företag A har inte någon kontinuerlig dialog med banken, utan det kan ske ibland när man 

behöver rådgivning. Företag A anser dessutom att kontakten med banken minskar, eftersom 

att de är självfinansierade. Företag B har goda relationer och kontinuerlig dialog med sina 

banker. Respondenten påpekar att öppenhet gör att relationen utvecklas, samt skapar ett 

utbyte av kompetenser mellan företaget och banken, vilket är i linje med modellen. Företag 

B menar att företag har kompetenser inom sin verksamhet som kan delas, medan banken 

har kompetenser inom sin verksamhet som kan delas. Företag C menar att relationen till 

banken är god, men behovsstyrd, d.v.s. när man ska finansiera. Företag A och C berättar 

att istället att företagen och banken träffas enbart en gång om året fysiskt eller vid behov, 

där man delar information. I dessa möten följer antingen en revisor eller styrelseordförande 

med som en extern kompetens.  

Företag C tror inte att relationen alls har en inverkan på kreditbedömningen. Respondenten 

menar att banker är professionella och tar därmed inte hänsyn till relationen, utan deras 

bedömning utgår från siffror och fakta. Dock kan längre relation öka förståelsen för 

företaget, men trots detta, baseras beslut enbart på hård information. Företag B anser istället 

att närhet och kommunikation kan påverka kreditbedömningen. Respondenten ger 

exemplet att om en kreditgivare befinner sig i Stockholm är det svår att skapa närhet, och 

därmed svårt att förstå deras företag.  

Slutsatsen är att företagens syn på relationer skiljer sig åt. Företag A och C är mer 

självständiga och har inte en kontinuerlig dialog med sin bank, medan företag B vill skapa 

en närhet till sina banker och ständigt kommunicera med dem. Detta kan bero på att företag 

B har många investeringar att diskutera med bankerna, vilket skapar en kontinuerlig dialog. 

Det kan även vara så att företag B vill förstå bankernas sätt att tänka, och därmed skapa en 

kompetens om vad de basera sina kreditbedömningar på som kan underlätta 

finansieringsprocessen i framtiden. Företag A och C har knappt några krediter, vilket 

minskar dialogen. Dock kan detta även minska informationsutbytet, vilket kan leda till ett 

informationsövertag från företagarens sida. 

Alla företagen har haft långvariga relationer med sina banker. Företag A påpekar att banken 

och företagets långa relation har lett till att banken har insikt i företaget, vilket även företag 

B håller med om. Vid långa relation kan banken basera sina beslut på tidigare framgångar 

menar företag A. Företag C påpekar att kreditgivare har en god förståelse för företaget, 
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vilket beror på företagets långa relation med kreditgivare, samt att de har bra historiska 

finansiella resultat. Företag B anser att relationen mellan företaget och kreditgivare är viktig 

för kreditgivares förståelse av företaget. Respondenten menar att det i slutändan handlar att 

informationen är beroende av relationen, vilket han anser skulle kunna ha en positiv 

inverkan på bedömningen. Exempelvis säger han att om alla hade tillgång till samma 

information, skulle antagligen längst relation ge den mest rättvisande bedömningen. 

Företag A är inne på liknande spår och tror att ju längre relationen har pågått, har banken 

fått större insikt i företaget vision och mål. Enligt modellen kan långvariga relationer göra 

att bankerna samlar in information om SME, vilket kan vara till fördel för både långivaren 

och låntagen, för en rättvis bedömning. Företag B påpekar dock att banker lägger 

kreditbedömningen i t.ex. Stockholm, vilket skapar avstånd och försämrar relationen. De 

har inte en bild av verkligheten och det gör att skolboksaspekter blir viktiga vid 

bedömningen, vilket enligt respondenten oftast leder till sämre bedömningar. 

Respondenten säger att vid sådana här fall skickar kontoret i Stockholm ut en 

företagsrådgivare från någon närliggande avdelning som ska samla in information, som 

skickas vidare till Stockholm. Men det är inte enligt respondenten samma sak som om man 

har en nära och öppen relation, därmed kan avstånd har en stor inverkan på kreditgivares 

förståelse. Enligt modellen är direktkontakten av betydelse i förärvning och utbyte av 

information. Företag C tillägger att om historiken inte hade funnits, hade kreditgivarens 

förståelse för företaget haft en större innebörd. 

Slutsatsen är att företagen har haft en långvarig relation med sina banker, vilket har skapat 

förståelse för deras verksamheter. Företag A menar att en långvarig relation skapar 

information om tidigare resultat, vilket bankerna bedömer. Företag B menar istället att 

relationen skapar informationsutbyte, vilket skapar en rättvisande bild av företag som sedan 

påverkar kreditbedömningen positivt. Företag B nämner att avstånd kan försämra 

relationen, eftersom att det är omöjligt för bankerna att skapa en förståelse för företaget, 

därmed bör en nära relation med fysiska möten och besök, påverka kreditbedömningen 

positivt. Även företag C berättar att om historiken inte funnit, hade kreditgivarens förståelse 

för företaget varit viktigare. Därmed kan den finansiella informationen hämma relationen, 

vilket gör att bankerna inte känner behovet att sätta sig in i företaget, samtidigt som 

företagaren inte har behovet förmedla information till banken, eftersom att de vet att 

finansiell information är allmänt tillgänglig.  
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Företag A och C tror att kompetensen bankerna besitter är inom bokslutens parametrar, och 

anser inte att de har kunskap inom tillverkningen eller processerna som de gör. Företag A 

påpekar att det är den hårda informationen som bankerna är duktiga på, men tror att de kan 

sakna kompetens inom vad företaget gör och vad företaget ser för möjligheter, vilket kan 

påverka kreditbedömningen. Detta kan hänvisas till modellen där banken har kompetens 

inom sin kontext men saknar det inom företagarens kontext. Företag B anser att banker har 

den kompetensen som krävs för att utföra en rättvisande bedömning, d.v.s. att det flesta 

kreditgivare ligger nära varandra i fråga om den ränta som företaget får i offerten. Företag 

C säger att hans uppfattning om kreditgivares kompetens är att de är professionella, och 

kan analysera företag med hjälp av sina standardiserade program, och fattas information, 

kan de lätt hitta den på hemsidor etc. Företag A tillägger att om man exempelvis har en 

utmärkt idé, kan det vara problem om de inte har kompetensen att förstå möjligheter den 

denna, eftersom att de enbart tittar på de ekonomiska bitarna. Respondent A påpekar 

dessutom att han tror att tilliten är viktigare än att kunna mer ingående förklara siffror. 

Slutsatsen är att företagen tycker att bankerna har kompetens inom de finansiella 

parametrarna men saknar kompetens inom branscher. Företag A menar exempelvis att 

banker kan sakna kompetens att förstå marknadsmöjligheter och idéer. Företag B tror 

bankerna har den kompetens som krävs för att skapa en rättvisande bild av företaget, vilket 

återspeglar sig i räntan bankerna erbjuder. Dock kan detta bero på att bankerna använder 

standardiserade program och dessa program kan ta hänsyn till liknande information. Saknas 

information menar Företag C att bankerna använder hemsidor för att finna den. 

Företag A tror att sin egen kompetens skapar möjligheter i att förklara sina investeringar 

och att man är insatt i räntor, och bankverksamheten, vilket möjliggör en bedömning om 

erbjudanden bankerna ger är rimliga. Företag B är inne på samma spår. Respondenten tror 

att den kompetens som företaget har och påvisar, är en avgörande faktor vid 

kreditbedömningen. Respondenten anser att om kreditgivare ser företagaren som 

kompetent, har det en inverkan på räntor och villkor som företaget får. Till skillnad från 

företag A och B, tror företag C inte att företagets kompetens har någon större inverkan på 

kreditbedömningen. Anledningen till det är att enligt respondenten är det officiella siffror 

från årsboksluten som är viktiga vid en kreditbedömning, och upprättningen av 

årsboksluten följer alla lagar och regler och granskas av revisorer, vilket gör enligt 

respondenten att kompetens inte har en inverkan. Företag A påpekar att i företagets fall är 
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företagets styrelseordförande bankman, därmed har man kompetensen från en extern sida, 

vilket har gjort att man har rätt bra koll på finansieringsvillkor, regler och informationen 

som ska och behövs utlämnas. Företag C hävdar att han har bra kunskap om vad som ingår 

i en kreditbedömning, d.v.s. att man sköter det ekonomiska på ett bra sätt och att det inte 

blir stora negativa förändringar. Respondenten säger att om han inte hade haft den 

kunskapen hade de antagligen inte haft samma fokus på att hålla de aspekterna på nivåer 

som de vet att kreditgivare vill ha de på. Företag B menar att kreditgivare vill se att 

företagaren har den kompetens som krävs för att sköta företaget på rätt sätt, både i upp och 

nedgång. Det gäller som företagare att visa att man historiskt sätt har fattat de rätta besluten 

och att man har föreställt sig för hur marknaden utvecklar sig, och agerar därefter. Företag 

C tillägger att hans företag har en klar och tydlig historik som visar på att företagarna som 

drivit företaget har varit kompetenta. Respondenten menar att det är genom de historiska 

besluten som bankerna kan avgör om företagare är kompetenta eller inte.  Vidare tror 

företag B att den kompetens som han besitter är viktig vid valet av information som man 

delar med kreditgivare. Enligt respondenten är den viktigaste informationen för 

kreditgivare, finansiell information som säkerställer att de kan betala tillbaka lån i 

framtiden. Vidare medger respondenten att de brukar lämna två till treåriga prognoser till 

kreditgivaren, bara för att de känner att det är viktigt för att hjälpa kreditgivare att skapa 

sig en bild av företaget.  

Slutsatsen är att företagen skiljer sig åt i sin redogörelse för sin egen kompetens inverkan 

på kreditbedömningen. Företag A och B anser att deras kompetens är viktig i förståelsen 

för bankernas verksamhet. Företag C menar istället att sin egen kompetens inte är viktig, 

utan det är kompetensen som visar sig i bokslutet i form av finansiella resultat som är viktig. 

Företag C motsäger sig själv dock när respondenten menar att han själv har bra kompetens 

inom finansiella nyckeltal, vilket kan vara till fördel för sin förståelse om hur banken vill 

att nyckeltalen ska se ut.  För att utveckla sin kompetens om bankverksamheten utnyttjar 

företag A en styrelsemedlem som besitter kompetens inom kreditbedömningsprocessen. 

Företag C nämner också den externa kompetensens inverkan, d.v.s. revisorns granskning 

av bokslut, men även här speglar kompetensen hård information. Vidare menar företag B 

att kompetens visar sig historiskt genom de beslut som man tagit. Det kan innebära att om 

företaget valt att investera i en maskin som inte reducerade kostnader eller resulterar i ökad 

produktion, vilket var målet, är detta ett tecken på en dålig investering. Detta kan medföra 
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att banken anser företagaren vara inkompetent i besluten. Enbart företag B utlämnar 

information för att visa företagets kompetens för bankerna. Att utlämna information om 

exempelvis en investering som har dragit ner på produktionskostnader, kan skapa en bild 

för bankerna att företaget har kompetens att välja sina investeringar. 

5.8 SME:s syn på kompetensskillnader   
Företagarna tror inte att det finns någon större skillnad mellan vad kreditgivare ser som 

kompetens mot vad de själva ser som kompetens. Enligt företag A är kompetens att kunna 

driva företaget och att prognostisera framtiden. Samtidigt tror respondenten att bankerna 

ser på kompetens på liknande sätt, dock är de mer fokuserade på den ekonomiska sidan av 

företagande. På liknade sätt menar respondenten i företag C att kompetens är att sköta 

företaget på ett korrekt sätt, d.v.s. att man följer de lagar och regler som finns angående 

bokslut och rapportering. Dock menar respondenten att kompetens för företaget också är 

att kunna se utvecklingsmöjligheter, vilket banken kanske inte är insatta i på samma sätt.  

Företag B tror inte det finns någon skillnad alls mellan anseendet på kompetens. 

Respondenten säger att för dem är kompetens att kunna visa på bra resultat, vilket de anser 

är ett synsätt på kompetens som delas av kreditgivare.  

Företag A och B tror att kompetensskillnaderna mellan dem och kreditgivare inte är 

påtagliga. I företags A:s fall menar respondenten att han känner att huvudbanken är tydlig 

med vad de vill ha, samtidigt har företagets styrelsepersoner jobbat inom bankväsendet och 

har därför liknade kompetens som kreditgivarna på banken. Dock har respondenten ett 

exempel från när de jobbade mycket med en annan bank, där han ansåg att de inte delade 

samma synsätt på värdering av fastigheter, men respondenten tror att det berodde på de 

interna riktlinjerna på banken och inte att de fanns skillnader i kompetens.  

Likt företag A, menar företag C att det inte finns några tydliga skillnader i kompetens 

mellan företagare och kreditgivare. Respondenten påpekar att för företagare är nyckeltal, 

marginaltal och historiska data viktigast, vilket även sin huvudbank anser vara viktiga 

aspekter. Respondenten lägger dock till att han använder de siffrorna för att planera inför 

framtiden, men menar att då kreditgivare har samma information borde de enkelt kunna 

förstå vilken riktning som man försöker ta företaget. Därmed anser han att det inte finns 

några påtagliga skillnader i kompetens mellan dem och kreditgivare. Dock tillägger 

respondenten att han har upplevt skillnader i synsätt. Det var ett företag som hade 
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undermåliga resultat och kreditgivarna delade inte samma syn på framtiden som företaget. 

Men han tror inte att det berodde på kompetens utan mer på att kreditgivaren saknade tillit 

till Vd:n och styrelsen i företaget.  

Respondenten i företag B är den enda som tror att det finns kompetensskillnader mellan 

företagare och kreditgivare. Respondenten anser att som företagare är man närmare vad 

han kallar verkligheten. Kreditgivare har enligt respondenten en annan förståelse för vad 

det är företaget producerar och försöker uppnå. Den kompetensen är inte något som 

respondenten anser att kreditgivare delar med företaget, på grund av att de befinner sig i en 

annan kontext och har därmed en annan världsbild. Enligt respondenten blir det svårt för 

kreditgivare att fullt ut förstå den komplexitet som finns i företaget och branschen. För att 

övervinna kompetensskillnader anser respondenter att det är viktigt att bygga nära 

relationer med kreditgivare, vilket möjliggör att båda sidor kan dela med sig av sin 

kompetens, vilket ökar förståelsen mellan parterna. Vidare påpekar respondenten att 

avståndet mellan kreditgivare och företaget är viktigt för att öka förståelsen. Om 

exempelvis kreditbedömaren befinner sig i Stockholm, känner respondenten att 

kompetensskillnaderna ökar. Det bero på att skillnaderna i kontext även ökar när avståndet 

ökar. Som exempel på en sådan situation säger respondenten att de var i kontakt med en ny 

aktör på den svenska företagsmarknaden med kontor enbart lokaliserade i Stockholm, 

Göteborg, Malmö och liknade, vilket inte är geografiskt nära företaget. På grund av det 

kände respondenten att kreditgivaren inte hade den rätta kompetensen för att sätta sig in i 

den kontext och förstå världsbilden som företaget har. Därmed anser respondenten att 

närhet är viktigt för att skapa förståelse, eftersom att kreditgivare oftast inte besitter 

kompetensen att själva sätta sig in i företagets kontext.    

Enligt teorin är kompetens ett komplext begrepp som är beroende av vilken kontext som 

den används i, vilket kan förklara varför företagen har liknande syn på kompetens. 

Företagen är nämligen väldigt lika i fråga om vad de producerar och de är även geografiskt 

nära varandra. Det betyder att den kontext som respondenten i företag B pratar om är snarlik 

i de olika företagen, som enligt modellen tenderar att ge liknade syn på kompetens. Dock 

är det enbart företag B som känner att det finns kompetensskillnader mellan företaget och 

kreditgivare. Enligt respondenten i företag B är skillnaderna mellan företagets och 

kreditgivarens kontext något som har en påverkan på kreditbedömningen, vilket är i linje 

med modellen, där man ser att delar av företagen kan vara svåra för kreditgivare att sätta in 
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sig i. Vidare säger sig respondenten tro att en avgörande faktor är närhet, och med närhet 

menar respondenten dels geografisk närhet, dels närhet i relationen. 

Anledningen till varför företag A och C inte ser att det finns skillnader i kompetens som 

påverkar är antagligen delvis det som respondenten i företag B nämner, d.v.s. geografisk 

närhet. Både företag A och C jobbar främst med banker som ligger på den ort där företagen 

befinner sig, men även att företagen har haft samma ägare och VD under en längre tid samt 

jobbat med samma bank under en stor del av den tiden. På grund av det har det skapats en 

nära relation som möjliggör för både banken och företaget att dra lärdomar av varandra, 

vilket skulle minska kompetensskillnaderna. När man jämför det med teorin så blir det 

tydligt att det är en fråga om mjuk information. I fallet med företag A och C är det relationen 

som är avgörande och det är genom relationer som man främst får tillgång till mjuk 

information. Genom den mjuka informationen kan banken och företagen skapa en bättre 

förståelse för varandra. 

Enligt teorin har kreditgivares erfarenhet en stor betydelse för kreditbedömningen, där 

kreditgivare med mindre erfarenheter har tendenser att förlita sig mer på information från 

företags räkenskaper. När man jämför det med verkligheten ser man att företagarna anser 

att kreditgivare är kompetenta, men samtidigt så förlitar de sig främst på den information 

som finns i räkenskaperna, vilket skulle kunna vara en indikator på oerfarenhet och lägre 

kompetens. Det blir svårt att dra några större slutsatser utifrån detta, eftersom att det inte 

har utförts någon intervju med de kreditgivare som företagen är i kontakt med på grund av 

exempelvis banksekretess (SFS 2004:297). Men enligt modellen kan man se att det finns 

fallgropar om kreditbedömningar enbart utförs utifrån räkenskaper. Även om 

räkenskaperna följer lagar och regler, samt att det utförs en oberoende kontroll av 

räkenskaperna, är det svårt att i räkenskaperna visa kontexten som företaget befinner sig i. 

Information blir omarbetad, exempelvis kan företag ha mer värde i de maskiner som 

används i produktionen än vad värdet är i räkenskaperna. Trots det finner man i intervjuerna 

inte några spår av detta fenomen, vilket kan indikera på att även företagarna saknar 

kompetens. Det betyder att företagarna inte inser att räkenskaperna kan ge en snedvriden 

bild av företaget, samtidigt är kreditgivare inte intresserade av eller saknar erfarenheten att 

identifiera dessa fallgropar som kan ge en snedvriden bild.  
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I modellen finner man att företagares kompetens är viktigt för utfallet av en 

kreditbedömning, där begreppet financial literacy presenteras. Financial literacy är ett 

begrepp som används för att beskriva företagare som besitter kompetensen att förstå 

finansiell information och utifrån den informationen fatta beslut om framtiden. Financial 

literacy är något samtliga respondenter tror sig ha, exempelvis menar respondenten i 

företag C att han använder sig av nyckeltal för att skapa sig en bild av framtiden. Det är 

även så att respondenterna säger sig vara bra på att förmedla information, vilket i modellen 

är en annan viktig aspekt för att kreditbedömningen ska bli så korrekt som möjligt. 

Företagen menar att kreditgivarna är tydliga med vad de efterfrågar och då ger man dem 

den informationen. Dock säger sig företag A ha stor hjälp av att individer i styrelsen har 

erfarenhet från bankväsendet. Den kompetensen som styrelsen har utnyttjas då för att skapa 

sig en bättre förståelse för kreditbedömningsprocessen, vilket enligt respondenten ger dem 

ett övertag då de tror sig veta vilken information som kreditgivare vill ha. Även om det inte 

framgår tydligt i respondenternas svar använder alla företag av mellanhänder så som 

företag A gör. Samtliga företag har med sig sin revisor vid möten med kreditgivare när det 

ska tas upp ny kredit. Företag C använder även revisorn för att skapa sig legalitet genom 

att revisorn skriver under företagets bokslut, även där kan men se det som en mellanhand. 

Då det använder revisorn för att försöka förmedla sin kompetens. 

Sammanfattningsvis kan man se att mjuk information och närhet är viktigt. Längre 

relationer gör att företagare inte finner samma kompetensskillnader som företag som saknar 

den typen av relation till kreditgivare. Man kan även se att det sätts en stor tillit till 

kreditgivares kompetens från företagens sida, eftersom att de förväntar sig att kreditgivare 

vet vilken information som är viktig. Det finns dessutom en avsaknad av kompetens från 

företagens sida, detta då de själva inte inser att det är svårt att sätta sig in i verksamheten 

enbart genom räkenskaper. Att företagen själva inte försöker belysa för kreditgivare att de 

har värden inom företaget som inte syns i bokslut kan enbart ses som inkompetens i fråga 

om kreditbedömning. Utifrån respondenternas utsägelser är även detta något som en del 

kreditgivare inte heller har förståelse för, då en av tre av respondenterna sade att bokslut 

och räkenskaper var tillräckligt för kreditgivaren att göra en bedömning. Dock kan det bero 

på att som diskuterats innan, nära relationer medför att kreditgivaren känner sig ha den 

kunskapen och behöver inte fråga efter den.            
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5.9 Sammanställning av analys 
Nedan presenteras en sammanställning av långivarens och låntagarens syn på information, 

risk, kompetens och kompetensskillnader.  

5.9.1 Information 

Bankens och SME:s syn på kreditbedömningsprocessen, respektive finansieringsprocessen 

är förhållandevis lika. Bankerna förklarar att SME:s har ett behov av finansiering och söker 

därför upp finansieringsbolag för att täcka behoven. SME förklarar att det oftast är vid en 

investering där man antingen leasar eller köper en maskin som man behöver genomgå en 

finansieringsprocess. SME förklarar att de väljer den kreditgivare som ger lägst kostnader. 

Bankerna anser dock att företagen inte är medveten om alla parametrar som undersöks inför 

en ansökan om kredit. Det är exempelvis enbart företag B som frivillig lämnar ut 

information som kan vara bra för kreditgivare. Detta kan dock bero på att företag B har mer 

krediter hos kreditgivare än övriga företag, eller att företagaren har kompetensen att förstå 

kreditgivares kontext och kan därmed se den världsbild som kreditgivaren har.  I vår modell 

förklaras detta genom agentteorin, där utlåningsförhållandet mellan kreditgivare och 

SME:s bygger på att långivaren (Principal) har att ta itu med en låntagare (Agent) som är 

mer medveten om sin egen förmåga. Frivillig information kan eliminera just dessa 

skillnader mellan banken och SME:s kontext. 

Bankerna och SME är eniga om att den hårda informationen är viktigast vid en 

kreditbedömning. SME menar att bokslutet speglar företagets finansiella kompetens, vilket 

är något som bankerna håller med om. Bankerna påpekar att det är viktigt att företagare kan 

argumentera för sina siffror, vilket företagen inte behövt göra. Det är viktigt att företagaren 

har kompetensen att kunna förklara och argumentera för sina siffror, eftersom att det är ett 

tecken på att man har ekonomisk förståelse och kompetens inom sin bransch menar 

bankerna. Dock menar företagen att de har haft samma bank länge och därmed förstår 

banken kompetensen företaget har att driva det framåt. Att man genom att titta på bokslut 

och tidigare resultat kan se en viss kompetens som företagaren besitter är inte svårt att 

acceptera. Dock måste man fråga sig vilken kompetens det är kreditgivare efterfrågar när 

de säger att företagare måste kunna förklara och argumentera för siffrorna i boksluten. Att 

man som retoriker kan övertyga andra om att en sak är rätt betyder inte nödvändigtvis att 

man besitter kompetens inom ämnet. Det som kreditgivare eventuellt ser som kompetens 
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kanske istället är den språkliga kompetensen. Om företagaren efterliknar kreditgivares 

språk, får kreditgivare intrycket att företagaren är kompetent.  

Angående den mjuka informationen menar bankerna att man tar hänsyn till företagarens 

personliga erfarenheter, tidigare bedrifter samt bakgrund. Enligt bankerna handlar det även 

om hur relationen är, d.v.s. en längre relation mellan parterna resulterar i att banken har 

haft tid att skapa sig en uppfattning om företagaren. Vid kortare relationer kan det vara 

viktigare att ha en kontinuerlig dialog med företagaren för att skapa sig en förståelse för 

företaget. SME menar dock att dialoger inte är viktigt, utan det viktigaste är hur det gått 

historiskt och se på hur dagens finansiella nyckeltal utvisar sig. Det är enbart företag B 

tycker att tilliten i relationen är viktig, vilket skapas genom en öppen dialog. Bank C är 

inne på samma spår, där de anser att det är vid interaktionerna som information utbyts. Det 

är dessutom vid interaktionerna som företagarens kompetens visas i form av levereringen 

av information som bankerna är i behov av. Företag A och C ger enbart informationen som 

bankerna efterfrågar, vilket enligt vår modell är en bidragande effekt till 

informationsasymmetri. Tolkningen av ovanstående är att företag A och C inte har 

kompetens att förstå vilken information som kreditgivare använder, eller behöver företagen 

inte ge information eftersom att de är ekonomiskt stabila. Detta är något som bank B 

beskriver. Respondenten menar att vid långa relationer behövs ibland ingen analys för att 

man vet vilken kompetens företaget besitter. 

Gällande frivillig information finns det markanta skillnader mellan bankerna och SME. 

Bank A anser att företag delar med sig av frivillig information, medan bank B antyder att 

man måste ställa frågor för att få tillgång till information. Bank C kopplar frivillig 

information till tilliten i relationen och genom tilliten förmedlas information. Företag A och 

C berättar att informationen de lämnar ut beror på vad banken efterfrågor, vilket kan 

återkopplas till bank B syn. Företag B menar istället att relationen har en inverkan på 

utlämningen av information, där respondenten menar att ju kortare relation man har haft 

desto mindre lämnar man ut och vise versa. Företag A och C tror att banken har den 

informationen som behövs, annars kan de utvinna den från externa källor. Företag B 

påpekar istället att informationen förmedlas via dialogerna man har med bankerna, och 

eftersom kommunikationen är kontinuerlig delas information hela tiden. 

Slutsatsen är att kompetens är viktig för att skapa information enligt bankerna, d.v.s. att 
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ställa rätt frågor till företagaren, d.v.s. att bankerna behöver ha en social kompetens. Två 

av tre företag ger enbart information som kreditgivare efterfrågar, bortsett från den 

finansiella informationen. Detta är ett tydligt tecken på kompetensskillnader eftersom att 

företagen antingen inte har kompetensen att veta vilken information som är viktig för 

kreditgivaren, eller har inte kreditgivaren kompetensen att ställa de rätta frågorna till 

företagaren som skapar information. Bankerna menar att företagare inte är medvetna om 

vilka parametrar som bankerna undersöker vid en kreditbedömning, vilket skapar en 

uppfattning om att företagen inte har kompetensen att ge information.  En av tre företag 

försöker aktivt ge information till bankerna för att ge en rättvisande bild av sitt företag. De 

återstående företagen har inte kompetensen till att ge information, eller tror de att 

information hämtas på andra håll, exempelvis hemsidor. Värt att notera är att två av tre 

företag inte har mycket kredit för tillfället och känner sig ekonomiskt stabila, vilket kan 

minska interaktionerna med bankerna som medför att företag inte har behov att dela 

information. Dock menar bankerna att delning av relevant information inför en 

kreditbedömning är viktig för att uppfatta företagens kompetens. Enbart en av tre företag 

anser att den kontinuerliga dialogen är viktig i informationsutbytet, vilket bankerna anser 

vara ett sätt att skapa förståelse för deras verksamhet och kompetens. 

5.9.2 Risk  

Utifrån analysen på bankernas respektive SME:s syn på risk, anser parterna att hård 

information är viktigast vid riskbedömning. Kreditgivare menar även att framtidsprognoser 

som man får från företagen är en aspekt som används vid en riskbedömning. Dock är detta 

inte något som respondenterna på företagens sida känner att banker använder i 

riskbedömningen. Det är enbart en respondent från företagen där man kan tyda att 

kreditgivare tar hänsyn till framtiden vid riskbedömningen genom att titta på företagets 

kundbas. En förklaring till att framtidsprognoser inte är något som kreditgivare är 

intresserade av, kan bero på de långa och nära relationerna som respondenterna har med 

sina kreditgivare. Samtidigt menar kreditgivare att mjuk information inte används i 

riskbedömningen, vilket skulle betyda att relationen inte har någon betydelse för 

riskbedömningen. Vidare är företagares kompetens något som ingår i mjuk information, 

vilket då inte heller skulle vara en aktuell aspekt vid riskbedömning, dock kan den aspekten 

bli aktuell för kreditbedömningen ändå. Detta då det inte är riskbedömningen som enbart 
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bestämmer om man ska avslå eller inte, men den väger tungt. Vid analys av vad 

kreditgivarna sade, sågs möjligheten till att ändå få med kompetens genom 

framtidsprognoser, men då företagen inte säger sig delge framtidsprognoser skulle det 

argumentet försvinna. Från företagens sida kan man dock se att kompetens är något 

används i riskbedömningen. Genom historiska siffror finns företagarens kompetens inbygg, 

vilket då enligt företag C stärks av att revisorn har godkänt bokslut osv. Det är återigen 

inget som kreditgivare säger sig ha i åtanke. Kreditgivare förväntar sig att boksluten är 

upprättade på ett korrekt sätt och det är en grundkunskap som alla företagare ska ha och 

inte att tecken på kompetens. Samtidigt som kreditgivare överlag känner att företagare 

saknar kompetens när det kommer till den ekonomiska sidan. 

Det blir tydligt att företagare saknar kompetens i fråga om riskbedömning och 

kreditbedömning. De förlitar sig helt på att kreditgivare är kompetenta. Företagare 

förväntar sig att kreditgivare frågar efter information som är relevant för dem i 

riskbedömningen. Företagare har inte insikten att riskbedömning inte är något som en 

enskild kreditgivare gör, d.v.s. företagare är inte insatta i att kreditgivare använder sig av 

centraliserade datasystem där det finns tydliga mallar. Företagare tror även att 

riskbedömning är något som kreditgivare gör utifrån den kompetens de besitter, vilket är i 

linje med vad teorin säger om riskbedömning. Dock är det inte verkligheten, istället 

kommer kreditgivares kompetens in som en aspekt genom att det gäller att ställa rätt frågor 

som man får den information som mallarna kräver. Men riskbedömningen från 

kreditgivares synvinkel är något som är relativt standardiserat, vilket inte är något företagen 

har förstått.   

Man kan tydligt se hur kompetensskillnader har en inverkan på kreditbedömningen, det 

finns nämligen tydliga skillnader mellan vad kreditgivare säger om riskbedömning och vad 

företagen säger om riskbedömningen. Först hävdar bankerna att man använder sig av 

framtidsprognoser som man erhållit från företagen, men företagen säger sig inte delgett den 

informationen oavsett om man för diskussioner med nya eller befintliga kreditgivare. Här 

blir det tydligt att kompetensskillnader mellan företagare och kreditgivare gör att 

företagaren inte inser att information som de delger är information som kreditgivare anser 

vara framåtriktad, exempelvis menar företag B att man måste visa att man har en stabil 

kundbas, vilket används av kreditgivare som ett sätt att se in i framtiden. Enligt teorin har 

företagares kompetens en inverkan på riskbedömning, men enligt kreditgivare är det inte 
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något de tar hänsyn till. Dock menar företagarna att genom historiska siffror kan man utläsa 

om företagaren är kompetent eller inte, då historiska siffor reflekterar historiskt beslut.  

Det stora problemet är att riskbedömning är en standardiserad process där kreditgivare har 

tydliga mallar som måste uppfyllas för att riskbedömningen och kreditbedömningen ska gå 

vidare. Det medför att kreditgivare inte använder sin egen kompetens på samma sätt som 

om de inte hade haft tillgång till datoriserade system där man enbart matar in information. 

Kreditgivare blir bra på att ställa frågor som ger den information som efterfrågas i systemen 

men de saknar kompetensen att finna viktiga bakomliggande faktorer som man kan utvinna 

från den informationen. SME i sin tur känner att de inte behöver någon kompetens om 

riskbedömning för den kompetensen besitter kreditgivarna. Därmed blir det i slutändan 

kompetensskillnader och de har en påverkan på riskbedömningen som påverkar 

kreditbedömningen.  

5.9.3 Kompetens 

Bankerna är tydliga att det är vid interaktionerna med SME som skapar en uppfattning om 

företagarens kompetens. Enligt bank A och C handlar det merparten om 

interaktionstillfället och förberedelser och utlämnande av information som ligger till grund 

för att uppfatta företagaren kompetens. Bank B skiljer sig i sin analys och påpekar mer att 

Vd:ns och förtagsledningens kompetens anses vara viktig, eftersom de har ansvaret för om 

lån behövs och hur man argumenterar för lånet. Företagens syn på relationer skiljer sig åt. 

Företag A och C har inte en kontinuerlig dialog med sin bank, medan företag B vill skapa 

en närhet till sina banker och ständigt kommunicera med dem. Företag C menar att banker 

är professionella och tar därmed inte hänsyn till relationen, utan deras bedömning utgår 

från siffror och fakta. Företag B menar att företag har kompetenser inom sin verksamhet 

som kan delas, medan banken har kompetenser inom sin verksamhet som kan delas. Det 

man kan utläsa är dock att bankerna uppfattar företagarens kompetens genom 

interaktionerna, vilket utvärderas genom företagarens förberedelser inför mötet och vilken 

information som utlämnas. Enbart en av tre företag vill ständigt kommunicera och skapa 

närhet till bankerna, eftersom att det kan främja kompetensutbytet inom parternas kontext, 

vilket hjälper dem att förstå varandras världsbilder. 

Bank A och B menar att SME är duktiga entreprenörer men har en avsaknad kompetens 

inom ekonomi, medan företagarna tycker att bankerna har kompetens inom ekonomi men 



 

77 

 

saknar kompetens inom branscher. Företag A menar exempelvis att banker kan sakna 

kompetens att förstå marknadsmöjligheter och idéer. Företag C menar istället den egen 

kompetens inte är viktig, utan det är kompetensen som visar sig på bokslutspappret i form 

av finansiella resultat. Bank C berättar att det är helhetssynen på affären, d.v.s. 

informationsutbytet, förståelsen för siffror samt den ekonomiska förståelsen som skapar en 

uppfattning om företagarens kompetens. Dock är detta något som går att lösa genom ett 

skapande av tillit, där man anser att tilliten grundar sig i kompetensen. Företag B tror 

bankerna har den kompetens som krävs för att skapa en rättvisande bild av företaget, vilket 

återspeglar sig i räntan bankerna erbjuder. Saknas information menar Företag C att 

bankerna använder hemsidor för att finna den, och därmed är inte relationen viktig eller 

informationsutbytet. 

Å andra sidan menar företagarna att de haft en lång relation med sina banker, vilket har 

resulterat i att bankerna får förståelse för deras verksamheter. Företag A menar att en 

långvarig relation skapar information om tidigare resultat, vilket kreditgivare använder i 

sin bedömning. Företag B menar istället att relationen skapar informationsutbyte, vilket 

skapar en rättvisande bild av företag som sedan påverkar kreditbedömningen positivt. 

Företag B nämner att avstånd kan försämra relationen, eftersom att det är omöjligt för 

banker att skapa sig en förståelse för företaget, därmed bör en nära relation med fysiska 

möten och besök, påverka kreditbedömningen. Även företag C berättar att om historiken 

inte funnit, hade kreditgivarens förståelse för företaget varit viktigare.  

Bankernas kompetens är viktig i interaktionen med kredittagaren, eftersom det är genom 

ställandet av frågor som information utvinns. Har inte kreditgivaren kompetensen, går den 

antingen att hitta i organisationen eller får kreditgivare försöka skap den på egen hand. 

Företagen skiljer sig i sin utläggning om den egen kompetens inverkan på 

kreditbedömningen. Företag A och B anser att deras kompetens är viktig i förståelsen för 

bankernas verksamhet. Företag C menar istället kompetens inte är viktig, utan det är 

kompetensen som visar sig på bokslutet i form av finansiella resultat som är viktig. Företag 

C motsäger sig dock när respondenten säger att han har bra kompetens inom finansiella 

nyckeltal, vilket kan vara till fördel för sin förståelse om hur banken vill att nyckeltalen ska 

se ut.  För att skapa kompetens om bankverksamheten använder sig företag A av extern 

kompetens i form av en styrelsemedlem som har erfarenhet inom bankväsendet. Bankerna 
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arbeta på liknande sätt och säger att har inte kreditgivaren kompetensen om företagarens 

bransch går den antingen att hitta i organisationen eller får hen fånga den på egen hand.  

Slutsatsen är att det finns tydliga kompetensskillnader i förståelsen för varandras kontext. 

Bankerna menar att information om företagen går att utvinna genom att ställa rätt frågor. 

Företagen beskriver att bankerna inte har bra insikt i deras bransch, utan enbart utgår från 

historiska resultat, men hade dessa resultat inte funnits, skulle bankerna nog försöka skapa 

sig en förståelse för vad företaget sysslar med. Företagarna påpekar dock att på grund av 

deras långa relation med bankerna har de nog förståelse för branschen, vilket motsäger sig 

själva. Bankerna antyder att SME är duktiga entreprenörer men har en avsaknad kompetens 

inom ekonomi. Däremot menar företagarna att bankerna har god kompetens inom ekonomi 

men en avsaknad kompetens inom deras branscher, vilket är ett tecken på en 

kompetensskillnad. Dock försöker både bankerna och företagarna minimera 

kompetensskillnaden genom intern och extern kompetens. Företag tar in revisorn och 

mellanhänder, medan bankerna söker kompetens inom verksamheten. 

5.9.4 Kompetensskillnader  

Företagarna tror inte att det finns skillnad mellan deras och kreditgivares definition av 

kompetens. Enligt företagen är kompetens att kunna driva företaget, planera inför 

framtiden, visa positiva resultat och att ha ett bokslut som följer de lagar och regler som 

finns. Å andra sidan menar kreditgivare att kompetens för dem inte är samma sak som 

kompetens för företagare. Enligt kreditgivare är det precis som företagaren sade, de anser 

att kompetens är att ha kunskap och förståelse för räkenskaper och kunna förklara enskilda 

poster. Dock tror inte kreditgivare att det är vad företagare anser att kompetens är. Enligt 

kreditgivare är kompetens för företagare att förstå företaget, produkten, marknaden osv. 

Kreditgivare har även känslan att detta är något som företagare också känner, dvs. att 

företagare känner att för kreditgivare är kompetens det ekonomiska.  

På grund av att företagen tror sig dela samma syn på kompetens som kreditgivare så anser 

två av tre SME att det inte finns några kompetensskillnader mellan dem och kreditgivare. 

Enligt SME är kreditgivare tydliga med vad de vill ha för typ av information, samtidigt som 

företagen kan ta hjälp av andra individer som har mer kompetens på området, vilket ökar 

förståelsen. Enligt respondenterna är en bidragande faktor till att de känner att kreditgivare 

och de förstår varandra på ett bra sätt, är den långvariga relationen med kreditgivare, vilket 
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möjliggör informationsutbyte mellan parterna. Enbart en av tre SME säger sig uppleva att 

kompetensskillnader har en inverkan på kreditbedömningen och även där menar 

respondenten att det är relationen och närhet som är den avgörande faktorn för att skapa 

förståelse. Enligt respondenten måste kreditgivare försöka sätta sig in i företagets kontext 

och skapa sig förståelse för deras världsbild och det går inte utan en nära relation.  

Att närhet och relationen är viktigt för att minska skillnader i kompetens är även något som 

kreditgivare talar om. De anser att det finns kompetensskillnader, men att deras jobb är att 

försöka överbrygga de skillnaderna så att företagare förstår kreditbedömningsprocessen. 

Vidare säger också kreditgivare likt företag B att det krävs en öppen dialog mellan parterna 

som möjliggör kunskapsutbyte, vilket skapar förståelse för varandra Kreditgivare menar 

även att ibland krävs en tolk eller mellanhand för att man ska kunna föra en öppen dialog, 

då språket de pratar skiljer sig från det språk som företagen använder. Även företagen tar 

upp användningen av individer som besitter mer kompetens inom kreditbedömning, för att 

hjälpa företaget med processen. Dock menar företagen är att revisorn sitter med för att se 

till att saker går korrekt till. Företag ser inte revisorn som en tolk, vilket är vad kreditgivare 

gör. 

Enligt teorin är kompetens ett komplext begrepp som är beroende av vilken kontext som 

den används i, vilket kan förklara varför företagen har liknande syn på kompetens. 

Företagen är nämligen väldigt lika i fråga om vad de producerar och de är även geografiskt 

nära varandra. Det betyder att den kontext som respondenten i företag B pratar om är snarlik 

i de olika företagen, som då enligt modellen tenderar ett ge liknade syn på kompetens. Dock 

är det enbart företag B som känner att det finns kompetensskillnader mellan företaget och 

kreditgivare. Enligt respondenten i företag B är skillnaderna mellan företagets och 

kreditgivarens kontext något som har en påverkan på kreditbedömningen, vilket är i linje 

med modellen där man ser att delar av företagen kan vara svårt för kreditgivare att sätta in 

sig i. Vidare säger sig respondenten tro att en avgörande faktor är närhet, och med närhet 

menar respondenten geografisk närhet.  

Anledningen till varför företag A och C inte ser att det finns skillnader i kompetens som 

påverkar är delvis det som respondenten i företag B nämner, d.v.s. geografisk närhet. 

Företag A och C arbetar främst med banker som ligger på den ort där företagen befinner 

sig, men även att företagen har haft samma ägare och VD samt jobbat med samma bank 
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under en stor del av den tiden. På grund av det, har det skapats en nära relation som 

möjliggjort för både banken och företaget att dra lärdomar av varandra, vilket skulle minska 

kompetensskillnaderna. När man jämför det med teorin, blir det tydligt att det är en fråga 

om mjuk information. I fallet med företag A och C är det relationen som är avgörande och 

det är genom relationer som man främst får tillgång till mjuk information. Genom den 

mjuka informationen kan banken och företagen skapa en bättre förståelse för varandra.  

Sammanfattningsvis kan man från modellen se att kreditgivares erfarenhet har en stor 

betydelse för kreditbedömningen, där kreditgivare med mindre erfarenheter har tendenser 

att förlita sig mer på information från företags räkenskaper. Vid jämförelse med 

verkligheten ser man att företagarna anser att kreditgivare är kompetenta, men samtidigt 

förlitar de sig främst på den information som finns i räkenskaperna, vilket skulle kunna 

vara en indikator på oerfarenhet och lägre kompetens. Det blir så klart svårt att dra några 

större slutsatser från detta då det inte har utförts någon intervju med de kreditgivare som 

företagen är i kontakt med på grund av olika anledningar, exempelvis banksekretess (SFS 

2004:297). Men enligt modellen kan man se att det finns fallgropar om kreditbedömningar 

enbart utförs utifrån räkenskaper. Även om räkenskaperna som företag B beskriver följer 

lagar och regler samt att det utförs en oberoende kontroll av räkenskaperna, är det svårt att 

i räkenskaperna visa kontexten som företaget befinner sig i. Information blir omarbetad, 

exempelvis kan företag ha mer värde i de maskiner som används i produktionen än vad 

värdet är i räkenskaperna. Trots det finner man i intervjuerna inte några spår av detta 

fenomen, vilket kan indikera på att även företagarna saknar kompetens. Det betyder att 

företagarna inte inser att räkenskaperna kan ge en snedvriden bild av företaget, samtidigt 

är kreditgivare till stor del inte intresserade av eller saknar erfarenheten att identifiera dessa 

fallgropar som kan ge en snedvriden bild.  

Det är tydligt att kompetens inte har samma betydelse för företagare och kreditgivare, 

eftersom att företagare tror sig var kompetenta och att de delar syn på vad kompetens är 

med kreditgivare. Dock säger kreditgivare att företagares syn på kompetens enbart till viss 

del delar den syn de har på kompetens. Därmed har parterna inte har samma uppfattning, 

vilket kan ses som en indikator på kompetensskillnader. Dessa kompetensskillnader kan ha 

en stor inverkan på kreditbedömningen, då företagare anser sig vara väl insatta i processen 

men i verkligheten saknar de intuition. En viktig aspekt är att kreditgivarnas uttalande om 

företagares avsaknad av kompetens inom det ekonomiska, måste man förhålla sig skeptiskt 
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till. På grund av att företagarna har kompetens att driva företaget, vilket borde indikera på 

en kompetens inom ekonomi. För enligt företagarna använder man räkenskaper för att 

planer och fatta beslut inom företaget. Det kanske istället är kreditgivare som saknar 

kompetens, vilket i sin tur skapar kompetensskillnader.  

En annan syn man kan ha på saken är vad kreditgivare själva säger, nämligen att de har ett 

språk och företaget har ett annat. På grund av språkskillnader har de även olika kompetenser 

och genom de kompetensskillnader som uppstår har de svårt att förstå varandra. Det är där 

som en tolk eller mellanhand kommer in i form av revisor, styrelsemedlemmar, andra 

kreditbedömare osv. Även om företagare nämner att det använder sig av exempelvis 

revisorn vid möten med kreditgivare har de ett annat synsätt på revisorns roll jämfört med 

kreditgivare. Företagarna ser inte exempelvis revisorn som en tolk eller mellanhand, utan 

en individ som har kompetens om båda sidor i processen. Återigen visar sig 

kompetensskillnader, företagare anser sig vara kompetenta samtidigt som kreditgivarna 

inte delar deras syn. 

 

Figur 5.1 Slutgiltig modell 

Företagare och kreditgivare befinner sig i olika kontext. Inom dessa kontexter har parterna 

skapat sig kunskaper, erfarenheter och kompetenser. Det medför att parterna skapat sig 

kompetenser inom sin kontext. Det har även framkommit att förståelse mellan parter är 

problematisk, vilket kan bero på språkskillnader. Genom skillnaderna i kontext, tolkar 

parterna information på olika sätt, vilket är en bidragande effekt till informationsasymmetri. 

Mellanhänderna är extern kompetens som kan minska dessa problem. 
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6 Slutsats  

I detta avsnitt presenteras forskningsresultatet och ett antal slutsatser som kartlägger 

kompetensskillnadernas inverkan på kreditbedömningen. Därtill behandlas studiens 

teoretiska och praktiska implikationer. Avslutningsvis ger vi förslag till framtida forskning 

inom området. 

Syftet med studien var att kartlägga kompetensskillnaderna mellan kreditgivare och 

kredittagare samt dess betydelse vid en kreditbedömning. Vår modell delades in i fyra olika 

aspekter. Dessa aspekter var: information, risk, kompetens och kompetensskillnader. 

Utifrån aspekterna har det visat sig att kompetensskillnader finns och kan påverka 

kreditbedömningen.   

Det framkom att kreditgivare och kredittagare verkar i olika kontexter. Kreditgivares 

kontext innefattar kreditbedömningar, insamling av information och kunskaper om de lagar 

och regler som finns inom bankväsendet. Kreditgivares främsta uppgift är att se till att 

banken tjänar pengar och till sin hjälp har de olika verktyg, exempelvis datoriserade system 

som hjälper dem att göra riskbedömningar. Kredittagare befinner sig i en kontext där det 

gäller att driva ett företag, se möjligheter, säkra framtida intäkter osv. Kredittagare har sina 

lagar och regler som de måste följa, vilket skiljer sig från de lagar och regler som 

kreditgivare måste rätta sig efter. Inom de olika kontexterna krävs det olika kompetenser, 

eftersom kompetens är beroende av kontexten som den används i. Det betyder att 

kreditgivare besitter utbildning, kunskap, erfarenhet och personliga egenskaper som 

medför kompetens inom sin kontext, medan låntagare har utbildning, kunskap, erfarenhet 

och personliga egenskaper, vilket medför kompetens inom deras kontext. Därmed uppstår 

det skillnader i kompetens mellan kreditgivare och låntagare. 

Vidare framkom det att kontexten är en viktig faktor för hur individer uppfattar 

verkligheten. Att man som kreditgivare befinner sig i en annan kontext än kredittagare, gör 

att man har olika sätt att se på verkligheten. Det kreditgivare ser som verklighet är kopplat 

till den kontext de befinner sig i. På samma sätt är veklighet utifrån låntagares perspektiv 

något som är kopplar till den kontext de befinner sig i. Det betyder att information som 

återfinns i de båda kontexterna kan, beroende på den världsbild som kreditgivare eller 

kredittagare har tolkas olika. På grund av att de befinner sig olika kontexter och därmed 
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har olika uppfattning om verkligheten, påverkas kreditbedömningen om man inte lyckas 

förstå motpartens världsbild. Men för att göra det krävs det att man har kompetens om 

motpartens kontext och viljan att sätta sig in i den världsbild som de befinner sig i. Det är 

något som företagare inte har något intresse av, däremot finns där ett litet intresse från 

kreditgivare om det inte tar upp för mycket tid. Det betyder att det finns tydliga indikationer 

på att kompetensskillnader har en påverkan på kreditbedömningen, men även viljan att 

försöka förstå motparten påverkar. 

På grund av att kreditgivare och låntagare befinner sig i olika kontexter, finns det även 

skillnader i språket. Kontexten som kreditgivare befinner sig i kräver en viss kompetens 

och genom den bildas ett vedertaget språkbruk. Men på grund av att kredittagare befinner 

sig i en annan kontext och har andra kompetenser, använder företagare ett annat språk. Det 

betyder att när de exempelvis tillsynes diskuterar liknade saker, gör skillnaderna i språket 

att de inte förstår varandra. Trots att man exempelvis pratar om samma sak, har inte orden 

samma betydelse för motparten. Kreditgivare menar exempelvis att företagare inte är 

duktiga ekonomer, samtidigt menar företagare att de är duktiga på ekonomi. Här blir det 

tydligt att ekonomi har olika betydelse för kreditgivare och företagare, som återigen kan 

kopplas tillbaka till kompetensskillnader. Språkskillnaderna grundar sig i 

kompetensskillnader och att de befinner sig i olika kontexter, vilket resulterar i en inverkan 

på kreditbedömningen. 

Det framkom dessutom att mellanhänder är en metod som företag använder för att 

kompensera för kompetensskillnaderna. För företagare är revisorerna och 

styrelseledamöter en extern kompetens som agerar som en språklig tolk mellan kreditgivare 

och kredittagare. Det medför att tolken hjälper kredittagare att förstå kreditgivarens 

kontext, d.v.s. skapar en insikt i bankväsendet. Det framkom även att revisorn är en 

mellanhand för banken, genom att individen skapar förståelse för banken om företagarens 

kontext.  Det medför att kreditbedömningen återigen kan påverkas vid användningen av 

mellanhänder. Kompetensskillnaderna kan mildras vilket förhoppningsvis leder till en 

bättre kreditbedömning.  

Det framkom att när kreditgivare inte är kompetenta nog för att sätta sig in i en företagares 

bransch, söker de kompetens inom bankväsendet. Detta medför att det förfaller inom 

samma kontext, där de pratar samma språk, d.v.s. språkskillnaderna minskar medan 
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kontextskillnaderna ökar. Problemet är att kreditgivare inte vänder sig till företagare för att 

förstå företaget, utan söker kompetens inom sin kontext för att förstå företaget på det sätt 

som en bank vill förstå företaget. Därmed efterliknas företagarens kontext utifrån hur 

banken vill se företaget. Det kan medföra att den informationsasymmetrin som finns mellan 

banken och det specifika företaget inte reduceras, vilket kan påverka kreditbedömningen. 

Avslutningsvis visade det sig att långvariga relationer skapar förståelse för varandras 

kontext. Det beror på att vid långvariga relationer, förs kontinuerliga dialoger mellan 

kreditgivare och kredittagare. I dessa dialoger utbyts information, kunskap och 

kompetenser, som leder till bättre insikt i varandras kontext. Det kan medföra att även 

kreditbedömningen påverkas, eftersom att företagaren ökar sin förståelse för vad banken 

tar hänsyn till vid en kreditbedömningsprocess, medan banken utvinner information om 

företagarens verksamhet. 

6.1 Teoretiska implikationer 
Agentteorin kan förklara förhållandet mellan kreditgivaren och kredittagaren. Problemen 

förekommer när två parter, principalen och agenten, har olika intresse och därför blir det 

olika problemlösning (Eisenhardt, 1989). Detta problem mynnar ut i ett gap mellan 

kreditgivaren och kredittagaren, vilket skapar en informationsasymmetri (Fama, 1980). 

Intresse uppkommer genom incitamenten som antingen agenten eller principalen har. Om 

studiens tolkningar överensstämmer med verkligheten kan utfallet, förutom incitamenten, 

även påverkas av kompetens. Informationsasymmetri kan exempelvis bero på incitamentet 

att hemlighålla information, men det kan även bero på inkompetensen att förstå att 

information behövs. Således skapas informationsbrist av olika incitament, och olika 

kompetens.  

En ytterligare implikation är att principalen och agenten befinner sig i olika kontexter och 

har därav olika världsbilder (Le Deist & Winterton, 2005). Inom respektive kontext har 

principalen och agenten skapat sig erfarenheter, kunskaper, och kompetenser. Därmed 

tolkar principalen information utifrån sin kontext, världsbild och kompetens och agenten 

tolkar utifrån sin kontext, världsbild och kompetens. Det medför att den bakomliggande 

orsaken till agentproblem kan utgöras av skillnader i kompetens inom respektive kontext.  
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Moro, Fink, & Kautonen (2014) menar att utlåningsförhållandet mellan kreditgivare och 

SME bygger på att långivaren (Principal) har att ta itu med en låntagare (Agent) som är 

mer medveten om sin egen förmåga. Det framkommer i studien att långivaren inte aktivt 

försöker sätta sig in en låntagarens bransch, utan istället söker kompetens inom 

bankverksamheten för att sätta sig in i låntagarens bransch. Detta resulterar i att den 

informationsasymmetri som finns mellan parterna inte reduceras, utan efterliknas utifrån 

bankernas världsbild av låntagarens kontext. 

Enligt Batta, Ganguly, & Rosett (2012) och Bruns & Fletcher (2008) hanteras 

informationsasymmetri och moral hazard, genom att höja räntan. Dock kan ökad ränta leda 

till att låntagaren söker andra alternativ för finansiering. Det framkommer i studien att 

bankerna inte ger högre ränta för att kompensera för riskerna, utan riskerna beror på 

företagarens inkompetens att leverera information, samt kreditgivarens inkompetens att 

utvinna information. För att genomföra en kreditbedömning använder bankerna 

standardiserade mallar och i dessa mallar behövs information. Om det saknas information, 

beviljas inte lån och risken försvinner. Därmed kan risken bero på en kompetensskillnad 

mellan parterna. 

6.2 Praktiska implikationer 
Det finns en svårighet för kreditgivare att förstå företagare. Vidare finns det en språkbarriär 

som skapats på grund av skillnader i kompetens och kontext. I vems intresse ligger det att 

lösa problemet med att skapa sig förståelse för motparten? Tidigare forskning menar att 

det inte är ett nytt fenomen att kreditgivare har problem med att förstå sin motpart. 

Exempelvis menar Önal & Rezania (2007) att det finns svårigheter för företagare med 

invandrarbakgrund att få lån. Carter, Shaw, Lam, & Wilson (2007) för en liknande 

diskussion men påpekar problemen som kvinnliga företagare har i sökandet efter kredit. 

Det betyder att förutom svårigheter att förstå företagare överlag, finns det ytterligare 

svårigheter för kreditgivare att förstå företagare som har invandrarbakgrund eller kvinnor. 

Med det i åtanke borde en praktisk implikation vara diversifiering, efterson att 

språkskillnaderna skapar problem. För att lösa problemet, krävs det att personer inom 

banken/finansinstituten har personliga egenskaper, kunskaper, erfarenheter samt kommer 

från en annan kontext än enbart finansvärlden. Genom den diversifieringen skulle 

kreditgivare inte bli lika låsta av språket och skillnader i kompetens som de är idag.  
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Diversifiering kommer att ta tid för kreditgivare att uppnå. För att försöka lösa problemet 

med kompetensskillnader idag, kan man försöka utbilda kreditbedömare. Istället för att låta 

kreditbedömare skapa sig kompetens genom erfarenhet, kan man genom utbildning ge 

kreditbedömare en grundläggande kunskap om viktiga aspekter att ha i åtanke vid en 

kreditbedömning och som med åren växer och ger en bredare kompetens.  På det sättet 

skulle kreditgivare inte ha samma problem med att sätta sig in i företagares kontext, och 

därmed skulle inte språket vara den barriär som det är idag.  

Samtidigt måste man som finansieringsbolag inse vilka implikationer som uppstått med 

införandet av datoriserade system. Det är tydligt att branschen var tvungen att se över hur 

man värderade risk med hänsyn tagen till finanskrisen 2008. Dock gäller det även att man 

har förståelse för vad som händer med riskbedömningen och därmed kreditbedömningen 

när man tar arbetsuppgifter som kräver en viss grad av specialisering och försöker införa 

standardisering istället. Som finansieringsbolag måste man försöka uppmuntra de anställda 

att inte enbart vara nöjd med den standardiserade mallen. Det gäller att få kreditbedömare 

att försöka förstå underliggande aspekter som ett datoriserat system inte kan fånga upp, 

detta trots att det finns en säkerhet för kreditbedömare att lita blint på systemet.  

Ett annat sätt att försöka överkomma problemen med kompetensskillnader skulle vara att 

man som företagare försöker sätta sig in i kreditgivares kontext och kompetens som skapar 

möjligheter att använda och förstå det språket som kreditgivare använder. Det är trots allt i 

företagets intresse att ha kompetens inom alla områden som är av relevans för företagets 

framtid och konkurrenskraft. Då krediter kan vara lösningen på en del problem eller 

möjligheter, exempelvis säkerställa en strategisk investering för framtiden. Företagare kan 

inte enbart förlita sig på att kreditgivare har svaret på alla de problem som kan uppstå vid 

en kreditbedömning. För att tillgodose att man får de bästa avtalen, måste man göra som 

vid alla andra ingångar med leverantörer och kunder, d.v.s. lära sig motparten och försöka 

förstå hur den tänker och inte blint lita på vad de säger.  

Vidare gäller samma sak vad det gäller användning av mellanhänder. Företagare förlitar 

sig återigen helt på någon annan som är oftast enbart har en svag koppling till företaget. 

Hur kan man som företag säkerställa att exempelvis revisorn har den kompetens som krävs 

för att kunna representera företaget på ett korrekt sätt inför kreditgivaren? Att 

kreditgivaren har förtroende för revisorn är en sak, då det krävs en oberoendehet för att 
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vara revisor, samtidigt som revisorn med stor sannolikhet jobbar med flera företagare och 

har antagligen en del kontakt med kreditgivare. Överlag gäller det att företagare försöker 

utöka sin kompetens. För tillfället förlitar sig företagare på att andra individer besitter den 

kompetens som krävs för att en kreditbedömning ska vara möjlig, vilket kan bero på att 

företagare har en liten chans att påverka kreditbedömningen på ett positivt sätt, vilket kan 

i slutändan ha en stor inverkan på företagets investeringsmöjligheter.  

Det finns en praktisk implikations som gäller båda för kreditgivare och kredittagare och det 

är att aktivt jobba med relationen. Detta då en nära relation har visat sig vara fördelaktig 

för att ge en ökad förståelse för varandra. En nära relation medför en dialog som ger 

möjlighet till kompetensutbyte mellan parterna, vilket ökar förståelsen. Med den kunskapen 

borde kredittagare och kreditgivare aktivt försöka jobba mot en nära relation till motparten, 

vilket skulle då skulle ge en bättre kreditbedömning, på grund av ökad förståelse. 

Som avslutning på praktiska implikationer kan denna studie resultera i en ökad 

samhällsnytta. Om de förändringar som diskuterats ovan införs, skulle sannolikheten att 

bra investeringar görs öka. I nuläget finns det en möjlighet att sämre investeringar görs då, 

exempelvis företagaren har en bra förståelse för kreditgivarens kontext och kan prata 

språket som de gör, vilket kreditgivare ser som kompetens. Dock är det inte nödvänligvis 

en kompetens som reflekterar att företaget är välskött, utan istället visar det på företagarens 

kompetens inom retorik, och kan därför lägga fram bra argument. På grund av att 

kreditgivare har svårt att sätta sig in i företagares kontext köper de det som företagaren 

säger och krediten beviljas, trots att så inte borde vara fallet. På samma sätt skulle en bra 

företagare men som saknar kompetensen som retoriker få avslag på grund av att 

kreditgivaren inte ser företagaren som kompetent, då företagaren inte har samma förmåga 

att argumentera. Det betyder att en ”god” företagare får avslag och att en ”dålig” företagare 

blir beviljad kredit, vilket är negativt för samhället. Men om man ökar förståelsen från båda 

sidor, d.v.s. från kreditgivare och företagare skulle det resultera i att den ”goda” företagaren 

blir beviljad och den ”dåliga” får avslag, vilket skulle öka samhällsnyttan. 

6.3 Framtida forskning och begränsningar 
Studiens avsikt var att kartlägga kompetensskillnadernas betydelse för kreditbedömningen. 

Tidigare forskning har förklarat svårigheterna med kreditbedömningsprocessen med hjälp 

av agentteorin (Amir, 2007; Deakins & Hussain, 1994; Bruns & Fletcher, 2008; Moro, 
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Fink, & Kautonen, 2014). Problemen förekommer när två parter, principalen och agenten, 

har olika intresse och därför blir det olika problemlösning (Eisenhardt, 1989). Detta 

problem mynnar ut i ett gap mellan kreditgivaren och kredittagaren, vilket skapar en 

informationsasymmetri (Fama, 1980). Dock kan gapet också bero på kontextskillnader. Le 

Deist & Winterton (2005) menar att trots att båda sidor har kompetens inom sin bransch, 

är kompetens kontextberoende.  Ett förslag till vidare forskning inom kreditbedömning kan 

därför vara försöka finna ett mönster mellan kontextskillnader och tolkningen av 

information mellan kreditgivare och kredittagare. 

Forskning har fokuserat på antingen hård, mjuk eller frivillig information för att lösa 

agentproblemen (Amir, 2007; Bruns & Fletcher, 2008). Dock har det visat sig att 

kreditgivarens uppfattning om företagarens kompetens är en viktig indikator vid en 

kreditbedömningen. Företagaren anses kompetent om personen frivlligt utlämnat 

information, vilket indikterar att företagaren har kompetensen att vet vilken information 

som är viktig för kreditgivaren (Moro, Fink, & Kautonen, 2014). Ett ytterligare förslag till 

vidare forskning är vilka metoder kreditgivare använder för att utvinna information från 

kredittagarna. Det kan exemeplvis handla om interationstillfället, användningen av 

databaser och kreditgivarens personliga kunskaper och kompetenser, och hur utvinningen 

av information påverkar kreditbedömningen. 

Bruns & Fletcher (2008) och Bruns (2004) menar att Vd:ns, företagsledningens och 

kompetensen inom affärsprojekt är viktiga mått vid en kreditbedömning. Dock bör 

kreditgivaren också ha kompetensen att utbilda kredittagarna inom sin bransch 

(Nkundabanyanga, Opiso, Balunywa, & Nkote, 2015). Trots att båda sidor har kompetens 

inom sin bransch, är kompetens kontextberoende (Le Deist & Winterton, 2005). Därmed 

beror kompetensen parterna besitter på, kunskaper, erfarenheter och utbildningar som 

parterna ha fått inom sin kontext och på grund av detta skiljer sig deras kompetens. För att 

skapa en insikt i varandras branscher, kan extern kompetens vara lösningen. Sjögren & 

Zackrisson (2005) har visat att företag ibland inte besitter all den kompetens som behövs 

för att förstå finanseringsprocessen, därmed förvärvar företag kompetens genom att 

rekrytera extern kompetens. Det är just den externa kompetensen som denna studien har 

visat vara en viktig roll inom kreditbedömningsprocessen. Det var svårt att kartlägga hur 

extern kompetens kan påverka utfallet av en kreditbedömning. Dock fann vi att 

mellanhänder fungerar som en tolk för att minska kompetensskillnaderna, vilket även kan 
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minska informationsasymmetrin mellan kreditgivare och kredittagare. Tolken gav insikter 

i varandras kontext och därmed skapade förståelse för varandras branscher. Det skulle 

därför vara intressant att förstå hur mellanhänder i form av revisorer, styrelseledamöter 

eller annan extern kompetens, påverkar kreditbedömningen. Ett ytterligare förslag är hur 

mellanhänder påverkar informationsasymmetrin mellan kreditgivare och kredittagare i en 

kreditbedömningsprocess. 

De begränsningar som kan ha varit en nackdel för oss är att två av tre företag var 

ekonomiskt stabila, vilket innebar att företagen inte hade mycket kredit för tillfället. Det 

medför att interaktionerna med bankerna automatiskt minskat och kompetensens inverkan 

minskar på grund av att den inte behövs. Det återstående företaget hade genomgått många 

nya investeringar och hade ständig kontakt med banken, vilket medförde att dennes 

kompetens används mycket mer, vilket även gav oss en bra grund att stå på. 

En ytterligare begränsning är att vi inte har fått chansen att observera en hel 

kreditbedömningsprocess, vilket beror på att banksekretessen förhindrar delning av 

information mellan kreditgivare och kredittagare. Dock har vi försökt att kompensera för 

detta genom att undersöka kreditbedömningsprocessen från kreditgivarens och 

kredittagarens perspektiv. 
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