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Förord 

Författaren fick ett utomordentligt varmt välkomnande av de flesta 

respondenter, framförallt vill författaren tacka respondent B, Även Fredrik 

Kuoppa på SEB får ett mycket stort tack för sitt fina bemötande. De har varit 

mycket tillmötesgående och förtjänar ett varmt tack för den tid och engagemang 

de har ägnat författaren vid genomförandet av uppsatsen.  

 

Loqman Kaki, den 13 januari 2011. 
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Sammanfattning  

Varför behövs entreprenörskap och utveckling av företagande? Produkter utvecklas ständigt 

och nya tillkommer i en allt snabbare takt. Den globala konkurrensen innebär högre krav på 

företagande i form av utveckling och nya idéer. Att nya företag skapas är viktigt för den 

ekonomiska tillväxten och inte minst samhällets tillväxt. De tillkomna företagen med deras 

nya idéer förnyar ekonomin genom nya sätt att bedriva produktion på. Både nya och befintliga 

småföretagen är beroende av banker för att få tillgång till extern finansieringen. Dock är 

många banker och finansiella institut inte intresserade av att låna ut till nya och befintliga 

företag då det är svårt att veta om företagen har kapacitet till att återbetala lånen. Detta 

beteende är särskilt vanligt hos banker som ägnar sig åt opersonliga relationer, alltså de ser 

endast finansiell information. 

Tidigare forskning inom företags- eller kreditbedömning har fokuserat på finansiella modeller 

som utgår från kvantitativ data för att undersöka kreditvärdigheten hos företag. På senare tid 

har dock även den mänskliga faktorn lyfts fram då individen har en viktig roll i samband med 

kreditbedömningsprocessen. Orsakerna till detta är bl.a. att de nya och befintliga företagen har 

försäljningsprognoser och budgetar baserade på en osäker framtid, vilken i sin tur leder till att 

kreditbedömning i princip bara kan baseras på förtroende för företagaren som person. 

Förtroende som ofta går under beteckningar som ”personens egenskaper” eller ”intuition” blir 

därmed viktiga aspekter vid kreditbedömning. På grund av att det finns lite objektiv 

information leder det till en subjektiv bedömning. 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och utveckla förståelsen för hur bankernas 

företagsrådgivare arbetar vid beslut gällande kreditgivning till nya och befintliga småföretag. 

Är företagsrådgivarna intresserade av hur personen är? Hur arbetar företagsrådgivarna vid 

kreditbedömning när det gäller personliga egenskaper hos nya och befintliga företagen? Hur 

kan företagsrådgivare arbeta för att fånga personliga egenskaper hos låntagare i nya eller 

redan befintliga företag? 

För att få en bra grund till problemet har författaren beskrivit kort hur bankverksamheten ser 

ut, därefter presenteras de teorier angående relationer, icke-finansiell information, 

trovärdighet och risker som författaren valt att belysa. Intervjuerna i den empiriska delen är av 

fokuserad karaktär och författaren har försökt att hålla intervjuerna öppna för att få ut så 

mycket information som möjligt av respondenterna.  

Författaren har kommit fram till att de nya och befintliga företagen med avsikt att erhålla 

extern finansiering måste vara väl förberedd, ha genomtänkta idéer och framförallt vara 

trovärdig och ärlig i sin presentation av material. När det gäller att bemöta företagaren spelar 

företagsrådgivarens personlighet, vilken erfarenhet han/hon har samt graden av intresse för 

företagarens material. Företagsrådgivaren måste kunna vara med och påverka, ställa frågor 

samt vara beredd att kompromissa. Att fånga de personliga egenskaperna är viktiga för ett 

lyckat företagande.  
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
 

Varför behövs entreprenörskap och utveckling av företagande? Produkter utvecklas ständigt 

och nya tillkommer i en allt snabbare takt. Den globala konkurrensen innebär högre krav på 

företagande i form utveckling och nya idéer (Ekström m.fl., 2006). Att nya företag skapas är 

viktigt för den ekonomiska tillväxten och inte minst för samhällets tillväxt. De tillkomna 

företagen med deras nya idéer förnyar ekonomin genom nya sätt att bedriva produktion 

(Tillväxtanalys, 2010). De så kallade SME företagen (Small and Medium – sized Enterprises) 

utgör 99,9 av näringslivet (Svenskt näringsliv och SEB, 2008). Kunskapen om småföretagare 

har ökat under de senaste decennierna tack vare deras roll i den ekonomiska tillväxten. 

Småföretagaren påverkar både tillväxten och sysselsättningsnivån positivt (Braunerhjelm 

m.fl., 2007). För att underlätta och främja dessa små företag, införde EU under 2008/2009 ett 

omfattande politiskt initiativ som kallas ”Small Business Act for Europe”. Detta initiativ ska 

anpassa regler och offentliga politiska instrument, för att främja företagen och för att ge dem 

stöd med finansiering (Svenskt Närningskliv, 2010).  Den snabbast växande ekonomin i 

världen just nu är Kina, där har de små och medelstora företagen haft en aktiv roll (Minggao 

& Yan, 2009).  Att föra denna diskussion är särskilt intressant; då den nystartade företagaren 

saknar, av förklarliga skäl, substans vad gäller relevanta historiska uppgifter och därmed får 

svårt att få finansiering.  

Företagaren som har en affärsidé och tror på sin idé, behöver ofta kapital för att kunna 

förverkliga idén. För att kunna starta igång den verksamhet som företagaren har tänkt sig är 

extern lånefinansiering ofta avgörande och detta sker ofta hos en bank (Lundén & Svensson, 

2006). Småföretagare är alltså beroende av banker för finansiering (Fletcher & Bruns, 2008). 

Banken tar i detta fall en risk då en kredit beviljas, det vill säga att låntagaren kanske inte kan 

betala tillbaka lånet (Ferrary, 2002). Många banker och finansiella institut är inte intresserade 

av att låna ut till SME - företagen. Det är svårt att veta om företagen har kapacitet att 

återbetala lånen och detta beteende är särskilt vanligt hos banker som ägnar sig åt opersonliga 

relationer, vilket innebär att de endast ser till finansiell information. Det förekommer att 

banken accepterar och godtar alla kriterier, men dock bedömer att kunden inte kommer att ta 

del av bankens övriga tjänster och då nekas de finansiering, det kallas ”Cross – Selling” (De 

la Torre et al, 2010).  

 

Det finns en mängd olika faktorer som påverkar om företagaren får kredit eller inte (Broomé 

m.fl. 1988). Dessa kan exempelvis gälla företagarens kompetens och erfarenhet i form av 

vilka kunskaper han/hon har om företagsrådgivarens beslutsprocess (Fletcher & Bruns, 2008). 

Säkerheter kommer vara allt viktigare för bankerna, eftersom de kortar ner 

kreditgivningsprocessen samtidigt som de säkerställer större delen av lånen (Steijvers, 2009; 

Berger & Udell 2006; Bester, 1994; Fletcher & Bruns, 2008; Deakins & Hussain, 1994: 
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Deakins et al, 2010). Ekanem & Baldock (2009) skriver i en artikel att bankernas farhågor om 

styrkan i affärsplanen och otillräckliga säkerheter leder till att kredit inte beviljas. 

 

Kreditbedömningen består huvudsakligen av två bedömningar eller grundfaktorer. Den första 

faktorn som bedöms är återbetalningsförmågan. Hur stor är chansen att låntagaren verkligen 

kan betala tillbaka lånet enligt de uppsatta villkoren? Denna bedömning är bankerna tvingade 

att göra enligt den lag som reglerar bankernas kreditgivning. Den andra faktorn som bedöms 

är säkerheterna, eller egentligen vad säkerheterna är värda vid en framtida realisation. I och 

med säkerheter kan bankerna öka sina chanser att få tillbaka sitt utlånade kapital när 

låntagaren inte längre kan betala (Kyllenius & Garmer, 2004).  

 

I förhållande mellan företag och banker råder det ofta brist på information dem emellan, vilket 

kan leda till kreditransonering. Säkerheter tillhandahåller en förmildrande effekt på dessa 

informativa asymmetrier och löser därmed problemet med kreditransonering (Steijvers, 2009). 

Det kan sammanfattas med att säkerheterna kommer ifråga om den första faktorn inte kan 

uppfyllas. Är låntagarens återbetalningsförmåga dålig krävs det generellt bättre säkerheter och 

vice versa. Något som också är viktigt vid en kreditbedömning är företagsrådgivarens 

erfarenhet (Andersson, 2003; Tegin, 1997). Andersson (2003) skriver emellertid i en artikel 

att flerårig erfarenhet av kreditbedömning dock inte är allt, utan anser att företagsrådgivare 

behöver ett komplement till erfarenhet. Denna bedömning har han gjort efter att han studerat 

en fördjupad studie inom beslutsfattandets psykologi, för att kunna utveckla effektiva och 

rationella beslutsprocesser. Tillsammans med erfarenhet är känsla, intuition och personkemi 

något som har stor betydelse för vilket utfall bedömningen kommer att få. Subjektiva faktorer 

som dessa bekräftar tesen att kreditbedömningar är komplicerade och svåra att hantera. 

Bedömningen ser inte alltid ut på samma sätt, utan varierar beroende på person, tillfälle och 

vad som ska bedömas. 

 

Tidigare forskning inom kreditbedömning av företag varit fokuserad på finansiella modeller 

som utgår från kvantitativa data för att undersöka kreditvärdigheten hos företagen. På senare 

tid har dock även den mänskliga faktorn lyfts fram då individen har en viktig roll i samband 

med kreditbedömningsprocessen. Orsakerna till detta är bl.a. att SME och nystartade företag 

har försäljningsprognoser och budgetar baserade på en osäker framtid, vilket i sin tur leder till 

att kreditbedömning i princip bara kan baseras på förtroende för företagaren som person. 

Förtroende som ofta går under beteckningar som ”personens egenskaper” och 

företagsrådgivarens ”magkänsla” blir därmed viktiga aspekter vid kreditbedömning. På grund 

av att det finns lite objektiv information leder det till en subjektiv bedömning (Landström, 

2003).  

Minggao & Yan(2009) som har studerat 12 provinser i Kina har kommit fram till att 

konsolidering av bankerna har bidragit till detta fenomen och vill peka på att relationerna 

försvagas ju större bankerna blir. Vidare menar De la Torre et al (2010) något i stil med 

Minggao & Yan (2009) undersökning att nischbanker har en komparativ fördel när det gäller 

kreditgivning till SME och nya företag. De la Torre et al (2010) har studerat 12 länder i sin 

studie. Även Schmeider & Marsch (2010) och Scott (2006) menar att konsolidering minskar 
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kapitalutbudet för små företag. Scott (2006) har kommit fram till att om företagsrådgivaren tar 

hänsyn till icke-finansiell information kan företagsrådgivaren få in data om den sökande i 

form av förvaltarskap, rykte och ägaregenskaper som är viktiga för en kreditgivningsprocess. 

Schmeider & Marsch (2010) skriver i sin artikel att små banker lägger stor vikt vid potentiell 

mjuk information och försvinnandet av dessa banker medför även förlust av den mjuka 

informationssökningen. Detta leder i sin tur till att småföretagen måste anpassa sig till 

bankerna och inte tvärt om. De mindre företagen har delvis behandlats som andra klassens 

kunder av banker, eftersom små och medelstora företag saknar historia (Berggren & Silver, 

2009). I en magisteruppsats från Lindköpings universitet, skriven av Frisk m.fl. (2000), 

framkommer det att företagsrådgivare anser att de nya och befintliga företagens personliga 

ekonomi är den faktor som är viktigast att analysera.  

Patric Anderson (2001) skriver i sin avhandling om hur erfarna företagsrådgivare i banker och 

andra kreditinstitut tar sina beslut genom att granska beteende och olika aspekter av 

bedömningen. Vidare skriver Anderson (2001) om hur i en empirisk undersökning, där 165 

erfarna företagsrådgivare tillfrågats. Han kommer fram till att de erfarna rådgivarna är 

skickliga, noggranna och medvetna om sitt ansvar. I en bok skriven av Ulvenblad & Svensson 

(1995) kommer de fram till att företagsrådgivarnas initiala kreditbedömning av nya och 

befintliga företag är förenade med hög osäkerhet. Detta på grund av en stor brist på 

information.  

Fletcher & Bruns (2008)  visar i sin studie från Glasgow att två viktiga faktorer som 

ekonomisk ställning och tidigare resultat visar att företaget har tillräckligt med medel att driva 

verksamheten. Detta på grund av finansiell information är tillgänglig. Finansiell information 

som kan granskas av revisorer är pålitliga. Ur bankernas perspektiv i frånvaro av dessa 

informationer så kan företagsrådgivarna vara ovilliga att basera sina beslut på faktorer som 

anses vara vaga eller svåra att mäta. Han har vidare kommit fram till att företagsrådgivarna 

har svårigheter att utvärdera små företags beteende, avsikter och någon annan anledning för 

att utföra en viss handling. Detta är särskild vanligt då relevant information saknas.    

Ovanstående problemdiskussion visar svårigheter när det gäller nya och småbefintliga 

företagares möjlighet att erhålla extern finansiering samt företagsrådgivarens svårigheter med 

bedömning av information hos sökanden, utöver den finansiella. Det finns ett behov av att 

försöka förklara varför och framför allt hur företagsrådgivaren ska sträva efter att se längre, 

bortom finansiell data. 
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1.2. Forskningsfrågor 
 

Med beaktande av vad som diskuterats ovan har följande frågor formulerats: 

 Hur viktig är icke-finansiell information jämfört med finansiell information? 

 Hur arbetar företagsrådgivare vid kreditbedömning när det gäller personliga 

egenskaper hos nya och befintliga företagare? 

 Hur kan företagsrådgivare arbeta för att fånga personliga egenskaper hos nya och 

befintliga företagare? 

 

1.3. Syfte 
 

Arbetet syftar till att skapa förståelse för hur företagsrådgivare arbetar med kreditgivning till 

nya och befintliga företagare och i vilken utsträckning företagsrådgivare bedömer icke-

finansiell information och tar hänsyn till hur individen är som entreprenör. 
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1.4. Uppsatsens disposition 
 

 

Inledning

• En beskrivning av vad detta kommer att innebära och vad den kommer
att utgå ifrån samtidigt som problembakgrunden förklaras.

Referensram

• I detta kapitel redogör författaren för den referensram som den empiriska
studien vilar mot. Referensramen syftar till att ge läsaren en ökad
förståelse av det ämne författaren valt att studera.

Metod

• Metodkapitlet skildrar författarens tillvägagångssätt vid arbetet med
uppsatsen. Här beskrivs de urval och tekniker som använts under
arbetets gång och i och med detta vill författaren ge läsaren en
uppfattning om studiens trovärdighet.

Empiri

• Empirikapitlet utgörs av en presentation av de primärdata som inhämtats
med hjälp av intervjuer.

Analys

• I detta kapitel förenar författaren den referensram som ligger till grund
för denna uppsats med den insamlade empirin.

Slutsats och

diskussion 

• I slutdiskussionen presenterar författaren svaret på forskningsfrågorna
och vidare inflikar författaren även sina egna reflektioner kring ämnet.
Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning.
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2. Teoretisk referensram  
 

2.1. Bankverksamhet 
 

Det är väl känt att en grundläggande övergång från jordbrukssamhällen till industrieran under 

1800-talet åtföljdes av en omvandling av den finansiella sektorn som var minst lika 

revolutionerande. Forskning i ekonomisk historia har under de senaste 50 åren fokuserats på 

nya fabriksindustrier samt deras ekonomiska och sociala effekter. Efter den explosiva 

utvecklingen av finansmarknaderna under 1980- och 1990-talet har än en gång historikers 

intresse riktats mot den finansiella sektorn och dess roll i tillväxtprocessen. Det kan hävdas att 

uppkomsten av industriella samhällen under 1800-talet faktiskt var ett resultat av 

kommersialisering, liksom av nya former av sparande, utlåning och finansiella 

förmedlingstjänster. Dessa var nödvändiga villkor för indelningar av arbetskraft och 

stordriftsfördelar som är kärnan i modern ekonomisk tillväxt (Lindgren, 2002). 

Kreditgivning eller kredittagning som också är en benämning på kreditgivning sker av en så 

kallad kreditgivare eller en bank.  På den svenska marknaden finns det ett flertal kreditgivare 

som består av: finansieringsbolag, försäkringsbolag, sparbanker, affärsbanker, 

hypoteksinstitut m fl.(Broomé m.fl., 1988). Författaren har avgränsat kreditgivare till endast 

affärsbanker eftersom det är just dessa kreditgivare som behandlas och det är oftast hos dem 

lån söks. 

Lagstiftningen och olika statliga åtgärder av kreditpolitik ger en ram för bankernas utlåning, 

bland annat i form av krav på säkerheter (Lag 2004:297). Riskerna ska prövas för de 

förpliktelser som följer av kreditavtalet, företagsrådgivaren får alltså bevilja krediten om 

dessa förpliktelser på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda (Lag om bankrörelse, 8 kap, § 

1).  

Idag domineras den svenska bankmarknaden av ett fåtal storbanker, vilka är en följd av 

åtskilliga sammanslagningar av mindre och större banker. Till exempel är Nordeas historia 

kantad av många bankfusioner där små, självständiga banker stärkt sin konkurrenskraft 

genom att gå samman (Nordea, 2010). I en Tysk studie har (Schmieder & Marsch, 2009) 

kommit fram till att konsolidering av banker sannolikt bidrar till att tillgången på kapital 

minskar för små och nya företag. Det beror på att små banker historiskt sett har varit mer 

benägna än stora banker att finansiera sådana företag. 

 

2.2. Relationsbedömning 
 

Uppsatsens teoretiska referensram är relationsmarknadsföring samt risker, finansiell 

information och icke-finansiell information, den sistnämnda förklaras längre ner i rapporten. 

Detta innebär att författaren tittar på bankerna ur ett relationsmarknadsföringsperspektiv. 

Relationsmarknadsföring passar bra när kunderna har en lång tidshorisont och höga 
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omställningskostnader som vid t ex finansiering av ett nytt företag (Kotler, 2003).  Målet med 

relationsmarknadsföring är att bygga långsiktiga relationer med t ex kunder, leverantörer, 

distributörer, där alla inblandade parter är nöjda och tillfredsställda, därmed bygger 

relationsmarknadsföring på starka ekonomiska, tekniska och sociala band mellan olika parter 

(Kotler, 2008; Ulvenblad & Svensson, 1995).  

 

Termen relationsmarknadsföring har under 1990-talet erhållit en internationell acceptans och 

är ett forskningsområde som idag växer starkt (Gummesson, 2002). Gummesson (2002) 

definierar relationsmarknadsföring som följer: ”Relationsmarknadsföring är marknadsföring 

som sätter relationer, nätverk och interaktioner i centrum” Istället för traditionell 

marknadsföring, där man försöker komma på vad man kan göra till kunden, fokuserar 

relationsmarknadsföring på vad man kan göra för kunden och dessutom vad man kan göra 

tillsammans med kunden, för att få den tillfredställd.  

 

Målet med relationsmarknadsföring är följaktligen att man ska behandla alla sina kunder som 

värdefulla partners och skapa lojalitet (Egan, 2004). Det finns å andra sidan nackdelar med 

långsiktiga relationer eftersom företagen kan få monopolspel på kunden och denna kund får 

svårt att söka sig till andra banker då denne bli låst i relationen (Guttler & Behr, 2007; Egan 

2004). Att ha nära relationer med myndigheter anses dessutom i många utvecklade ekonomier 

vara korrupt, man kan inte utesluta att övertramp sker vid vissa tillfällen, trots att båda parter 

är väl medvetna om att det finns gränser som helst inte ska överträdas(Egan, 2004). 

 

Bankbranschen karaktäriseras av trögrörlighet. Kunderna är lojala. Man väljer ofta bank 

beroende på vad föräldrarna har för bank. Detta betyder dock inte att banker inte behöver 

ägna sig åt att bygga relationer med sina kunder, det handlar ju även om säkerhet för banken 

(Eriksson, 2006). Banktjänstemannen bör komma i kontakt med låntagarens närmaste krets i 

form av vänner och familj för att kunna göra bedömningar om låntagaren anser Goldberg & 

Elyasiani (2004) i sin forskning. Bra relationer ger en minskad osäkerhet och bra stabilitet 

(Alexander & Colgate, 2000) 
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Figur 3. Från transaktionsmarknadsföring till relationsmarknadsföring Parvatiyar & Sheth 

(2000). 

Figuren ovan visar att om man går från transaktionsmarknadsföring till 

relationsmarknadsföring så sätts fokus på processen och en värdeskapande relation, istället för 

att bara fokusera på de hårda delarna i ett utbyte med en kund. Parvatiyar & Sheth (2000) 

menar att relationsmarknadsföring egentligen är en pånyttfödelse av de 

marknadsföringsprinciper som var rådande före den industriella eran. Redan då engagerade 

sig säljare och köpare i aktiviteter som minskade osäkerheten om den framtida tillgången och 

efterfrågan på produkter och tjänster. Eriksson (2006) hävdar att relationer enbart kan 

fokusera på en ekonomisk transaktion, då behandlar exempelvis bankerna sina kunder som en 

grupp på en generell marknad med opersonliga processer. Därför kan en sådan relation 

betraktas vara mer ett transaktionsutbyte än ett relationsutbyte (Eriksson, 2006). Vidare anser 

Eriksson (2006) att banktjänster handlar om transaktionsutbyte och inte relationsutbyte, 

transaktionsmarknadsföring görs helt oberoende av kundens historia och sociala 

sammanhang. Relationsutbyte kräver att kontaktpersonen ständigt tar hänsyn till sökandens 

historiska och sociala sammanhang för att relationen skall bevaras och utvecklas (Parvatiyar 

& Sheth, 2000). 
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2.3. Finansiell information 

 

Andersson (2001) skriver om att ett fåtal personer inom banken är ansvariga för att bedöma 

kreditvärdigheten hos de som söker finansiering, denna process kallas kreditbedömning och 

titeln på dessa personer är företagsrådgivare. Vidare så skriver Andersson (2001) att 

företagaren presenterar sin sak genom att ange syfte med sin kreditansökan. Vidare redogör 

den sökande sin bokföring och övrig information som ska ligga till grund för 

bedömningsprocessen. Andersson (2001) skriver även att den sökande anger en uppskattad 

prognos för framtiden. Vad tror företagaren om hur läget kommer att se ut? Dessa ska sedan 

ligga till grund för företagsrådgivaren att ta ställning till. Företagsrådgivaren tar in andra 

källor såsom interna källor i form av kontoutdrag och övrig information som kan finnas hos 

banken, externa källor i form av kreditvärderingsinstitut som lämnar information om personen 

i fråga. Basen för företagsrådgivarna är tillgången till korrekt, relevant samt aktuell 

information, speciellt vad berör ägaren och ägarens affärsidé (Ulvenblad & Svensson, 1995). 

Ulvendlad & Svensson (1995) anser att finansiell information inte är helt anpassad till 

småföretag då teorin fokuserar på nyckeltal och analys som är mer passande för större företag. 

De mindre företagen har ofta bristfälliga resurser när det gäller kompetens, leverantörer samt 

kunder. Det betyder att små företag blir bedömda utifrån traditionella metoder(Ulvenblad & 

Svensson, 1995). Vidare menar Andersson (2001) att det finns två typer av information, 

redovisningsinformation och icke-redovisningsinformation, dessa två kan benämnas lite olika 

beroende på författare och forskare. De kan benämnas finansiell mjuk eller kvalitativ 

information och hård alternativ kvantitativ information. I denna uppsatts väljer författaren att 

skriva dessa som finansiell information respektive icke-finansiell information.  

Den icke-finansiella informationen anses vara subjektiv medans den finansiella informationen 

objektiv. Informationsurvalets begränsning kan vara statistiskt. Redovisning är en process att 

identifiera, mäta och kommunicera ekonomisk information, detta möjliggör bedömningar och 

beslut av informationen. Därmed anser Andersson (2001) att finansiell information spelar en 

viktig roll i kreditbedömningen. Enligt Scott (2006) har den även brister då den inte är 

fullständig för små och nystartade företag. Även att de små företagen har en begränsad 

historia bakom sig gällande finansiell information. Andersson (2001) anser att finansiell 

information huvudsakligen avser uppgifter om det ekonomiska beteendet hos företagaren. 

Denna information innehåller inkomster, volymer, tillgångar, skulder och kostnader. Vidare 

har befintliga företag årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, 

kassaflödesanalys och nyckeltal beroende på företagsform. 

 

Årsredovisning 

Årsredovisningar är ett kommunikationsverktyg som kontinuerligt används av företag för att 

förmedla ekonomisk information. Aktiebolagslagen föreskriver att en årsredovisning måste 

upprättas för varje verksamhetsår och den ska då inkludera förvaltningsberättelse, 

resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse. Läsaren av årsredovisningar måste 
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dock ta hänsyn till att den finansiella informationen upprättas vid tidpunkten för bokslut och 

kan förändras efter det. Kreditgivaren tar därför hänsyn till annan ekonomisk information vid 

sidan om årsredovisningen (Johansson, 2009). 

 

Förvaltningsberättelse  

Den mer verbala och mindre statistiska delen av årsredovisningen utgörs av 

förvaltningsberättelsen. Styrelsen i ett företag använder den delen av årsredovisningen för att 

informera om sådant som inte täcks av resultat och balansräkningen. Det kan exempelvis 

handla om ägarstrukturer som förändrats under året (Johansson, 2009). 

 

Resultaträkning 

Resultaträkningen visar årets finansiella överskott eller underskott genom att sammanställa 

intäkterna och kostnaderna som ägt rum under året. I resultaträkningen ingår bland annat 

viktiga aspekter av den ekonomiska informationen som skulder till leverantörer och banker, 

men även utestående fordringar på kunder (Johansson, 2009). 

 

Balansräkning 

Balansräkningen skildrar företagets ekonomiska ställning då bokslutet upprättas. Genom 

balansräkningen kan man se hur företaget finansierat sina tillgångar och om det har legat 

främmande eller eget kapital till grund för finansieringen. En annan viktig aspekt av 

balansräkningen är att tillgångarnas och skuldernas värde visas. Detta kan visa hur mycket 

likviditet ett företag har och hur snabbt andra tillgångar kan omvandlas till likvida medel 

(Johansson, 2009). 

 

Kassaflödesanalys 

En kassaflödesanalys visar om företagets kassaflöde har en bra struktur och om det täcker 

företagets finansiella åtaganden utan problem. Kassaflödesanalysen utgör grunden för en 

analys där företagets utveckling över tiden bedöms. Beräkning av ett företags framtida 

intjäningsförmåga utgör en av de viktigaste grunderna för beslut i samband med krediter. 

Dessa prognoser innehåller många osäkerhetsfaktorer men är av stor vikt för att 

företagsrådgivarna ska kunna bedöma om företagets planer är finansiellt genomförbara. Med 

utgångspunkt från kassaflödet ska företagsrådgivarna avgöra om vinsten räcker till för att 

täcka investeringar, räntekostnader och amorteringar (Hansson m.fl., 2006). 
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Nyckeltal 

Nyckeltal fungerar som ett komplement till den ekonomiska analysen som en mer djupgående 

analys. De olika nyckeltalen kan ge en beskrivning av den aktuella finansiella ställningen men 

även genom uträkningar och kalkyler kan den estimerade framtida utvecklingen tydas, med 

viss precision. En företagsrådgivare har oftast flera nyckeltal som används kontinuerligt vid 

bedömningar då det finns många nyckeltal tillgängliga. Det bör dock tas hänsyn till att antalet 

nyckeltal inte bör vara för många i en kreditbedömning eftersom analysen i sådana fall skulle 

te sig som en sifferskildring istället. Det är trenden för nyckeltalens förändring som 

företagsrådgivaren oftast vill komma åt. I en analys bör det finnas med historisk data för 

minst fem år bakåt i tiden för att överbrygga en konjunkturcykel och skapa en rättvisande bild 

av företagets återbetalningsförmåga. Med ett sådant tidsperspektiv räcker det också med ett 

fåtal nyckeltal för att kunna förutse konkursrisken (Hansson m.fl., 2006). 

 

2.4. Icke finansiell information och trovärdighet 
 

Banktjänstemannen kan använda icke-finansiell information för att analysera hur ett tilltänkt 

företag i framtiden kan generera intäkter (Deakins & Hussain, 2002). Företagaren eller 

entreprenören måste visa trovärdighet i sitt arbete (Pepper & Andersson, 2009). Den 

avgörande skillnaden är att förtroendet är baserat på gemensamma värderingar och avsikter, 

det är även känslomässigt för den enskilde att för ett litet betydande belopp ur dennes 

synvinkel inte bli tagen på allvar. Förtroende är svårbedömt och baseras på objektiva kriterier 

så som statisktik, fakta, beteende, regler och avtal (Duffner et al, 2009). Förtroende och 

engagemang är viktiga sociala parametrar som påverkar relationer på olika sätt, förtroende för 

varandra minimerar osäkerhet och byggs upp över tid genom sociala processer som får 

individerna att lita på varandra (Parvatiyar & Sheth, 2000).  Kvaliteten på den ekonomiska 

agentens (i detta fall alltså företagsrådgivaren) sociala band med kunden påverkar hans 

framgång (Ferrary, 2002). Vidare menar Ferrary (2002) att begreppet förtroende och 

trovärdighet definieras som "ett viktigt smörjmedel i sociala aktiviteter."  

Ömsesidig förståelse mellan entreprenörer minskar moralisk risk (moral hazard) och gör det 

möjligt för bägge avtalsparter att använda ett ärligt. Graden av ömsesidig kunskap beror på 

varaktigheten och densiteten hos den personliga relationen (Ferarry, 2002). Om parterna inte 

upplever varandra som trovärdiga kan banken ändå ge kredit men till en högre ränta och 

sämre villkor, då är även risken stor att man lockar till sig riskfyllda kunder och därmed ökar 

även den totala risken (Chakravarty & Feinberg, 2004).  

Cole (1998) skriver i sin artikel om att betydelsen av relationer och den personliga 

bedömningen är avgörande för om företagsrådgivaren överhuvudtaget ska överväga att bevilja 

kredit. Externa finansiärer, det vill säga bankerna, bör ha ett etablerat samarbete med 

företagen. De tenderar att växa snabbare och vara mer lönsamma då bankerna agerar 

rådgivande och stödjande gentemot de små företagen. Detta ökar öppenheten och förtroendet 

mellan dem och minskar därmed informationsasymmetrin (Landström, 2003). Williamson 
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(1976) beskriver att det finansiella gapet (se figur 4) uppstår till följd av att företagaren alltid 

innehar mer information än banken och därmed kan informationsasymmetrin mellan parterna 

vara förklaringen till att ett finansiellt gap uppstår. Det finansiella gapet innebär också att de 

företag som saknar säkerheter som banken kräver för att bevilja en eventuell kredit hamnar i 

ett gap där de får svårt att finansiera företaget menar (Landström, 2003; Ulvenblad & 

Svensson, 1995). Vidare menar Landström att en orsak till att nystartade företag hamnar i 

gapet är att de är okända aktörer på marknaden. De företag som är i uppstartsfasen får 

problem när bankerna ska utvärdera dem och deras kreditvärdighet.   

 

 

Figur 4. Det finansiella gapet (Landström, 2003). 

 

2.5. Risker 

 

Ordet risk är inget klart begrepp och det förknippas ofta med att det finns ett val och att 

utfallet inte bara beror på vilket val som gjorts utan även på faktorer som man inte har 

kontroll över samt att alla nästan tror sig känna till dess betydelse (Oxelheim & Wihklborg, 

1987). Riskens storlek mäts ofta i monetära former. Företagsrådgivaren gör antingen ett aktivt 

eller passivt val. Genom ett aktivt val att till exempel starta eget företag utsätter man sig för 

en viss typ av risk. Genom passiva val utsätter man sig för andra typer av risker. Det är detta 

val en företagsrådgivare gör om denne till exempel väljer att inte låna ut pengar för att 

eventuellt slippa kreditförluster (Tillväxtanalys, 2010).  

 

Risker som banker tar är att inte erhålla betalning enligt överenskommelse eller delvis inte 

erhålla betalning. En företagsrådgivare måste anpassa risknivån till sin förmåga att klara 

kreditförluster. Banker eller kreditinstitut kan inte riskera sin existens genom att ta 

kreditrisker på en enskild kund. Deras risker bör spridas ut på flera branscher och kunder 
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(Tegin, 1997). Oxelheim & Wihlborg (1987) menar att ordet risk är en oväntad avvikelse i 

någon form och ofta associeras det till att man har ett val och att resultatet beror på detta och 

på faktorer över vilka man inte har kontroll över. Banker måste ha lönsamhet som mål 

(Broomé m.fl., 1988; Steven & Buttimer, 2008). Vidare hävdar Steven & Buttimer (2008) att 

det gäller att skaffa lönsamma kunder. De kunder som är skickliga att förhandla anses ha låga 

risker och de kommer att kunna förhandla till sig låga räntor. Detta är därmed av betydelse för 

företagsrådgivaren att lära sig att bedöma risker och för att kunna ta ut högre räntor.  

 

När det gäller kreditgivning till nya och befintliga små företag så är den alltid tveksam. Nya 

och små företag anses ha relativt hög risk (Treacy, 1998). Som tidigare nämnts har dessa små 

företag, vilka anses riskfyllda, även större möjlighet att växa och snabbt ge hög vinst i 

jämförelse med exempelvis företag som befinner sig i mognadsfasen. Av denna anledning har 

bankerna utvecklat ett verktyg för att tackla de problem som finns när det gäller kreditgivning. 

Detta verktyg kallas ”Credit Scoring”. 

 

Credit Scoring är en metod som använd för att sätta en ”score” på en låntagare genom att 

analysera personen ifråga. Exempelvis så har en låntagare en historia om sitt sätt att betala 

räntor och amorteringar för sent (Mester, 1997). Vidare menar Mester (1997) att detta ”score” 

sedan används för att rangordna de sökande utifrån den risk de genererar och att den stora 

fördelen med ”scoring” är att det kortar ner kreditgivningsprocessen samtidigt som banken 

kan spara pengar genom att använda denna metod. Metoden har dock en baksida, vilket för att 

den blir irrelevant om de som söker kredit saknar tillräcklig information och ännu värre om 

det inte avspeglar situationen (Treacy, 1998).  

 

 

2.6. Alternativa teorier 

 

Författaren har tagit hänsyn till alternativa teorier eller referensramar och övervägt deras 

relevans för denna studie. Exempelvis kan teorier så som ”lagen om bank och 

finansieringsrörelse”, ”ekonomisk kris”, ”företagskonstruktion”, ”konkurser”, ”säkerheter” 

och ”borgen”, ha diskuterats och fördjupats men dessa hamnar, enligt författarens mening, 

utanför syftet vilket är  

 

”Arbetet syftar till att skapa förståelse för hur företagsrådgivare arbetar med kreditgivning 

till nya och befintliga företagare och i vilken utsträckning företagsrådgivare bedömer icke-

finansiell information och tar hänsyn till hur individen är som entreprenör.”  

 

Det som avses med syftet är personbedömning och kringliggande faktorer.  
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3. Metod 
 

3.1. Förförståelse 
 

Den förförståelse författaren har om undersökningsobjektet kan komma att påverka innehållet 

i studien. Därför ska författaren redogöra för sina utgångspunkter inför 

undersökningsobjekten. 

Författaren driver egen rörelse och har kommit i kontakt med banken vid två tillfällen. Av 

erfarenheten från dessa två tillfällen konstateras följande slutsats: vid första tillfället startades 

en mindre rörelse och behovet av extern finansiering var en av grundförutsättningarna för att 

starta verksamheten. Kontakten med banken kom till precis som Eriksson (2006) beskriver 

det, att man väljer den bank föräldrarna valt. Författaren valde således samma bank som sina 

föräldrar. Bemötandet var väldigt bra men med en viss skeptiskt inställning. De var försiktiga 

och ville ha en närmare informationskontroll av personen i fråga. Det fanns ingen relation och 

ingen tidigare kunskap om kredittagaren. Kredittagaren hade inte några djupgående analyser 

av verksamheten, varför banken krävde borgen för att eventuellt bevilja en kredit. Vid det 

tillfället erhölls finansiering endast genom borgen. Banken ville alltså ha totala säkerheter för 

sina krediter. Några kunskaper om ekonomi och budgetar existerade inte utan det enda 

författaren var inställd på var att kunna försörja sig själv genom ett bra arbete.  

Efter ett antal år på marknaden och därmed med en viss kunskap om entreprenörskap, infann 

sig läget att expandera och starta en ytterligare verksamhet. Fortfarande var kunskaperna om 

finansiella data och likviditetsbudgetar, vilka banker gärna vill se, på en låg nivå. Vid det 

tillfället gick kreditgivningsprocessen mycket smidigare. Företagsrådgivaren hade 

förmodligen skapat sig en relation till kreditsökanden och förtroendet för denne var på en helt 

annan nivå än vid första tillfället. Kredittagaren hade skött sin ekonomi och sitt åtagande 

gentemot banken på ett korrekt sätt. Det gjordes inte någon omfattande granskning och det 

hela löpte under en mycket kort tid och resulterade i att kredit beviljades utan någon vidare 

säkerhet eller borgensåtaganden. 

Denna erfarenhet är inte statistisk applicerbar på alla tillfällen och banker men ska ändå föras 

med i resonemanget och betraktat vidare i diskussionen. Då författaren har förkunskaper och 

förförståelse inför tolkad information kan han således inte vara neutral och objektiv i ämnet. 

Förförståelsen har påverkat författarens tolkning men tolkningen har påverkat även 

förförståelsen.   

 

3.2. Val av metod 
 

Hermeneutiken kan tolkas enligt Patel & Davidsson (2003) som en tolkningslära där 

förförståelsen finns med grunden, vilket författaren utgått ifrån. Vidare anser Roxenhall 

(2010) att det hermeneutiska synsättet påverkar olika referensramar eller uppfattningar som 
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tas för givet, alltså hur forskaren ser på verkligheten? Tolkningen är det centrala i denna 

studie, vilken även är en subjektiv redogörelse. Forskare når en djupare förståelse genom att 

pendla mellan del och helhet och mellan förförståelse och förståelse. Att pendla mellan teori 

och empiri för att få en djupare förståelse är något som forskaren gör. Förförståelsen som 

forskaren har är nödvändig för att ha något att utgå ifrån i ambitionen att uppnå förståelse 

(Roxenhall, 2010).  

Det finns två typer av metoder eller angreppssätt: kvalitativ och kvantitativ. Den främsta 

skillnaden mellan dessa metoder är hur insamling av information går till. Vid en kvalitativ 

metod görs detaljerade undersökningar av ett fåtal objekt. Detta kan exempelvis ske genom 

intervjuer, observationer och litteraturstudier. Vid en kvantitativ undersökning analyseras ett 

större antal objekt mindre ingående med hjälp av exempelvis enkätundersökningar. Det kan 

formuleras en fråga inom ett problemområde, i undersökningen kan frågan eller hypotesen 

testas och förhoppningsvis kan man förkasta eller bekräfta den i slutresultatet (Hartman, 

1998). Författaren till denna studie har inte varit intresserad av att förkasta eller bekräfta, utan 

att få en förståelse för hur diskussionen har förts. Detta för att genom en djupare bild angripa 

problemet på ett kvalitativt sätt och vara öppen för en flexibilitet i studien. Det har även givits 

möjligheter till omformuleringar av de frågor man har haft eller velat ha svar på (Holme & 

Solvang, 2000), därför har den kvantitativa metoden uteslutits. 

 

Ambitionen med denna uppsats har varit att förstå vilka problem som ligger till grund för att 

nystartade företag inte kan få finansiering från banken och vad är det som sätter stopp för 

denna process. Enligt Holme & Solvang (2000) kännetecknas den kvalitativa metoden av 

forskarens närhet till det som undersöks. Denna närhet uppstår genom skapande av personliga 

relationer med den undersökta enheten. Resultatet av detta ger en djupare inblick. Holme & 

Solvang (2000) anser vidare att forskningsprocessen i en kvalitativ studie sker genom 

samverkan mellan teorin som används och empirin som forskaren genererar. I enlighet med 

detta kommer även denna uppsats baseras på den teoretiska referensramen för att analysera 

och bearbeta den insamlade empirin och för att besvara uppsatsens problemformulering. I och 

med denna metod har det varit viktigt för författaren att ställa helheten i relation till delarna 

och pendla mellan del och helhet (se avsnitt 3.3. angreppssätt) för att nå fram till en så 

fullständig förklaring som möjligt (Patel & Davidsson, 2003).  

Giltigheten i denna uppsats kan bland annat bedömas utifrån dess reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet innebär pålitlighet, alltså att undersökningens reslutat skulle bli likartad om denna 

undersökning hade genomförts en andra gång. Vidare när det gäller kvalitativa studier som 

denna är så behöver dock inte målet alltid vara att resultatet ska gå att generalisera. Å andra 

sidan går validitet ut på att bedöma om undersökningens reslutat hänger samman eller inte. I 

kvalitativa studier kan intern validitet motsvaras av hur troligt resultatet är medan extern 

validitet motsvarar överförbarhet, det vill säga hur resultatet kan tillämpas i andra 

omständigheter (Bryman & Bell, 2005). 

Författaren har hela tiden redogjort för tillvägagångssättet samt motiverat de 

ställningstaganden som har skett, detta för att öka reliabiliteten. Exempelvis så har författaren 
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förklarat att citat har hämtats ur intervjuerna med respondenterna. Detta för att läsaren ska 

bedöma själv om han eller hon kan lita på tolkningen. 

 

3.3. Angreppssätt  
 

Att välja angreppssätt är beroende av hur forskaren vill närma sig den empiriska verkligheten. 

Det finns tre angreppssätt; det deduktiva, det induktiva och blandningen av dessa; det 

abduktiva angreppssättet (Bryman & Bell, 2005). Det induktiva angreppssätet innebär att 

undersöka något specifikt och sedan dra generella slutsatser (May & Tim, 2001). Inga 

hypoteser formuleras i förväg för att få de verifierade i empirin, utan ambitionen är att 

empirin ska skapa något nytt. Detta medför att författaren måste utgå från teorin och använda 

den som glasögon då empirin undersöks, vilket i sin tur medför en deduktiv ansats enligt 

(Bryman & Bell, 2005). Författaren kommer att gå ett steg längre och använda det abduktiva 

angreppssättet, och variera mellan de två olika (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

Figur 1. (Roxenhall. 2010), Abuktiva angreppssättet   

Syftet med att pendla mellan angreppssätten, som figuren visar, har varit att relatera de till 

varandra och på så sätt underlätta förståelsen för helheten. Det har varit viktigt att inte nöja sig 

med att stanna vid en del och försöka tolka den och därmed dra förhastade slutsatser utan att 

slutsatserna prövas och kan revideras genom nya erkännanden.  

 

3.4. Urval 
 

Författaren har valt att genomföra intervjuer med de stora bankerna: Swedbank, 

Handelsbanken, Nordea och SEB. För att inte enbart rikta sig till de traditionella bankerna har 

författaren även intervjuat Almi företagspartner. Skälet till detta har varit att de fungerar som 
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ett stöd till bankerna, eller som en sista utväg för den som söker kredit, vilket är ytters 

intressant att studera. 

  

3.4.1. Val av banker 
 

Anledningen till att det avgränsas till de större bankerna är att de mindre bankerna faller 

utanför studiens syfte då nystartade, ofta enmansföretag, sällan söker sig till små banker. 

Vidare är de mindre bankerna inte aktuella på grund av deras alltför små företagsportföljer.  

Avgränsningar har även gjorts i respektive bank till en respondent med längre erfarenhet i 

banken. Anledningen till att välja en respondent från varje bank är att antalet 

företagsrådgivare på respektive bank är litet. Exempelvis så har Swedbank och SEB endast ett 

fåtal vilka är inriktade mot mindre företag. Endast Nordea har flertalet rådgivare, av 

förklarliga skäl då det är en större bank än de övriga. En ytterligare anledning till att det väljs 

bara en företagsrådgivare från respektive bank har att göra med banken inte har tid med att 

ställa upp med flera rådgivare för en intervju. 

 

3.4.2. Val av respondenter 
 

Författaren har valt att fokusera på banken som kreditgivare i den empiriska undersökningen. 

Valet av banken är naturligt då ”vanliga” nystartade företag ofta vänder sig till just dem för 

extern finansiering. Författaren har intervjuat fyra företagsrådgivare på de berörda bankerna 

samt en företagsrådgivare på Almi företagspartner. För att förstärka validiteten har författaren 

valt att dels skaffa sig kunskaper via en litteraturstudie innan framtagandet av intervjufrågorna 

och dels att ställa relevanta frågor som täcker forskningsområdet. Utformningen av frågorna 

är ett medel för att respondenterna ska kunna ge svar på problemformuleringen.  

 

3.5. Datainsamling och dataanalys 
 

Författaren har kunnat skaffa sig relevanta teorier ämnade för problembakgrunden från 

sökningar i Mittuniversitetets databaser. Databaser främst som Emerald, Ebesco, Econlit och 

Business Source Premier har använts, men även andra databaser från utländska universitet har 

sökts igenom. Huvudsakliga sökord som har används har varit följande: 

Kredit, kreditrisk, kreditgivning, kreditgivare, företagsrådgivare, kreditbedömning, finansiell 

information, icke-finansiell information, rådgivare, nystartade företag, beslutsfattande och 

kreditgivningsprocess, samt de engelska motsvarigheterna till dessa.  
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Författaren har varit medveten om att material som har skrivits av andra i vissa fall kan vara 

vinklad, ofullständigt eller kan ha baserats på ett tveksamt urval. Av denna anledning har det 

därmed varit viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt (Skärvad & Lundahl, 1999). De artiklar, 

litteratur och annan källmaterial som används har för sammanställningen av 

problembakgrunden har skrivits av författare med goda kunskaper i ämnet. De artiklar och 

övrigt källmaterial har publicerats i tidskrifter med hög trovärdighet. Det finns ingen egen 

etablerad teori när det gäller banktjänster och bankservice, annat än relationsmarknadsföring, 

men det finns forskning enligt de författare som denna studie har refererat till att just det som 

beskrivs i bakgrunden är ett problem.   

Datainsamling för den empiriska delen har skett genom intervjuer med företagsrådgivare från 

bankerna. Uppsatsens problembakgrund har utgjorts av informationen rörande 

företagsrådgivarens arbetssätt, fokus har lagts på företagsrådgivarens förmåga att analysera 

icke-finansiell information och personliga egenskaper där trovärdighet har varit ett centralt 

begrepp.  

 

 

Figur 2. Analysmetod, (källa, författarens egenskapad, bilder från respektive banks logga). 

Figur 2 illustrerar analysens tillvägagångssätt. Varje intervju har sammanställts var för sig och 

kategoriserats utifrån studiens tre frågeställningar, därefter har bankernas svar som är 
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inspelade på band jämförts. Detta för att slutligen koppla samman intervjuerna med den 

teorietiska referensramen. Resultatet från detta återfinns i analyskapitlet.  

 

3.5.1. Fokuserade intervjuer 
 

Fokuserade intervjuer kännetecknas av dess öppna karaktär, på så sätt kan det vara en 

utmaning för forskaren och dess förutfattade meningar. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt 

för den intervjuade att besvara frågorna utifrån sin egen referensram. Vidare ger denna metod 

respondenten möjlighet att prata fritt utifrån egna erfarenheter (May & Tim, 1997). Om detta 

är en nackdel kan den vändas till något positivt, ett samtal som löper fritt kan betraktas som 

informativt därför att det avslöjar något om vad som upptar den intervjuade (Bryman & Bell, 

2005). I denna metod har författaren eller forskaren naturligtvis ett mål med den fokuserade 

intervjun, den intervjuade har större frihet att tala om ämnet. Samtalen har bandats för att 

undvika missförstånd. 

 

3.5.2. Utformning av intervjufrågor 
 

De frågor som har ställts till företagsrådgivarna återfinns i Bilaga 1 i slutet av uppsatsen, 

frågorna har vuxit fram genom de litteraturstudier som har genomförts. För att kunna besvara 

forskningsfrågorna har det krävts att författaren ställt frågor vars svar får vara uttömmande 

och formulerade med studieobjektets egna ord. Detta för att författaren ska kunna skapa en 

större förståelse för problemet. Detta har även motiverat författaren att ställa frågor med 

öppna svar istället för frågor med i förväg formulerade svarsalternativ (May & Tim, 1997). 

Företagsrådgivarna har inte fått tillgång till intervjufrågorna i förväg då att de ställda frågorna 

handlar om företagsrådgivarens dagliga processer. Intervjumallen har använts utan 

förändringar till alla fem respondenter.  

Intervjumallen har delats upp i tre avsnitt. Avsnitt ett består av frågor som har haft en allmän 

karaktär, där tanken har varit att få företagsrådgivaren att prata i allmänna termer angående 

kreditgivning och nyföretagande. Detta för att inte förvarna om tyngdpunkten i mallen som 

avser avsnitt tre. Företagsrådgivaren har vidare fått frågor från avsnitt två som har varit 

knutna till deras dagliga processer och hur de generellt arbetar och vilka delar som ingår i 

bemötandet av nya och befintliga företagsärenden. I avsnitt tre, vilket är det sista avsnittet i 

intervjumallen, är alla frågor koncentrerade till nya och småbefintliga företagares personliga 

egenskaper. Det är bland annat dessa frågor som varit till grund för att besvara de tre 

forskningsfrågorna som studien bygger på. 
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3.5.3. Genomförande av intervjuer 
 

Intervjuerna har genomförts hos företagsrådigvarna på deras respektive kontor. Det har 

avtalads tid innan och författaren har gett önskemål om minst en timmes förfogande för tiden 

samt att få möjlighet till att spela in samtalen, detta för att försäkra sig om att få med allt. 

Företagsrådigvarna har varit mycket positivt inställda till intervjuerna och avsatt tid till detta. 

Alla fem intervjutillfällen uppgick till cirka en timme som det hade utlovats. Två av 

respondenterna ägnade 20 minuter extra av sin tid till att svara på frågorna då de ville ge en så 

bra intervju som möjligt. Valet av respondenterna kan också antas ha haft överensstämmande 

kompetens för att kunna besvara de frågor som har ställts. Respektive respondent gav 

dessutom i överlag ett avspänt och ärligt intryck, detta bidrog till en positiv bild av de erhållna 

svaren.  

Två av respondenterna krävde en kopia på deras svar då de ville godkänna dem innan 

publicering. Två av respondenterna krävde att vara anonym, därför har författaren valt att inte 

namnge dessa. Författaren har även tagit hänsyn till de övriga av respondenterna vilka hade 

ett önskemål om att presenteras med både namn och arbetsplats, därav övervägandet att ange 

vissa personer medan andra hållits anonyma. I den empiriska delen har respondenterna 

benämnts som bokstäver från A till E.  

 

3.5.4. Analys av intervjuerna  
 

Författaren har valt att spela in samtalen som beskrevs i avsnittet om genomförande av 

intervjuer, detta för att kunna koncentrera sig på respondentens kroppsspråk och sättet att 

agera då frågorna har ställts. Detta har även inneburit en möjlighet till att anteckna tankar som 

har dykt upp utan att riskera att missa något väsentligt av samtalet. Samtidigt så har 

författaren varit medveten om att inspelningen kan ha hämmat respondenten. Att transkribera 

materialet har tagit tid (Bryman & Bell, 2005) men samtidigt så har författaren övervägt 

fördelarna före nackdelarna. Frågorna i avsnitt ett grundar sig på allmänna frågor kring 

företagsrådgivarnas namn, ålder och bakgrund samt rent generella frågor för att 

företagsrådgivaren ska känna sig trygg i att besvara frågor som inte är ingående, detta för att 

så småningom övergå till mer ingående frågor. Frågor som har ställts om den nya företagaren 

så som ”Hur väl förberedd brukar de vara”, ”Läggs realistiska budgetar fram” och ”Hur ser 

fördelningen ut när det gäller att riskera kapital” har sin grund i avsnittet om risker, samt att 

tanken har varit att belysa de nya och befintliga företagens riskmedvetenhet. Viktiga begrepp 

som återfinns i tredje avsnittet i intervjumallen har ställts till förmån för analysens del, 

författaren har varit noga med att belysa vissa begrepp som har varit knutna till personliga 

egenskaper och icke – finansiell information för att kunna säkerställa svaren på 

forskningsfrågorna. Majoriteten av frågorna i avsnitt tre grundar sig på avsnittet om 

relationsbedömning och icke – finansiell information. Frågor som ”Gör du någon bedömning 

av företagaren som person?”, ”Har tidigare relation någon vikt i bedömningen?”, ”Är det 



21 
 

viktigt att se mjuk-data?” och ”Är du villig att leta efter nya lösningar eller andra utvägar 

eller får sökanden anordna detta själv?” har ställts för att ge svar på huvud problem och 

forskningsfrågorna, detta har varit grundpelarna i denna uppsats. Sista frågan som har ställt 

om företagsrådgivaren har något ”Kuriösa” att berätta har gett ett starkt bidrag till uppsatsen, 

det handlar om historierna som berättas av respondenterna B och C som kan läsas i kapitel 

fyra.  

För att underlätta bearbetningen har författaren direkt efter varje intervjutillfälle transkriberat 

materialet i sin helhet. Därefter har vidare inblick i olika detaljer gjorts som har ansetts vara 

viktiga för ändamålet med studien. I och med författarens grundsyn så faller det sig naturligt 

att informationen har analyserats och tolkats. Respondenterna har träffats personligen och 

citat har inkluderats från intervjuerna i den empiriska delen.  
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4. Empiri 
 

4.1. Presentation av bankerna 
 

Swedbank 

Swedbanks historia sträcker sig ända tillbaka till 1820-talet med rötter i sparbanksrörelsen.  

Närhet till kunden och det lokala samhället har varit i fokus så långt tillbaka som starten för 

cirka 190 år sedan.  Bankens syfte är att främja en sund och hållbar ekonomi för kunderna 

vilket enligt banken innebär en balanserad ekonomi som ger ett välbefinnande för både 

individen och samhället i stort. Swedbank riktar sig till privatpersoner och SME - företag i 

Sverige och de baltiska länderna medan koncernen finns även på andra håll i övriga världen. 

Banken säger sig tro på den traditionella bankmodellen där kundrelationer och rådgivning ska 

stå i centrum. Fokus ska ligga på kundens behov och önskemål – inte på bankens produkter 

(www.Swedbank.se , 2010).  

 

Nordea 

Att skriva en kort historia om Nordea inte är det enklaste då de har en alldeles för spridd 

beskrivning av sin organisation på hemsidan. De har flera områden som de anser är viktiga, 

bankens historia sträcker sig precis som Swedbank tillbaka till 1820-talet. Denna bank har 

växt genom fusioner och uppköp av fyra nordiska banker. Fusionen resulterade i att banken 

idag är den största finansiella koncernen i Norden och Östersjöregionen. Banken 

beskriver vidare vilka missioner, visioner och värderingar de har samt att de arbetar aktivt 

med CSR, vilket kan översättas till företags samhällsansvar. Grunden är resultatinriktad och 

en omfattande beskrivning av förvärv och försäljningar banken har genomfört presenteras på 

hemsidan (www.Nordea.se, 2010). 

 

Handelsbanken 

Handelsbanken erbjuder tjänster inom de flesta bankområden och har en stark position 

på den svenska marknaden med 455 kontor. Handelsbanken arbetar lokalt med sina 

kunder och bankens företagsfilosofi är bland annat att ha en starkt decentraliserad 

organisation med kunden i centrum (www.handelsbanken.se, 2010). 

 

SEB 

SEB är en av Europas ledande banker. Enligt SEB så bygger bankens framgång på 

nytänkande, internationell närvaro och långa, starka relationer. Så har det varit i mer än 150 

år. Banken vänder sig till företag och privatpersoner med höga krav. Och SEB lovar dem en 

berikande relation. SEB förändras ständigt för att möta nya tider, marknader och människor. 

http://www.swedbank.se/
http://www.nordea.se/
http://www.handelsbanken.se/
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På bankens hemsida så skriver de att ”SEB har alltid månat om att bidra till samhällets 

utveckling” (www.SEB.se, 2010).  

 

Almi 

Almi har en vision liknande de övriga storbankerna och den visionen bygger på att skapa 

möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almis affärsidé är att med 

finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med 

kundernas framgång som mål. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras 

framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin 

konkurrenskraft och tillväxt.  

 

Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 17 regionala 

dotterbolag. Dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget. Övriga ägare är landsting, 

regionförbund och andra regionala ägare. Dotterbolagens styrelser består av politiker och 

företagare från regionen. Den operativa verksamheten bedrivs i de regionala dotterbolagen. 

Moderbolagets uppgift är att svara för ledning, samordning, utveckling av produkter och 

verksamhet samt service i koncerngemensamma funktioner. Almi erbjuder finansiering och 

rådgivning. Almi har en marknadskompletterande roll vilket innebär att verksamheten inte ska 

konkurrera med den privata marknadens utbud av tjänster (www.almi.se, 2010). 

 

4.2. Sammanfattning av respondenters svar 

 

4.2.1. Företagsrådgivarna 
 

Företagsrådgivarna har arbetat med kreditgivning ganska länge, de har erfarenhet från den 

lägsta på två år till den längsta på 28, år inom företagsrådgivning och kreditgivning till både 

små företag och börsnoterade företag. Fyra av banktjänstemännen är 40 år gamla förutom en 

som är lite äldre. Nedan följer en förteckning om respondenternas erfarenhet. 

Bank A   Respondent  A – 28 års erfarenhet  

Bank B   Respondent  B – 7 års erfarenhet  

Peter Sällvin (Nordea)  Respondent  C – 10 års erfarenhet    

Christian Rosenholm (Almi) Respondent  D – 12 års erfarenhet  

Fredrik Kuoppa (SEB)  Respondent E – 3 års erfarenhet  

  

http://www.seb.se/
http://www.almi.se/
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4.2.2. Hur företagsrådgivarna möter företagaren 
 

En eller flera personer som har för avsikt att starta företag måste gå genom ett flertal 

processer. Det kan handla om enkla saker som att registrera ett firma namn eller att skriva ett 

kompanjonsavtal. Därefter har den blivande företagaren ofta behov av externa finansieringar 

som ofta införskaffats hos en bank. På banken möter de en kreditgivare eller 

företagsrådgivare. Det är dessa företagsrådgivare som ska ta ställning till de nya och 

befintliga företagens behov av kapital.  

Företagsrådgivarna är alla överens om en sak och det är när den blivande företagaren eller den 

som redan är företagare är väl förberedda då de kommer till banken för att belåna sig. De har 

väldigt ofta bra idéer och bra kunskap om den bransch som de vill starta i. Det finns dock de 

som inte alls har tänkt längre än att ”bara starta” som respondent B uttrycker det:  

”De som vill starta eget företag kan väldigt ofta branschen som de tänker ge sig in på, det 

kan vara så att man jobbar redan med det man vill starta egen verksamhet på och då är det 

lättare att köra igång. Det finns även de som är helt nya på marknaden och då blir det 

svårare att bedöma om dessa kommer att klara sig eller inte”.  

Citatet från respondent B är något som alla banker säger mer eller mindre likartat men de 

väljer olika återgärder för att lösa detta. Detta kommer därför att klargöras längre ner i 

studien. 

Företagsrådgivarna ser olika brister hos de som tänker bli företagare eller de företag som ska 

söka extern finansiering i ett tidigt stadium. Respondent D säger att:  

”Företagaren har en bra affärsidé och den är hållbar men personen är inte en företagare, 

oaktad om det är ett levebrödsföretag eller ett tillväxtföretag, det är lika viktigt”. 

Respondenten går genast in på huvudämnet, nämligen själva personen bakom företaget och 

personbedömningen av honom/henne. Personerna som söker extern finansiering och/eller vill 

bli företagare kanske har en bra affärsidé och affärsplan men Respondenten D säger:  

”Kan man inte le ska man inte öppna affär”. 

På väldigt många arbetsplatser finns det duktiga grävmaskinister, elektriker, kockar, ja listan 

kan göra väldigt långt och det är dessa som kan eller vill starta företag. Det kanske är så att en 

elektriker har arbetat 20 år och han kan det han håller på med på ett mycket bra sätt. Han har 

sparat pengar under många år och vill så småningom bryta sig ur och starta eget företag. 

Denna person har inga kunskaper om företagande, eller om kalkyler och budgetar men han 

kan arbeta och kan tänka sig försörja sig själv och kanske så småningom erbjuda anställningar 

åt andra elektriker.  

Respondent A tycker att de nya företagarna missar tidsperspektivet,  

”De som bryter sig ur ett företag och som redan kan marknaden brukar ha mycket lättare än 

de som ska bryta en ny marknad”.  
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Företagaren måste vara medveten om att det tar tid för olika processer att få fäste i 

verksamheten, A säger vidare att:  

”Det tar ofta dubbelt så långt tid som de tror att det ska ta”.  

Det är viktigt att företagaren har en bild över hur livet som företagare kan se ut, att man ska 

känna till att man måste få pengarna att räcka till. Respondent A säger:  

”Det är inte danser på rosor som väntar en”. 

Det gäller för en nyföretagare att ha erfarenhet från själva arbetet eller att i varje fall ha 

kännedom om de produkter eller de tjänster som ska ingå i arbetet. Respondent B säger:  

”Oavsett om de har kunskaper, så ska man ha snickrat ihop en plan eller en karta 

innehållande lite budgetar, affärsplan eller helt enkelt en bild över hur deras värld kommer 

att se ut som företagare”.  

Alla människor är inte födda entreprenörer och har inte kapacitet att driva och vara egen 

företagare. Respondenten D säger  

”Man måste nästan vara född entreprenör för att driva ett företag”.  

Många företag som startas är ofta fåmansföretag och dessa har sällan kunskaper om ekonomi. 

De vet hur de ska tjäna pengar i form av hårt arbete och stark vilja men saknar det 

ekonomiska. En företagare kan inte be en kollega om att få de finansiella bitarna att gå ihop, 

att anlita experter kan kosta stora summor pengar. Dock kan företagaren, när denne kommer 

igång och tjänar lite pengar, anlita en mindre expertis i form av en revisor eller. Respondent C 

säger att:  

”Företagaren måste ha en rådgivare som ordnar en affärsplan och budgetar, det är inte 

bankens uppgift att se till att företagaren får ihop allt”.  

Detta resonemang för även respondent A. En företagare saknar en mentor eller ett ”bollplank” 

som A uttrycker det. Oftast är det en revisor eller den som håller i den löpande bokföringen 

som företagare har. Mentorn kan inte vara med och tycka till om hur företagaren ska få till det 

finansiella, dessutom har inte ett nystartat företag så mycket kontakter när det gäller revisorer 

och rådgivare att vända sig till. Respondent A säger:  

”Den nye företagaren måste ha ett bollplank som kan marknaden och som kan vara som en 

mentor för företagaren”. 

 

4.2.3. Den nya och befintliga företagarens historia  
 

Företagaren eller den som ska starta ett företag är med stor sannolikhet redan kund hos en 

bank, om man redan som privatperson har misskött sig gentemot banken kan man få det svårt 

med en finansiering. Det kan handla om enkla saker så som fakturabetalningar, 
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övertrasseringar på bankkonton, för sent betalda räntor etc. Men det kan även handla om saker 

med lite tyngre innebörd som konkurs eller andra grova anmärkningar. Detta är något som 

alla banker ställer sig bakom mer eller mindre. En person som tänker starta företag kan inte ha 

misskött sin privata ekonomi. 

Respondent B kallar de som inte sköter sina relationer på ett bra sätt med banken som 

”slarvpellar”. Respondent B säger att: 

”De som missköter sin privata ekonomi i form av betalningsanmärkningar och 

övertrasseringar på sina bankkonton är slarvpellar. Kommer de sedan till banken eller om de 

ska starta ett företag så förblir de slarvpellar ändå”.  

Att ha betalningsanmärkningar i privatekonomin försvårar för den enskilde i alla sammanhang 

då någon form av kredit ska erhållas, det kan handla om att renovera sitt hus eller köpa en bil. 

Det blir genast stopp i systemet men det gäller dock annat om man ska möta en 

företagsrådgivare för externfinansiering, särskild om det gäller finansiering för ett företag. 

Respondent D framhåller att:  

”Det är ok om man har en betalningsanmärkning men man måste ha en förklaring till den, 

har man dessutom många så måste man ha många förklaringar”,  

vidare säger Respondent D att  

”Man kan ha t.o.m. försatt ett företag i konkurs, men har man gjort det på ett korrekt sätt och 

gjort allt man har kunnat göra för att rädda det och ändå har den gått i konkurs av faktorer 

som ägaren absolut inte har kunnat rå för så gör det inget”.  

Detta resonemang för även Respondent B, dock säger respondent A:  

”En företagare eller en person som ska söka externfinansiering får absolut inte ha 

betalningsanmärkningar, eller ha försatt ett bolag i konkurs, gör man det kan det vara väldigt 

svårt att erhålla några lån från vår sida, ett clean UC är en förutsättning”. 

(UC står för upplysningscentralen där intressenter kan hämta information om privatpersoner 

och företag. Ett UC kan innehålla uppgifter om civilstånd, inkomst och eventuella 

anmärkningar). 

Företagare måste vara realistiska, många kan ha arbetat ihop pengar i form av privat sparande 

och de vill starta eget företag senare i livet, en del tror på sin idé men saknar kapital. B säger 

att  

”Det finns personer som säger att det är bara 700 000 kr, det är väl inte så mycket, det är vad 

ett litet hus kostar, samtidigt så finns det de som säger, kan man kanske få låna 100 000 kr 

och anser att det är en stor förmögenhet dessutom så har kunden själv sparat ytterligare 

200 000 kr”. 

Vidare säger B att  

”De måste vara realistiska, ibland är de uppe i det blå så man inte tror att det är sant”.  
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Respondent E säger 

”Det gäller för personen att ha en ren historia bakom sig”. 

 

4.2.4. Företagsrådigvarnas arbetssätt 
 

Bankerna är starkt reglerade av lagen i den mening om vad de får göra och inte får göra när 

det gäller kreditgivning. Bankerna har speciella kalkylmodeller för att bedöma om en 

affärsidé är hållbar eller inte. En företagsrådgivare har olika nivåer eller storlek på belopp när 

det gäller summan som söks som exempelvis investeringslån. Dessa nivåer är någorlunda lika 

hos de flesta banker, men det finns skillnader i hur själva processen går till. Respondent A 

säger  

”Den som har beslutanderätten fattar alltid själva beslutet själv upp till den limit som är satt, 

men att vara två skulle underlätta själva processen”.  

Respondenten säger bestämt att en företagsrådgivare beslutar helt själv men så fort frågan om 

personbedömning dyker upp så ändrar han sin uppfattning och tycker att det är bättre om man 

är två. Respondent C säger  

”Det måste vara fyra öron och fyra ögon med vid en kreditgivning. Man ser inte allt själv och 

kan ofta inte uppfatta allt själv heller. För min del så kanske bedömer jag helheten och en 

kollega bedömer det finansiella”. 

Respondent B har en helt annan åsikt när det gäller hur företagsrådgivare ska arbeta.  

”Kreditgivning är en grå zon, för att en företagare ska kunna erhålla en externfinansiering så 

gäller det som företagsrådgivare att förstå den människan, ofta kan de inte alla budgetar och 

kalkyler men de kan jobbet som de tänker ge sig in på. Å ena sidan har vi Svart och på andra 

sidan har vi Vitt, kreditgivning är en gråzon däremellan”.  

Företagsrådgivarna vill gärna inte göra affärer med personer eller företag som inte befinner 

sig i den ort där banken är placerad. Två av respondenterna påstår sig ha myntat 

”kyrktornsbegreppet”. Detta innebär att så långt man kan se från kyrktornet, så långt ska man 

göra affärer med kunderna. Detta för att känna till marknaden och de företag som finns 

etablerade.  

En person bakom ett företag och ofta i de små bolagen så är ägaren den som driver företaget. 

Skrivna kontrakt och formella säkerheter kan aldrig hindra en oärlig person från att riskera 

bankens pengar, hur ska man agera mot en sådan? Respondent C säger  

”Vi känner de flesta företagare, vi kan marknaden och banken uppdaterar sig ständigt när 

det gäller olika riskgrupper, det är viktigt att ha lokal kännedom om vad som händer där 

ute”.  
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Både respondent A och B tycker att lokal kännedom är viktig för en företagsrådgivare. 

Angående att vara ute bland företagen och lära känna de på närmare håll anser Respondent D 

följande: 

”En företagsrådgivare saknar den kunskapen om att vara företagare och detta är en nackdel, 

då gäller det att vara ute hos kunden och lära känna deras verksamhet.”  

Företagsrådgivarna är överens om att banken ska göra uppföljning av företaget, dock tycker 

de olika i hur man ska agera. En kredittagare kan erhålla kredit och antingen riskera bankens 

pengar eller sköta sin verksamhet korrekt och på så sätt fullgöra sitt åtagande mot banken när 

det gäller återbetalningarna. Respondent A på bank A säger:  

”Vi brukar följa upp företagaren en gång per år. Märker vi att det finns en högre risk än 

tidigare bedömd så ökar vi vår uppföljning till månatlig. Bedömer vi däremot att risken är 

lägre så kan vi komma överens om en lägre ränta för lånet”.  

Det handlar alltså för företagsrådgivaren om att bry sig om företagaren och ge varningar eller 

morötter för ett bra arbete. Detta sätt att arbeta skiljer sig från de övriga bankerna, de betonar 

det som viktigt att följa upp ett företag en gång per år och det får räcka så.  Respondent E 

säger att  

”En företagsrådgivare är en rådgivare, vi på SEB är rådgivare och vi ska ge goda råd, ger vi 

dåliga råd så slår det tillbaka på oss”.  

Respondent B säger att  

”Vi på vår bank blir glad av att företagen lyckas. Vi vill främja företagandet, det handlar om 

att vi och företagaren står på samma sida. Lyckas företagen så är det bara positivt för oss 

och lyckas de inte så blir det mer arbeten för oss.”   

B berättar om ett stort antal företag som B har haft goda förhoppningar om och de har lyckats 

bra. Vidare berättar B att många av företagarna han haft kontakt med även har fått pris för sitt 

entreprenörskap. Respondenten berättar dessutom att:  

”Det har även hänt att man har förmodat gott om företagaren men de har kört i diket ändå”.    

 

4.2.5. Företagsrådigvarnas informationssökning 
 

Ett företag som ska söka kredit för ändamålet investering, eller en nyföretagare som ska starta 

upp ett nytt företag och behöver finansiering har en mängd information om det tilltänkta 

ändamålet som denne kan hålla inom sig och inte dela med företagsrådgivaren. Det kan 

handla om olika risker som kan försvåra eller i vissa fall förenkla ett positivt kreditbeslut, 

information som företagare inte vet om eller inte vill delge. Den nye företagaren som ska söka 

kredit hos en bank har med stor sannolikhet mer information om läget än vad 

företagsrådgivaren har och om detta säger respondenten B att  
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”Jag ska försöka att få den information jag behöver om kunden som söker kredit, händer det 

att jag vill ha hjälp så har jag all den samlade kunskapen som finns hos mina kollegor och 

övrig personal på banken”.   

Respondenten C på Nordea säger  

”Kreditgivning till nystartade företag är svårt och det är bra för en företagsrådgivare att ha 

någon som man kan bolla med, vi litar på vår bedömning utifrån den erfarenhet vi har när det 

gäller informationssökning”.  

Respondent A säger att:  

”Vi söker inte någon vidare information från en kund, räcker det vi har så beviljar vi kredit”. 

Respondent B säger även:  

”Frågar vi tillräckligt och inte är allt för passiva så brukar de på egen hand berätta det vi vill 

veta, men det gäller att fråga så mycket som möjligt”. 

Respondent E säger:  

”Mellan en företagsrådgivare och en kredittagare så är det mycket viktigt med en dialog. 

Ofta saknas det information, och därför har kunden ett ansvar att förse banken med rätt 

information. Om det visar sig att kunden inte har lämnat relevant information till banken i ett 

krisläge så har denne förbrukat sitt förtroende och den kommer aldrig att återställas”. 

Respondent D säger att: 

”Vill ha ett väl genomarbetad material, en affärsplan, en budget, och mycket information”. 

Därmed vill företagsrådgivaren ha mycket information från den sökande. Vidare säger 

Respondent D: 

”Jag har aldrig under mina år som företagsrådgivare sett en budget som har gått ihop, 

budgetar och övrig finansiell information tenderar att vara för optimistiska, där för brukar 

jag be om tre budgetar, en Pessimistisk, en Realistisk och en Optimistisk budget. Detta inte 

för vår skull utan för kundens skull. Det är väldigt lätt att missbedöma marknaden”. 

  

4.2.6. Betydelsen av icke - finansiell information och trovärdighet för 

företagsrådigvarna 
 

Företagen som startas är väldigt många och de är väldigt olika också, det kan vara allt ifrån 

levebrödsföretag till komplicerade affärsidéer och företagsformer. En sak har de däremot 

gemensamt, det är alltid en eller flera fysiska personer bakom företaget. Att det kommer en 

duktig hantverkare som ska starta företag och denne inte har någon högre utbildning eller 

erfarenhet av att ordna väl genomtänkta kalkyler och likviditetsbudgetar så kan den drömmen 
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ganska snabbt släckas om företagsrådgivaren endast ser finansiell information. Är företagen 

stora med ekonomiska avdelningar brukar det mesta vara packat och klart, vilket innebär att 

det även blir lättare för finansiären att bedöma eventuell kreditgivning. Att söka icke - 

finansiell information hos en person blir då nästa steg och i denna fråga agerar respondenterna 

väldigt olika. 

Icke-finansiell information och trovärdighet är något som Respondent D startar sin 

konversation med innan författaren ens har ställt frågorna om personbedömning. Respondent 

D säger:  

”Det absolut viktigaste med en företagare är själva personen, kan man inte le ska man inte 

öppna en affär”  

avslutar han sin mening med och forsätter med att säga  

”Som anställd på Almi företagspartner så skiljer sig arbetet från de traditionella bankerna, 

man försöker alltid se lite längre bort än bara finansiell data”.  

Företagsrådgivarna skriver så kallade PM om processen kring kreditgivning och på frågan om 

företagsrådgivarna tar hänsyn till icke – finansiell information eller inte så är svaren från 

respondenterna väldigt varierande. Respondent D medger att:  

”Almi vill ha ett väl genomarbetat material från kunden. Vi skriver alltid i våra PM hur 

personen är och därmed gör vi en personbedömning”.  

Respondent A har en annan åsikt när det gäller personbedömning och säger  

”Att vara flexibel, det försöker vi men vi håller oss inom ramen för vad riskerna tillåter och 

vilka säkerheter man har ställt, har man erfarenhet som företagsrådigvare så ser man hur 

personen är men det är inte bankens uppgift att bedöma hur personen är!”.  

Respondent B tycker på frågan om personbedömning så här  

”Det hela bygger på en magkänsla, det finns de som försöker försköna förutsättningarna och 

det upptäcker man ganska snabbt, det är viktigt med en personbedömning!”.  

Respondent C säger:  

”En social människa ska arbeta med saker som man måste vara social i det dagliga arbetet 

och de som är osociala ska arbeta med saker som inte kräver kundkontakt. Det är viktigt för 

oss företagsrådgivare att ta hänsyn till hur personen är”.  

Respondent C säger även:  

”Vi gräver inte så mycket in i det personliga, utan de finansiella variablerna är viktiga”.  

Respondenten framhåller vidare att  

”Det handlar om förtroende, ofta så har man klarat det finansiella så har man säkert även 

klarat det icke – finansiella, det är en avvägning mellan de två”.  
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Förtroende verkar vara ett centralt begrepp som företagsrådgivare använder sig av och de 

lägger stor vikt vid det begreppet med undantag för respondent, A som inte har nämnt det 

någon gång. Respondent E säger:  

”Utöver allt som har med kreditgivning och ekonomi att göra så är det absolut viktigaste för 

oss företagsrådgivare företroende för kunden. Vi gör inte affärer med företaget utan med 

personen bakom företaget. En personbedömning är steg ett i en kreditgivningsprocess. I 

parametern förtroende så inryms det många kriterier, så som förberedelse, underlag, hur 

duktig personen är på att sälja sin idé och framförallt så gäller det för personen att ha en ren 

historia bakom sig. Allt detta som vi diskuterar leder till en bra relation. Relationer är viktiga 

för framtida bedömningar”.   

 

Respondent B säger:  

”Det kommer två kunder inom samma bransch men med helt olika utgångspunkter. Den ena 

berättar i en trovärdig och pålitlig historia om hur denne kommer att tjäna pengar, den andra 

återger inte någon vidare trovärdighet alls trots att de har samma finansiella utgångspunkt, 

den ena får låna men inte den andra”.  

Vidare säger B att:  

”Upptäcker vi att företagaren verkligen vill och menar allvar så kan vi ge förslag på 

lösningar när det gäller det som saknas.  

B säger även  

”Jag är korkad, du måste förklara för mig hur du ska tjäna pengar, jag måste förstå, förstår 

inte jag dig som företagare kommer aldrig marknaden att förstå dig”.  

Respondent C berättar en historia från sin tid som företagsrådgivare på en annan bank och en 

kollegas sätt att arbeta, han säger  

”Företagsrådgivaren på min gamla arbetsplats kände alla i och omkring orten, när det kom 

någon som ville starta företag så visste han direkt om han var en värdig kredittagare eller 

inte. I och med att han hade så stor erfarenhet från området så visste han vilka människorna 

var, och han fick alltid rätt när det gällde en personbedömning. Så att starta företag är helt 

och hållet knutet till hur individen är som person”.  

B framhåller att: 

”Information är viktig, det gäller för en företagsrådgivare att förstå och försöka få en dialog 

med kunden. En företagsrådgivare bör se över de mjuka värdena och därefter de hårda för 

det finns eller brukar finnas alltid lösningar på de hårda värdena”.  

Företagsrådgivarnas värderingar visar att det är tre egenskaper hos nyföretagaren som 

framstår som allra viktigast, nämligen om nyföretagaren har ett gott sinne för affärer, om 

denne har realistiska ambitioner och om han/hon har ett gott omdöme. Hur formas då 
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företagsrådgivarens personintryck? Företagsrådgivarna har olika möjligheter att skapa sig en 

bild av om nyföretagaren kommer att lyckas med sitt företag eller inte. En möjlighet är att när 

företagsrådgivaren hör företagaren berätta om sin affärsidé och sina planer för verksamheten 

bildar han eller hon sig en uppfattning om realismen i detta. Om företagaren på ett tydligt och 

informativt sätt kan klargöra för bankmannen hur denne har planerat att genomföra sitt 

affärsprojekt ger denne indirekt ledtrådar till företagsrådgivaren angående, till exempel, gott 

sinne för affärer, realistiska planer och gott omdöme. Respondent B säger att:  

"Sättet att presentera affärsidén ger mig indirekt insikt om huruvida nyföretagaren har gott 

omdöme, realistiska ambitioner etc."  

En annan möjlighet är att banktjänstemannen försöker få information från olika källor som 

kan styrka det intryck denne själv får av kunden. Problemet är att företagsrådgivare lätt frestas 

att enbart lita till sitt intryck som både respondent A och C säger  

”Det räcker med de bedömningar och det intryck man får av personen”.  

Respondent D säger:  

”De första fem minuterna brukar vara avgörande”.  

Respondent B säger:  

”Det hela handlar om magkänsla”. 

Respondenten B säger att  

”Ibland kan det bli fel också med mjuka värden, ett gäng IT – killar kommer in en gång till en 

mycket erfaren handläggare och de har ett mycket väl genomarbetat material, de har lagt ner 

mycket tid på beräkningar och siffror fram och tillbaka. De berättar sin historia för 

företagsrådgivaren och denne säger – Vi kör grabbar, klart ni ska få låna pengar utan att ens 

titta på materialet. Killarna blir skeptiska och vill ha en annan företagsrådgivare”.  

B menar att företagsrådgivaren samlade erfarenhet av att köra lite proaktivt och smidigt gick 

inte hem hos dem. B säger: 

 

”En annan viktig aspekt som företagsrådgivaren bör tänka på är, hur är jag som person 

själv? Detta styr mycket, vilka värdegrunder har jag? Hur pass är jag intresserad av en 

relation, detta är som sagt en gråzon och mina personliga egenskaper har lika mycket 

betydelse som kundens. Att ha utbildning i personbedömning för en företagsrådgivare så 

underlättar det säkert” 

Respondent B säger att:  

”jag är inte den äldre typen, jag är känslosam, jag vill vara medmänniska, jag måste kunna 

säga, VAD FAN är det här? Din affärsidé ser ju förjävlig ut men samtidigt måste jag även 

kunna säga, men vad har gått fel, ska vi kanske titta på det, kan jag hjälpa dig med något?  
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B säger även att  

”Felet med att företagare inte kan erhålla extern finansiering ligger inte i bankens händer 

utan det sitter i hur väl föreberedd företagaren är att vara företagare och lite i det vi har 

pratat om, samt företagsrådgivarens bemötande”.  

Respondent E säger  

”Idealet för mig som företagsrådgivare är, om tid finns så ska man få in all info om en person 

för den bästa bedömningen. Har man inget förtroende för en kund så spelar det absolut ingen 

roll vad man har åstadkommit finansiellt. En företagare måste vara driven och ärlig i en 

bedömningsprocess. På en bank ska det inte finnas människor som inte tycker om att träffa 

andra människor, för en företagsrådgivare så har varken erfarenhet eller utbildning någon 

betydelse i en personbedömning utan det är hur företagsrådgivaren själv är som person som 

styr. Det är även viktigt för oss att motivera våra bedömningar för kunden.  

Respondent E rangordnar en kreditgivningsprocess i tre steg. 

1. Förtroende  

2. Återbetalningsförmåga  

3. Säkerheter. 
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5. Analys 
 

5.1. Hur företagsrådigvarna möter företagaren  
 

Det märks tydligt i intervjuerna att det inte är lätt för en nyföretagare eller en redan befintlig 

företagare som ska söka kredit. Det är många parametrar som ska klistras ihop och 

företagsrådgivarna är medvetna om att företagarna inte är väl förberedda, men är de 

förberedda så blir de väl omhändertagna.  

Majoriteten av företagsrådgivarna uppger att det har stor betydelse för hur väl företagarna har 

tänkt genom allt innan de går till banken. Det visar sig även att de som redan kan marknaden 

har mycket lättare att komma igång än de som ska bryta en ny marknad. Det gäller för 

personen som ska söka extern finansiering att vara förberedd och kunna sälja sin affärsidé. 

Det går inte bara att ha ”tänkt” sig att vara företagare, utan det ska vara genomtänkt. 

Det är viktigt att göra gott intryck på företagsrådgivarna, det gäller att vara 

förtroendeingivande och ärlig. Är företagaren duktig på sitt arbete men saknar den 

ekonomiska delen så gäller det att skaffa sig en mentor som kan hjälpa till.  

Respondent C beskriver det som kan stödjas av forskarna Minggao & Yans (2009), 

Schmeiders & Marsch (2010) och Scotts (2006) rapporter, forskarna skriver att konsolidering 

av bankerna leder till försämring av nystartande företag. Respondent C bestyrker att om man 

känner till orten eller marknaden i den ort man befinner sig, kan det underlätta 

kreditgivningsprocessen. C menar att när bankerna är små har man ett starkare band och 

relationer till sin omgivning, om bankerna blir större finns det även risk för att man förlorar 

kontakten. Schmeider & Marsch (2010) skriver om att konsolidering av banker sannolikt 

bidrar till att tillgången på kapital minskar för små och nya företag. Det beror på att små 

banker historiskt sett har varit mer benägna än stora banker att finansiera sådana företag. 

Detta är också något som stödjer respondent C om att den mindre banken kan hantera 

relationer på ett bättre sätt.  

Vidare så säger Respondent C  

”Vi har tjänster där man inte ens behöver besöka kontoret för ett personligt möte utan sköter 

sina affärer via internet, men det medför även svårigheter om man har anmärkningar”.  

Respondenten anser att detta är negativt för en som har svårigheter att söka kredit eller har 

någon form av hinder. 
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Majoriteten av företagsrådgivarna menar precis som forskarna Steijvers, (2009); Berger & 

Udell, (1995); Bester, (1994); Fletcher & Bruns, (2008); Deakins & Hussain, (1994); Deakins 

et al, (2010) samt Ekanem & Baldock (2009) skriver i sina artiklar att det gäller för 

företagaren att kunna visa bärighet i affärsplanen och detta gör man genom att berätta så 

mycket som möjligt för att inbringa trovärdighet och tyngd i den plan man har att framlägga 

för företagsrådgivaren. 

Vissa av företagsrådgivarna nöjer sig inte med den mängd information som kunden lämnar 

och vill gräva mer för att de anser att det är nödvändigt. Steijvers (2009) skriver om att 

säkerheter har en förmildrande effekt på den informativa asymmetrin, om företagaren lämnar 

all nödvändändig information så kortar det ner kreditgivningsprocessen. Respondent E säger:  

”Att det inte lämnas relevant information kan till och med förbruka förtroendet för kunden” 

Respondent E:s argument kan kopplas till Pepper & Anderssons (2009) rapport om att 

entreprenören måste visa trovärdighet inför företagsrådgivaren.  Av Respondent E:s tre 

viktiga punkter som ingår i kreditgivningsprocessen kommer nämligen förtroende före 

säkerheter och återbetalningsförmågan. Duffner et al (2009) trycker hårt på förtroende och att 

det bygger på kriterier så som beteende, avtal och regler, detta stödjer även respondenterna E 

och B.  

Företagaren måste ha realistiska planer, det gäller att räkna på dåliga dagar och inte bara på 

positiva resultat.  

Respondent A säger  

”Det är inte danser på rosor som väntar en”.  

Det är alldels för lätt att bara räkna positiva siffror men man talar sällan om ”worst case” som 

respondent E uttryckte det. Det gäller även att man har skött sin ekonomi sedan tidigare på ett 

bra sätt. Har man betalningsanmärkningar och misskött sin ekonomi kan det innebära 

svårigheter för att erhålla finansiering. Dock är det lite svårt att tolka vad Respondent E menar 

med att företagaren måste räkna med ”worst case”. Om en företagare innan han eller hon har 

startat företaget börjar tänka ”konkurs” eller ”dåliga tider” är sannolikheten stor att man över 

huvudtaget inte startar företaget. ”worst case” är något som en befintlig företagare ska tänka 

på vid en investering och inte inför start av en ny verksamhet.  

 

5.2. Betydelsen av icke-finansiell information och trovärdighet för 

företagsrådigvarna 
 

Företagsrådgivarna är de centrala i denna studie och det är deras arbetsätt och egenskaper som 

är avgörande för denna process. (Andersson 2003; Tegin 1997) skriver att det viktiga i en 

kreditgivningsprocess är företagsrådgivarens erfarenhet. Detta är något som fyra av de fem 

respondenterna belyser starkt. Dessa fyra medger att det hela bygger på erfarenhet, genom 

åren lär man sig hur man ska hantera olika situationer. Det kan inte påstås att de har fel men 
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respondent A som har den längsta erfarenheten var inte speciellt intresserad av personliga 

egenskaper utan förlitade sig helt på finansiell information.  

Respondent E däremot säger att  

”Det spelar ingen roll vad man har åstadkommit finansiellt, kan man inte visa trovärdighet så 

kan man inte bli kund hos mig”. 

Andersson (2003) visar i en fördjupad studie att det behövs ett komplement till just erfarenhet. 

Tillsammans med erfarenhet är känsla, intuition och personkemi något som har stor betydelse 

för vilket utfall bedömningen kommer att få.  

Detta är något som respondent B stödjer. B menar att företagsrådgivarens värdegrunder och 

hur denne är som person spelar stor roll utöver allt annat.  

En av de stora bankerna profilerar sig som nära kundrelaterad bank där fokus ska ligga på att 

banken har kunden i centrum och i enlighet med De la Torres et al (2010) studie som anser att 

nischbanker har en komparativ fördel när det gäller kreditgivning till små företag. Dock visar 

det sig att denna bank inte är så intresserad av personliga egenskaper. De förlitar sig helt och 

hållet på finansiell information.  

Berggren & Silver (2009) skriver att de mindre företagen klassas som andra klassens kunder, 

detta kan inte stödjas i detta område, då alla fem respondenter vill främja företagandet och 

utveckling i området.  

Majoriteten av respondenterna är överens om att bankerna riskerar sina pengar på företagare 

precis som Tegin (1997) säger. Respondent C hävdar att banken måste sprida riskerna och 

inte ta in allt för många inom samma bransch precis som Tegin (1997) framhäver, det vill 

säga att bankerna måste sprida sina risker.  

Respondent B uttrycker noga att banken måste tjäna pengar på sina kunder, Broomé m.fl. 

(1988) och Steven & Buttimer (2008) säger även att banken måste ha lönsamma kunder. 

Respondenten B säger:  

”Jag vet precis vad jag tjänar på alla mina kunder”  

och säger även att:  

”Banken måste tjäna pengar på sina kunder, det är därför vi finns”.  

Vidare hävdar respondent B att kunderna måste ha skött sin privata ekonomi, de kan inte ha 

övertrasseringar och slarvig ekonomi. Steven & Buttimer (2008) talar om ”Credit Scoring”, 

där man ger kunden någon form av ”scoring” eller på svenska till poänggivning. Kunder som 

sköter sin ekonomi på ett bra sätt får poäng för detta, vilket är något som de flesta 

respondenter belyser men framförallt respondent B trycker extra starkt på dess betydelse vid 

en kreditgivning. Respondent A säger  

”Det är lättare för oss att bedöma en kredittagare då kredittagaren redan är kund hos oss, vi 

vet mycket mer om kunden då”.  



37 
 

Om en koppling görs till artikeln skriven av Treacy (1998) om att företagsrådgivaren ska söka 

relevant information om den sökande och vissa av respondenternas svar om att de inte är så 

intresserad av att gräva vidare i informationssökningen, stödjer den tidigare forskningen 

bankernas agerande. Andersson (2001) skriver att företagaren ska ange en uppskattad prognos 

för framtiden, detta är något som majoriteten av företagsrådgivarna stödjer. 

Landström (2003) beskriver i sin bok att förtroende är mycket viktigt för en företagsrådgivare 

att uppleva från kunden, detta resonemang får stöd av företagsrådgivarna, då förtroende har 

varit det centrala begreppet. Respondent C på Nordea är exempelvis noga med att företagaren 

ska visa en vilja och förmåga att ta ekonomiskt ansvar och även Respondent B lägger stor vikt 

vid företagarens personliga ekonomi och tycker dessutom att det är viktigt att företagaren är 

noggrann och skötsam.  

Respondent D arbetar genom att söka efter en drivande företagare med en entreprenöriell 

läggning och stor arbetskapacitet. Respondent E tycker att personens bakgrund spelar stor roll 

medan respondent C menar att varken bakgrund eller utbildningen har någon betydelse. 

Skillnaderna i respektive svar kan ha att göra med företagsrådgivarnas olika personligheter 

och därmed finns det en risk att svaren varierar från företagsrådgivare till företagsrådgivare 

och inte bara mellan bankerna. 

Att företagsrådgivarens arbetssätt är så varierande kan kopplas till Oxelheims & Wihlborg 

(1987) artikel om att företagsrådgivaren har ett antingen ett aktivt val eller ett passivt val. 

Vidare menar Oxelheim & Wihlborg (1987) att ordet risk är en oväntad avvikelse i någon 

form och ofta associeras det till att man har ett val och att resultatet beror på detta och på 

faktorer över vilka man inte har kontroll över. Detta stöder Respondenten B genom att göra 

sitt val att vara med och lyssna, samt att få in all nödvändig information.  

 

Banker måste ha lönsamhet som mål (Broomé m.fl., 1988; Steven & Buttimer, 2008), vidare 

hävdar Steven & Buttimer (2008) att det gäller att skaffa lönsamma kunder, de kunder som är 

skickliga att förhandla anses ha låga risker och de kommer att kunna förhandla till sig låga 

räntor. Detta är därmed av betydelse för företagsrådgivaren att lära sig och bedöma risker 

samt för att kunna ta ut högre räntor. Detta resonemang stöds av de flesta respondenter, 

respondent A tycker t.o.m. att de som undviker risker och har goda förhandlingsargument 

skall belönas med lägre räntor.  

 

Chakravarty & Feinberg (2004) skriver att om parterna inte upplever varandra som trovärdiga 

kan banken ändå ge kredit men till en högre ränta och sämre villkor, då är även risken stor att 

man lockar till sig riskfyllda kunder, därmed ökar den totala risken också. Respondenterna har 

inte klara besked i detta, endast respondent A tycker att banken måste följa upp kunden på 

nära håll och ha tätare kontakt om man misstänker eventuella risker.  

Tidigare studier har kommit fram till att företagarens privata ekonomi är av storbetydelse att 

analysera samt finansiell information. Detta får stöd av alla fem respondenter. Respondent B 

har varit den som tryckt extra mycket på den privata sidan och ansett att har man misskött den 

redan då så är det ingen idé att bli förtagare. Vidare har Andersson (2001) genom sin stora 
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empiriska undersökning kommit fram till att erfarna företagsrådgivare tar ansvar i sitt 

agerande när det gäller beteende och andra aspekter hos de som söker kredit. Detta kan inte 

stödjas av denna studie, det har visat sig att de med lägst erfarenhet har varit mest intresserad 

av icke-finansiell information. Respondent B säger att:  

”Jag är inte den äldre typen, jag är känslosam, jag vill vara medmänniska”. 

Detta resonemang delar även respondent E som har bara två års erfarenhet som 

företagsrådigvare. Respondent E går ett längre steg och säger att:  

”Det spelar ingen roll om en företagsrådgivare har långt erfarenhet och bra utbildning, 

han/hon kan fortfarande vara osocial. Är man då som person inte intresserad av icke-

finansiell information så har det ingen betydelse för hur pass erfaren man är” 

Vidare så har den tidigare forskningen skrivit mycket om informationstillgänglighet, 

säkerheten av informationens giltighet samt företagsrådgivarnas svårigheter att bedöma 

beteende (Fletcher & Bruns, 2008). Det kan göras kopplingar till detta i denna studie. 

Respondent B och E samt till en viss del E vill ha information, anser de att det saknas så ger 

de inte upp utan vill undersöka företagaren närmare. Respondent B säger: 

”Frågar vi tillräckligt och inte är allt för passiva så brukar de på egen hand berätta det vi vill 

veta, men det gäller att fråga så mycket som möjligt”. 

Detta tyder på att respondenten vill veta den nye företagarens beteende. Respondenten säger 

vidare att: 

”Det finns de som försöker försköna förutsättningarna och det upptäcker man ganska snabbt, 

det är viktigt med en personbedömning!” 

Hansson m.fl. ( 2006) skriver att det bör finnas information fem år bakåt i tiden för att kunna 

skapa sig en rättvisande bild. Detta blir nog svårt för den nye företagaren samt även många 

små företag som ofta inte har existerat i fem år då de kan vara i behov av ytterligare 

finansiering. Majoriteten av företagsrådgivarna sätter heller inte så stor vikt vid antaganden 

om finansiell information då de vet att de är bristfälliga. Respondent D förklarar att den 

finansiella informationen brukar vara optimistisk, därför ska inte allt fokus ligga där.    

Gummesson (2006) hävdar att förtroende i en relation kan minska existensen av osäkerhet 

mellan två parter, han framhäver även att engagemang visar på hur betydelsefull en relation 

är. För ett långsiktigt samarbete krävs det enligt Gummesson (2002) därmed en välvilja från 

båda aktörer. Författarna har tidigare konstaterat att företagsrådgivarna har delade meningar 

om att kunna upprätthålla en personlig relation till dess småföretagskundsegment då vissa har 

ansett att det har varit viktigit och andra ansett att det har varit mindre viktigt med relationer. 
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6. Slutsats 
 

Forskningsfrågorna som ställdes i början av denna studie ska besvaras i detta kapitel samt en 

återkoppling till syftet. 

”Arbetet syftar till att skapa förståelse för hur företagsrådgivare arbetar med kreditgivning 

till nya och befintliga företagare och i vilken utsträckning företagsrådgivare bedömer icke-

finansiell information och tar hänsyn till hur individen är som entreprenör.” 

 

6.1. Hur viktiga är icke-finansiell information jämfört med finansiell 

information? 
 

Majoriteten av respondenterna förutom respondent A lägger stor vikt vid de personliga 

egenskaper som en företagare måsta ha och vikten av dessa. Respondent A tycker att det är 

viktigt med personliga egenskaper men är ändå inget som företagsrådgivaren att ta hänsyn till. 

Respondenten undviker att gå in djupare på icke – finansiell information. Det är den enskilde 

beslutsfattaren och dess erfarenhet som avgör om en kredit ska beviljas eller inte. Samtidigt 

tycker han att det är viktigt med personliga egenskaper men hur det ska hanteras vill han inte 

beröra mer än så.  

Det finansiella aspekterna måste vara hållbara och det är det som är av betydelse för en 

företagare. Detta resonemang är långt ifrån respondent B:s åsikter. B tycker att icke-finansiell 

information är det viktigaste när det gäller att starta ett företag, om personen inte kan visa 

energi, vilja och vara beredd att spotta i nävarna, hur ska då denne lyckas med att försörja sig? 

B resonerar så som att både icke-finansiella och finansiella variabler är knutna till varandra. 

Vidare vill respondent B tjäna pengar på sina kunder och verkligen hjälpa en företagare som 

kan arbeta och försörja sig men som har inte koll på ekonomi, detta ska inte vara ett hinder 

anser respondenten.  

Respondent E inger ett socialt intryck och han anser att företagsklimatet i Sundsvall är väldigt 

positivt och vill verkligen hjälpa nyföretagare men samtidigt ställa krav på dem. Detta innebär 

att för respondenten E så är vikten av icke-finansiell information stor medan den tidigare 

forskningen har visat på det motsatta.  

Den tidigare forskningen kan stödjas av svaret från Respondent C, där han anser att finansiell 

information är viktig, företagaren måste kunna göra en prognos om framtiden samt att 

finansiell information spelar en viktig roll i kreditbedömningen. Respondent A och C samt till 

en viss del respondent D tycker att en företagare måste kunna förstå och utläsa en balans och 

resultaträkning. Om man ska jämföra Respondent B med de övriga så finns det stora 

skillnader i deras respektive arbetssätt. B tycker att det är viktigt att företagaren har 

ekonomiska kunskaper. Om det innebär ett hinder för företagaren att driva sin rörelse så ska 

icke – finansiell information väga tyngre i bedömningen. 
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6.2. Hur arbetar företagsrådgivare vid kreditbedömning när det gäller 

personliga egenskaper hos nya och befintliga företagare?  
 

Respondent B tycker att kreditgivning till nystartade företag och företag som redan existerar 

är en ”gråzon”. Det gäller att fråga mycket, vara med i processen och agera framåt, hur 

resonerar han eller hon? Det är svårt men samtidigt har kredittagaren ett ansvar att försöka 

och ha förmåga att förklara för företagsrådgivaren varför han eller hon ska få kredit och 

samtidigt måste företagsrådgivaren lyssna. De övriga företagsrådgivarna utgår initialt endast 

utifrån finansiell information och i viss utsträckning är de intresserade av övriga egenskaper 

men det kan variera. Respondent E tycker att företagsrådgivaren har ett ansvar när det gäller 

kreditgivning, en företagsrådgivare måste kunna motivera ett positivt eller ett negativt beslut. 

E framhåller även att om en företagsrådgivare inte kan försöka se icke–finansiell information 

kan det bli svårt för företagen och dess kreditgivningsprocess.  

 

6.3. Hur kan företagsrådgivare arbeta för att fånga personliga egenskaper 

hos nya och befintliga företagare? 
 

Av alla fem respondenter är det endast respondent B som vill förklara hur man kan gå tillväga 

för att kunna hjälpa de som faktiskt kan driva företag men som inte har koll på ekonomi. 

Respondent E säger att en företagsrådgivare själv måste vara sociala och ha förmåga att fånga 

personliga egenskaper, samtidigt gäller det enligt både respondent E och B att personen i 

fråga har förmåga själv att inge trovärdighet och ärlighet. Initialt söker företagsrådgivare 

finansiell information medan information som kan modifiera det första intrycket av 

företagarens personliga egenskaper får vänta till ett senare tillfälle. Dock tar vissa av 

företagsrådgivarna överhuvudtaget inte del av sådan icke-finansiell information. En 

nyföretagare har antagligen mycket bättre chans att lyckas om företagsrådgivaren kontrollerar 

om denne har tillräckliga ledaregenskaper eller om företagaren har tillräckliga kunskaper i 

rutiner för kontroll av företagande. Vidare kan företagsrådgivarna följa respondent B:es 

arbetssätt men detta är svårt då det är de personliga egenskaperna hos just företagsrådgivaren 

B som ligger till grund för hans arbetssätt. Enligt respondent E säger att en bank ska anställa 

människor som tycker om att träffa andra människor. Att vara social och medhjälpande samt 

till en viss del riskbenägen företagsrådgivare kan hjälpa många duktiga entreprenörer som vill 

starta eget verksamhet.  
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6.4. Förslag på fortsatt forskning 
 

Under författandet av studiens teoretiska referensram kom författaren i kontakt med flertalet 

vetenskapliga artiklar som pekar på att det är svårt för nya och små företag att få tillgång till 

externfinansiering. Att dessa företag tillåts växa är en förutsättning för det svenska 

näringslivet och därför anser författaren att det är högst intressant att studera hur sådan 

kreditgivning kan underlättas och ökas i omfattning. Förslagsvis kan man studera hur 

kreditgivning har sett ut historiskt jämfört med dagens och bilda sig en uppfattning om hur 

trenden har varit.  

Ett annat intressant område att studera är hur riskbenägna företagsrådgivare är och hur man 

kan karaktärisera dessa. Det kan även vara av värde att undersöka vad företagsrådgivarnas 

känsla av säkerhet grundar sig på. Tar företagsrådgivare som känner sig säkra i sin bedömning 

del av mindre information om kunden jämfört med företagsrådgivare som inte känner sig 

säkra? 

 

6.5. Författarens reflektioner  

Att vara egenföretagare är inte en dans på rosor som respondent A säger. Det tar tid att få ihop 

ekonomin, man måste vara tillgänglig dygnet runt, även om man har låst dörren och stängt 

verksamheten för dagen så innebär inte det att man kan koppla bort den mentalt. Det gäller att 

vara på sin vakt, det finns konkurrenter runt hörnet, det är hårda villkor och att vara 

frånvarande från sin verksamhet kan få svåra konsekvenser.  

Det som kan vara av väsentligt betydelse att diskutera är att de företagsrådgivare som 

författaren har intervjuat är väldigt olika till sina egna personliga egenskaper. En 

företagsrådgivare blev nervös när frågor om personliga egenskaper dök upp.  En respondent 

ville verkligen hjälpa en person som inte hade ekonomiska kunskaper då respondenten ändå 

trodde på dennes initiativtagande.   

När man söker kredit för att få en chans till finansiering är det ofta slupen som avgör. Det 

hänger helt och hållet på vilken företagsrådgivare man möter och hur väl förberedd man själv 

är. Om man som nya företagare får chansen att träffa en företagsrådgivare ska man ta vara på 

och vårda den relationen, den kan vara värdefull i ett senare skede för företagaren.  

   

”Man kan inte bli företagare på Hermods” Loqman Kaki 
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Bilaga 1 
 

Tänkta frågor till Intervjun 

 

 Namn, ålder, 

 Bakgrund, hur länge har du varit på denna arbetsplats och vad har du för 

arbetsuppgifter 

 Utbildning och erfarenhet från innan denna tjänst. 

 Lite om bankens kreditgivnings policy som uppvärmning.  

Del ett: Hur pass beredd är företagaren? 

Brukar målsättningen och affärsidén vara hållbar? 

Vilken erfarenhet har företagaren av branschen som denne tänker ge sig in på? 

Läggs realistiska budgetar fram? 

Hur väl förberedd brukar de vara? 

Hur ser fördelningen ut när det gäller att riskera kapital?  

Har de reservplan för kapital? 

Något du vill tillägga så här långt? 

Del två: Företagsrådgivarnas arbetssätt. 

Beslutar du självständigt eller sker besluten i ”Team”? 

Hur ser en sådan ”Team” ut eller hur är den organiserad?  

Tar ni risker som överskrider det som enligt lag får tas? 

Vilka kriterier är viktiga då den nye företagaren av förklarliga skäl saknar finansiell historik? 

Fler kriterier?  

Ber du om kompletteringar eller nöjer du dig vid ett Positivt/negativt beslut? 

Försöker du få information via andra kanaler? 

 

Del tre: Personliga egenskaper.  

Gör du någon bedömning av företagaren som person? 
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Är dessa viktiga enligt dig:  Gott sinne för affärer? 

   Realistiska ambitioner? 

   Gott omdöme? 

Kan du bedöma bärigheten i affärsidén eller litar du på att kunden har info om detta själv? 

Vilka egenskaper hos en företagare är viktiga? 

 

Har du utbildning i att uppfatta personliga egenskaper hos den sökande? 

 Personens kompetens 

 Personens bakgrund 

 Personens utbildning  

 Personens allmänna ”företagande” uppfattning. 

 Anan styrka? 

Är dessa viktiga vid en kreditgivning? 

Har tidigare relation någon vikt i bedömningen? 

Om det visar sig att mjuk-data är svåra att läsa, hur ska man hantera detta från bankens sida? 

Är det viktigt att se mjuk-data? 

Skrivna kontrakt och formella säkerheter kan aldrig hindra en oärlig person från att riskera 

bankens pengar, hur ska man agera mot en sådan? 

Är du metodiskt i ditt beslutsfattande? 

Fattar du beslut snabbt eller tar du en extra dag på dig? 

Är du villig att leta efter nya lösningar eller andra utvägar eller får sökanden anordna detta 

själv? 

Är du beredd att kompromissa i dina beslut? 

Har du någon ”kuriösa” att berätta, någon specifik händelse där personliga egenskaper har 

spelat en roll, alltså något som inte tillhör det dagliga arbetet och kanske något som bara 

händer under en livscykel?  

Tack! 

  


