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Problem: Vid en bedömning av ett kreditärende ser banken till projektets 

företagsekonomiska förutsättningar. För företag som har immateriella 

tillgångar som de viktigaste tillgångarna i sin redovisning kan det uppstå 

problem när de ansöker om kredit hos banker. Detta beror på att 

immateriella tillgångar inte fungerar på samma sätt som materiella och 

därigenom tillbringar vag säkerhet för en beviljad kredit. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att söka finna vad det är som krävs för att ett 

tjänsteföretag ska få ett lån beviljat. 

Metod: Vi har hämtat relevanta böcker och artiklar genom litteratursökning i 

högskolebiblioteket i Eskilstuna och Västerås. Den hämtade teorin låg 

sedan till grund för den intervjumall som användes i vår empiriska 

undersökning. De vi intervjuade var en bank och fem tjänsteföretag. 

Slutsats: För att en bank ska välja att finansiera ett företags investeringar måste 

affären ge avkastning på den givna krediten. Företagets ledning bör därmed 

bedömas vara erfaren och kompetent för att lyckas generera vinster åt 

företaget och därmed säkra amorteringarna. Företaget måste dessutom 

kunna påvisa en god historisk årsredovisning. 

Ett kreditsökande företag måste kunna lämna säkerheter ifall 

återbetalningen skulle utebli. Eftersom immateriella tillgångar inte ger 

något säkerhetsvärde, kan istället aktier, kundfodringar, obligationer och 

spärrmedel lämnas som panthand till kreditgivaren. Om detta inte räcker 

som säkerhet för en eventuell kredit kan frågan om personlig borg för 

företaget tas upp. 
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Problem: On an appraisal of an errand of credit the bank looks to the business 

condition of the project.  When applying for credit at banks there could be 

problems for companies with intangible assets as the most important assets 

in their account. This is because intangible assets do not work the way 

tangible assets does. Therefore it brings vague safety for a granted credit. 

Purpose: The purpose of this thesis is to find what is required of a company for 

having a loan granted. 

Method: We have found relevant books and articles by searching literature in the 

university library in Eskilstuna and Västerås. Based on this literature we 

created a theoretical framework and an interview protocol to guide us in 

our interviews. The ones we interviewed were one bank and five service 

companies.  

Conclusion: For a bank to choose to finance an investment of a company the deal must 

give profit on the given credit. The management of the company must 

thereby be considered as experienced and competent to succeed generating 

profits for the company so the amortization can be certain. The company 

also has to prove a god historical record. 

Company searching credits have to be able to hand over securities in case 

of an unsuccessful repayment. Since intangible assets do not have any 

value of security, stocks, claims, bonds and blocked funds can be given as 

pledge instead. If this should not be enough as security for a possible credit 

personal surety might become the only remaining option.   
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras vad vi ämnar utreda i denna uppsats. Därefter följer 

syftet, avgränsning etc. 

1.1 Bakgrund och problem 

Kännetecknande för en investering är att den har en tidsdimension. Med stora investeringar 

räknas således inte några stora inkomster omedelbart, utan dessa väntas uppstå efter en längre 

period.
1
 Företag måste ta hänsyn till flera olika variabler vid hanteringen av investeringar. 

Företag måste avsätta tid och resurser för att hantera de problem och frågor kring 

investeringen innan den genomförs. Det finns flera olika sätt att genomföra investeringar och 

dessa kan leda till olika bra resultat.
2
 Företag bedömer inte alltid sina investeringar enligt de 

finansiella teorier och modeller som kan anses vara lämpligast. 3
 

Som regel uppstår det inom alla företag ett behov av att investera. Ett investeringsbehov 

ställer dock krav på kapital eftersom det behövs medel för att en investering ska kunna 

genomföras. Det uppstår därför ett kapitalbehov i företaget som täcks genom 

kapitalanskaffning antingen i form av självfinansiering eller genom lån i bank.
4
 

Enligt Broomé
5
 lägger bankerna stor vikt vid projektets risker och dess lönsamhet, 

företagsledningens förmåga, företagets planeringsrutiner etc. Bankerna stödjer projekt som 

har utsikt att lyckas istället för att hjälpa företag som riskerar att träda i likvidation. Vid en 

bedömning av ett kreditärende ser banken till projektets företagsekonomiska förutsättningar 

och går därmed igenom planer, kapitalbehovsberäkningar och investeringskalkyler. Företagets 

övriga bankaffärer är en annan faktor som är av stor betydelse. Banker tenderar att favorisera 

gamla kunder framför nya kunder med liten bankkontakt.
 
Detta leder oss fram till följande 

frågeställning: 

 Vad har banker för kriterier för finansiering av ett företags investeringar? 

                                                
1 Jaakko Honko, (1981) s. 11 
2 Yard (2001) s. 34 
3 Yard (2001) s. 30 
4 Broomé (1998) s. 13 
5 Broomé (1998) s. 8 
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Vidare menar Broomé
6
 att bankerna även kontrollerar att kravet på säkerheter går att uppfylla. 

Tjänsteföretag vars största tillgång är personalens kunskaper har ofta väldigt få materiella 

tillgångar.
7
 Idag finns det betydligt flera företag som har immateriella tillgångar som enda 

eller viktigaste tillgång inom företaget. Detta beror på att vi idag har ett IT-samhälle, vilket i 

sin tur skapar flera tjänsteföretag, vilka till stor del består av immateriella tillgångar.
8
 För 

företag som har immateriella tillgångar som de viktigaste tillgångarna i sin redovisning kan 

det uppstå problem när de ansöker om kredit hos banker. Detta kommer av att immateriella 

tillgångar inte fungerar på samma sätt som materiella och därigenom tillbringar vag säkerhet 

för en beviljad kredit.
9
 

 Hur löses problemet med säkerheter hos tjänsteföretag med brist på materiella 

tillgångar? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att söka finna vad det är som krävs för att ett tjänsteföretag ska få 

ett lån beviljat. 

1.3 Avgränsning 

Vi kommer att avgränsa oss till att endast behandla finansiering av investeringar i 

immateriella tillgångar bland tjänsteföretag. Detta pga. att tjänsteföretag ofta saknar 

säkerheter och att bankerna därmed får svårt att ge lån till dessa. 

Avgränsningen har gjorts till mindre företag, utan specifik definition, som förutsätts ha få 

eller inga materiella tillgångar av större värde. Tjänsteföretagen har även avgränsats tills IT-

konsultfirmor och revisionsfirmor. Geografiskt har avgränsning gjorts till Eskilstuna och 

Västerås 

                                                
6 Broomé (1998) s. 8 
7 Pike & Neale (2006) s. 93 
8 Smith (2006) 
9 Artsberg (2003) 
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Vi har gjort denna avgränsning eftersom stora bolag med större sannolikhet har materiella 

tillgångar och vi vill komma åt de mindre företag som har svårt med att klara av kraven i 

ställda säkerheter. 

1.4 Disposition 

Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras vad vi ämnar utreda i denna uppsats. 

Metod 

I det andra kapitlet beskriver vi vårt val av ämne och tillvägagångssättet vid insamlingen av 

data och information. Vidare görs en redogörelse av de metoder vi valt att arbeta efter. 

Referensram 

Kapitel tre återger den teoretiska referensram som denna uppsats är baserad på. Vi börjar med 

att redogöra för immateriella tillgångar och investeringar. Sedan kommer vi in på 

finansieringar och slutligen behandlar vi kreditbedömning. 

Empiri 

I det fjärde kapitlet presenteras den information som vi hämtat från vår intervjubaserade 

empiriska undersökning.  

Analys 

I detta kapitel resonerar vi kring vår empiriska undersökning och försöker se likheter och 

skillnader med vår återfunna teori. 

Slutsats 

Det sjätte och avslutande kapitlet behandlar vad vi har kommit fram till i denna slutsats, och 

ger även förslag till vidare studier. 
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1.5 Notsystem 

I denna uppsats hänvisar vi till våra referenser i form av not enligt Oxfords notsystem. I 

notsystemet använder vi en upphöjd siffra, denna placeras omedelbart efter ett citat eller 

referat eller, om det är ett enstaka ord, direkt efter detta ord. Nottecknen sätter vi efter 

samtliga skiljetecken. Där det saknas not är det våra egna åsikter som yttras. 

1.6 Begrepp 

I denna uppsats är banken synonymt med kreditgivare och företag är synonymt med 

kredittagare och kund. Vi har valt att använda dessa synonymer för att undvika upprepningar 

så mycket som möjligt. 
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2 Metod  

I detta följande kapitel beskriver vi vårt val av ämne. Vi diskuterar tillvägagångssätt med 

insamlingen av data och information. Vidare görs en redogörelse av de metoder vi valt att 

arbeta efter. 

2.1 Tillvägagångssätt 

Vi bestämde oss tidigt att vi ville skriva om investeringar. Denna tanke utvecklades senare till 

finansiering av investeringar. Det talades sedan under handledningstillfällena om svårigheten 

med att finansiera immateriella tillgångar vilket gav oss en intressant avgränsning. 

Därpå började vi samla teori kring detta ämne från böcker och artiklar i högskolebiblioteket. 

Artiklarna fann vi i Mälardalens Högskolas högskolebiblioteks sökmotor ELIN@Mälardalen 

genom kombinationer av sökord som ”financing”, ”investmenst” och ”intangible assets”. 

Därefter besökte vi fyra banker i Eskilstuna för att tala med lämplig person om kriterier och 

bedömningar vid finansiering av företag. Men det var bara en bank, Eskilstuna Rekarne 

Sparbank, som ville boka en intervju med oss. Dessutom har vi ringt till ett antal 

tjänsteföretag för att fråga hur de löser sina finansieringsproblem. Efter att ha försökt att få 

kontakt med revisionsfirmor flera gånger, ville bara en utav fem utvalda ställa upp för en 

telefonintervju. Fyra av fem utvalda datakonsultföretag ställde gärna upp på telefonintervjun, 

den femte ville inte uttala sig på grund av att firman var på väg att avvecklas. Vi har alltså 

gjort en intervju med en Bank och telefonintervjuer med fem konsultfirmor. 

2.2 Val av Metod 

Med utgångspunkt ur uppsatsens syfte anser vi att det i vårt fall är lämpligast att använda en 

kvalitativ metod. Forskaren kommer fram till en starkare förståelse om denne kommer nära 

inpå studieobjektet, och därav har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer. 

Frågeställningens formulering innebär att vi inte intresserar oss för siffror utan för data i form 

av ord. 
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2.3 Vetenskaplig insikt 

Hermeneutik betyder tolkningslära och det kommer vi i författandet av uppsatsen således att 

utgå ifrån, dvs. använda vår förförståelse till att tolka och förstå.
10

 Genom att studera befintlig 

teori inom ämnesområdet har vi ökat vår förförståelse och med detta påverkat vår tolkning av 

det insamlade materialet. Uppsatsen är därför en subjektiv redogörelse. Däremot har vi 

försökt att vara så objektiva som möjligt i vår tolkning. Vi har genomfört en personlig intervju 

med en bank och telefonintervjuer med flera tjänsteföretag, vilket innebär att vi har försökt att 

skapa oss en förståelse för deras tankesätt och värderingar. 

Vidare har vi valt att använda oss av ett deduktivt synsätt, där vi kommer att ta utgångspunkt i 

den befintliga teorin och sedan jämföra den med verkligheten hos våra fallföretag för att 

kunna analysera, studera och dra slutsatser. Ett deduktivt angreppssätt betyder att hypoteser 

utformas med utgångspunkt i teorier. Uppgiften blir att genom samlad empiriskt material 

bekräfta eller förkasta de hypoteserna som uppstår.
11

 

2.4 Datainsamling 

I denna studie har vi använt oss av primärdata och sekundärdata. Primärdata är material som 

utredaren själv har samlat in.
12

 Denna insamling kan genomföras med hjälp av olika 

datainsamlingsmetoder.
13

 Primärdata kan t ex vara intervjuer och observationer som 

författarna själva har genomfört. 

Med sekundärdata menas att information om ett visst fenomen hämtas från redan befintliga 

dokument. Exempel på dessa kan vara böcker, tidningsartiklar, årsredovisningar, internet 

etc.
14

 

Till grunden för vår uppsats ligger en mängd av insamlade sekundärdata. Vi har sedan tidigare 

fått kurslitteratur, vilken beskriver investeringsprocessen och investeringsteorin. Vidare består 

vår sekundärdata främst utav facklitteratur och artiklar, för att få användbara teorier och 

principer samt en djupare information om det utforskade ämnet. Litteraturen vi har valt att 

                                                
10 Bryman (2004) 
11 Bryman, (2004). s. 20-22 
12 Lundahl & Skärvad (1999) s. 52 
13 Halvorsen (1992) s. 72 
14 Lundahl & Skärvad (1999) s. 131 
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använda är på engelska eller svenska. Vår primärdata består av de intervjuer som vi har 

genomfört.  

2.5 Intervjumetod 

Vi valde att utföra en öppen intervju där den tillfrågade kunde resonera fritt kring ämnet.
15

 

Detta för att den intervjuade skulle ge oss så mycket information som möjligt och att personen 

inte skulle känna sig begränsad av våra frågor. Vi bestämde oss för att använda en 

bandspelare för att spela in intervjun eftersom det är omöjligt att hinna med att skriva ned allt 

som sägs.
16

 Som hjälpmedel använde vi oss av en intervjumall som stöd för att vara säkra på 

att vi inte missat något. Intervjumallen följdes inte strikt och därmed fick respondenten 

resonera fritt och kunde därmed täcka flera områden. Intervjun med banken har varit 

semistrukturerad, vilket innebär en blandning av ett strukturerat och ett ostrukturerat 

tillvägagångssätt. Oftast innebär detta att frågorna är specificerade samtidigt som 

respondenten har stor frihet att fördjupa och utveckla svaren. På detta sätt lät vi inte frågorna 

begränsa svaren. När respondenten talat färdigt eller tappat tråden återgick vi till 

intervjumallen. Vårt val av semistrukturerade intervjuer framför strukturerade motiveras av att 

det är en kvalitativ studie vi har genomfört. 

Intervjuer ger möjligheten till uttömmande och fria svar från våra tänkbara respondenter. De 

bidrar även med möjligheten till följdfrågor, förtydliganden från respondenten och diskussion 

av problemets olika aspekter.
17

 

Vi har valt att fokusera oss på banken som kreditgivare, då vi anser att banken är ett 

kreditväsende som är hårdstyrd av lagen. Valet gjordes mot bakgrund av att banken är en 

stark aktör på kreditmarknaden och har en betydande inverkan på om ett företag ska få 

finansiering av en investering eller inte. För att få ytterligare en infallsvinkel i vår 

undersökning har vi valt att intervjua fem tjänsteföretag. Våra respondenter valdes med 

utgångspunkt i deras erfarenhet och bransch. Vi har använt oss av ett s.k. bekvämlighetsurval 

på så sätt att vi har kontaktat de respondenter som var närmast till hands. 

                                                
15 Lantz (2007) s. 30 
16 Svenning (2003) s. 86-87 
17 Bryman, (2004). s. 20-22 
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2.6 Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet kan översättas med giltighet eller relevans. Utmaningen är att samla in 

data som är relevanta för den aktuella problemformuleringen. Med reliabilitet menas hur 

pålitliga mätningarna är. Hög reliabilitet betyder att oberoende mätningar ska ge ungefär 

identiska resultat. Hög reliabilitet ska garantera att vår data är pålitlig och att de därmed kan 

belysa den vetenskapliga problemformuleringen. Det kan vara problematiskt att få en 

tillfredställande reliabilitet och validitet om sekundärdata som dokumenterats i andra syften 

har använts.
18

 

2.7 Metod- och Källkritik 

Vid insamlingen av information har vi varit medvetna om att sekundärdata kan vara objektiva 

men även avsiktligt vinklade och ofullständiga etc.
19

 Eftersom vi har använt en del äldre 

referenser finns risken att dem är något föråldrade och mindre aktuella. Vi har dock 

kompletterat detta med en del nyare referenser för att minimera den risken. 

När det kommer till de intervjuer vi har utfört är dessutom medvetna om att våra respondenter 

kan ha lämnat ute information som de ansett vara känsliga. Om detta har varit fallet tror vi 

dock inte att detta har påverkat utgången av vår uppsats avsevärt. Med anledning av att fem av 

sex intervjuer skedde per telefon har dessa respondenters kroppsspråk inte kunnat tolkas. Vid 

en telefonintervju fås inte samma kontakt med respondenten som vid en personlig intervju 

vilket kan ha påverkat respondenternas förtroende för oss och därmed påverkat deras svar. 

Vid en kvantitativ studie genomförd med hjälp av enkäter skulle vi kunnat nå fler 

respondenter, men på detta sätt skulle vi ha fått ett mer generaliserat resultat, vilket vi inte vill 

ha. Dessutom kan enkäternas svar inskränkas på grund av begränsade svarsalternativ eller 

begränsat skrivutrymme.
20

 

 

 

                                                
18 Halvorsen (1992) s. 41-42 
19 Lundahl & Skärvad (1999) s. 134 
20 Bryman, (2004). s. 20-22 
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3 Referensram 

I detta kapitel finns den teoretiska referensram som denna uppsats är baserad på. Vi börjar 

med att redogöra för immateriella tillgångar och investeringar eftersom dessa hör till grunden 

av problemet. Sedan kommer vi in på finansieringar där vi beskriver beslutet om att söka 

externt kapital. Slutligen behandlar vi kreditbedömning som ligger till grund för om en 

investering ska finansieras eller inte. 

3.1 Immateriella tillgångar 

Samhället har utvecklats under senaste åren mot en alltmer tjänste- och kunskapsintensiv 

inriktning, vilket resulterade att även företagen följt samma riktning. Detta har medfört att 

olika typer av immateriella tillgångar har fått en allt ökad betydelse för företagets ekonomiska 

ställning.21 Exempel på immateriella tillgångar är många: vetenskaplig eller teknisk kunskap, 

utformning och införande av nya processer eller system, goodwill, varumärken, reklam, 

utbildning, forskning, software osv.22 Immateriella tillgångar är oftast starkt anknutna till 

företaget i fråga samt bidrar till intäkter i kombination med materiella tillgångar. Immateriella 

tillgångarnas värde är svåra att bedöma och det är företagsledningen som värderar dem. 

Svårigheten ligger i bedömningen av hur stor andel av utgifterna som kan tillföra företaget 

framtida nytta.23  

Däremot får kunskapskapital inte räknas som en immateriell tillgång. Med kunskapskapital 

menas den utbildning och erfarenhet som personalen har med sig till företaget eller som 

skapas genom internutbildning. En utav anledningarna till att det inte kan räknas som en 

immateriell tillgång beror på att det inte uppfyller kravet på kontroll.24 Företaget kan inte veta 

eller kontrollera hur länge personalen som besitter sådan kunskap ska stanna inom företaget.25 

                                                
21 Smith (2006)  
22 Far Förlag samlingsvolym (2007), del 1, RR 15, pp 8 
23 Artsberg (2003) 
24 Far Förlag samlingsvolym (2007), del 1, RR 15, pp 13-16 kontroll 
25 Smith (2006) 
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3.1.1 Vad är en immateriell tillgång? 

 

Immateriella tillgångar är sådana tillgångar som saknar fysisk substans. Ekonomer har valt att 

begränsa definitionen för immateriella tillgångar ytterligare till tillgångar som är icke-

monetära. Enligt Rådet för finansiell rapportering (f.d. Redovisningsrådet) rekommendation 

nr 15, punkt 2, (FAR, 2007 del 1) definieras en immateriell tillgång som: 

”… en identifierbar, icke-monetär tillgång utan fysisk substans som innehas för att 

användas i produktionen eller för att tillhandahålla varor eller tjänster, för uthyrning eller i 

administrativt syfte. En tillgång är en resurs över vilket företaget har kontroll till följd av 

inträffade händelser och som förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden.”  

Immateriella tillgångar finns i balansräkningens (BR) tillgångssida under gruppen 

anläggningstillgångar. Med anläggningstillgångar menas tillgångar som är avsedda för 

stadigvarande bruk eller att de innehas i verksamheten. I gruppen finns två andra tillgångar, 

nämligen materiella och finansiella tillgångar. De två är lätt identifierbara, till skillnad mot 

immateriella. Värdet på en immateriell tillgång är svårt att bedöma, eftersom de saknar fysisk 

existens. Trots detta behandlas de på samma sätt vid värderingen som materiella tillgångar.26 

Immateriella tillgångar kan införskaffas på flera olika sätt. Det kan antingen vara via ett 

separat förvärv, som en del av ett företagsförvärv eller till följd av intern upparbetning inom 

företaget. De immateriella tillgångar som uppfyller kraven för intern upparbetning är 

forskning och utveckling. Utgifter för forskning ger inte upphov till en tillgång som får 

redovisas i BR, den skall därför inte aktiveras på grund av att det inte går att definiera de 

framtida ekonomiska fördelarna. Utgifter för utveckling går däremot att aktivera om företaget 

kan bevisa att det finns en aktiv marknad för produkten.
27

 

3.1.2 Intellektuell kunskap
28

 

Under 1999 var på ett ungefär en tredjedel av alla företag kunskapsintensiva, dvs. företag som 

besitter en unik kunskap, ett kunskapsföretag (tjänsteföretag). Då ett sådant företag levererar 

                                                
26 Sundgren (2007) 
27 Far Förlag samlingsvolym (2007), del 1, RR 15 pp 42-52 
28 Engström (1999) 
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sina tjänster, förmedlar företaget den kunskap de innehar till sina kunder. Utmärkande för 

tjänsteföretag är att deras produktion inte är standardiserad och i stort sätt bygger på 

personalkontakter. Den tillgång som ett kunskapsföretag innehar är själva kunskapen i sig, 

den mjuka tillgången, även kallad för intellektuellt kapital. 

Det intellektuella kapitalet delas in i två grupper, humankapital och strukturkapital. 

Humankapitalet består av all individuell förmåga hos personen, kunskap, skicklighet och 

erfarenheter hos företagets anställda. Strukturkapital å andra hand utgör humankapitalets 

stödjande infrastruktur. Strukturkapitalet är mer stabilt, kan ägas, kontrolleras, som 

exempelvis företagsimage, patent eller ägande av databas. 

Engström menar att under de senare åren har den svenska redovisningslagstiftningen 

anpassats till ett mer aktieägarorienterat synsätt med strävan att visa en rättvisande bild av 

företaget. Han anser att en ännu mer rättvisande bild skulle uppnås om de mjuka faktorerna 

fick avspeglas i redovisningen. I och med att kunskapsföretag inte får balansera sitt 

intellektuella kapital är det svårt att jämföra kunskapsbaserade företag med 

tillverkningsföretag. Skulle istället en investering i mjuka värden kunna matchas med 

framtida vinstutbetalningar, skulle sådana investeringar kunna balanseras och skrivas av under 

sin nyttjandeperiod. Det skulle bidra till att dessa två sorters företag lättare kunde jämföras 

sinsemellan. De anställda är en tillgång hos ett kunskapsföretag, som dessvärre snabbt kan 

utgöra en belastning för företaget. Detta beror på att anställda snabbt kan säga upp sig och 

därmed ta med sig sina kundkontakter, kunskaper och idéer. Det kan till och med hända att 

den anställde bestämmer sig för att starta eget och därigenom bli en av företagets 

konkurrenter, som slutligen kan komma att skada företaget. 

3.2 Investeringar  

3.2.1 Investeringsbeslut 

Ett företags beslutsproblem kan delas upp i två huvudtyper. Den ena typen avser att utnyttja 

befintliga resurser på bästa möjliga sätt. Tidsperspektivet är begränsat och resursstrukturen, 

fördelningen av resurser på olika tillgångarslag på olika områden, given. Den andra typen 

avser förändringar av resursstrukturen. Exempelvis när en maskin eller anläggning behöver 
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anskaffas för att ersätta eller komplettera en tidigare maskin eller anläggning. 

Investeringsbeslut innebär att välja mellan att investera bland olika investeringsalternativ eller 

att inte investera överhuvudtaget. Resursuppbyggnaden måste vara systematisk eftersom de 

resurser som anskaffas ska utnyttjas under en längre tid. Detta ställer krav på en 

planeringsprocess som begynner lämpliga förslag, samordnar och sållar fram förslag som är 

värda att genomföra. Investeringsplaneringens syfte är att, utifrån företagets mål och tillgång 

på personal och kapital, skapa lämplig struktur på företagets resurser. Eftersom 

investeringsbeslut är långsiktiga är det vitalt att ha tillgång till välutvecklade metoder och 

instrument för att kunna styra denna planeringsprocess.
29

 

Komplexiteten i investeringsbedömning och olika aspekter som influerar valet av 

investeringsalternativ och därmed sammanhängande målkonflikter ska först behandlas. 

Investeringsbedömning är komplext eftersom det måste sökas efter information och modeller 

för att förstå investeringssituationen.
30

 

Grundproblemen som finns relaterade till investeringar är att veta hur mycket företaget bör 

investera och i vilka projekt som det bör investeras i.
31

 

3.2.2 Finansiering 

Kapitalbehov i ett företag ger upphov till kreditbehov. För kreditgivaren är det viktigt att 

skapa sig en egen bild av företagets kapitalbehov och kreditbehov. Detta eftersom 

kapitalbehovsberäkningar alltid är baserade på prognoser och planer för den framtida 

utvecklingen och kan därmed innehålla fel. Alltså måste kreditgivaren bilda sig en egen 

uppfattning av kreditärendet vilket görs utifrån företagets årsredovisningar och de planer och 

budgets som gjorts upp.
32

 

Finansiering innebär att söka skaffa den mängd kapital som ett företag kan ha behov av enligt 

en kapitalbehovsberäkning.
33

 Ett finansieringsbeslut behandlar problemen om hur mycket 

                                                
29 Persson (1999) s.8-9 
30 Persson (1999) s.180 
31 Pike & Neale (2006) s. 6 
32 Broomé (1998) s. 29 
33 Broomé (1998) s. 83 
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kapital som bör lånas för att finansiera företagets projekt och vilken som är den bästa 

finansieringsmixen. 
34

 

3.3 Kreditbedömning 

I huvudsak består bankernas verksamhet av att bevilja krediter till enskilda personer och 

företag.
35

 Bankens främsta uppgift är att låna in pengar billigt och att låna ut dyrt. De likvida 

medel som bankerna har för utlåning skaffar de genom inlåning från hushåll, företag, 

kommuner och även genom att tjäna en del pengar på de räntebaserade lånen och andra 

finansiella transaktioner.
36

 Bankernas verksamhet finns reglerad i lagen om bank- och 

finansieringsrörelse.37 Enligt lagen är bankerna skyldiga att göra en bedömning av företaget vid en 

eventuell kreditgivning. Syftet med lagen är att garantera att bankerna har ett buffertkapital för 

tänkbara förluster och att de verkar restriktivt för risktagande. Lagar ser till att bankerna 

skapar ett fungerande system för riskhantering och minskning av risker i individuella 

krediter.
38

 

Kreditbedömning görs för att se företagets återbetalningsförmåga, vilket hanterar risken för 

konkurser och säkerheter. Kreditbedömningen är en framtidsinriktad bedömning av kredittagaren. 

Tillgångar som står för säkerheter för krediter ska minimera bankens förluster om ett företag går i 

konkurs. Ett exempel på säkerheter kan vara panträtt i fast egendom eller företagshypotek i 

form av pantsättning av bolagets lösa egendom.
39

 I verkligheten är det omöjligt att veta framtida 

värden på tillgångar, varför dessa baseras på schabloner. Tillgångarnas värde är högre under 

företagets fortlevnad än när konkursen är en verklighet. Säkerheter betyder större roll vid 

bedömning av småföretag jämfört med medelstora företag. Säkerheterna anses viktigare ju mindre 

kunden är. Om företaget har bra säkerheter kan det alltid få krediter och därför bryr sig ibland inte 

banken om hur företaget går så länge säkerheten för krediten finns kvar.40 Därför anses 

                                                
34 Pike & Neale (2006) s. 6 
35 Funered (1994) s. 45 
36 Bergström ( 2001) 
37 Sveriges rikes lag, Lag 2004:297 1:1 
38 Sveriges rikes lag, Lag 2004:297 1:1 
39 Bergström (2003) 
40 Svensson (2003) 
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kreditbedömning av tjänsteföretag vara svår då den framför allt utgår ifrån personkännedom och 

tilltro för företagarna.41  

En kreditbedömning ska hantera både ekonomiska och affärsmässiga bedömningar av företaget, 

med den risk och lönsamhet krediten kan medföra för banken. Kreditbedömaren måste ta ställning 

till kreditens rimlighet innan vidare utvärdering. Kredit skall vara rimlig i förhållande till 

företagets storlek. Detta kan ses i företagets årsredovisning. Årsredovisningen anses vara 

tillförlitlig eftersom banker anser att årsredovisningen oftast är tillräckligt bearbetad och aktuell. 

Banker hämtar ofta in preliminära bokslut, periodrapporter, budgetar och prognoser från företagen 

och eller företagens revisor.42 Förutom årsredovisningen används oftast information från en 

kreditupplysning. Banken vill gärna se att det finns genomarbetade budgetar för planerna för 

kommande investering.
43

 Det är viktigt att ha klara, strukturerade, planer och framarbetade 

budgetar. Det förekommer även företagsbesök i syfte att skapa sig en bild av företaget. På det 

viset får kreditbedömaren en ganska klar bild av företagets betalningsförmåga och kan därifrån 

bedöma om kreditansökan är värd att utvärderas vidare eller inte.44 

Enligt Svedin kan kreditbedömningen baseras antigen på en statisk bedömning, ”hårda värden” 

eller på en dynamisk bedömning, ”mjuka värden”. Vid en statisk bedömning bedöms företagets 

betalningsförmåga, där kreditbedömaren granskar företagets resultat och den finansiella 

ställningen. Denna information kommer från årsredovisningen. Vid en dynamisk bedömning 

bedöms företagets återbetalningsförmåga, där kreditbedömaren ser på företagets ekonomiska 

ställning. Kreditbedömaren bedömer hela företagets affärsverksamhet inklusive företagets 

affärsidé, ledningskapacitet, produkter, marknadssituation.45  

Det finns dock fall då kreditprövningen inte görs. Det första fallet är när kredittagaren är känd 

sedan tidigare och banken har en bra, grundad anledning att förutsätta att denne kan betala 

tillbaka. Det andra fallet handlar om engångskrediter där kredittiden är högst tre månader och 

krediten avser ett mindre belopp eller om det rör sig om en engångsåterbetalning.
46

 

Den kreditsökandes ekonomiska utsikter är inte det enda som avgör huruvida banken kommer 

bevilja ett lån eller inte. För att banken ska kunna bevilja ett lån måste den ha en tillräckligt 

                                                
41 Svensson (2003) 
42 Svensson (2003) 
43 Hansson (1998) 
44 Svedin (1992) 
45 Svedin (1992) 
46 Far Förlag samlingsvolym (2007) SFS 2004:312 
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stor kapitalbas för att täcka det kapitalkrav som krediten medför. Bankens likviditetssituation 

måste dessutom tillåta att det aktuella kapitalbeloppet binds under lånets löptid. Banken måste 

även ta hänsyn till att dess existerande placeringsportfölj är diversifierade och att inte en allt 

för stor del är placerad i en och samma företagssektor eller företagsgrupp.
47

 En fördelad 

portfölj ger möjligheter till att diversifiera risker.
48

 

3.3.1 Kreditbedömning och dess variabler 

Enklare sagt är kreditbedömning en analys av informationsinsamlingen från kredittagarens 

sida och som alla andra analyser har den sina egna viktiga punkter.
49

 

 
Initial kontakt 

Kreditbedömningsprocessen påbörjas när ett företag ansöker om ett banklån. Där inträffar den 

första initiala kontakten mellan företaget och banken. Under detta möte introducerar kunden 

sitt företag. Banken bildar sig en uppfattning om företaget och ägaren, samt gör en analys av 

företagsledaren. Företagsledarens kompetens och motivation att driva företaget spelar stor roll 

vid kreditbedömningen. Banken analyserar även om företagsledaren har de rätta kunskaperna. 

Om det handlar om ett nystartat företag är en analys av affärsidén oundviklig. Kreditgivarna 

skapar sig en uppfattning om hur välkalkylerat och unik affärsidén är. De vill även få en 

inblick i företagets eventuella konkurrenter.
50

  

 

Bearbetning och bedömning 

Bearbetningen av informationen sker efter att kreditgivaren skaffar sig den finansiella 

informationen om företaget. Informationen hämtas från årsredovisningen och mötet med 

företagsledaren. Kreditgivare gör analyser av låntagarens möjligheter till återbetalning utifrån 

balans- och resultaträkningar och likviditetsbudgetar.
51

 Det mest intressanta för bankens 

analys är nyckeltal som likviditet, soliditet samt en analys av företagets kassaflöde, som 

möjliggör återbetalningsförmåga. Kreditbedömning handlar ju om att bedöma hur stor kredit 

                                                
47 Funered (1994) 
48 Aurélio (2006) 
49 Svedin (1992) 
50 Svedin (1992) 
51 Svedin (1992) 
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som kan accepteras, att se vilket kapitalbehov som föreligger i företaget. Bankerna gör en 

analys och värdering av företagets säkerheter. De vanligaste säkerheterna är företagshypotek, 

pantbrev i fast egendom och borgen. Personlig borgen krävs för att företagaren ska ta mer 

ansvar och för att det skall finnas en säkerhet vid eventuell kris. 
52

 

 

Beslut 

Efter att ha analyserat all information, kreditgivaren fattar sitt beslut, antigen bevilja ett lån 

eller avböja.
53

 

 
Uppföljning 

Banken gör periodvis uppföljningar av kunden. Uppföljningen är viktig för att skapa ett 

förtroende mellan banken och kredittagaren samt för banken att se hur verksamheten och 

utvecklingen går i företaget. Banken brukar då gå igenom årsredovisningen och andra 

finansiella rapporter och gör en jämförelse från tidigare årsbokslut. Förändringen i företagets 

verksamhet bedöms utifrån soliditet och resultatutveckling.
54

 

 

Krishantering och kreditavveckling 

Banken vill gärna se om det föreligger några oklarheter eller varningssignaler som tyder på att 

företaget har problem.  Det kan vara ägarbyte, övertrasseringar av checkkonto, osäkerhet 

bland kunderna och leverantörerna. När företaget hamnar i kris sätter banken upp en krisplan 

tillsammans med företaget och revisorn. Det första tecknet på kris börjar med 

betalningsinställelse av skulderna och strax efter det ställs samtliga betalningar in. Då 

företaget försätts i konkurs eller underhandsackord, alternativt ett offentligt ackord. När detta 

inträffar försöker banken att vara en aktiv part i processen och bistå företaget med hjälp innan 

samarbetet avslutas och företaget går i konkurs.
55

 

 

                                                
52 Svedin (1992) 
53 Svedin (1992)  
54 Svedin (1992) 
55 Svedin (1992) 
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Enligt Svensson & Ulvenblad kan kreditbedömaren begå två feltyper vid 

kreditbedömningen.
56

 Typ I-fel kan hända när kreditbedömaren beviljar kredit till ett icke-

kreditvärdigt företag och det resulterar i kreditförlust för banken. Typ II-fel händer när 

kreditbedömaren avstår från att ge kredit till en kreditvärdig kund och det resulterar i 

utebliven avkastning för banken.
57

  

3.3.2 Investeringskredit och rörelsefinansiering 

De två mest aktuella huvudtjänsterna som bankerna idag kan erbjuda ett företag, är 

investeringskredit och rörelsefinansiering.
58

 Det första begreppet innebär ett lån till ett företag 

som vill göra en investering. Det andra, rörelsefinansiering, innebär att medlen används för att 

klara av likvidationsvariationer som kan vara viktigt för ett nystartat aktiebolag.
59

 Ett nystartat 

aktiebolag upplever oftast likvidationsproblem i ett inledande skede då företaget haft stora 

och många utbetalningar, samtidigt som det inväntar betalning från kunder.
60

   

Det finns ännu ett alternativ av finansieringsformerna, nämligen lagerfinansiering. Den 

innebär att företaget lånar pengar med en viss del av varulagret som säkerhet. Det 

förekommer i praktiken bland de större företag som köpt in en ansenlig mängd varor till sitt 

lager.
61

  

3.4 Risker  

Vissa finansiella beslut innebär väldigt liten risk medan andra är mycket mer riskfulla. Risken 

och den förväntade avkastningen är relaterade på så sätt att långivare (investerare) kräver en 

högre avkastning vid högre risk. När ett företag söker kapital tittar potentiella långivare på 

risken relaterad till den avsiktliga användningen av kapitalet.
62

 I enlighet med "International 

                                                
56 Svensson & Ulvenblad (1994) 
57 Svensson & Ulvenblad (1994) 
58 Garmer (2004) 
59 Garmer (2004) 
60 Garmer (2004) 
61 Tegin (1997) 
62 Pike & Neale (2006) s. 16 
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Convergence of Capital Measures and Capital Standards", även kallat Basel II, har banker 

tillåtelse att göra en egen bedömning av kreditrisken och utifrån det fastställa räntan.
63

 

3.4.1 Återbetalningsförmåga 

Innan bankens kreditgivning görs en riskbedömning som består av en uppskattning av två 

riskfaktorer. Den ena faktorn är kredittagarens (företagets) återbetalningsförmåga, risken för 

en betalningsinställelse, och den andra faktorn är värdet på säkerheterna, risken vid en 

betalningsinställelse. För att uppskatta risken för en betalningsinställelse skall kreditgivaren 

göra en bedömning av företaget, dess återbetalningsförmåga, finansiella styrka, lönsamhet och 

kvaliteten på företagets ledning. Det görs alltså en uppskattning av företaget för att på så sätt 

kunna fastställa risken för att företaget skall hamna i svårigheter i framtiden. Om 

återbetalningen misslyckas måste krediterna lösas genom de ställda säkerheterna.
 64

  

3.4.2 Säkerheter 

Vid kreditgivning kan säkerhetsaspekterna delas upp i två problemställningar vilka är 

pantsättning av säkerheten och bedömning av säkerhetens värde. Pantsättningen är avgörande 

för hur banken kan tillgodogöra sig värdet av säkerheterna, om kredittagaren inte lyckas 

amortera efter uppgjord avbetalningsplan eller inte lyckas betala tillbaka krediten 

överhuvudtaget. Säkerhetens värde är det ekonomiska utbyte som en avyttring av säkerheten 

ger.
65

 Bedömningen av säkerheterna kan vara problematisk eftersom det finns en tidsrisk och 

en realisationsrisk. Med tidsrisk menas svårigheten att göra en korrekt bedömning av en 

tillgångs framtida värde, och med realisationsrisk menas sannolikheten att en tillgång säljs till 

undervärde vid en konkurs.
66

 

Utöver anläggningstillgångar finns omsättningstillgångar som ett företag kan lämna som 

säkerhet utan att rörelsen försvåras nämnvärt. Balansposterna kassa, bank och postgiro kan 

pansättas och kallas då för spärrmedel. Andra omsättningstillgångar som kan lämnas som 

                                                
63 The Economist (2006) 
64 Broomé (1998) s.184 ff. 
65 Broomé (1998) s. 195 
66 Broomé (1998) s.184 ff. 
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handpant till kreditgivaren är aktier, obligationer och värdepapper.
 67

 Under förutsättning att 

kredit och spärrmedel är i samma valuta anses spärrmedel vara helt problemfritt som 

säkerhet.
68

  

När det gäller krediter till mindre företag kan det vara nödvändigt att förstärka ägarens 

engagemang genom dennes personliga borgen. På detta vis betonas ägarens ansvar och 

banken skyddas mot förmögenhetstransaktioner mellan företag och ägare. Denna form av 

borgen kan dock begränsas till att ägaren personligen aldrig kan krävas på mer än ett 

förbestämt belopp.
69

 

3.5 Redovisningens roll i kreditbedömning 

Enligt Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen ska redovisningen göras av samtliga 

företag. Syftet med den externa redovisningen är att förmedla informationen om företagets 

finansiella ställning till olika intressenter och omgivningen. Dessa företagsintressenter har 

oftast olika informationsbehov och därför är det svårt för företaget att utforma redovisningen 

så att den visar den rätta bilden av företaget.
 70

   

Användarna av informationen är ägarna, leverantörer, kunder, konkurrenter, anställda, 

kommun samt kreditgivare. Dessa vill först och främst försäkra sig om att företaget kommer 

generera vinster i framtiden samt reducera osäkerheten om framtiden.
71

  

Redovisningen skall vara historiskt resultatutredande och visa vad som har hänt under det 

gångna året samt mäta vinsten för denna period. Den skall vara prognostiserande. 

Redovisningens prognostiserande informationsfunktion är det dominerande synsättet inom 

redovisningspolicyn och finns för att hjälpa användarna att granska företagets framtida 

vinstgenereringsförmåga och ge underlag för ekonomiska beslut.
72

 De finansiella rapporterna 

skall utformas så att kreditgivare och andra företagsintressenter kan bedöma företagets 

kassaflöde, framtida vinster, bedöma risker eller bestyrka eller ändra beslut.
73

  

                                                
67 Brommé (1998) s. 215 ff. 
68 Broomé (1998) s. 188 
69 Broomé (1998) s. 198-199 
70 Gröjer (2002) 
71 Gröjer (2002) 
72 Artsberg (2003) 
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Kreditbedömarna använder sig av ett företags externa redovisning för att bedöma risken om 

företaget kan betala sina amorteringar och räntor om banken skulle bevilja en kredit till 

företaget. Ett exempel på en anpassad redovisning kan vara då ett företag ska ansöka om 

kredit hos en bank. Det är av stor fördel att redovisningen ser tillfredställande ut för 

kreditgivarens behov.
74

  

Det som företag ska sträva efter när de presenterar sin redovisning är att den ska ge de bästa 

förutsättningar för beslutstagande.75 Redovisningen kan vara ett beslutsunderlag inför teckning av 

någon form av kontrakt, exempelvis vid ett kreditavtal mellan en bank och ett företag.  De 

ingående parterna av ett kontrakt använder sig av redovisningen som en rättslig roll för att 

kontrollera hur utvecklingen har varit i företaget. Redovisningen skall då vara relevant och 

pålitlig. Redovisningen anses vara det mest tillförlitliga kontrollinstrumentet för att mäta denna 

utveckling.76 Sett ur ett historiskt perspektiv har informationsrapporteringen ökat väsentligt. 

Ökningen har främst skett i notsystemet, det ska nu innehålla tilläggsinformation.
77

  

3.5.1 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

Redovisningen ska ha vissa kvalitetskrav för att kunna uppfylla användarnas och 

intressenternas informationsbehov. Redovisningen skall vara begriplig för en användare av 

årsredovisningen som antas vara kunnig att inhämta relevant information utifrån 

redovisningsunderlaget. Det ska även kunna verifieras att det inträffade är sant med hjälp av 

en verifikation, som exempelvis fakturor och fraktsedlar. Rådet för finansiell rapportering har 

utformat en föreställningsram utifrån IASB för de informationskvalitativa egenskaper som bör 

ligga till grund för utformningen av finansiella rapporter. 
78

 Ramen inkluderar följande 

kriterier: det primära är att redovisningen ska vara relevant. Andra viktiga egenskaper som 

förknippas med relevans är tillförlitlighet, verifierbarhet, jämförbarhet.
79

  

 
 

                                                
74 Sundgren (2007), s18-19 
75 Artsberg (2003) 
76 Smith (2006) 
77 Kompendium (2008) Redovisning i historiens ljus 
78 Artsberg (2003) 
79 Smith (2006) 
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Relevans  

Redovisningsinformationen är relevant om den antas kunna påverka användarnas 

beslutsfattande, antingen genom att värdera redovisningsinformationens historia, bedöma dess 

nuvarande situation eller skapa en framtidsprognos. Informationen är viktig för att användaren 

skall kunna fatta relevanta beslut om tidigare händelser. De historiska händelserna utgör ett 

underlag för att fatta beslut om framtiden. Den information som redovisas skall vara 

tillräckligt väsentlig för beslutsfattande för att få redovisas i de finansiella rapporterna.
80

 

 

Tillförlitlighet  

Redovisningsinformationen skall inte innehålla felaktig data eller vara vinklad.   

Redovisningen är tillförlitlig om den ger en korrekt bild av företaget, dvs. avbilda en 

ekonomisk verklighet. I ett val mellan redovisningsmetoder skall den ekonomiska innebörden 

gå före den juridiska formen, dvs. innebörd går före form (substance over form).
81

 

Redovisningen skall vara neutral och inte heller presenteras på ett sådant sätt att läsaren 

påverkas i en viss riktning. Försiktig redovisning skall tillämpas på så sätt att utgifter hellre 

ska kostnadsföras än aktiveras. Informationen skall vara fullständig i högsta möjliga mån.
82

 

 

Jämförbarhet  

För att kunna jämföra företag emellan och över tid, skall det finnas standarder som anger hur 

företag får redovisa. Jämförbarhet mellan företag har en klar koppling till relevans. 

Exempelvis banker eller andra investerare vill kunna jämföra och relatera hur ett företag 

ligger till i förhållande till dess konkurrenter och därefter kunna fatta ett bättre beslut.
83

 

3.5.2 Redovisningen av immateriella tillgångar enligt IAS 38 och RR 15  

En immateriell tillgång som redovisas i balansräkningen skall värderas till anskaffningsvärde 

med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
84

 Om tillgången 

                                                
80 Artsberg (2003) 
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förvärvas vid ett företagsförvärv, skall den dock värderas till verkligt värde vid 

förvärvstidpunkten enligt IFRS 3. En immateriell tillgångs verkliga värde återspeglar 

marknadsförväntningar. En förvärvare skall i enlighet med IFRS 3 redovisa en immateriell 

tillgång skilt från goodwill om tillgångens verkliga värde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 

och tillgången kan identifieras.
85

 

Enligt RR 15, p 3 redovisas en immateriell tillgång i balansräkningen när: 

”- det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna som kan hänföras till tillgången 

kommer att tillfalla företaget och tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt”.
86

 

Noterade priser på en aktiv marknad ger den mest tillförlitliga uttrycket för verkligt värde. Det 

är i verkligheten ovanligt med en aktiv marknad för tillgångar som uppfyller kravet för 

immateriella.
87

 För att beräkna värdet skall det finnas marknadsstatistik annars ska värdet 

beräknas genom diskontering.
88

 

En aktiv marknad existerar om följande tre villkor är uppfyllda: 

 Handeln avser likvärdiga objekt 

 Det finns vanligen intresserade köpare och säljare 

 Prisinformation är allmänt tillgänglig
89

 

Det är svårt att hitta en aktiv marknad för ett varumärke, då varje varumärke är unik.
90

 Det 

finns även andra problem med redovisning till verkligt värde för immateriella tillgångar.
91

 

För att kunna redovisa en immateriell tillgång i balansräkningen krävs att tillgången dels 

definieras som en immateriell tillgång, dels uppfyller ett antal kriterier.
92

 För att definieras 

som en immateriell tillgång krävs att tillgången är identifierbar för att man skall kunna skilja 

den från goodwill. Goodwill vid ett företagsförvärv ses som en betalning för förväntade 

ekonomiska fördelar som inte går att identifiera och redovisa separat.
93

 Med goodwill menas 

                                                
85 Far Förlag samlingsvolym (2007), del 1, IAS 38 §§ 34 
86 Far Förlag samlingsvolym (2007), del 1, RR 15 pp 3 
87 Far Förlag samlingsvolym (2007), del 1, RR 15 pp 28 
88 Artsberg (2003) 
89 Far Förlag samlingsvolym (2007), del 1, RR 15 pp 7 
90 Halling (2007) 
91 Kompendium (2008) Värdering till verkligt värde skjuts upp (NFR 2005) 
92 Far Förlag samlingsvolym (2007), del 1, IAS 38 §§ 18 
93 Far Förlag samlingsvolym (2007), del 1, IAS 38 §§ 11 



Referensram 

 

 
23 

 

differensen mellan köpeskillingen och värdet av tillgångar minus skulder i det förärvda 

företaget.94 Exempelvis ett starkt varumärke kan vara en sådan ekonomisk fördel.
95

 

Enligt definitionen skall en immateriell tillgång uppfylla kravet på identifierbarhet. Det krävs 

att tillgången är avskiljbar, vilket betyder att tillgången går att avskilja från företaget, byta ut, 

sälja, hyra ut eller dela ut de särskilda inkomster eller andra framtida ekonomiska fördelar 

som är förknippade med tillgången.
96

 Ett annat krav för att kunna identifieras som en 

immateriell tillgång är att företaget har kontroll över tillgången samt att framtida ekonomiska 

fördelarna går till företaget. För att kunna ha kontroll över immateriella tillgången måste den 

legala rätten till den innehas.
97

  

Sammanfattningsvis finns det väsentliga svårigheter med att aktivera immateriella tillgångar. 

Företaget måste ha kontroll över tillgången och att den skall vara identifierbar samt att det 

skall gå att mäta tillgången på ett tillförlitligt sätt. Men om det inte går att uppfylla dessa 

kriterier skall tillgången istället kostnadsföras.
98

 

Sammanfattning 

Immateriella tillgångar är svåra att värdera inte enbart för banken men även för företaget i sig 

därför är dem oftast väldigt svåra att använda som säkerheter för en kredit. Immateriella 

tillgångar går inte att sälja ifall ett företag går i konkurs. För att räknas som en immateriell 

tillgång ska den, för att vara identifierbar, vara avskiljbar och därmed kunna särskiljas från 

goodwill. Redovisningen tillåter dock inte att immateriella tillgångar redovisas i de finansiella 

rapporterna på grund av svårigheter att värdera och mäta dem. För att få redovisas i 

balansräkningen ska den immateriella tillgången sannolikt tillföra företaget framtida 

ekonomiska fördelar samt ska anskaffningsvärdet kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Exempel på immateriella tillgångar är goodwill, forskning och utveckling, varumärken, 

reklam, utbildning företagsetablering och software. 

Investeringar är något som de flesta företagen måste göra och ofta finns det ett kapitalbehov. 

Detta kapitalbehov mättas genom kapitalanskaffning vilket sker genom finansiering. Vissa 

                                                
94 Thomasson (2006) 
95 Artsberg (2003) 
96 Far Förlag samlingsvolym (2007), del 1, RR 15 pp 10-12 
97 Far Förlag samlingsvolym (2007), del 1, RR 15 pp 13-16 
98 Artsberg (2003) 
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finansiella beslut innebär väldigt liten risk medan andra är mycket mer riskfulla. Risken och 

den förväntade avkastningen är relaterade på så sätt att långivare (investerare) kräver en högre 

avkastning vid högre risk. När ett företag söker kredit hos en bank gör banken en 

kreditbedömning. 

Det som är mest intressant vid en kreditbedömning är företagets möjligheter att generera 

betalningar i framtiden, dvs. företagets återbetalningsförmåga. Även säkerheter för krediten är 

viktiga men i regel inte lika viktiga som återbetalningsförmågan. Därför är det svårare för 

tjänsteföretag för att få ett lån beviljat. Kreditbedömare använder sig av företagets redovisning 

och företagets inteckning för att kunna avgöra ifall ett företag kan betala tillbaka en kredit. 

Utifrån givna redovisningen kan kreditbedömare reducera sin risk och sin osäkerhet om 

företagens framtid samt skapa mer precisa framtidsprognoser. Kreditbedömare använder sig 

av företagens redovisning för att bedöma om företagen kan betala sina amorteringar och 

räntor vid ett eventuellt beviljande av en kredit. 

Det är nu aktuellt att redovisningen ställer vissa kvalitativa egenskaper, principer och 

rekommendationer som krav. De kvalitativa egenskaperna skall fungera som ett ramverk där 

det saknas principer och rekommendationer. Redovisningen i de finansiella rapporterna har 

som syfte att ge information om företags verksamhet och finansiella situation. För ett 

tjänsteföretag är det viktigt att ha noter så utförligt förklarade som möjligt. Företagets 

redovisning är användbar för kreditbedömarna då den uppfyller krav på relevans, validitet, 

tillförlitlighet, jämförbarhet och verifierbarhet. 
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras den information som vi hämtat från vår intervjubaserade empiriska 

undersökning. Vi börjar med att presentera var och en av våra respondenter följt en 

sammanställning av respektive intervju. 

4.1 Eskilstuna Rekarne Sparbank 

Eskilstuna Rekarne Sparbank (ERSAB) bildades när Rekarne Sparbank och Sparbanken 

Sverige gick samman 1997. ERSAB ägs till lika stora delar av Swedbank och 

Sparbanksstiftelsen Rekarne.
99

 

Vår respondent på ERSAB var Hans Frid som är Vice VD och kreditchef sedan 1994. Frid har 

tidigare varit företagsmarknadschef och har arbetet med affärsutveckling. 

4.2 Kreditbedömning 

I regel tar företag kontakt med banken med färdig information i form av budgets och kalkyler. 

Utifrån de siffror som företag tillhandahåller banken med görs sedan en kvantitativ 

bedömning och en kvalitativ bedömning av företaget på olika områden. Hos nya kunder görs 

en djupare bedömning och bland tidigare kunder blir det lättare eftersom banken och den 

befintliga kunden har en historia. 

Vidare menar Hans Frid, att det blir mer fokus på den kvalitativa bedömningen än på de 

kvantitativa siffrorna när det gäller tjänsteföretag. Inom tjänsteföretag tittar banken mycket på 

vilka personer som står bakom företaget som exempelvis ledningen och ägare. Banken ser 

över vad dessa personer kan bidra själva med. Exempelvis vad de har för förmåga till 

tillskottskapital, säger Hans Frid. Det kan vara viktigt om kredittagaren kan tillskjuta kapital 

vid en tillfällig likviditetssvacka för att stötta tillfälligt lönsamhetsbortfall. 

 

                                                
99 www.ersab.se  
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4.3 Risker 

Eftersom banken inte kan kunna allting görs en bedömning av kunskaperna hos personerna 

bakom företaget. Banken försöker dock förstå sig på allt övergripligt men kan inte kunna alla 

detaljer om allt. Därför är personens erfarenhet och kunskaper avgörande. Banken gör även en 

bedömning om kreditsökarens avsikter är ärliga. Det görs till exempel kreditupplysningar. 

Man försöker också se om den som söker kredit far med osanning och försöker lura banken. 

4.3.1 Återbetalningsförmåga 

Kvantitativt ska ett företag ha ett bedömd framtida räntetäckningskrav som är god för att 

räntor och amorteringar ska kunna betalas. Nyckeltal som exempelvis räntetäckningskrav, 

konsolideringskrav och kontantavkastningskrav etc. tas fram ur den kvantitativa sifferdelen. 

Siffermaterial vägs ihop med kvalitativa egenskaper för att bedöma återbetalningsförmågan. 

Framför allt bedöms strikt ränte- och återbetalningsförmågan och säkerheter i andra hand. 

Banken sysslar inte med objektfinansiering dvs. att banken inte vill hamna i den situationen 

att den måste utnyttja kredittagarens tillgångar. Eftersom det resulterar i mer kostnader och 

mer arbete att försöka realisera de ställda säkerheterna. Banken vill försöka undvika detta 

genom att göra en sådan bra bedömning av kredittagarens återbetalningsförmåga som möjligt. 

Kvantitativ data som hämtats från det kreditsökande företagets bokslut etc. läggs in ett 

datorsystem som består av en mängd IT- baserade modeller. Detta utmynnar i en riskklass 

som programmet simulerar fram. Programmet tar bland annat hänsyn till räntetäckningsgrad, 

konsolideringskrav och kontantavkastningskrav etc. Denna form av datorstöd innehållandes 

denna otaliga mängd modeller är något som Finansinspektionen kräver. Modellerna täcker in 

ledningens kompetens, vision och mål, förankring framåt, ledarskap, entreprenör (drivande 

person). 

Banken arbetar utifrån olika kriterier från en mall när den kvalitativa bedömningen görs. 

Mallen är utformad på så sätt att varje punkt har ett flertal alternativa kriterier som ger olika 

poäng. Exempelvis poängsätts ledningens kompetens utifrån denna mall och tilldelas därefter 

den poäng som motsvarar det kriterium som beskriver företaget bäst. Alla olika egenskaperna 

poängsätts och vägs sedan ihop. Detta bärs sedan in i bankens riskklassificeringsmodell. 

Banken har 14 riskklasser där 14 är bäst och 1 är sämst. Den kvalitativa bedömningen kan ge 
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max en poäng uppåt eller neråt, beroende på om det är bra eller dåligt, till den kvantitativt 

beräknade riskklassificeringen. Tidigare betalningsanmärkningar och betalningssvårigheter 

etc. vägs också in detta. Banken blickar även på budget och kalkyler kopplat till samma 

värden i övrigt, i syfte att bedöma budgetens trovärdighet.  

I den kvalitativa bedömningen studeras dessutom affärslogiken, marknadsutvecklingen, 

prisutvecklingen för de produkter och tjänster som företaget säljer samt kunderna. Ledningens 

kompetens i form av erfarenhet, kunskaper och utbildning i relation till vad företaget tänkt 

göra är mycket centralt i den kvalitativa bedömningen. 

Banken försöker även kvalitativt bedöma hur kredittagaren arbetar med humankapitalet, 

personalen. En punkt i mallen är ”Ledningens förmåga att utveckla humankapitalet för att 

påverka lönsamheten i verksamheten”. Ett mycket bra kriterium på denna punkt är att ”det går 

att konstatera att ledningen arbetar kontinuerligt med att utveckla företagets medarbetare styrt 

av marknadsdrivna behov”. Hans Frid menar att resultatet av ett sådant arbete påverkar 

verksamheten på ett mycket positivt sätt. Vidare förklarar respondenten att detta är väldigt 

viktigt bland tjänsteföretag eftersom humankapital är deras främsta tillgång. Beroende på 

vilken typ av företag det gäller diskuterar banken med kredittagaren om utbildning 

utbildningssatsningar, kompetenshöjande åtgärder och kompetensbevarande åtgärder. Detta är 

jätte viktigt, menar Hans Frid. Detta är ett sätt att bedöma återbetalningsförmågan. Precis som 

en maskin måste underhållas måste personalen underhållas för att fungera korrekt. Det är kört 

om personalens kompetens inte bevaras för framtida behov, klargör respondenten.  

4.3.2 Säkerheter 

Generellt sett är immateriella tillgångar svårfinansierat säkerhetsmässigt. I princip finansieras 

inte immateriella tillgångar eftersom det inte ger något säkerhetsvärde. Det beror på företagets 

egna kapitals storlek och struktur samt hur god soliditeten är. Allting vägs ihop, menar Hans 

Frid. Generellt bland alla sorters företag gäller företagsinteckning. I dessa fall tittar banken 

normalt på kundfordringar, varulager, maskiner och inventarier och sätter säkerhets värden på 

dessa materiella tillgångar. Banken sätter däremot inget värde på utvecklingskostnader och 

annat immateriellt. Banken anser att företag borde finansiera sina utvecklingskostnader med 

företaget resultat, säger Hans Frid. 
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Vid en konkurs kan banken få utdelning för 50-55 % av värdet på materiella tillgångar. 

Belåningsvärdet, säkerhetsvärdet, på en tillgång sätts på 20 %. Om en tillgång exempelvis 

värderas till 100 000 kr sätts belåningsvärdet på 20 000 kr och vid immateriella tillgångar 

sätts värdet till 0 kr.  

Eget kapital spelar roll, konstaterar Hans Frid. Tjänsteföretag kan således låna på 

kundfordringar eller pågående arbeten. En annan form av säkerhet kan vara borgen från 

ägarna. Vid personlig borgen ställs stora krav på borgensmannens ekonomi. Men det är inte 

god kreditgivningssed att ställa en borgen om banken inte tror att företaget kommer att kunna 

betala räntor och amorteringar, understryker Hans Frid. 

Kapitalbehovet brukar inte vara så stort heller, menar Hans Frid, bara om man ska låna till 

olika satsningar. Efter en kreditbedömning kan företag få lån på ungefär 100 000 kr, 

möjligtvis 200 000 kr blanco, dvs. utan säkerhet. Banken är villig att sträcka sig längre om det 

gäller ett ärende som dem verkligen tror på. Kredithandläggarna kan göra dessa bedömningar 

inom vissa ramar eftersom det är utdelegerat men i annat fall når det högre upp till en 

kreditkommitté. I dessa fall har det gjorts ett underlag kvantitativt och kvalitativt och vägt 

ihop detta. Säkerhetsmässigt kan banken däremot tänka sig att ta större risker om de tror blint 

på ärendet. 

4.3.3 Ränta 

Banken fastställer räntan själv. Banken gör kalkyl på varje affär och precis som andra företag 

har banken ett avkastningskrav på eget kapital. Räntan bestäms efter den lönsamheten som 

önskas för varje affär. Ett riskklassificeringssystem hjälper banken att bestämma räntan. En 

bättre riskklass, dvs. lägre risk, ger en lägre ränta. Grunden för allt är ändå avkastningskravet 

som mynnar ut i prissättningen. Stabilitet och styrka hos kredittagaren är vad som ligger till 

grund för räntan. Hans Frid menar att alla banker arbetar på detta vis. Detta är i enlighet med 

Basel II, där banken ges rätt att internt riskklassificera ett ärende och sedan utifrån det 

prissätta krediten. Vid uteblivna betalningar utsätts banken för en förhöjd risk. I och med detta 

hamnar kredittagaren i en sämre riskklass och därmed höjs räntan. 
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4.3.4 Uteblivna amorteringar 

Vid uteblivna betalningar hör banken av sig i två steg. Krav 1 och 2. Sedan blir det ett 

inkassokrav. Efter en tid sägs krediten upp. Oftast hör kredittagaren av sig om denne skulle ha 

svårigheter med avbetalningarna eftersom ERSB känner sina kunder så pass väl och har gjort 

en sådan grundlig bedömning av dem. Banken försöker undvika att kredittagaren går i 

konkurrs genom att vara ute tidigt och prata med kunden.  

Relationen mellan kreditgivare och kredittagare är en förtroenderelation. Banken arbetar 

därför tätt med sina kunder och åker ofta ut på kundbesök för att skapa en bra kontakt. Det är 

väldigt ovanligt med kunder som inte bryr sig så mycket. Oftast tar företagen kontakt och 

säger att dem har likviditetsproblem pga. att dem exempelvis växt för fort och haft för lite 

rörelsekapital. Det kan också bero på att företagen har lönsamhetsproblem. Om det är så att 

det är lönsamhetsproblem har banken och även företaget gjort en felbedömning från början. I 

flesta fall har bedömningarna gjort så pass grundligt att det uppstår väldigt lite problem. 

ERSB har nästan inga kreditförluster och nästan inga osäkra fordringar heller. Vilket hänger 

ihop med bankens bedömning av kredittagaren framtida återbetalningsförmåga, med 

utgångspunkt i deras kvantitativa och kvalitativa modeller. 

När en kredittagare får likviditetsproblem går banken och kredittagaren igenom en 

handlingsplan gemensamt för att först och främst identifiera vad detta bottnar i. Tillsammans 

försöker de hitta vad problemen beror på och hur företaget ska överleva på lång sikt. Banken 

gör en bedömning om vad som är riskkapital och inte och sedan stannar dem där. I fall där 

företag behöver mer kapital blir de då tvungna att söka andra externa finansiärer, t.ex. ALMI 

som kan bortse mer från säkerheter än banker. 

4.4 Konsultfirmor 

Vi har intervjuat en revisionsbyrå och fyra datakonsultfirmor per telefon. Vi talade med 

Torsten Norberg, ägaren till Revisionsfirma T.Norberg AB i Västerås, Andreas Andersen, 

datakonsult på Softwear Design Sweden AB i Västerås, Christer Johansson, ägaren till 

Admitech ABi Västerås, Rune Martinsson, datakonsult/webbdesigner på Arosys Datakonsult 

AB i Västerås och Kenneth Löfgren, på Newcon Data AB i Västerås. Nedan följer hur 

respektive företag besvarade de ställda frågorna (se bilaga 2). 
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4.4.1 T. Norberg AB
100

 

T. Norberg AB har åtta stycken heltidsanställda och en del, närmare sagt sex stycken halvtids 

medarbetare, som hoppar in då det behövs extra styrka eller om det gäller en stor kund. Alla 

medarbetare har sin del av återkommande kunder, vilket gör att relationen med kunder har en 

snarlik familjekaraktär.  

Det görs investeringar i utbildningar kontinuerligt. Det finns obligatoriska utbildningar där all 

personal behöver vara med för att ta del av ny information och förändringar i 

revisionsväsendet. Andra är frivilliga och beror på tid, tillgänglighet och viljan hos 

medarbetare att genomgå en sådan. Annars görs inga större investeringar. Det finns dock s.k. 

löpande investeringar i datorer och utrustning som företaget investerar i, samt nyutkommen 

litteratur, men det är var och en som jobbar som ser till att ta fram och ha det till hands. Det är 

viktigt för att lagar och rekommendationer har en tendens att förändras. 

T. Norberg AB försöker lösa sin finansiering internt med egna medel. Företaget har inte haft 

behov av att låna pengar från banken någon gång och hoppas att det fortsätter så i framtiden. 

Alla utbildningar som pågår och föreläsningar bekostas av medarbetarna om inte företaget 

anser att det har kapacitet att bekosta det. Det är ju meningen med tjänsteföretag att kunna 

betala för sin utbildning med sin tid och kunskaper. Eftersom våra kunskaper är immateriella 

tillgångar i företaget, skall de generera inbetalningsflöde. 

Om revisionsfirman ändå skulle behöva låna pengar från något kreditinstitut, tror Torsten 

Norberg, att det första bankerna troligtvis vill titta på företagsinteckningen. Men menar att 

allting beror på hur bra kontakten med banken är och tron på sitt egna företag och det som det 

ska lånas till. 

För att gå i personlig borgen för sitt företag om banken skulle kräva det beror helt enkelt på 

sin tro, hur långt man vill gå och vad man vill åstadkomma, samt hur mycket man tror på sig 

själv. Att gå i borgen innebär stort personligt risktagande, och efter att ha övervägt alla för 

och emot, skulle nog ägaren tacka nej till förslaget och försökt att hitta andra vägar att 

finansiera sitt projekt. 

                                                
100 Intervju, Torsten Norberg 
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4.4.2 Softwear Design Sweden AB
101

 

Software Design har specialiserat sig på att hjälpa företag att utveckla deras hemsidor. Inom 

företaget arbetar tre heltidsanställda och två på halvtid. Alla är anställda är nischade och 

skräddarsyr varje system helt efter kundens behov. 

Det företaget mest investerar i är utbildningar i form av kurser inom områden medarbetarna är 

nischade i och i programvaror. För företaget räknas olika systemprogram som immateriell 

tillgång, eftersom man bara kan dra nytta av det om människan besitter några kunskaper inom 

området. Den programvara företaget köper, plattform, utvecklas och bearbetas många gånger 

som sedan vidaresäljas till kunderna. 

Angående finansieringen försöker firman att klara alla sina utgifter internt, för att dem inte 

tror att det är lätt att få en kredit beviljad för ett tjänsteföretag. Därför finansieras samtliga 

investeringar på egen hand, eller med hjälp av bekanta, släkt, men då talar vi om stora 

summor, vilket inte händer ofta. Egentligen finansierar medarbetarna med sin egen tid, för att 

den tiden som läggs på utvecklingen av plattformen fås tillbaka i form av betalning av kunder 

och på det viset återbetalas det som lagts ut för köpet av programvara. 

Om det skulle bli nödvändigt att gå och låna från banken, då är balans- och resultaträkningen 

vad banken kommer att bli mest intresserad av, tror Andreas Andersen. Vidare menar 

respondenten att det är tveksamt om ett företag som denna skulle få en kredit beviljad, 

eftersom det inte finns något av värde förutom medarbetarna själva. Det är inte säkert att de 

anställda finns kvar då eventuell frågan om en investering är aktuell. Det betyder att saker 

händer hela tiden, människornas liv förändras och därför är det svårt att sätta fingret på att 

företaget imorgon kommer att se ut som idag. 

Ägaren vill absolut inte, om banken så kräver, gå i en personlig borgen för företaget. 

4.4.3 Admitech AB
102

 

Företaget är litet, har bara en anställd, det är ägaren till företaget Admitech AB. Firman utgör 

små datakonsulttjänster och support. Det behövdes inte anställas fler för att den kundkrets 

Christer Johansson har, har han en lång och välmående relation med. 

Investeringar görs i brist på någon utrustning, t.ex. datorer, mindre kontorsutrustning, som 

pärmar och skrivmaterial. Utbildningar tas på eget ansvar och det händer någon gång under 

                                                
101 Intervju, Andreas Andersen 
102 Intervju, Christer Johansson 
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året. Ägaren brukar investera en del av företagets vinst i aktier som säkerhet. Detta medför att 

ägaren diversifierar risken för att kunna höja företagets värde. 

Christer Johansson har aldrig gått till banken för att låna pengar eller söka en kredit. Han 

anser att det bara medför onödiga kostnader såsom räntor och olika avgifter. Meningen med 

hans företag att det ska vara självfinansierat. 

Rent hypotetiskt skulle Admitech AB troligtvis ställa företagsinteckningen som säkerhet och 

information om eventuellt projekt eller idé som skall finansieras. Han anser att det är svårt för 

ett enmans tjänsteföretag att får ett större lån beviljat. Företaget har ju inga värdefulla 

materiella tillgångar. 

Christer Johansson skulle inte ställa upp i personlig borgen för sitt företag, det är ju därför det 

är ett aktiebolag. Vill helst undvika sådana påföljder som att gå i borgen. 

4.4.4 Arosys Datakonsult AB
103

 

Företaget har tre dotterbolag, i vilka sammanlagt jobbar runt 70 anställda på heltid. Allt inom 

webbdesign och support erbjuder företag till sina kunder. Dem flesta kunderna är 

återkommande kunder, men det finns en del nya. Företaget försöker att bibehålla kontakten 

med gamla kunder för det anser att underhålla dessa är viktigare än att jaga nya. 

Det är begränsat med investeringar. Utbildningar och konferenser är det första som kommer 

på tal sedan olika möjliga investeringar i kontorsutrustning. Det skall vara uppdaterat, så att 

det klarar av alla krav som nya programvaror kräver. D.v.s. att olika påbyggnadsprogram i 

branschen som denna räknas som immateriella tillgångar. 

Finansieringen sker endast internt, antigen är det företaget som står för det eller enskilda 

personen. Har varit på banken en gång och fick avslag, men det var i början av företagets liv. 

Då krävde dem all information om företaget, framtida planer, prognos angående projektet och 

redovisningen samt personalens värdering, det vill säga förteckning av deras kompetens och 

kunskaper. Det är svårt att få ett lån beviljat då man har ett tjänsteföretag, därför många 

finansierar med sina egna pengar, det vill säga på sin egen bekostnad. 

Helst skulle Rune Martinsson undvika att gå i personliga borgen för sitt företag, men menar 

att det kan vara värt att satsa allt om man tror på sig själv och marknaden ser positivt ut. 

                                                
103 Intervju, Rune Martinsson 
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4.4.5 Newcon Data AB
104

 

Newcon Data AB startades i år 1989 av Kenneth Löfgren och Kenneth Tens. Företaget 

erbjuder avancerade tekniska konsulttjänster för utveckling av inbyggda datorsystem som har 

ett flertal medarbetare. Medarbetarna besitter spetskompetens inom man-maskin 

kommunikation, realtids- och hårdvarunära programmering. Företaget vänder sig främst mot 

kunder med avancerad teknisk utveckling i produkter och system, främst inom process-, 

verkstads- och försvarsindustri och har sina stora kunder som ABB, SAAB Bofors Dynamics, 

Westinghouse, Bombardier. 

Investeringar görs kontinuerligt i form av utrustning, datorer, utbildningar. Allting finansieras 

med eget kapital från företaget. Medarbetarna har tillgång till olika utbildningar inom sina 

områden och kontinuerligt använder tillfällen för att vara med. Eftersom företaget har stora 

kunder har det möjlighet att kunna finansiera allt internt. Det är inte är omöjligt att kunna 

tänka sig att ta ett lån från ett kreditinstitut. Troligtvis skulle det krävas en presentation av 

företaget, med alla redovisnings uppgifter, såsom företagets balans- och resultaträkning och 

kanske något annat från företagets interna revisor.  

Aktiekapitalet är säkerheten företaget är villig att ställa upp med om det behövs, för att annars 

finns det inte mycket att ta vara på. Deras kunskaper och kompetens som visade sig vara 

lönsamma är det enda säkerheten i sig, men troligtvis lika viktigt för bankerna då man ansöker 

om ett lån. Banker vill se återbetalningsförmåga och med kunder som företaget har idag är 

allting möjligt. 

 

 

                                                
104 Kenneth Löfgren 
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5 Analys 

I detta kapitel resonerar vi kring vår empiriska undersökning och försöker se likheter och 

skillnader med vår återfunna teori. 

5.1 Kreditbedömning 

När ett företag söker kredit tar de kontakt med banken som sedan gör en kreditbedömning av 

företaget. I huvudsak består bedömningen av två delar, en kvantitativ och en kvalitativ. Från 

denna bedömning fastställs sedan kredittagarens återbetalningsförmåga och vilka säkerheter 

som kan lämnas för krediten. Vid bedömningen av tjänsteföretag fokuserar banken på den 

kvalitativa delen för att bedöma ledningen och personerna bakom företaget. Enligt 

referensramen anses därför kreditbedömningen av tjänsteföretag vara svår eftersom den utgår 

från personkännedom och tilltro för företagarna. 

Både enligt referensramen och empirin görs kreditbedömningen genom insamlingen av 

information från olika dokument och genom företagsbesök. Det kan anses som en självklarhet 

att företagsbesök bör göras för att en ordentlig kvalitativ bedömning skall kunna genomföras. 

För att kunna göra en grundlig analys av en person bör tid med denna spenderas eftersom ett 

första intryck uppenbarligen inte kan svara för en persons alla aspekter. 

Den svenska redovisningslagstiftningen har på senare åren anpassats till ett mer 

aktieägarorienterat synsätt med en strävan efter en rättvisande bild av företaget. Därför bör de 

mjuka faktorerna vara med i redovisningen. Kunskapsbaserade företag kan dock fortfarande 

inte redovisa sitt intellektuella kapital som en tillgång i balansräkningen, vilket gör att det är 

svårt att kunna jämföra mellan ett kunskapsföretag och tillverkningsföretag. Eftersom de 

anställda räknas som en tillgång för företaget, är det dem som medverkar med framtida 

vinstgenereringar. Nuvarande regler för redovisningen tillåter dock inte att immateriella 

tillgångar redovisas i de finansiella rapporterna på grund av svårigheter att värdera och mäta 

dessa. Däremot kan kunskapsbaserade företag redovisa sitt intellektuella kapital separat. Det 

är svårt om inte omöjligt att värdera varje anställds kompetens och kunskaper samtidigt som 

företaget inte kan äga sina anställda, eftersom de när de vill kan lämna företaget. Alla de 
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intervjuade var ense om att bankerna gärna skulle velat se deras balans- och resultaträkning 

vid en eventuell kreditbedömning. 

5.2 Risker 

Uppenbarligen finns det risker med att ge ut en kredit eftersom möjligheten finns att den inte 

betalas tillbaka. Bankens ersättning för risken den utsätter sig för erhålls genom avkastning i 

form ränta. Risken varierar från fall till fall och räntan fastställs därmed genom ett 

riskklassificeringssystem. För att bestämma risken för en betalningsinställelse gör en 

bedömning av företagets återbetalningsförmåga. Vid utebliven återbetalning löses krediten 

genom de ställda säkerheterna. 

Det är även uppenbart att det finns en risk för felbedömningar. Återbetalningsförmågan kan 

missbedömas liksom en säkerhets värde. 

5.2.1 Återbetalningsförmåga 

Återbetalningsförmågan uppskattas genom en kvantitativ och en kvalitativ bedömning. Den 

kvantitativa bedömningen görs utifrån företagets årsredovisning. Siffermaterialet från balans- 

och resultatrapporter samt likviditetsbudgetar förs in i ett program som tar fram olika 

nyckeltal som ligger till grund för om återbetalningsförmågan är god eller inte. Att använda 

sig av datorer i hanteringen av kvantitativ data är att anse som givet eftersom det annars skulle 

det vara alltför omständigt. 

5.2.2 Säkerheter 

I referensramen framgår att bankerna använder en schablon för att fastställa en tillgångs 

säkerhetsvärde. Vilket överrensstämmer med ERSAB:s rutiner som sätter ett värde på 20 % 

av tillgångens verkliga värde. Detta kan betraktas som förhållandevis lågt men i och med att 

tillgångarnas värde sjunker vid en konkurs är det relativt rimligt eftersom banken förutsätts 

göra en vinst. 
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Enligt Svensson (se 3.4 st. 2 not 44) bryr sig ibland inte banken om hur företaget går så länge 

en bra säkerhet för krediten finns kvar. Något som Hans Frid inte alls håller med om. Han 

menar att detta inte är god kreditgivningssed och att det dessutom skapar merarbete att handla 

enligt detta. 

Ibland kan det vara nödvändigt att förstärka ägarens engagemang genom dennes personliga 

borgen. Eftersom företagen vi hade kontakt med är små i sin storlek har de flesta tvekat eller 

sagt ifrån det kommer till att gå i personlig borgen för företaget. Detta fastän de flesta hade 

goda och positiva tankar om företagens framtid. 

5.3 Immateriella tillgångar 

Våra respondenter (konsultfirmorna) hade någorlunda bra uppfattning om att de var 

tjänsteföretag, men föredrog att kalla sig för kunskapsföretag. Vid intervjun upplevde vi från 

deras sida en stor medvetenhet om humankapitalet. Dem anser att det är personalen, vilka är 

den enda produktionsfaktorn och intäktsgeneratorn i deras företag. Ett av företagen menade 

att medarbetarnas kompetens är den viktigaste resursen för företags framtida 

intjäningsförmåga.  Resterande företag tänker främst på nyckelfaktorer som kunskap och 

kompetens. Empirin visar att företagen ser medarbetarna som sin viktigaste tillgång. 

De undersökta företagen ser tillgångar som något som hjälper till att tillföra värde till 

företaget. Detta värde blir i sin tur en anställd. Ju fler kompetenta medarbetare en organisation 

har, desto större blir deras produktionsförmåga. Genom att locka till sig nya kompetenta 

medarbetare ökar dess potential för värdeskapande. De flesta nämnde att det är svårt att sätta 

ett värde på det intellektuella kapitalet. 

5.3.1 Investeringar 

Skillnaden mellan tillverkningsföretag och kunskapsföretag i investeringsprocessen är väldigt 

stor. Tjänsteföretag har inget behov av att investera i anläggningstillgångar för att generera ett 

betalningsflöde. I de tjänsteföretag som vi talade med läggs vikt istället på investeringar i 

utbildning. Dessa utgör den största delen av alla pågående investeringar. Investeringar i 

kontorsutrustning i form av datorer, dataprogram och diverse förnödenheter som pärmar, 
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anteckningsblock och pennor står som andra tänkbara investeringar. Dock anser alla 

intervjuade att den största investeringen dem någonsin gjort är att anställa sin personal. Alla är 

överrens om att kunskapen och kompetensen deras personal besitter är deras främsta tillgång.  

Finansiering av alla de beskrivna investeringar som görs inom företaget går internt, med 

företagets eller enskildes tillgångar. Än så länge behövde inte företagen gå till banken för att 

få ett lån beviljat. Dock kunde några tänka sig göra det i framtiden, då dem anser att företaget 

har goda möjligheter till expandering. 
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6 Slutsats 

I detta avslutande kapitel rundar vi av denna uppsats och presenterar vad vi har kommit fram 

till. 

Syftet med denna uppsats var att söka finna vad som krävs för att ett tjänsteföretag ska få ett 

lån beviljat. Vi har varit i kontakt med en Eskilstuna Rekarne Sparbank för att upplysa oss om 

hur det går när ett företag söker kredit. Vidare har vi dessutom talat med ett antal 

tjänsteföretag för att få del av deras åsikter. Nedan följer de problemformuleringar vi ämnade 

besvara i denna uppsats följt av vad vi kommit fram till. 

 

 Vad har banker för kriterier för finansiering av ett företags investeringar? 

För att en bank ska välja att finansiera ett företags investeringar måste affären ge avkastning 

på den givna krediten. Banken gör därmed en kreditbedömning av företaget för att fastställa 

om affären kommer att resultera i vinst eller inte. För att finansieringen ska betraktas som god 

ur bankens perspektiv, måste företaget ha en bedömd god återbetalningsförmåga. Företagets 

ledning bör därmed bedömas vara erfaren och kompetent för att lyckas generera vinster åt 

företaget och därmed säkra amorteringarna. Det räcker dock inte med detta utan företaget 

måste dessutom kunna visa upp en god historisk årsredovisning som bevis. Vidare måste det 

kreditsökande företaget kunna lämna säkerheter ifall återbetalningen skulle misslyckas. Det 

finns dock fall där krediten kan lämnas blanco. Upp till ca 100 000 kr kan banken ge ut i lån 

utan någon ställd säkerhet. Banken kan vara villig att sträcka sig längre om det rör sig om en 

affär som banken har mycket goda aningar om. 

 

 Hur löses problemet med säkerheter hos tjänsteföretag med brist på materiella 

tillgångar? 

Alla immateriella tillgångar som inte tas upp i balansräkningen bidrar till svårigheter för 

banker att värdera ett tjänsteföretag korrekt, eftersom värdefull information inte framkommer. 

Banken måste därför ta sig tid att gå igenom hela årsredovisningen inklusive 

förvaltningsberättelse för att få en rättvisande bild av företaget. Immateriella tillgångar 
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representerar inte någon fysisk existens för företaget, dock trots allt utgör ett värde. Med hjälp 

av IAS 38 värderas immateriella tillgångar till marknadsvärde om en aktiv marknad finns, 

vilket i sig är en svårutförlig uppgift. Eftersom immateriella tillgångar inte ger något 

säkerhetsvärde, tas hänsyn till andra tillgångar som finns i företaget, omsättningstillgångar. 

Ett tjänsteföretag kan lämna aktier, kundfodringar, obligationer som panthand till 

kreditgivaren. Även balansposterna kassa, bank och postgiro kan pansättas, vilka därigenom 

kommer att kallas för spärrmedel. Vid kreditgivning kan säkerhetsaspekterna delas upp i två 

problemställningar vilka är pantsättning av säkerheten och bedömning av säkerhetens värde. 

Säkerhetens värde är det ekonomiska utbyte som en avyttring av säkerheten ger, vilket i 

tjänsteföretagens fall oftast är väldigt svårt att bestämma. Om detta inte räcker till som 

säkerhet för en eventuell kredit kan frågan om personlig borg för företaget tas upp.  

 

Genom att besvara dessa problemformuleringar anser vi att syftet med denna uppsats har 

uppfyllts. Vi är av åsikten att vår studie påvisar vad som krävs för att ett tjänsteföretag ska få 

ett lån beviljat. 

6.1 Förslag till vidare studier 

Här följer några förslag på fortsatta studier som vi anser vara intressanta och värda att titta 

djupare på. Vi formulerar dessa förslag som potentiella frågeställningar. 

 Vilka kriterier har banker i utlandet för finansiering av ett företags investeringar? 

Denna frågeställning är intressant eftersom kriterierna i utländska banker kan skilja sig från de 

svenska, pga. lagar och liknande. I och med det kan det fastställas om det vore fördelaktigt att 

söka kredit utomlands. 

 Hur löser tjänsteföretag sina finansieringsproblem? 

Detta vore intressant att titta närmare på och därmed undersöka hur tjänsteföretag resonerar 

och vad de prioriterar i finansieringsfrågor. En sådan studie skulle därmed kunna hjälpa 

banker att anpassa sina tjänster och nå tjänsteföretag som kundgrupp. 
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Bilaga 1 – Intervjumall 

Kreditbedömning 

1. När man får en förfrågan om krediten, vilken information måste ett tjänsteföretag 

komma med? 

2. Hur granskas denna information? 

3. Vilka kriterier ska uppfyllas inför en eventuell kredit? 

4. Är det vanligt att ett tjänsteföretag ansöker om lån? 

 

Skillnader 

5. Skiljer sig själva kreditbedömningsprocessen mellan tjänste- och icke tjänsteföretag 

åt? 

6. Hur sker kreditbedömningen då en tidigare kunder återkommer för kredit? 

 

Immateriella tillgångar 

7. Finansierar ni investeringar i immateriella tillgångar? 

8. Vilken form av immateriella tillgångar finansierar ni? 

 

Risker 

Återbetalningsförmåga 

9. Hur bedöms ett företags återbetalningsförmåga? 

10. Hur bedöms ett företags ledning? 

11. Hur används en kunds årsredovisning? 

 

Säkerheter 

12. Vad anser ni som säkerhet i ett tjänsteföretag? 

13. Hur bedöms säkerheter? 

14. Vilken är den vanligaste formen av lämnade säkerheter bland tjänsteföretag? 

15. Vilka säkerheter ges bland tjänsteföretag? 

16. Vilka mått använder ni vid en kreditbedömning i ett tjänsteföretag? 

  



 

 

 

Kris 

17. Vad händer när en kunds amorteringar uteblir? 

 

Undantag 

18. I vilka fall görs ingen kreditprövning? 

19. Hur stor kredit kan ges ut utan någon kreditbedömning? 

20. Hur stor kredit kan ges ut utan lämnad säkerhet? 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 - Intervjumall 

Allmänt 

1. Hur stort är ert företag och hur många anställda ni har? 

2. Vilka investeringar brukar ni göra och i vad? 

 

Immateriella tillgångar 

3. Hur finansierar ni investeringar i immateriella tillgångar? Externt eller internt, och hur 

går det till? 

 

Säkerheter 

4. Vilka tillgångar ställer ni som säkerheter när ni får kredit för att finansiera sina 

investeringar? Om svaret innan var internt, besvara då denna rent hypotetisk? 

5. Vad anser ni om att gå in med personlig borgen för företaget? (ägarens åsikt) 

 


