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Frågeställningar: - Hur värderas kreditsökande kunskapsföretags humankapital av 

Nordea, SEB och Sparbanken Rekarne på marknaden i Eskilstuna?  
 - Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med kreditgivarnas 

arbete angående värderingen av kunskapsföretagens humankapital?  
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur humankapital hos 

kreditsökande kunskapsföretag värderas av storbanksägda bankkontor 
på marknaden i Eskilstuna. Därefter jämföra bankernas 
värderingsmetoder.  

 
Metod: Uppsatsen baseras på kvalitativ data genom intervjuer med tre 

respondenter från tre storbanksägda bankkontor i Eskilstuna. 
Intervjufrågorna är konstruerade att tydliggöra bankernas arbetsmetoder 
vid värdering av humankapitalet vid kreditbedömningsprocessen. 

 
Slutsats:  Samtliga banker i studien tar hänsyn till kunskapsföretagens 

humankapital. Informationen om humankapitalet samlas till stor del 
från kunskapsföretagens ekonomiska rapporter och kompletterande 
information genom kundmöten. Ingen av bankerna använder någon 
modell för att värdera och översätta kunskapsföretagens humankapital 
till ett siffervärde, vilket är positivt då värderingsmodellerna inte anses 
tillförlitliga.  
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Purpose:  The purpose of this paper is to describe how human capital in 

knowledge enterprises is valued by banks on the market in Eskilstuna. 
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Method:  The thesis is based on qualitative data through interviews with three 

respondents from three bank offices in Eskilstuna. The interview 
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into a numerical value, which is positive because the valuation models 
are not considered reliable.



	  
	  

	  

 

Innehållsförteckning 
1	  Inledning	  ...................................................................................................................................................	  1	  

1.1	  Bakgrund	  ............................................................................................................................................	  1	  

1.1.1	  Värderingsproblematik	  ...............................................................................................................	  2	  

1.1.2	  Kreditgivning	  av	  kunskapsföretag	  ...............................................................................................	  2	  

1.2	  Problemområde	  .................................................................................................................................	  3	  

1.3	  Syfte	  ...................................................................................................................................................	  4	  

1.3.1	  Frågeställning	  ..............................................................................................................................	  4	  

1.4	  Målgrupp	  ............................................................................................................................................	  4	  

1.5	  Avgränsningar	  ....................................................................................................................................	  4	  

2	  Metod	  ........................................................................................................................................................	  5	  

2.1	  Forskningsdesign	  ................................................................................................................................	  5	  

2.2	  Tillvägagångssätt	  ................................................................................................................................	  6	  

2.2.1	  Val	  av	  referensram	  ......................................................................................................................	  6	  

2.2.2	  Operationalisering	  .......................................................................................................................	  6	  

2.2.3	  Sekundärdata	  ..............................................................................................................................	  7	  

2.2.4	  Primärdata	  ..................................................................................................................................	  7	  

2.3	  Validitet	  ..............................................................................................................................................	  9	  

2.3.1	  Intern	  validitet	  .............................................................................................................................	  9	  

2.3.2	  Extern	  validitet	  ..........................................................................................................................	  10	  

2.4	  Reliabilitet	  ........................................................................................................................................	  10	  

2.4.1	  Stabilitet	  ....................................................................................................................................	  10	  

2.4.2	  Internbedömarreliabilitet	  .........................................................................................................	  10	  

3	  Referensram	  ............................................................................................................................................	  11	  

3.1	  Kapitalanskaffning	  ............................................................................................................................	  11	  

3.2	  Tillgångar	  ..........................................................................................................................................	  11	  

3.2.1	  Immateriella	  tillgångar	  ..................................................................................................................	  12	  

3.3	  Intellektuellt	  kapital	  =	  Humankapital	  +	  strukturkapital	  ...................................................................	  12	  

3.3.1	  Humankapital	  ............................................................................................................................	  14	  

3.3.2	  Strukturkapital	  ..........................................................................................................................	  14	  

3.4	  Risk	  ...................................................................................................................................................	  14	  

3.5	  Värdering	  ..........................................................................................................................................	  15	  

3.5.1	  Skandianavigatorn	  .....................................................................................................................	  15	  



	  
	  

	  

3.5.2	  IK-‐	  Index	  ....................................................................................................................................	  16	  

3.5.3	  Technology	  Broker	  ....................................................................................................................	  17	  

3.5.4	  Värdering	  av	  humankapital	  .......................................................................................................	  17	  

4	  Empiri	  ......................................................................................................................................................	  19	  

4.1	  Nordea	  i	  Eskilstuna	  ...........................................................................................................................	  19	  

4.1.1	  Företagsavdelning	  .....................................................................................................................	  19	  

4.1.2	  Humankapital	  &	  strukturkapital	  ................................................................................................	  19	  

4.1.3	  Kreditbedömning	  ......................................................................................................................	  20	  

4.2	  SEB	  i	  Eskilstuna	  .................................................................................................................................	  21	  

4.2.1	  Företagsavdelningen	  .................................................................................................................	  21	  

4.2.2	  Humankapital	  &	  strukturkapital	  ................................................................................................	  22	  

4.2.3	  Kreditbedömning	  ......................................................................................................................	  23	  

4.3	  Sparbanken	  Rekarne	  i	  Eskilstuna	  .....................................................................................................	  24	  

4.3.1	  Företagsavdelningen	  .................................................................................................................	  24	  

4.3.2	  Humankapital	  &	  strukturkapital	  ................................................................................................	  24	  

4.3.3	  Kreditbedömning	  ......................................................................................................................	  25	  

5	  Analys	  ......................................................................................................................................................	  27	  

5.1	  Inledande	  analys	  ..............................................................................................................................	  27	  

5.2	  Finansiering	  Kreditbedömning	  .........................................................................................................	  28	  

5.3	  Tillgångar	  ..........................................................................................................................................	  29	  

5.4	  Intellektuellt	  kapital	  .........................................................................................................................	  29	  

5.5	  Risk/bedömning	  ...............................................................................................................................	  29	  

5.6	  Värderingsmodeller	  ..........................................................................................................................	  30	  

5.6.1	  Skandianavigatorn	  .....................................................................................................................	  30	  

5.6.2	  IK-‐index	  .....................................................................................................................................	  31	  

6	  Slutsatser	  .................................................................................................................................................	  32	  

6.1	  Förslag	  på	  vidare	  studier	  ..................................................................................................................	  32	  



1	  
	  

1 Inledning 
Kapitlet inleds med bakgrund till samt översiktlig beskrivning av ämnet. Därefter formuleras ett 
problem relaterat till bakgrunden. Vidare utformas arbetets syfte, frågeställningar, målgrupp 
och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 
Svenska banker har stor betydelse för det finansiella systemet i Sverige. Bankerna bidrar till 
utveckling, sysselsättning samt tillväxt av landets ekonomi genom att täcka finansieringsbehov 
med hjälp av kreditgivning. Då förtroendet för bankerna är viktigt för finansiell stabilitet i 
samhället granskas bankerna av Finansinspektionen och Riksbanken för att säkerställa att 
bankerna följer gällande regler. Under den senaste globala finanskrisen tydliggjordes relevansen 
av en stabil bankbransch vilket bidrog till att nya stramare regler infördes. Efter finanskrisen 
tydliggjordes betydelsen av väl kapitaliserade banker, där de svenska bankerna klassificeras 
bland de bäst kapitaliserade bankerna i Europa. (Svenska Bankföreningen 1, 2013) 
 
I Eskilstuna finns starka industritraditioner, främst inom tillverkningsindustrin. År 1771 
grundades Eskilstuna Fristad som den första fristaden i Sverige. Småföretagare som arbetade 
med järn-, stål-, eller metallförädling fick etablera sig och bedriva sin verksamhet fritt från 
tullavgifter och skråtvång. Fristaden grundades genom riksdagsbeslut och visionen var att främja 
och utveckla den inhemska järnindustrin. Fristaden växte snabbt i antalet etablerade företagare. 
Alltifrån lås, saxar, knivar, husgeråd, svärdsklingor och spik tillverkades. Under 1800-talets 
andra hälft minskade antalet självständiga företagare och produktionen blev mer 
fabriksorienterad, specialiseringen ökade och fabrikörerna satsade på maskiner och maskinell 
tillverkning. Antalet fabriker ökade ytterligare under slutet av 1800-talet i samband med 
förbättrad marknadsföring och kommunikation. Tack vare industrialiseringen ökade också 
befolkningen i staden vilket resulterade i att folkrörelser, föreningsrörelser och 
samhällsengagemanget växte. (Eskilstuna kommun 1)  
 
Sysselsättningen inom industrisektorn har sedan 1965 successivt minskat. Orsakerna till 
nedgången varierar men beror bland annat på att verksamheten övertagits av företag tillhörande 
tjänstesektorn. Andra anledningar till nedgången kan vara att förbättringar inom produktionen 
minskar behovet av anställda, emigration eller förgångenhet av branschen. (Svenskt näringsliv, 
2014) Sysselsättningen inom tjänstesektorn har istället expanderat och utgörs av mer än halva 
Sveriges arbetskraft sedan slutet av 60-talet, de flesta nya arbetstillfällena och huvuddelen av 
nyföretagandet skapas också inom ramarna för tjänstesektorn (Almega, 2006). I takt med att 
näringslivet utvecklas ökar också efterfrågan på kunskapsintensiva företag (Eskilstuna kommun 
2, 2011). 
 
Ett kunskapsintensivt företag, eller kunskapsföretag, är ett företag där de anställda är kompetenta 
och högutbildade (Swart & Kinnie, 2003). Företagets huvudsakliga tillgång utgörs av kunskap 
som även benämns humankapital. (Sveiby & Risling, 1986, s. 39) Humankapitalet omfattar 
bland annat de anställdas utbildning, förmåga, kompetens samt skicklighet (Curado, Henriques, 
& Bontis, 2011) (Smithey Fulmer & Ployhart, 2014), och är centralt för kunskapsföretagets 
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överlevnad och konkurrenskraft. Typexempel på kunskapsföretag är advokatbyråer, 
redovisningsbyråer, reklambyråer, forskningsenheter, utvecklingsenheter, teknikföretag och 
konsultföretag (Swart & Kinnie, 2003). Produktionen kännetecknas som kreativt utformad, starkt 
individberoende, komplext problemlösande samt icke standardiserad då den ofta är 
kundanpassad (Sveiby & Risling, 1986, s. 11).  
 

1.1.1 Värderingsproblematik 
I många tjänsteföretag, framförallt i kunskapsföretagen, utgör medarbetarna och humankapitalet 
den största och viktigaste tillgången. Företagets egentliga värde är ofta relaterat till individerna 
som arbetar i verksamheten och inte till maskiner och inventarier, vilket innebär att det inte får 
redovisas som tillgång i balansräkningen. (Blomqvist & Björklund, 2007)  
 
Årsredovisningen är ett viktigt dokument vid externa intressenters bedömning av 
företag.  Resultaträkningen, balansräkningen och förvaltningsberättelsen återger till viss del 
företagets ekonomiska ställning och framtidsutsikter (Smithey Fulmer & Ployhart, 2014). Lagar 
och rekommendationer anger årsredovisningens innehåll samt värderingsregler av tillgångar och 
skulder (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009, ss. 461-462). 
 
Det finns sedan några år tillbaka en debatt om att balansräkningen inte återger företagets verkliga 
värde då ett flertal poster inte tillåts redovisas som tillgångar. Normalt får inte investeringar i 
form av produkt- och tjänsteutveckling, etablerade kundrelationer, utbildning av personal samt 
humankapital redovisas som tillgång i balansräkningen, trots att de i många företag utgör ett 
mycket stort värde i verksamheten. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009, ss. 461-462) 
 

1.1.2 Kreditgivning av kunskapsföretag 
Företagande handlar till stor del om att investera pengar i en oviss framtid, med förhoppning om 
en avkastning som är högre än grundinvesteringen. De flesta former av investeringar kräver 
kapital. Kapitalet används bland annat vid anskaffning av tillgångar samt under företagets 
löpande verksamhet. I kunskapsföretags löpande verksamhet kan finansieringsgap uppkomma. 
Finansieringsgap definieras som tiden från att ett företag måste betala för arbetskraft, värme, el, 
vatten, skatter, material etcetera, tills företaget får in likvida medel från sin egen försäljning. 
Avsaknad av likvida medel innebär att företaget inte kommer kunna genomföra betalningar. 
Finansieringsgapen måste då finansieras med någon form av finansiellt kapital. (Andrén, 
Eriksson, & Hansson, 2010, ss. 13, 15-18) Ett externt finansieringsalternativ för kunskapsföretag 
är att söka kredit från banken.  
 
De svenska storbankerna, Nordea, SEB, Swedbank och Handelsbanken (Svenska 
Bankföreningen 2, 2013), har en central roll för många företags utvecklingsmöjligheter, bland 
annat gällande kreditgivning (Andrén, Eriksson, & Hansson, 2010, s. 109). Samtliga storbanker 
har kontor, eller är delägare i kontor, belägna på marknaden i Eskilstuna. 
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Nordea 
Nordea är norra Europas största finanskoncern, de har cirka 800 kontor i Norden och sysselsätter 
ungefär 31 300 medarbetare. Nordea innehar en ledande ställning bland stora institutioner samt 
företag och erbjuder ett flertal olika finansieringslösningar. (Nordea 1) (Nordea 2) (Nordea 3, 
2014) Ett av Nordeas lokala företagskontor finns i Eskilstuna.  
 
SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB) 
SEB är den ledande företags- och investmentbanken i Norden, de har sitt huvudkontor i 
Stockholm men finns tillgängliga på flera platser i Sverige och världen. Totalt sysselsätts cirka 
16 000 medarbetare inom SEB. (Skandinaviska enskilda banken) Ett av SEB:s lokalkontor finns 
i Eskilstuna.  
 
Sparbanken Rekarne (Swedbank) 
Sparbanken Rekarne är en lokalbank och finns tillgänglig i Eskilstuna samt grannkommunen 
Strängnäs. Banken ägs till 50 % av Sparbanksstiftelsen Rekarne och till 50 % av Swedbank. 
Totalt bedrivs fyra kontor omfattande cirka 100 anställda. Bankens huvudsakliga intressenter är 
privatpersoner, företag, offentlig verksamhet och organisationer med lokal förankring i 
Eskilstuna och Strängnäs. Banken erbjuder företag flera olika finansieringslösningar utifrån 
specifik verksamhet och aktuella finansieringsbehov. (Sparbanken Rekarne)  
 

1.2 Problemområde 
Storbankerna har genom kreditgivning en central roll för många företags utveckling och 
expansionsmöjligheter (Andrén, Eriksson, & Hansson, 2010, s. 109). Etablerad säkerhet i 
låntagarens materiella tillgångar vid kreditgivning är till fördel vid upptagande av lån (Andrén, 
Eriksson, & Hansson, 2010, ss. 110-112). Traditionella industriföretag med tillverkning som 
huvudprocess kan värderas och analyseras relativt enkelt genom analys av årsredovisningen där 
materiella tillgångar presenteras (Blomqvist & Björklund, 2007). De allt vanligare 
tjänsteföretagen, framförallt kunskapsföretagen, har inte någon möjlighet att synliggöra sitt 
“verkliga värde” på ett konkret och enhetligt sätt genom årsredovisningen då humankapitalet inte 
redovisas som tillgång (Smithey Fulmer & Ployhart, 2014) (Almega, 2006) (Ax, Johansson, & 
Kullvén, 2009, ss. 461-462). 
 
I Eskilstuna kommun anses kunskapsföretag vara en viktig förutsättning för stadens utveckling 
(Eskilstuna kommun 2, 2011). Med bakgrund i Eskilstunas industriella historia, utvecklingen av 
den kunskapsintensiva marknaden, och värderingsproblematiken av humankapital anses 
humankapitalets inverkan vid kreditgivning i högsta grad aktuellt. Hur går storbankerna tillväga 
när de bedömer värdet i humankapitalet hos kunskapsföretag?  
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1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur humankapital hos kreditsökande kunskapsföretag 
värderas av storbanksägda bankkontor på marknaden i Eskilstuna. Därefter jämföra bankernas 
värderingsmetoder.  
 

1.3.1 Frågeställning 
• Hur värderas kreditsökande kunskapsföretags humankapital av Nordea, SEB och 

Sparbanken Rekarne på marknaden i Eskilstuna? 
• Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med kreditgivarnas arbete angående 

värderingen av kunskapsföretagens humankapital?  
 

1.4 Målgrupp 
Arbetet riktar sig till kunskapsföretag som vill utveckla en förståelse för hur humankapital 
värderas av storbankerna på marknaden i Eskilstuna, med undantag Handelsbanken. Uppsatsen 
blir både ett underlag i konkurrensverktyget för de aktörer som arbetar med finansiering, men 
också ett stöd för kunskapsföretag i deras arbete med att presentera sitt verkliga värde. 
 

1.5 Avgränsningar 
Arbetet är geografiskt avgränsat till marknaden i Eskilstuna, vilken i arbetet definieras som 
Eskilstunakommun. Handelsbanken erbjöds medverka men avstod. Arbetet syftar till att i 
samtliga delar, bortsett från referensramen, avgränsa begreppet humankapital till att avse 
humankapital relaterat till kunskapsföretag.  
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2 Metod 
Kapitlet beskriver metoden som använts vid studiens utformning, informationsinsamling och 
informationstolkning. Vidare diskuteras relevansen och pålitligheten av den insamlad data.  

2.1 Forskningsdesign 
Forskningsdesignen beskriver studiens upplägg samt grunden för insamling och analys av data. 
Designen utgör ramen för framställning av empiriska data som passar studiens frågeställningar 
(Bryman & Bell, 2011, s. 61). Studieobjekten, banker, fastställdes då dessa ansågs i behov av att 
analysera och värdesätta humankapital vid kreditgivning till kunskapsföretag för att avgöra 
säkerhet i kunskapsföretaget. Den aktuella populationen för undersökningen beslutades efter 
Svenska bankföreningens definition av begreppet Storbanker. Tre av fyra storbanksägda 
bankkontor Nordea, SEB och Sparbanken Rekarne (Swedbank) utgör populationen, efter att 
Handelsbanken avstått från medverkan i studien. Urvalet fastställdes sedan genom ett 
bekvämlighetsurval baserat på bankernas lokala tillgänglighet på marknaden i Eskilstuna 
(Bryman & Bell, 2011, ss. 204-206).  
 
Begreppet humankapital kan vara svårdefinierbart, för att skapa grundlig förståelse för 
storbankernas bedömning av humankapital baseras studien på kvalitativ data, det vill säga ord. 
(Bryman & Bell, 2011, s. 390). (Björklund & Paulsson, 2003, s. 63). Storbankernas bedömning 
av humankapital hos kreditsökande kunskapsföretag på marknaden i Eskilstuna jämförs, vilket 
benämns som en komparativ design. En jämförelse i bedömningen av humankapital ansågs 
relevant då det inte finns några specifika bestämmelser om hur humankapital ska tolkas, 
redovisas och värderas. Identiska metoder i samband med den empiriska datainsamlingen har 
tillämpats genom att samtliga respondenter har blivit tilldelade överensstämmande 
förhandsinformation samt intervjufrågor för att jämförelsen ska bli trovärdig och rättvis. 
(Bryman & Bell, 2011, ss. 89-90).  
 
Respondentfrågor har utformats och sammanställts med utgångspunkt i befintliga teorier och 
tidigare forskningsresultat vartefter empirisk datainsamling genomförts. Därefter har en analys 
av teorier och insamlad empiri utförts och slutsatser fastställts. Detta tillvägagångssätt benämns 
deduktiv ansats och ansågs lämplig då det sedan tidigare finns existerande teorier relevanta för 
uppsatsens syfte, vilka bedömdes intressanta att applicera på verkligheten. (Bryman & Bell, 
2011, s. 31) Vid intervjutillfällena tillämpades en intervjuguide som var utformad med rubriker 
kopplade till i studiens använda teorier, vartefter specifika frågor tillhörande respektive rubrik 
utarbetats. Utformningen av intervjuguiden ansågs nödvändigt för att avgränsa respondenternas 
svar på intervjufrågorna till teorins ämnesområde. Inom ämnesområdet hade respondenten stor 
frihet att utforma ett eget svar på respektive fråga. Intervjuarna ställde även följdfrågor till 
respondenterna som inte ingick i intervjuguiden men ansågs relevanta för ämnet. 
Intervjumetoden benämns semistrukturerad intervju och ansågs lämplig för att skapa 
strukturerade intervjuer men ändå låta respondenten uttrycka sin egen bedömning av 
humankapital, kunskapsföretag med mera.(Bryman & Bell, 2011, ss. 475-482). Studiens 
analysnivå baseras på organisationsnivå då det är storbankernas bedömning av humankapital 
som granskas. (Bryman & Bell, 2011, s. 94).  
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2.2 Tillvägagångssätt 
Studien behandlar hur storbanksägda bankkontor i Eskilstuna värderar humankapital hos 
kreditsökande kunskapsföretag. Metoder som ansågs lämpliga för arbetsprocessen fastställdes 
vartefter en litteraturundersökning genomfördes där teorier om humankapital, intellektuellt 
kapital och värderingsarbete sammanställdes och utforskades. De teorier som ansågs användbara 
för studiens syfte valdes ut och bearbetades för att passa in i uppsatsens utformning. När 
teorierna var fastställda utformades frågor till respondenterna med anknytning till respektive 
teori vartefter intervjuer genomfördes, transkriberades och sammanställdes till empiri. När 
empirin färdigställts genomfördes en analys med anknytning till utvalda teorier, därefter 
fastställdes studiens slutsatser med anknytning till dess syfte och frågeställningar. Samtligt 
material i referensramen är insamlat via Mälardalens högskolas bibliotek, kurslitteratur samt 
databaserna Discovery, ABI/Inform och Scopus. Materialet i referensramen består av för ämnet 
relevant litteratur, lagrum samt vetenskapliga artiklar. 
 

2.2.1 Val av referensram 
Referensramen inleds med en beskrivning av kapitalanskaffning och säkerheter. Informationen 
är relevant för att skapa förståelse om varför säkerhet i tillgångar anses viktig för kreditgivare. 
Därefter definieras begreppen tillgångar, immateriella tillgångar samt intellektuellt kapital 
vilket förklarar vad som får och inte får redovisas som tillgång i balansräkningen. Humankapital 
och strukturkapital utgör beståndsdelarna av det intellektuella kapitalet och anses därför 
relevanta för referensramen, där de presenteras i ett större sammanhang som underrubriker till 
intellektuellt kapital. Vidare presenteras Skandianavigatorn som visualiserar humankapitalets 
inverkan på företaget och företagets intellektuella kapital. Värderingsmodellerna IK-index samt 
Technology Broker är modeller för värdering av intellektuellt kapital och blir väsentliga för 
studien i samband med humankapitalets påverkan på det intellektuella kapitalet. Slutligen 
presenteras humankapitalsvärderingen enligt Smithey Fulmer och Ployhart (2014). De i 
referensramen presenterade begrepp och teorier är väsentliga för att skapa en förståelse för 
humankapital, intellektuellt kapital, värderingsmodeller samt redovisningsregler av tillgångar.  
 
En förståelse för humankapital och dess definition är väsentlig för att förstå studiens 
problemområde och syfte. De teorier som referensramen beskriver är bland annat förekommande 
i vetenskapliga artiklar och litteratur och anses därför relevanta för studien. 
Redovisningsreglerna av tillgångar beskriver gällande regler och skapar förståelse för studiens 
problemområde. Värderingsmodellerna förklarar viktiga aspekter vid mätning av intellektuellt 
kapital och humankapital.  
 

2.2.2 Operationalisering  
Samtliga intervjufrågor är fastställda utifrån studiens referensram. De inledande frågorna är 
utformade för att framställa en allmän uppfattning om respektive banks finansieringsverksamhet 
av kunskapsföretag. Vidare syftar intervjufrågorna till att ge en fördjupad kunskap i bankernas 
arbetsmetoder och attityd till humankapital. Intervjufrågorna kan delas upp i tre kategorier; 
bakgrund, värderingsarbete och humankapital.  
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2.2.2.1 Bakgrunden 
Frågorna ett till två är utformade för att generera en allmän presentation av respektive respondent 
och bank. Svaren på frågorna bidrar till en förståelse av bankens storlek, antal anställda samt 
lokala engagemang i Eskilstuna. Frågorna tre till fem är utformade för att undersöka om alla 
företag har samma förutsättningar vid kreditgivning samt vilka krav banken ställer på kunden för 
att tillhandahålla sina tjänster. Fråga sex förklarar vem på banken som fattar besluten vid 
finansiering, beslutsprocess samt beslutsunderlag.  

2.2.2.2 Värderingsarbete 
Frågorna sju till tio är utformade att reflektera respondenternas åsikt om huruvida 
kunskapsföretag har svårt att redovisa sitt verkliga värde. Frågorna ger svar på hur banken går 
tillväga vid värderingen samt vilka faktorer som värderas högst. Vidare undersöker fråga elva till 
13 om kreditsökande kunskapsföretags position i livscykeln, storlek samt branschinriktning har 
någon inverkan vid ansökan om finansiering. 

2.2.2.3 Humankapital 
Frågorna 14-22 är utformade att återspegla respondentens definition av humankapitalet för att 
bilda en förståelse av deras åsikt om begreppet. Frågorna berör respondenternas arbets- och 
utvecklingsmetoder gällande analys av humankapital. Vidare undersöks respondentens åsikt om 
hur humankapitalet bör redovisas. Fråga 23 undersöker om de ekonomiska rapporternas 
formgivare påverkar hur banken värderar företaget. Detta för att tydliggöra, ur 
kunskapsföretagets perspektiv, betydelsen av att anlita en redovisare och få rapporterna 
granskade av en revisor. 
 
En viktig aspekt vid utformandet av intervjufrågorna var att bankerna inte nödvändigtvis aktivt 
arbetar med värdering av humankapital. Problemet garderades genom att formulera neutrala 
frågor som kunde besvaras oavsett aktivt eller inaktivt arbete med humankapitalet.  
 

2.2.3 Sekundärdata 
Sekundärdata är den information och data som berör empiriobjekten och samlas från 
andrahandskällor, exempelvis tidskrifter, böcker, fallstudier, webbsidor med mera (Lundahl & 
Skärvad, 1999, ss. 132, 134). Sekundärdata presenterad i denna studie har används för allmänna 
företagsbeskrivningar och är hämtad från respektive banks webbsida.  
 

2.2.4 Primärdata 
Primärdata är information som utredarna själva samlar in. Insamling av primärdata kan ske 
genom intervjuer, enkäter eller observationer (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 52). Primärdata som 
arbetet grundas på kan delas in i två delar. Den första delen samlades in vid en förundersökning. 
Förundersökningen genomfördes på Nordea där personlig kontakt fanns etablerad. Vid 
förundersökningen genomfördes kortare intervjuer med de anställda. Informationen från 
förundersökningen indikerade att studiens ämne var relevant och gav riktlinjer för utformningen. 
 
Den andra delen av primärdata samlades genom intervjuer. Intervjuer är ett sätt att ta fram 
ämnesspecifik primärdata för ett valt område. Målet med intervjuerna vara att få en fördjupad 
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förståelse för hur de olika bankerna arbetar med värdering av kunskapsföretags humankapital. 
Intervjuerna utfördes av två personer. ”Person ett” ställde de förutbestämda frågorna samt 
ansvarade för strukturen av intervjun, medan ”person två” hade större fokus på att konstruera och 
ställa följdfrågor allteftersom intervjun fortlöpte. Att informationen vid intervjun inte insamlades 
av fler än två personer grundas i att för många intervjuare på samma gång kan skapa en utsatt 
stämning för respondenten (Bryman & Bell, 2011, ss. 474, 478). 
 
Intervjuobjekt kontaktades antingen per telefon eller personligen för bokning av intervju. När 
respondenterna valdes var fokus att hitta en person på banken med en helhetsbild och god insyn 
av finansieringsprocessen. De som eftersöktes i första hand var kontorschefer då de har en 
beslutsfattande roll med en översyn av hela processen, i andra hand söktes analytiker eller 
rådgivare. Det ansågs vara viktigt att hitta rätt respondent för att inga väsentliga detaljer skulle 
falla bort och ge en missvisande bild av hur bankerna arbetar med humankapital.  
 
Intervjufrågor skapades med utgångspunkt i valda teorierna och mailades i förväg, tillsammans 
med en kort sammanfattning av arbetets syfte, till respondenterna. Detta för att ge respondenten 
tid till bra och genomtänkta svar. Intervjuerna genomfördes på respektive banks kontor.  
 

2.2.4.1 Intervju med Nordea 
Intervjun med Nordea och Marlene Lundkvist ägde rum den 30/4 2014 klockan 13:00 på 
Nordeas företagskontor på Faktorigatan 2 i Eskilstuna. Lundkvist är kontorschef på Nordea 
Företagskontoret Sörmland, beläget i centrala Eskilstuna, och har arbetat inom koncernen sedan 
2001. Hon har arbetat strategiskt internt och ute på kontor med kundkontakt. Lundkvist har 
under sin tid i banken varit verksam inom både privat- och företagssektorn samt inom 
kundcenter. Hon har haft sin nuvarande tjänst i tre och ett halvt år (Lundkvist, 2014).  
Lundkvist kom väl förberedd till intervjun och kunde, genom att ha samtalat med 
ämnesspecialiserad personal, dela både sin egen och analytikers syn angående värderingsarbete 
av humankapital. I och med att Lundkvist var delaktig i förundersökningen hade hon en bra 
förståelse för arbetets syfte och mål. Intervjun med Lundkvist gav välutvecklade svar och varade 
i 65 minuter. 
 

2.2.4.2 Intervju med SEB 
Intervjun med SEB och Joacim Scott ägde rum den 9/5 2014 klockan 15:00 på SEB:s bankkontor 
på Kungsgatan 17 i Eskilstuna. Scott är idag kontorschef på SEB, Eskilstuna. Han har en 
akademisk ekonomiutbildning och började arbeta som timvikarie på SEB 1998. Efter examen var 
han aspirantanställd inom banken och började därefter arbeta som företagsrådgivare. År 2011 
började Scott arbeta som kontorschef i Köping, vartefter han i september 2013 blev kontorschef i 
Eskilstuna (Scott, 2014). Scott mottog intervjufrågorna i förväg vilket bidrog till att 
intervjusvaren var välutvecklade och intervjun varade i 65 minuter.  
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2.2.4.3 Intervju med Sparbanken Rekarne 
Intervjun med Sparbanken Rekarnes och Jukka Ollila ägde rum den 23/4 2014 kl. 13:00 i 
Sparbanken Rekarnes lokaler på Kungsgatan 5 i Eskilstuna. Ollila arbetar som företagsrådgivare 
på Sparbanken Rekarne i Eskilstuna. Ollila startade sin karriär inom Sparbanken Rekarne på 
privatkontoret men har sedan tio år tillbaka arbetat på företagskontoret (Ollila, 2014). Ollila var 
väl förberedd inför intervjun då han studerat frågorna på förhand och även diskuterat dem med 
kollegor. Intervjun med Ollila pågick i 49 minuter.  
 

2.3 Validitet 
Begreppet validitet kan förklaras som; en bedömning om de slutsatser som genereras genom en 
undersökning har ett samband eller inte (Bryman & Bell, 2011, ss. 63-64), om det som avses 
mätas verkligen mäts (Björklund & Paulsson, 2003, ss. 59-60) samt ”relevansen av insamlad 
data för det givna problemet” (Thunman & Wiedersheim-Paul, 2014). 
 
Informationen inhämtad från respondenterna vid intervjutillfällena anses valid vilket grundas i 
att svaren på frågorna som ställdes vid intervjutillfällena tillsammans besvarar studiens syfte och 
frågeställningar. Validiteten styrks ytterligare av att de teorier som återfinns i referensramen och 
som är grunden till respondentfrågorna förekommer i relevant litteratur samt vetenskapliga 
artiklar. Delar av litteraturen, däribland Edvinsson och Malone (1998), återfinns som referens i 
vetenskapliga artiklar Bontis (2001), och anses därför trovärdig och relevant. Validiteten kan 
delas in i underkategorier, två av dessa är intern validitet och extern validitet.  
 

2.3.1 Intern validitet 
Intern validitet innefattar orsaksamband. Begreppet syftar till huruvida slutsatserna av studiens 
genomförande kan uppfattas som hållbara eller inte med hänsyn till rådande förhållanden vid 
studiens genomförande (Bryman & Bell, 2011, s. 64). För att säkerställa en hög intern validitet 
valdes respondenterna efter tjänstebefattning som ansågs lämplig för studiens syfte. 
Kontorscheferna anses relevanta då de ansvarar för verksamheten samt är beslutsfattande och 
därmed bör inneha kunskap inom finansierings- och värderingsområdet. Företagsrådgivaren 
handlägger lån, samt har beslutsfattande befogenhet vid kreditgivning och förmodas därför ha 
bra kunskaper om företagsvärdering. 
 
För att öka den interna validiteten ytterligare och undvika spontana uttalanden har 
respondenterna tillhandahållits frågeformulär samt en sammanfattning av uppsatsens bakgrund, 
problem och syfte några dagar innan respektive intervjutillfälle. Respondenterna har genom 
tillvägagångssättet haft möjlighet att utveckla väl genomtänkta svar samt vid behov även 
diskutera frågeställningarna med kollegor. 
 
För att säkerställa en gemensam uppfattning av vilka faktorer som bygger ett företags totala 
värde visualiserades och förklarades figur 3.1, beträffande företagsvärdering, för samtliga 
respondenter i samband med respektive intervju. Även begreppet kunskapsföretag förklarades i 
samband med samtliga intervjutillfället.  
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2.3.2 Extern validitet 
Extern validitet innebär huruvida studiens resultat kan generaliseras på arbetets kontext (Bryman 
& Bell, 2011, s. 64). Endast en respondent från respektive bank avgränsat till marknaden i 
Eskilstuna har deltagit i studien, därför anses inte undersökningen generaliserbar. Studien syftar 
dock inte till att generalisera bedömningen av humankapital, utan riktar sig specifikt mot 
storbanksägda bankkontors bedömning av humankapital hos kreditsökande kunskapsföretag på 
marknaden i Eskilstuna. 
 

2.4 Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet syftar till; följdriktigheten, överensstämmelsen och pålitligheten hos måttet 
på ett begrepp (Bryman & Bell, 2011, s. 171), det vill säga i vilken utsträckning värdet blir 
detsamma vid upprepning av undersökningen (Björklund & Paulsson s.59).  
 
Samtliga respondenter har presenterat ett liknande tillvägagångssätt vid bedömning av 
humankapital, trots att respondenterna är oberoende av varandra vilket ger en indikation på att 
studien innehar reliabilitet. Reliabilitet kan delas upp i underkategorier, två av dessa är stabilitet 
och internbedömarreliabilitet.  
 

2.4.1 Stabilitet 
Om undersökningen innehar stabilitet och upprepas ska resultatet inte skilja sig i någon större 
utsträckning mellan undersökningstillfällena (Bryman & Bell, 2011, s. 171). För att skapa 
stabilitet i studien genomfördes samtliga intervjuer på respektive respondents kontor för att 
skapa en bekväm och trygg miljö för respondenten. En av intervjuarna deltog vid samtliga 
intervjuer för att säkerställa att intervjuerna genomfördes på ett likartat sätt. Samtliga intervjuer 
genomfördes inom cirka en timma vilket bidrog med tid för eftertanke till svaret på respektive 
fråga. 
 

2.4.2 Internbedömarreliabilitet 
När flera observatörer är inblandade vid insamlingen- samt bedömningen av data från 
respondenterna finns en risk att överensstämmelsen i tolkning av svaren skiljer sig (Bryman & 
Bell, 2011, s. 171). För att öka internbedömarreliabiliteten på studien har samtliga frågor till 
respondenterna utformats, diskuterats och tolkats noggrant innan intervjutillfället. Under 
samtliga intervjuer har ljudupptagning tillämpats, därefter har transkribering samt diskussion 
angående svar och tolkningar av svar genomförts för att stärka internbedömarreliabiliteten 
ytterligare. 
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3 Referensram  
Kapitlet presenterar ett antal befintliga teorier, lagar och begrepp med anknytning till 
kreditgivning och humankapital, dessa anses relevanta för att ge svar på studiens syfte samt 
frågeställningar och är underlaget för den empiriska datainsamlingen och analysen. I 
referensramen presenteras humankapitalet i ett större sammanhang under rubriken intellektuellt 
kapital. 

3.1 Kapitalanskaffning  
Många företag kräver externt kapital för att driva verksamheten samt att kunna utvecklas. 
Mellanhanden mellan sparare och företag är bankerna som tillhandahåller spararnas pengar och 
lånar ut dessa till företag med finansieringsbehov. Finansieringen för företagen skulle försvåras 
om bankerna inte fanns att tillgå. (Andrén, Eriksson, & Hansson, 2010, s. 109) 
 
När ett företag ansöker om lån hos banken kräver banken ofta en säkerhet för lånet (Andrén, 
Eriksson, & Hansson, 2010, ss. 110-112). Enligt Golbeck och Linetsky består säkerheten ofta av 
en real tillgång som utgör ett värde i verksamheten med avskrivningstid, det vill säga en tillgång 
som tillför företaget ett värde under en bestämd tid framöver (Golbeck & Linetsky, 2013). 
Säkerheten är till för att banken ska ha en möjlighet att få tillbaka pengar om låntagaren inte har 
möjlighet att betala lånet. Säkerheten kan bestå av fast egendom i form av en fastighet men den 
kan även bestå av lös egendom som lager och maskiner. Om låntagaren hamnar i 
betalningssvårigheter och säkerhet är etablerad, kan finansiären vid behov likvidera tillgången 
för att därigenom erhålla betalning (Mondelli & Klein, 2014). Ytterligare säkerhetsform är 
borgen vilket innebär att en person, vanligen företagets ägare, personligen ansvarar för lånet. Om 
inte företaget kan återbetala lånet är borgensmannen ansvarig att betala. De lån där banken inte 
kräver några säkerheter kallas blankokredit. Där kan banken avstå från säkerheten om de anser 
att kunden är kapabel att betala tillbaka lånet (Andrén, Eriksson, & Hansson, 2010, ss. 110-112). 
 

3.2 Tillgångar 
Ett företag ska redovisa en tillgång då ”de ekonomiska fördelarna som är förknippade med 
tillgången sannolikt kommer att tillfalla företaget i framtiden” samt då ”tillgångens 
anskaffningsvärde eller värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt” (FAR Akademi AB, 2013, s. 
1135) 
 
Tillgångar redovisas i företagets balansräkning (Falkman, 2001, s. 20). En tillgång är en resurs 
ett företag har bestämmande inflytande över till följd av inträffade händelser och som förväntas 
ge ett inflöde av resurser som genererar ekonomiska fördelar i framtiden (Broberg & Eriksson, 
2014, s. 21). Att ett företag har bestämmande inflytande över resursen definieras genom 
säkerställning av att framtida ekonomiska fördelar kommer tillfalla företaget samt begränsa 
andras möjligheter till dessa fördelar (Smithey Fulmer & Ployhart, 2014) (Falkman, 2001, s. 20). 
Förmågan till ett företags bestämmande inflytande i framtida ekonomiska fördelar grundas på 
legala rättigheter som kan göras gällande i domstol. Gällande ekonomiska fördelar som kunskap 
och teknik kan företaget inneha copyrights samt tystnadsplikt för de anställda (FAR Akademi 
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AB, 2013, s. 1135). Tillgångar delas in i kategorier där immateriella tillgångar är en del (Broberg 
& Eriksson, 2014, s. 21). 
 

3.2.1 Immateriella tillgångar 
Utgifter för forskning, utvecklingsarbete och liknande arbeten som är av väsentligt värde för 
rörelsen under kommande år får redovisas som immateriella anläggningstillgångar i 
balansräkningen. Koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter samt liknande 
tillgångar och rättigheter får också redovisas. Även den ersättning som vid förvärv överstiger det 
behållna värdet av tillgångarna som förvärvades och de skulder som övertagits skall redovisas 
som ”Goodwill” i balansräkningen. Utgifter för företagsbildning, ökning av aktiekapital och 
motsvarande samt utgifter för företagets förvaltning får inte redovisas som tillgång. (FAR 
Akademi AB - ÅRL 4:2, 2013, s. 424) 
 
Företag med yrkesutbildad personal anser ofta att utökad kunskap genom utbildning är en källa 
till framtida ekonomiska fördelar. Vanligtvis har dock inte företaget kontroll över hur länge 
anställda och ledning är verksamma i företaget vilket resulterar i att utgiften för utbildning 
vanligtvis inte motsvarar definitionen av en immateriell tillgång. Liknande resonemang ligger till 
grund för att specifik kunskap hos anställda inte motsvarar definitionen av en immateriell 
tillgång. (Redovisningsrådet 15, 2000)  
 

3.3 Intellektuellt kapital = Humankapital + strukturkapital 
De senaste decennierna har det genomförts grundläggande förändringar i resursstrukturen för 
många organisationer. De viktigaste resurserna utgörs inte enbart av materiella resurser, utan 
även av immateriella sådana.  Med ökad globalisering och tekniska framsteg har immateriella 
tillgångar fått större betydelse för företagen. Idag anses det intellektuella kapitalet vara en av de 
viktigaste faktorerna för många företags lönsamhet. (Alipour, 2012) Intellektuellt kapital är en 
immateriell tillgång som är svår att observera och mäta (Meng-Yuh, Jer-Yan, Hsiao, & Lin, 
2010) och kan definieras som; summan av ett kunskapsföretags konkurrensfördelar (Alipour, 
2012). Tillgången skapar konkurrensfördelar på marknaden och resulterar i ett ökat 
företagsvärde i relation till det redovisade värdet (Curado, Henriques, & Bontis, 2011).  
 
En påtaglig skillnad mellan fysiskt och intellektuellt kapital är att det fysiska kapitalet, som 
redovisas i balansräkningen i form av tillgångar, fungerar i ett nollsummespel. Likvida medel 
omvandlas till fysiska tillgångar som minskar i värde genom avskrivningar vartefter de åldras 
och förslits och slutligen blir värdelösa. Intellektuellt kapital kan däremot öka i värde allt 
eftersom de anställda blir duktigare och får ökad kompetens inom sitt arbetsområde. Därför ger 
en fysisk tillgång minskad ekonomisk avkastning med ökad ålder, medan en intellektuell tillgång 
kan ge ökad ekonomisk avkastning med ökad ålder. Tillgångar som kan anknytas till det 
intellektuella kapitalet kan även karaktäriseras som icke rivaliserande, det vill säga de kan 
användas av fler användare på olika ställen. En fysisk maskin producerar däremot en begränsad 
mängd produkter per tidsenhet på en och samma plats. Resurser som är hänförbara till det 
intellektuella kapitalet kan också anses utgöra en större osäkerhet än övriga tillgångar. Om ett 
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företag investerar i vidareutbildning av de anställda kan investeringen komma andra företag och 
organisationer tillgodo om den anställda väljer att byta arbetsplats. (Roos, Fernström, & Pike, 
2006, ss. 9-10) 
 
För att framställa en tydligare redogörelse av det intellektuella kapitalet och dess relevans vid 
företagsvärdering kan figuren nedan, försäkringsbolaget Skandias IK - värdeschema, användas. 
Värdeschemat redogör skillnaden mellan ett företagets redovisade värde och marknadsvärde. 
(Edvinsson & Malone, 1998, s. 75) Marknadsvärdet innefattar vad företaget värderas till på en 
marknad, exempelvis aktiemarknaden. Ofta överstiger marknadsvärdet företagets redovisade 
värde. En teori till detta är att de dolda tillgångarna, det intellektuella kapitalet, företaget innehar 
och som inte redovisas i balansräkningen ökar värdet på verksamheten. En anledning till att det 
intellektuella kapitalet inte redovisas som tillgång i balansräkningen är att det saknas tillförlitliga 
metoder att värdera investeringen. Risken att redovisningen blir allt för manipulerbar och 
därigenom ger minskat förtroende anses stor (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009, ss. 461-464). 
Intellektuellt kapital delas enligt Skandias IK-värdeschema upp i humankapital och 
strukturkapital (Edvinsson & Malone, 1998, s. 67). 
 
 

 
Figur	  3.1:	  Omarbetad	  version	  av	  Edvinsson	  och	  Malones	  Skandia	  IK-‐värdeschema	  (Edvinsson	  &	  Malone,	  1998,	  s.	  75).	  
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3.3.1 Humankapital 
Humankapital är det ekonomiska värdet personalen i ett företag tillför verksamheten genom 
arbetsinsats och kunskap (Isaiah, 2013). Humankapitalet är anknutet till de anställda och kan 
därför inte ägas av företaget (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009, s. 463). Inom begreppet 
humankapital ryms bland annat de anställdas utbildning, erfarenheter, färdigheter, sociala 
kompetens samt förmågan att omsätta dessa egenskaper i handling (Anell, o.a., 1989, ss. 23-26). 
Dynamik och kunskapsflöde bör även beaktas vilket innebär att vidareutbildning av personal 
samt applicering av dessa egenskaper inom verksamheten också är en viktig del av 
humankapitalets funktion och innebörd (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009, ss. 461-464). Även 
medelålder och omsättning per anställd anses ingå i humankapitalet (Curado, Henriques, & 
Bontis, 2011). Varje enskild individs humankapital avgör kvalité, mängd samt i förlängningen 
vad den anställda kommer att bidra till för ekonomiskt värde i verksamheten (Isaiah, 2013). 
Humankapitalet anses vara en av företagets viktigaste resurser men är inte tillåtet att redovisas 
som tillgång i balansräkningen. Allt fler företag väljer dock att redovisa detta för externa parter 
separat i årsredovisningen genom kvalitativa och delvis kvantitativa tilläggsupplysningar 
(Möller, Gamerschlag, & Guenther, 2011). 
 

3.3.2 Strukturkapital 
Strukturkapitalet är den värdeskapande del av det intellektuella kapitalet som finns kvar på 
företaget när personalen avslutat arbetsdagen. Organisering, innovation, verksamhetsprocess, 
informationssystem och kunder ingår i strukturkapitalet (Edvinsson & Malone, 1998, ss. 68-69), 
och anses vidare vara ett resultat av olika system som ett företag har skapat under en längre tid 
(Kamukama, Ahiauzu, & Ntayi, 2010). Observera att strukturkapitalet utvecklas ur 
humankapitalet och att det är samspelet av humankapital och strukturkapital som utvecklar 
intellektuellt kapital. Utan ett starkt underliggande humankapital kan strukturkapitalet näst intill 
anses som värdelöst (Edvinsson & Malone, 1998, ss. 68-69). Trots att strukturkapitalet utvecklas 
genom humankapitalet finns det forskare som hävdar att ett bra strukturkapital uppmuntrar 
humankapital att söka sig till organisationen (Kamukama, Ahiauzu, & Ntayi, 2010). 
 

3.4 Risk 
Bankernas arbete mot låg risk medför försiktighet i utlåningsprocessen, speciellt gällande 
nylanserade företag (Sharpe, 2004). Banker har intresse av att skaffa nya kunder, de är dock 
försiktiga vid kreditgivning då de vill undvika att placera kunden i en ekonomiskt svår situation. 
När banker överväger beviljande av företagslån analyseras lånetagarens kreditvärdighet. 
Företaget måste vid bedömning av kreditvärdighet bistå banken med årsredovisningar och 
budgetar för analys. Fokus riktas även mot företagets ledning för en bedömning om de kan 
upprätthålla lönsamhet i företaget, vartefter kredit tillstyrks eller avslås (Andrén, Eriksson, & 
Hansson, 2010, ss. 114-115).  
 
När ägare satsar kapital i bolaget står de själva för risken. Att satsa eget kapital kan vara viktigt 
vid bolagets uppstart, fortlevnad och utveckling. Riskerna som uppstår benämns affärs- och 
finansiell risk. (Skärvad & Olsson, 2011, s. 18) De båda riskerna varierar efter företagets 
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position i livscykeln (Andrén, Eriksson, & Hansson, 2010, s. 63). Kunskapsintensiva företag 
upplever ofta problem att finna finansiering i ett tidigt stadie i livscykeln, problemet kan även 
förekomma i utvecklingsstadiet (Langeland, 2007). 
 
Företagets livscykel kan delas in i fyra faser: Lanserings-, tillväxts-, mognads- samt 
nedgångsfasen. I lanserings och tillväxtsfasen, anses affärsrisken hög då verksamheten ännu inte 
bevisat att affärsidén fungerar och kommer generera intäkter. Vid mognads- och nedgångsfasen 
är verksamheten stabiliserad, affärsrisken är lägre och den finansiella risken kan därför ökas. 
Den finansiella risken är baserad på företagets skuldsättning. Finns det stora lån ökar risken att 
företaget inte klarar betala dessa vilket leder till ökad finansiell risk. Om verksamheten däremot 
finansieras med eget kapital minskar istället den finansiella risken. (Andrén, Eriksson, & 
Hansson, 2010, ss. 62-63) 
 

3.5 Värdering  
Det är idag svårt att på ett enhetligt sätt presentera intellektuellt kapital. Detta på grund av 
ämnets komplexitet samt att modellerna är branschspecifika. (Bontis, 2001) Tre 
värderingsmetoder för att värdesätta intellektuellt kapital är Skandianavigatorn, IK-index. 
Technology broker. Även en värderingsmodell av humankapital presenteras i 
värderingsavsnittet.  
 

3.5.1 Skandianavigatorn 
Skandianavigatorn tar hänsyn till fler aspekter än den traditionella årsredovisningen innefattande 
resultaträkning, balansräkning, förvaltningsberättelse och noter. Studien av det intellektuella 
kapitalet vid användning av Skandianavigatorn kan sägas vara sökandet efter information som 
uteblir från företagets årsredovisning. Enligt teorin om Skandianavigatorn är den traditionella 
årsredovisningen framförallt ett presentationsverktyg för det förflutna medan det intellektuella 
kapitalet, med humankapitalet som utgångspunkt, är ett navigationsinstrument för framtiden. 
Skandianavigatorn är sammansatt av fem fokusområden: humanfokus, finansfokus, 
processfokus, fokus för förnyelse och utveckling samt kundfokus. Dessa områden skapar 
tillsammans ett värde av intellektuellt kapital. (Edvinsson & Malone, 1998, ss. 88-97)  
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Figur	  3.2:	  Omarbetad	  version	  av	  Edvinsson	  och	  Malones	  Skandianavigator	  (Edvinsson	  &	  Malone,	  1998,	  s.	  91).	  

 
Skandianavigatorn, figuren ovan, är utformad som ett hus med tak, väggar, grund och kärna. 
Finansfokus omfattar balansräkningen och reflekterar företagets förflutna vid en specifik 
tidpunkt. Finansfokus utgör det traditionella tillvägagångssättet vid analys av ett företag, det vill 
säga med hjälp av årsredovisningen. Under finansfokus presenteras kundfokus och processfokus 
vilket syftar till företagets dagliga verksamhet, kunder och processer. I grunden finns fokus på 
utveckling och förnyelse där bland annat personalutbildning, produktutveckling, förmågan att 
överge krympande marknader samt andra strategiska handlingar ingår. I mitten av 
Skandianavigatorn visualiseras humankapitalet som består av personalens kompetens vilket 
beskrivs som organisationens själ, intelligens och hjärta. Humankapitalet sammanlänkar samtliga 
fokusområden. Tillsammans bygger fokusområden i Skandianavigatorn värdet av det 
intellektuella kapitalet. (Edvinsson & Malone, 1998, ss. 88-97) 
 

3.5.2 IK- Index 
Intellektuellt kapitalindex, eller IK-index, bygger på att sammanställa individuella 
värdeskapande egenskaper, som erfarenheter och färdigheter, hos enskilda anställda till ett 
företagsgemensamt index. Genom att jämföra indextalen i olika tidsperioder kan företaget hitta 
trender och tendenser i organisationen samt utvärdera taktiska och strategiska beslut rörande det 
intellektuella kapitalet. Att samla information till ett enda värde, underlättar jämförelsearbetet för 
företagen, till skillnad från att jämföra de olika egenskaperna var och en för sig. (Bontis, 2001) 
 
Implementering av IK- index som ett mätverktyg börjar med att finna en utgångspunkt genom att 
avgöra hur stor påverkan olika variabler ska ha på indexet. Det är viktigt att företaget har en klar 
bild av vilka faktorer som påverkar indexet i deras organisation för att kunna dra slutsatser av 
resultatet vid framtida jämförelser. Vilka faktorer som ska vägas in i indexet samt hur stor 
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påverkan variablerna har varierar mellan organisationer. Därför är det förändringar i IK- index 
som är intressant för företagen, snarare än värdet på indexet. Ett företag som ökat sitt IK- index 
med 50 % ett år kan anses ha haft ett mer lycka arbete med verksamhetens intellektuella kapital 
än ett företag som ökat 25 %, även om det sistnämnda företagets index ligger på ett högre värde. 
IK- index innefattas av olika variabler i olika företag och variablerna får sitt värde efter 
personliga värderingar hos den beslutsfattande individen. Detta göra att IK-indexet främst 
fungerar som ett internt mätverktyg, och skapar begränsat värde för externa observatörer så länge 
de inte har tillgång till all underliggande information om IK- indexets variabler samt värdering. 
(Bontis, 2001) 
 

3.5.3 Technology Broker 
Technology Broker, en modell framtagen av Annie Brooker, går ut på att sätta ett penningvärde 
på intellektuellt kapital. I modellen utgår Brooker från att definiera IK som en sammansättning 
av de fyra delarna: marknadstillgång, humancentrerad tillgång, intellektuellt ägd tillgång och 
infrastrukturell tillgång. Med marknadstillgång menas organisationens marknadsrelaterade 
tillgångar så som varumärke, kunder, återkommande affärer, distributionskanaler med mera. 
Humancentrerade tillgångar innefattar egenskaper som individerna i företaget innehar, 
exempelvis erfarenhet, problemlösningsförmåga, ledarskap och entreprenörskap. Intellektuellt 
ägda tillgångar handlar om vetskap om känslig information så som affärshemligheter, sekretess, 
patent och designrätter med mera. Det intellektuella kapitalet är en viktig mekanism för att 
rättsligt skydda de infrastrukturella tillgångarna. Infrastrukturella tillgångar innefattar processer 
och metoder som får organisationen att fungera. Från hur säljkåren ska styras, till rutiner för 
riskbedömning, data och databaser, kommunikation samt företagskultur. Vidare använder 
Technology Broker tre beräkningsmodeller för att bestämma det penningmässiga värdet av IK. 
Dessa modeller är: 
 

• Kostnadssynsättet- Som baseras på vad kostnaden skulle bli för att ersätta tillgången. 
• Marknadssynsättet- Baseras på vad marknaden värderar tillgången till. 
• Inkomstsynsättet- Vilken inkomst tillgången genererar. 

 
(Bontis, 2001) 
 

3.5.4 Värdering av humankapital 
I artikeln ”Our Most Inportant Asset” presenterar Fulmer och Ployhart hur tillgångar generellt 
kan värderas på fem sätt, genom att betrakta olika attribut och egenskaper. Den första 
egenskapen, historisk kostnad, består av kostnaden för inköpet av tillgången. Det historiska 
värdet kan senare justeras vid behov, för att återspegla en faktisk eller beräknad värdeminskning 
av tillgången. Den andra egenskapen för värdering av en tillgång är aktuell kostnad och visar 
kostnaden för att ersätta tillgången. Existerar en marknad, på vilken tillgången teoretiskt kan 
omsättas, kan ett marknadsvärde användas. De två sista attributen är framtidsrelaterade. 
Nettoförsäljningsvärdet är värdet som tillgången beräknas generera vid en framtida försäljning 
av tillgången. Nuvärdet är ett diskonterat värde av samtliga framtida intäkter genererade av 
tillgången. (Smithey Fulmer & Ployhart, 2014) 



18	  
	  

Det värderingsperspektiv som bäst stämmer överens med definitionen av humankapital är 
nuvärde. Idealt vore om ett trovärdigt nuvärde för alla framtida intäkter kopplade till 
humankapitalet kunde beräknas, men eftersom en verksamhets resultat påverkas av en mängd 
olika aspekter är det omöjligt att idag göra en sådan beräkning. Därför bedöms humankapitalets 
värde till den faktiska kostnaden för individen som innehar kunskapen. (Smithey Fulmer & 
Ployhart, 2014) 
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4 Empiri 
Kapitlet presenterar den empiriska information som insamlats genom intervjuer med för studien 
relevanta respondenter, representanter från bankerna; Nordea, SEB och Sparbanken Rekarne. 

4.1 Nordea i Eskilstuna 
Det finns tre Nordeakontor i Eskilstuna, till vilka privat- och företagskunder kan vända sig för 
personlig service. Dessa är Servicekontoret, Rådgivningskontoret och Företagskontoret 
Sörmland. Utöver dessa kontor finns även Nordea kundcenterföretag som sköter central 
bearbetning av företagskunder per telefon. Servicekontoret och rådgivningskontoret riktar sig 
mot privatkunder och är uppdelat utefter kundens engagemang i banken. Rådgivningskontoret 
riktar sig mot kunder med större engagemang, komplexitet och fler tjänster i banken. 
Servicekontoret sköter kontanthanteringen genom kassor och bistår med lånedatorer där kunden 
själv kan uträtta bankärenden via internet. På service- och rådgivningskontoret finns 22 
anställda. (Lundkvist, 2014) 
 
4.1.1 Företagsavdelning 
Nordeas företagskontor i Eskilstuna har åtta anställda och hanterar cirka 300 kundgrupper, där en 
kundgrupp kan bestå av ett eller flera företag. Företagskunder i Nordea är uppdelade utefter 
omsättning. Kunder med en omsättning upp till en miljon kronor bearbetas centralt av 
kundcenterföretag. Segmentet som omsätter från en till och med tio miljoner kronor rubriceras 
som liten och bearbetas av så kallade Bankrådgivare. Företagskunder med omsättning mellan tio 
och 100 miljoner kronor är segment mellan och har så kallad Kundansvariga. Regionens 
företagskunder med engagemang över 100 miljoner tillhör den så kallade storkundsenheten med 
utgångspunkt i Nyköping. Av de cirka 300 kundgrupper som bearbetas i Eskilstuna är ungefär 
200 i segment liten och 100 i mellansegmentet. (Lundkvist, 2014) 
 

4.1.2 Humankapital & strukturkapital 
På Företagskontoret definieras humankapital som ”Ägare, VD, styrelse, medarbetares 
kompetens, branschkännedom och erfarenhet”. Begreppet kan kategoriseras med andra 
svårmätbara begrepp som varumärke, kundstock och underliggande kontrakt. Här påvisade 
Lundkvist att en svårighet kan vara avsaknaden av faktiska värden på variabler som påverkar 
bedömning och beslut angående kunden. Det blir inte samma tydlighet, som lätt blir förenligt 
med siffervärden, utan en tolkningsbar situation då en känsla ska förmedlas muntligt eller i 
skrift. Det är banktjänstemannen som träffat kunden som förmedlar känslan och sedan kan 
kontrollera och påverka arbetet för att inga missförstånd ska finnas i kreditgivning, något som är 
viktigt då Nordea alltid tar ställning till förtroende för humankapitalet när beslut fastställs. 
Värderingsarbetet av humankapital är inte beroende av vilken produkt kunden efterfrågar, vare 
sig det är leasingavtal, krediter eller lån. (Lundkvist, 2014) 
 
Det är också viktigt att få kunden att förstå vikten av en grundlig genomgång och förklaring av 
bolagets verksamhet. Vid marknads-, konjunktur- och företagsnedgångar håller Nordea en nära 
dialog med sina kunder. Åtgärder som informationsinhämtning och ökad rapportering från 
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kunden kan anses nödvändigt om för stora förändringar sker eller om oron för kundens framtid 
växer. Vilka åtgärder som vidtas beror på förtroende för företagsledning och ägare. (Lundkvist, 
2014) 
 
Information om kundens humankapital samlas genom kundmöten där kunden får svara på 
fördjupade frågor angående verksamheten. Det kan vara frågor som hur företaget ska drivas, hur 
framtida planer ser ut, budget, marknad samt medarbetare. Informationen som samlas hjälper 
banktjänstemannen att skapa en förståelse av kundens humankapital. (Lundkvist, 2014) 
 
Humankapitalet har för banken samma betydelse oavsett om kunden bedriver kunskapsföretag 
eller någon annan verksamhet som till exempel industri. Nordea identifierade att trots det faktum 
att förtroende för kundernas humankapital är viktigt, är det ett flyktigt kapital som kan försvinna 
om nyckelpersoner slutar i verksamheten. (Lundkvist, 2014) 
 

4.1.3 Kreditbedömning 
Lundkvist menade att det är svårt för kunskapsföretag att konkret presentera nyckeltal för sitt 
humankapital, men att den övergripande bilden av företaget inte är svår att redovisa. Finns det ett 
värde i humankapital och strukturkapital kommer det att synas i företagens rapportering. 
(Lundkvist, 2014) 
 
Alla finansieringsärenden som godkänts av bankrådgivare eller kundansvariga presenteras för 
kontorschefen. Efter kontorschefens godkännande sker skapandet av ett PM, som är underlag till 
den delegation som tar ett slutgiltigt beslut huruvida finansiering skall godkännas eller inte. 
Delegationen består av kontorschefen och den banktjänsteman som skrivit PM:et. (Lundkvist, 
2014) 
 
Kunskapsföretagets storlek har betydelse för hur värderingsprocessen går till. Eftersom banken 
är ett vinstdrivande företag är det omöjligt att finna ekonomisk effektivitet genom att spendera 
lika mycket resurser på bankens mindre kunder som på de stora. Skillnaden i resursfördelningen 
handlar framför allt om banktjänstemannens tid i ärendet, vilket påverkar analysernas djup och 
omfattning. (Lundkvist, 2014) 
 
Nordea använder vid kreditbedömning ett ratingsystem. Med hjälp av systemet analyseras hårda 
siffror från det kreditsökande företagets ekonomiska rapporter samt mjuka siffror, framställda för 
att ge ett värde på förtroende, marknad, informationsleverans med mera. Systemet räknar sedan 
fram ett ratingtal för de hårda värdena och ett för de mjuka, för stora skillnader dem emellan 
måste skriftligen motiveras i systemet. Det finns en gräns för hur stor skillnad mellan ratingtalen 
det maximalt får vara, vilket gör det omöjligt att bygga ett ärende på enbart hårda eller mjuka 
värden. En hög rating innebär större säkerhet för banken och bidrar till ökad flexibilitet av 
kundens premie. Det är flera faktorer som spelar in i ratingvärdet, två viktiga är soliditeten och 
kassalikviditeten då dessa indikerar kundens återbetalningsförmåga. Efter att kunden visat på en 
god återbetalningsförmåga tittar banken på eventuella säkerheter och pant. (Lundkvist, 2014) 
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Uppföljningen av kunskapsföretagens verksamhet är mer frekvent i bolagens lanseringsfas. 
Lundkvist berättade att större delen av företag som går i konkurs gör det inom tre år från och 
med verksamhetens start, därför kräver Nordea ofta en medfinansiär vid finansiering av 
kunskapsföretag i lanseringsfasen. Nya företag, yngre än fem år, tilldelas per automatik en sänkt 
rating i systemet då de generellt innebär större risk för banken. I tillväxtfasen har förtroende för 
kundens humankapital en viktig roll. För de kunder som skött sitt engagemang väl och skapat 
förtroende hos Nordea kan banken ge ytterligare möjligheter genom att avvika från annars 
tillämpade rutiner. För kunder i mognadsfasen är processen liknande, skillnaden är främst i den 
dokumentation som banken skapar. Argumentation och beskrivningar i kundernas kredit-PM kan 
i mognadsfasen kortas ned och hänvisas till tidigare affärshändelser. Värderingsarbetet i 
nedgångsfasen liknar mognadsfasen, om inte ett generationsskifte ska ske. Ett generationsskifte i 
kunskapsföretaget beskriver Nordea som en blandning mellan mognad och lanseringsfasen och 
banken tvingas åter utföra en fördjupad analys av kunden verksamheten. Detta för att skapa 
förståelse för hur de nya nyckelpersonerna planerar driva verksamheten. (Lundkvist, 2014) 
 
Personen som skapat kunskapsföretagets ekonomiska rapporter påverkar bankens beslut vid 
kreditgivning. Rapporter skapade av en redovisningsbyrå eller affärsrådgivare som banken har 
förtroende för, ger större förtroende än rapporter tillverkade av oerfarna aktörer. Finns inte 
förtroende för rapporterna kan banken besluta att inte tillhandahålla sina tjänster. (Lundkvist, 
2014) 
 
Lundkvist ansåg att Nordea har ett nära samarbete med sina kunder. Därigenom skapas en god 
uppfattning om kundernas verksamhet och dess humankapital, vilket motverkar att kunder som 
har svårt att redovisa sitt humankapital missgynnas. (Lundkvist, 2014) 
 
Lundkvist var tillfreds över hur arbetet med humankapital bedrivs och ansåg inga alternativa 
arbetsmetoder vara bättre. Systemuppgraderingar för snabbare bearbetning av kreditärenden sker 
ständigt, medan tillvägagångssättet angående värderingen av humankapital bedömdes som svårt 
att ändra. (Lundkvist, 2014) 
 

4.2 SEB i Eskilstuna 
SEB i Eskilstuna är ett fullsortimentskontor inom SEB-sfären, vilket innebär att de 
tillhandahåller fronthantering (kassa), företagsrådgivning, kapitalrådgivning samt 
specialrådgivning, till exempel skattejuridik. Specialrådgivningen finns dock inte alltid 
tillgänglig på Eskilstunakontoret. I dagsläget arbetar 21 personer på Eskilstunakontoret, uppdelat 
på en privat- och en företagsavdelning. (Scott, 2014) 
 

4.2.1 Företagsavdelningen 
På företagsavdelningen arbetar nio av de 21 anställda. Här hanteras företag med en omsättning 
upp till en miljard kronor, företag med omsättning utöver det behandlas av speciella 
företagsteam ej belägna i Eskilstuna. Dock finns en lokal kontaktperson för de kunder som 
behandlas av företagsteamen. SEB Eskilstuna titulerar sina företagsrådgivare som 
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företagsrådgivare och seniora företagsrådgivare. De sistnämnda anses ha hög kompetens och 
lång erfarenhet av arbete mot företagskunder. Seniora företagsrådgivare arbetar ofta med företag 
som har en omsättning på över 500 miljoner kronor, men kan även arbeta med företag som har 
lägre omsättning om hög komplexitet förekommer i kundens verksamhet. Företagsrådgivare utan 
seniortitel arbetar med övriga bolag. Samtliga företagsrådgivare kan ge generell rådgivning, 
varav några även nischat sig mot specifika branscher. Företagsrådgivare med specialkompetens 
inom specifika branscher men som arbetar på annat SEB kontor än kontoret i Eskilstuna, kan 
kontaktas vid tillfällen då deras kompetens anses relevant.  (Scott, 2014)  
 

4.2.2 Humankapital & strukturkapital 
SEB:s företagsavdelning har ingen specifik definition av humankapital, Scotts egen definition 
lyder: ”Personella resurser som är av yttersta vikt, det humana kapitalet i organisationen, 
människorna som jobbar där, deras kunskap, som när lampan släcks och personalen går hem 
inte finns kvar i den fysiska miljön.” (Scott, 2014). För att kunskapsföretag ska ha möjlighet att 
utnyttja bankens tjänster krävs bland annat innovationsförmåga, uppbyggd kundkrets samt 
potential inom företaget, det ska dessutom vara uppenbart att denna potential kan utvinnas ur 
företaget. Vid riskbedömningar i samband med kreditgivning av kunskapsföretag kan en analys 
av humankapitalet genomföras. Underlag för bedömningen samlas genom djupgående intervjuer 
med de som driver kunskapsföretaget. Förtroendet för nyckelpersoner kan stärkas genom 
referenser och cv:n som ger en bakgrund av personens tidigare prestationer. De ansvariga för 
verksamheten har vid intervjuerna möjlighet att förklara budgetar, affärsplaner, värderingar med 
mera. Detta anses som en form av humankapitalkontroll. (Scott, 2014)  
 
Om SEB i dagsläget vill ha information angående någon kunds humankapital måste de själva 
efterfråga informationen då humankapital sällan redovisas. Scott anser dock att redovisat 
humankapital skulle kunna vara till fördel vid bankens risk- och kreditbedömning om 
kunskapsföretag beskrev hur verksamheten stärks av humankapitalet. Övriga intressenter, 
däribland leverantörer och kunder, skulle enligt Scott också kunna ha intresse av redovisat 
humankapital, bland annat då många företag bedriver gemensam verksamhet och 
produktutveckling. För att skapa ökat fokus på redovisning av humankapital skulle det enligt 
Scott behöva ingå som en del i bokslutsposten eller verksamhetsberättelsen där tillförlitligheten 
granskas av revisorer. (Scott, 2014) 
 
Inom SEB urskiljs inte humankapital ur ett företags totala värde vid kredit- och 
värderingsbedömningar. Kunskapsföretag med mycket human- och strukturkapital är 
svårvärderade då personalen som utgör det huvudsakliga värdet i dessa bolag när som helst kan 
välja att lämna verksamheten. (Scott, 2014) 
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4.2.3 Kreditbedömning 
Scott menade att i kunskapsföretaget, som kommit långt i livscykeln, ska ett bra human- och 
strukturkapital avspeglas i resultatet och de ekonomiska rapporterna. (Scott, 2014) 
 
Arbetet med kreditärenden genomförs på SEB av en handläggare och en beslutsfattare, vilka 
arbetar oberoende av varandra. Handläggaren skriver ett kredit PM vilket bland annat innehåller; 
belopp som ska lånas ut, hur pengarna ska användas, handläggarens motivering, sifferanalys, 
återbetalningsförmåga, säkerheter, verksamhetsanalys, förtroendekapital, kunder och risker. 
Kredit PM:et avslås eller godkänns sedan av beslutsfattaren. (Scott, 2014) 
 
Kunskapsföretags storlek har inverkan på hur värderingsprocessen utformas. Desto mindre det 
kreditsökande kunskapsföretaget är, desto mer eget material får banken själva skapa. Stora bolag 
har ofta finansavdelningar vilka dagligen producerar finansiella rapporter som via mail kan 
komma banken tillhanda snabbt. Större kunskapsföretag innehar ofta fler medarbetare som 
besitter viktig kompetens jämfört med mindre kunskapsföretag, vilket kan anses ge en större 
säkerhet vid kreditgivning på grund av humankapitalets lättflyktighet. (Scott, 2014) 
 
Det finns en generell kreditprövningsmodell som alla företag analyseras mot oavsett bransch, där 
siffror, förtroendekapitalet för ledare och ägare samt affärsidé analyseras. Fokus är dock främst 
på kundens återbetalningsförmåga. Enligt SEB:s banktillstånd får de inte sätta kunder i 
situationer som kunden inte kan reda ut, vilket är en risk vid avsaknad av återbetalningsförmåga. 
Således ska inte en pantsättning eller säkerhet i form av materiell tillgång kunna väga upp ett 
företags dåliga återbetalningsförmåga. SEB är dock inte helt ointresserade av etablerad säkerhet i 
form av fasta tillgångar, då det finns en risk att återbetalningsförmågan feltolkas, vilket ger 
industriföretag en fördel i relation till kunskapsföretag vid finansieringsbedömning. (Scott, 2014) 
 
Vid kreditbedömning av kunskapsföretag kan ytterligare en dimension av kreditprövningsanalys 
genomföras. Hänsyn tas till hur lättflyktig personal samt information inom branschen anses vara, 
företagets innovationsnivå, konkurrenternas ställning på marknaden samt företagets exklusivitet 
för att därigenom avgöra företagets framtida möjligheter. Vid värderingsarbete och 
verksamhetsbedömning kan även en analys av vilka kunder och avtal som ett kreditsökande 
kunskapsföretag innehar, om det är någon kund som är dominerande i kundstocken samt om det 
finns personer med nyckelkompetens i företaget. Vidare ansågs också väsentligt vem som skapat 
de ekonomiska rapporterna hos det kreditsökande kunskapsföretaget. Licensierade 
redovisningskonsulter och reviderade bokslut indikerar ofta kvalité på det ekonomiska 
materialet. (Scott, 2014) 
 
Kunskapsföretag som ingått längre avtal med sina kunder kan enligt kassaflödesvärderingar 
värderas till flera gånger årsvinsten nuvärdesberäknat. Om ett kunskapsföretag exempelvis har 
ett femårigt avtal med en kund kan bolaget enligt kassaflödesvärderingarna värderas till fem 
gånger årsvinsten nuvärdesberäknat. Det huvudsakliga kapitalet och tillgången, humankapitalet, 
är lättflyktigt vilket resulterar i att bolagsvärdet inte värderas fullt ut.  
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Det är sällan SEB finansierar något i en livscykels lanseringsstadie då det anses utgöra 
riskkapital vilket är något som ägarna eller riskkapitalister bör bistå med. Värderingsarbetet sker 
annars i huvudsak, oavsett fas i livscykeln, genom analys av återbetalningsförmågan eller 
kassaflödet, där en prognos för framtida flöden utformas. Desto högre kreditbelopp desto mer 
omfattande analys. (Scott, 2014) 
 
I dagsläget bedriver inte Eskilstunakontoret något specifikt projekt för att utveckla 
arbetsprocessen med humankapital. Det skulle enligt Scott anses positivt om kunskapsföretag 
utförde egna mätningar av sitt humankapital men hjälp av indexsiffror som sedan presenteras och 
redovisas för banken. En trovärdighet i ett sådant index skulle troligen underlätta 
kreditgivningsbesluten för banken vilket kan gynna det kreditsökande kunskapsföretaget. (Scott, 
2014) 
 

4.3 Sparbanken Rekarne i Eskilstuna 
Sparbanken Rekarne är en aktör på marknaden i Eskilstuna men bedriver även verksamhet i 
Mariefred och Strängnäs. Tillsammans har kontoren cirka 100 anställda varav cirka 75 personer 
arbetar på Eskilstunakontoret. (Ollila, 2014) 
 
Sparbanken Rekarne är en självständig bank med eget organisationsnummer samt egen styrelse 
trots att Swedbank äger 50 %. Dock sker samarbeten mellan Sparbanken Rekarne och Swedbank 
gällande datorprogram och särskilda hypotekskrediter. (Ollila, 2014) 
 
4.3.1 Företagsavdelningen 
På företagskontoret i Eskilstuna arbetar tio företagsrådgivare som bearbetar ca 5 000 
företagskunder. En uppdelning av företagsrådgivarna sker där somliga ansvarar för större bolag 
och koncernstrukturer, medan andra rådgivare ansvarar för mindre företag. Uppdelningen bidrar 
till en förbättrad och effektiviserad arbetsprocess som ska gynna kunden. (Ollila, 2014) 
 

4.3.2 Humankapital & strukturkapital 
Sparbanken Rekarne anser att humankapitalet omfattar individerna i kunskapsföretaget. Kunskap 
och erfarenhet värdesätts, det bedöms även viktigt med en kvalificerad företagsledning samt 
kompetent personal. Enligt Ollila behövs, utöver en innovativ affärsidé, entreprenöriella 
egenskaper för att bedriva affärsverksamhet. Sparbanken Rekarne arbetar för att upprätthålla en 
långsiktig relation till kunden. En långsiktig relation till kunden medför fördjupad 
företagskännedom samt ger kunden möjlighet att bevisa verksamhetens fortbestånd. Bankens 
värdering av kunskapsföretagets humankapital påverkas inte av vilken produkt kunden 
efterfrågar. (Ollila, 2014) 
 
Sparbanken Rekarne arbetar till stor del mot balans- och resultaträkning men anser även att 
humankapitalet är betydelsefullt vid kreditbedömningen. Humankapitalet anses svårt att redovisa 
och värdera, därför ansåg Ollila att företagskunder ska framföra sin egen bedömning av 
humankapitalet. Det anses positivt när företag presenterar mycket information om sin 
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verksamhet, oavsett om det presenteras i siffror eller ord, då det hjälper banken att fatta korrekta 
finansieringsbeslut. I företag där humankapitalet har ett centralt värde ökar relevansen att 
framhäva det. Utebliven presentation av humankapital kan resultera i att banken enbart utgår från 
ekonomiska rapporter vid kreditbedömning, vilket kan innebära negativa konsekvenser för 
företag där humankapital är en viktig del av verksamheten. (Ollila, 2014) 
 
Företagskundens bransch påverkar inte arbetet med humankapitalet vid bankens 
kreditbedömningsprocess. Banken påvisade dock en risk att humankapitalet kan försvinna från 
verksamheten. (Ollila, 2014) 
 

4.3.3 Kreditbedömning 
Ollila ansåg att kunskapsföretag idag har svårt att redovisa sitt verkliga värde då humankapitalet 
inte ingår i balans- och resultaträkning. Humankapitalet utgör dock en väsentlig del av 
kunskapsföretagens verkliga värde. (Ollila, 2014) 
 
Vid låneansökan hos Sparbanken Rekarne sker ett personligt möte mellan företagskunden och 
rådgivare. Vid beslut av kreditärenden använder Sparbanken Rekarne en beslutstrappa där 
ärenden fördelas efter kreditbeloppets storlek. I modellen ingår företagsrådgivare, kontorschef 
samt bankens styrelse. Vid mindre kreditärenden kan företagsrådgivaren tillsammans med en 
kollega bevilja kunden lån. Då större lånebelopp efterfrågas krävs beviljande från 
företagsrådgivaren tillsammans med kontorschefen. De allra största kreditärendena behandlas av 
bankens styrelse. Humankapitalets inverkan på kreditbeslutet är likartat genom hela modellen. 
(Ollila, 2014) 
 
Sparbanken Rekarne kan vid stora hypotekskrediter ansöka att placera lånen hos Swedbank. 
Denna typ av lån kräver godkännande från Sparbanken Rekarnes styrelse och bearbetas sedan på 
Swedbanks kontor i Stockholm. (Ollila, 2014)  
 
Vid kreditbedömningen av kunskapsföretag granskas affärsidén, beräknad omsättningsnivå, 
budget samt balans- och resultaträkningen. Fokus riktas även mot entreprenörens lämplighet. 
Banken tar hänsyn till kundfordringarna då parametern visar företagens framtida inbetalningar. 
Kundfordringarna binder företagets kapital och skapar finansieringsbehov. Företagets 
målmarknad samt kundstruktur är av intresse och bidrar till en helhetsuppfattning av 
kunskapsföretagets verksamhet. En bra återbetalningsförmåga är dock fokus hos Sparbanken 
Rekarne. (Ollila, 2014) 
 
Sparbanken Rekarne är medvetna om att lanserings- och tillväxtfasen är faser där flest företag 
försätts i konkurs. Det resulterar i att banken vidtar större försiktighetsåtgärder med nystartade 
företag. För att skapa sig en uppfattning om hur kunden ska generera intäkter anses affärsidé, 
kundens kunder samt en övergripande bild av verksamheten väsentlig för Sparbanken Rekarne. 
Ekonomiska rapporter och medarbetare som kan prestera efter dessa anses viktigt. Banken bistår 
inte med finansiering för hela finansieringsbehovet utan kräver kompletterande finansiering från 
företagets ägare eller annan extern finansiär. (Ollila, 2014) 
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Sparbanken Rekarne anser ekonomiska rapporter granskade av revisor mer tillförlitliga än 
rapporter som inte är granskade av revisor. Vid kreditförfrågan av större belopp har banken som 
krav att revisor är involverad. Vid mindre belopp kan banken ställa krav på säkerhet hos 
företagsledaren, genom personligt ansvar för lånet. (Ollila, 2014) 
 
Det finns inget aktivt arbete med att utveckla värderingsarbetet av humankapitalet hos 
Sparbanken Rekarne. Om det existerat bättre verktyg för att analysera humankapitalet förmodade 
Ollila att företagsrådgivarna på Sparbanken Rekarne blivit tilldelat detta från bankens ledning. 
Vid presentationen av humankapital från kunskapsföretagen trodde Ollila förbättring kan ske. 
(Ollila, 2014) 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras den empiriska informationen genom teorier som tidigare presenterats. 
Bankernas tillvägagångssätt vid bedömning av humankapital ställs även i relation till varandra.  

 
I figur 5.1 presenteras tillämpad analysmodell. Genom att sammanföra insamlad empiri, 
begreppen i referensramen samt egna tankar och reflektioner har analysen framställts. Egna 
tankar och reflektioner återspeglar det som kan antas bli konsekvensen utifrån den insamlade 
informationen. 
 
 

 
Figur	  5.1:	  Omarbetad	  version	  av	  Nordefjäll	  Lundberg	  och	  Ohlssons	  analysmodell	  (Nordefjäll	  Lundberg	  &	  Ohlsson,	  2007)	  

	  

5.1 Inledande analys 
Definitionen av humankapital skiljer sig mellan bankerna. Enligt Nordea definieras 
humankapital som ”Ägare, VD, styrelse, medarbetares kompetens, branschkännedom och 
erfarenhet”´. SEB definierar i sin tur humankapital som ”Personella resurser som är av yttersta 
vikt, det humana kapitalet i organisationen, människorna som jobbar där, deras kunskap, som när 
lampan släcks och personalen går hem inte finns kvar i den fysiska miljön”, medan Sparbanken 
Rekarne anser att humankapitalet omfattar individerna i kunskapsföretaget. Trots att bankernas 
definition skiljer sig, råder dock samtycke om centrala delar som att begreppet förknippas med 
individer i organisationen. Det kan dock anses positivt att bankerna känner till centrala begrepp 
om humankapital och dess värdering, för att skapa en medvetenhet om i vilken utsträckning de 
arbetar med humankapitalet 
 
För att redovisa tillgångar i ekonomiska rapporter, balans- och resultaträkning, krävs att 
tillgångens ekonomiska fördelar sannolikt tillfaller företaget (Smithey Fulmer & Ployhart, 2014) 
(FAR Akademi AB, 2013, s. 1135). Immateriella tillgångar som i referensramen nämns 
koncessioner, patent och licenser med mera, utelämnar individernas humankapital (FAR 
Akademi AB - ÅRL 4:2, 2013, s. 424). Samtliga banker tar dock ställning till humankapitalet 
hos kreditsökande kunskapsföretag vid kreditprocessen. Samtliga bankerna värdesätter 
förtroende för de individer som representerar företagen. Nordea och SEB samlar informationen 
genom djupgående intervjuer, medan Sparbanken Rekarne anser att kunden själv bör presentera 
sitt humankapital. Bankerna redovisar inget specifikt sätt de vill ha humankapitalet definierat på 
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av kunskapsföretagen, därför kan det anses bra att intervjua kunskapsföretagen för att bilda 
uppfattning om dess humankapital.   
 
Vid kreditbedömning av kunskapsföretag fokuserar samtliga banker på ekonomiska rapporter. 
Nordea och SEB menar att utvecklat och välfungerande humankapital återspeglas i kundens 
ekonomiska rapporter. Om så vore kan bankerna indirekt anses lägga stor vikt vid humankapital 
vid kreditbedömning. Sparbanken Rekarne hävdar att kunskapsföretag har svårt att redovisa sitt 
verkliga värde då humankapital inte ingår i balans och resultaträkningen. Båda argumenten kan 
anses korrekta då ett bra humankapital bör speglas i resultaträkningen i form av positiva resultat 
hos ett väl fungerande kunskapsföretag. Samtidigt får inte humankapitalet redovisas som ett 
värde i form av immateriell tillgång i balansräkningen (FAR Akademi AB - ÅRL 4:2, 2013). 
Beroende på tolkningen huruvida humankapitalet redovisas i de ekonomiska rapporterna eller 
inte kan bankerna anses ta mer eller mindre hänsyn till kunskapsföretags humankapital vid 
kreditbedömning.  
 

5.2 Finansiering Kreditbedömning 
Fokusen på kunskapsföretagets ekonomiska rapporter kan anses vara en riskminimering vilket 
verka i linje med bankernas arbete mot att stärka finansmarknadens förtroende. Empiriska data 
tyder på att trots fokus på ekonomiska rapporter vid kreditbedömningen, tar samtliga banker 
hänsyn till humankapitalet.  
 
Enligt teorin prioriterar bankerna ofta säkerhet i materiella tillgångar vid kreditprövning 
(Golbeck & Linetsky, 2013), något som empirin inte styrker. Insamlade empirin visar att 
bankerna prioriterar återbetalningsförmågan vid kreditgivning för att i andra hand söka säkerhet i 
tillgångar. Fördelen med fokus på återbetalningsförmågan är att banken endast beviljar 
finansiering till kunder som klarar av att betala lånen och riskera då inte sätta kunder i en 
ekonomisk svår situation. Nackdelarna med stort fokus på återbetalningsförmågan kan vara att 
företag som befinner sig i en situation där återbetalningsförmågan är begränsad, men istället har 
tillgångar för säkerhet, kan nekas lånet. Vilket kan leda till utebliven expansion eller konkurs.  
 
SEB är restriktiva gällande finansiering av kunskapsföretagen i lanseringsfasen då det anses vara 
riskkapital som bör tillskjutas från annan part. Nordea och Swedbank är villiga att agera 
delfinansiärer genom samarbeten med andra finansiärer, men behandlar ärendet med större 
försiktighet. Bankernas försiktighet kommer från en ökad risk för konkurs i samband med 
lanseringsfasen (Andrén, Eriksson, & Hansson, 2010, ss. 62-63), där en konkurs kan leda till att 
banken går miste om det utlånade kapitalet.  
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5.3 Tillgångar  
Hela det intellektuella kapitalet kan inte ägas av företaget eftersom individer fritt kan lämna 
verksamheten (Redovisningsrådet 15, 2000). De delar av det intellektuella kapitalet som finns 
kvar efter att en individs humankapital lämnat verksamheten, är strukturkapitalet som är 
uppbyggt av humankapitalet. Det kan därför argumenteras för att en ökad redovisning av värden 
utöver traditionell resultat- och balansräkning på humankapitalets förväntade påverkan av 
strukturkapitalet skulle ge en tydligare uppfattning av företagets verkliga värde. Att inte tillåtas 
redovisa humankapitalets förväntade påverkan på strukturkapitalet kan tyda på att lagen om 
värdering av tillgångar kan anses förgången. Någon form av framtida redovisning av 
humankapital, utformad av näringslivet, anses önskvärd av SEB.  
 
Ax, Johansson och Kullvén beskriver dock risken med redovisning av manipulerbara värden 
(Ax, Johansson, & Kullvén, 2009, ss. 461-464). Eftersom bankerna strävar efter låg risk anses 
tillförlitliga värderingsmodeller erfordras, före en ändring av värderingsarbetet av humankapital.  
 

5.4 Intellektuellt kapital  
Det intellektuella kapitalet är uppbyggt av humankapital och strukturellt kapital, med 
humankapitalet som kärna. Humankapitalet är i sin tur det kapitalet som skapar förtroende hos 
banken. Fokusen kan dock tänkas skifta över tiden, med ett större fokus på det strukturella 
kapitalet desto längre kunskapsföretaget avancerar i livscykeln. Kamukama beskriver hur ett 
starkt strukturkapital lockar ett starkt humankapital (Kamukama, Ahiauzu, & Ntayi, 2010). 
Organisering, innovation, verksamhetsprocess, och informationssystem är kopplade till 
organisationen snarare än till individen (Edvinsson & Malone, 1998, ss. 68-69). Med dessa delar 
uppbyggda bör det, teoretiskt sätt, alltid finnas eller söka sig kompetent humankapital till 
organisationen. Det är möjligt att ett stabilt strukturkapital långsiktigt lockar ett starkt 
humankapital. Då banken inte kan säkerställa när denna effekt skulle uppnås, kan hänsyn till 
effekten inte tas.  
 

5.5 Risk/bedömning 
Sharpe menar att bankerna vill hålla låg risk (Sharpe, 2004), speciellt i lanseringsfasen, vilket 
stärks av studiens empiriska data. Genom att samtliga banker arbetar med låg risk kan det anses 
vara ett bevis på att bankerna arbetar för att upprätthålla förtroendet för finansmarknaden. På 
grund av bankernas centrala roll i samhället är det viktigt att bankerna följer Finansinspektionens 
och riksbankens förhållningsregler (Svenska Bankföreningen 2, 2013). 
 
Enligt Andrén, Eriksson & Hansson är lanserings och mognadsfasen förknippade med stor 
affärsrisk (Andrén, Eriksson, & Hansson, 2010, ss. 62-63), något som påvisas hos bankerna. 
Långsiktiga relationer mellan bank och kund underlättar bearbetningen av humankapitalet, då 
hänvisning till tidigare samlad data kan användas. Sparbanken Rekarnes påpekar att de söker 
långsiktiga relationer, vilket kan anses vara en metod för att minska risken. En utökad kännedom 
om kunden kan minska risken att kunden bedriver illegal verksamhet. 
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Enligt Nordea tilldelas företag yngre än fem år en lägre rating, vilket innebär att de anses utgöra 
en högre risk vid kreditbedömning. Ratingen grundas i; ekonomiska rapporter, förtroende, 
marknad, informationsleverans med mera. Teorin hävdar att det intellektuella kapitalet, det vill 
säga humankapital och strukturkapital, ökar i värde då de anställda får ökad kompetens inom sitt 
arbetsområde, vilket leder till ökad ekonomisk avkastning med ökad ålder på företaget (Roos, 
Fernström, & Pike, 2006, ss. 9-10). Nordea anses tillämpa denna teori vid rating då unga företag 
anses utgöra högre risk. 
 
Enligt SEB kan större kunskapsföretag med många medarbetare som innehar liknande 
kompetens utgöra större säkerhet vid kreditgivning. Detta kan grundas i att sannolikheten att alla 
personer som innehar specifik kompetens avslutar sin anställning samtidigt är liten.  
 
Samtliga banker uttrycker sig ta hänsyn till förtroendet gentemot sina kunders humankapital. Att 
bankerna på marknaden i Eskilstuna inte i större utsträckning arbetar aktivt med humankapital 
kan bero på att humankapitalet är lättflyktigt då det inte ägs av bolagen. Personer som besitter 
väsentligt humankapital inom organisationer kan när som helst försvinna ur verksamheten.  
 

5.6 Värderingsmodeller 
Samtliga banker undersöker human- och strukturkapital vid kreditbedömning av kunskapsföretag 
vilket innebär att den teoretiska modellen för en värdering av humankapital anses ineffektiv när 
den är självständig. Att värdera humankapital tillsammans med strukturkapitalet under rubriken 
intellektuellt kapital anses mer relevant då de båda kapitalformerna har inverkan på varandra 
enligt teorin. Edvinsson & Malone (1998) hävdar att strukturkapitalet utvecklas ur 
humankapitalet, Kamukama, Ahiauzu & Ntayi (2010) menar att ett bra strukturkapital 
uppmuntrar humankapital att söka sig till organisationen. Vidare hävdar Bontis (2001) att samlad 
information till ett enda värde underlättar jämförelsearbetet för företag, i stället för att jämföra 
olika egenskaper var och en för sig. Dock skulle Smithey, Fulmer & Ployharts (2014) teori om 
värdering av humankapital kunna appliceras för värderingen av humankapital-delen i det 
intellektuella kapitalet, men att strukturkapitalet sedan också värdesätts för att tillsammans 
redovisa ett värde för intellektuellt kapital vilket skulle ge bankerna en rättvisare bedömning av 
kunskapsföretagets verksamhet jämfört med att enbart värdera humankapitalet. 
 

5.6.1 Skandianavigatorn 
Skandianavigatorns teori om att det är humankapitalet som sammanlänkar ett företags 
fokusområden bekräftas av Nordea och SEB. Dessa banker genomför intervjuer och kundmöten 
med kreditsökande kunskapsföretag för att skapa uppfattning och förtroende för humankapitalet 
som ligger till grund för de kreditsökande verksamheterna. Vid intervjuerna får företagen i fråga 
möjlighet att presentera utformning av bland annat budgetar, affärsplaner, värderingar, 
framtidsplaner, marknad med mera. Detta steg i värderingsprocessen förtydligar att det är 
människorna och humankapitalet som förväntas driva verksamheten i fråga. Det är inte enbart 
det redovisade värdet vid kreditgivningsbedömning av kunskapsföretag som ligger till grund för 
beslut.  
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Enligt Skandianavigatorn kan även konstateras att humankapitalet har inverkan på ekonomiska 
rapporter, då navigatorn syftar till att en människas humankapital ligger till grund för rapportens 
resultat och kvalité vilket överensstämmer med undersökningen. Både Nordea och SEB hävdar 
att värdet i ett bra humankapital återspeglas i de ekonomiska rapporterna. Samtliga banker som 
deltagit i studien anser dessutom att ekonomiska rapporter är trovärdigare om kunskapsföretaget 
är reviderat av en extern revisor eller att den ekonomiska rapporten utfärdats av licensierade 
redovisningskonsulter. Humana kvalitetskontroller och utformningen av ekonomiska rapporter 
värderas högre av bankerna om den kommer från, ur bolagets perspektiv, utomstående parter 
med hög kompetens inom området. Att få kvalitativa ekonomiska rapporter minskar risken att 
bankerna inleder affärsrelationer med oärliga företag. 
 

5.6.2 IK-index  
Bankerna arbetar med både humankapital och strukturkapital vilket gör att värderingsmodellen 
IK- index kan anses vara en relevant modell. Ingen av bankerna arbetar idag med någon typ av 
värderingsmetod för att skapa värden rörande kundernas intellektuella- och humankapital. 
Bankerna, inte minst SEB, uttrycker fördelar med att tydligare få dessa mjuka värden 
presenterade för sig på ett mer konkret sett. Eftersom ingen av bankerna aktivt arbetar med att 
utveckla system för att kunderna på ett enklare sätt ska presentera sitt intellektuella kapital i form 
av siffror och tal, är det upp till företagen själva att hitta modeller och metoder som fyller denna 
funktion. IK- index är ett sätt att skapa ett indexerat värde på det intellektuella kapitalet (Bontis, 
2001). Eftersom företagen själva väljer de variabler som ska ingå i indexet för att bäst spegla 
deras verksamhet, skulle en presentation av detta värde för en utomstående part, som banken, 
kräva en förklaring för vilken påverkan respektive variabel har.  
 
För företag som väljer att presentera ett aktivt arbete med IK- index för bankerna, kan även de 
indexerade värdena översättas till penningvärden med hjälp av Technology Broker-modellen. Ett 
sådant värde medför möjligen inte samma värderingsvikt som bokslutens siffror, men kan visa 
på medvetenhet för verksamhetens mjuka värden. Precis som vid presentationen av IK-index 
skulle ett penningvärde uträknat med Technology Broker behöva presenteras tillsammans med 
fakta om bakomliggande variabler för att inge förtroende.  
 
Nordea och Sparbanken Rekarne gör en likvärdig värdering av humankapitalet oavsett vilken 
bransch kunden är verksam i. Trots att humankapital innefattar många egenskaper tycks inte de 
två bankerna skilja eller kategorisera individer i organisationer utefter vilken typ av 
humankapital de innehar. Istället för att värdera vissa kunskaper högre än andra fokuseras 
humankapitalets betydelse för organisationen. Både IK index och Technology Broker beskriver 
hur värderingen av modellernas variabler bör anpassas till det specifika företaget. Ur denna 
aspekt kan bankernas anpassning till humankapitalet anses korrekt.  
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6 Slutsatser 
Kapitlet besvarar de inledande frågeställningarna vartefter förslag på vidare studier 
presenteras.  

 
Utgångspunkten för studiens slutsatser är forskningsfrågorna beskrivna i arbetets inledande 
kapitel. Genom teorier, samlad empiri och med grund i studiens analys kan följande slutsatser 
presenteras. 
 
• Hur värderas kreditsökande kunskapsföretags humankapital av Nordea, SEB och 

Sparbanken Rekarne på marknaden i Eskilstuna? 
 

o Nordea och SEB anser att humankapital reflekteras i kunskapsföretagens ekonomiska 
rapporter, ingen bank använder ett specifikt siffervärde för att värdera humankapital.   

o Information samlas vid kundmöten. Nordea och SEB intervjuar kunden för att skapa 
en uppfattning om humankapitalet, Sparbanken Rekarne anser att kunden bör 
presentera en egen bedömning av humankapitalet. SEB kompletterar värderingen 
med cv:n och referenser från kunskapsföretagets nyckelpersoner.  

o Samtliga banker granskar personerna som driver kunskapsföretaget, bedömningen av 
humankapitalet handlar till stor del om banktjänstemännens uppfattning och 
förtroende för kunden.  

 
 
• Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med kreditgivarnas arbete angående 

värderingen av kunskapsföretagens humankapital?  
 
o En fördel med att bankerna inte sätter några siffervärden på humankapitalet är att det 

i dagsläget inte finns några tillförlitliga metoder för värderingen. Då bankerna har en 
central roll i det ekonomiska systemet är det till fördel att de arbetar med låg risk för 
att stärka finansmarknadens förtroende. 

o En fördel med att bankerna värderar humankapital är att det utgör grunden för 
kunskapsföretagets värderingar, framtidsplaner, marknader med mera.  

o En nackdel med kundintervjuer är att endast de banktjänstemän som deltar vid 
intervjun får en personlig uppfattning om humankapitalet. 

 

6.1 Förslag på vidare studier 
Studien omfattar enbart bankernas bedömning av humankapital. En studie ur de kreditsökande 
kunskapsföretagens perspektiv samt en jämförelse av dessa skulle vara av intresse för vidare 
studier. 
 
En studie för att se huruvida andra finansiärer, affärsänglar, riskkapitalbolag och affärspartners, 
värderar kunskapsföretags humankapital skulle vara intressant för att skapa en större förståelse 
för ämnet.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

 
 
Intervjufrågor 
 
Bakgrund (Generell information om banken, företagsbeskrivning) 
 
1. Kan du berätta lite om dig själv och vägen till din tjänst idag? 
 
2. Kan du berätta generellt om hur bankens verksamhet ser ut på Eskilstunamarknaden? (vilka 
kontor finns?) Hur många anställda? Samhällsengagemang) 
 
3. Hur ser fördelningen ut mellan företagskunder och privatkunder på Eskilstunamarknaden, 
både till antal kunder, intäkter och mängden resurser banken spenderar i respektive segment (i 
form av antal anställda som arbetar inom respektive område samt kundaktiviteter)? 
 
4. Hur sker hantering av företagskunder? Är det uppdelat i olika segment? (Sker bearbetningen 
centralt? Har vissa kunder en personlig kontakt, specialister osv?) 
 
5. Vilka krav finns på kunskapsföretag för att banken ska tillhandahålla sina tjänster? 
(Resultatbalansräkning, affärsplan, presentera det intellektuella kapitalet?) 

6. Hur, rent praktiskt, sker stegen från företagskundens ansökan till beslut? (vem 
fattar beslut?) 

 
 
Värderingsarbete (Mer specifika svar kring ämnet humankapital och värderingar) 
 
7. Håller ni med om att Kunskapsföretag idag har svårt att redovisa sitt verkliga värde i 
rapporter? Varför/varför inte? 

8. Hur sker värderingsarbetet av kreditsökande kunskapsföretag hos er? 
9. Vilka faktorer spelar roll vid värdering? (Nyckeltal, kompetens, 
innovationsförmåga, kundkrets) 
10. Vilka faktorer väger tyngst och varför? 
11. Ser värderingsarbetet kring kunskapsföretag annorlunda ut jämfört med andra 
typer av företag? (tex industriföretag) 
12 Företagets livscykel kan delas in i fyra faser. Dessa är lansering-, tillväxt-, 
mognad-, och nedgångsfasen. Hur skiljer sig ert värderingsarbete beroende på 
vilken fas företaget befinner sig i? 
13. Spelar företagets storlek någon roll för hur värderingsprocessen går till? 
(varför/varförinte?) 

 
 
 



	  

	  
	  

Humankapital 
 
14. Hur definierar ni humankapital? 
 
15. Vilka för respektive nackdelar ser ni med hur humankapital redovisas idag? 
 
16. Hur tycker du att kunskapsföretag bör redovisa sitt humankapital? 
 
17. Hur sker arbetet med värderingen av kunskapsföretags humankapital idag? 

18. Skiljer sig värderingsarbetet av humankapital beroende på vilken produkt 
kunden efterfrågar/ söker, samt belopp? 
19. Skiljer sig arbetet kring humankapital beroende på vart i livscykeln företaget 
befinner sig? 
20. Vad finns det för för- respektive nackdelar med hur ni arbetar idag? 
21. Hur skulle ni vilja arbeta med humankapital? Vad krävs för att nå dit? 
22. Hur arbetar ni med att utveckla värderingsarbetet kring humankapital? 

23. Värdesätter ni ekonomiska rapporter olika med hänsyn till vem som har producerat 
rapporten? 
 
 
Övrigt  
 
24. Övriga åsikter kring ämnet? 


