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Titel: Tjänsteföretags villkor och tillgångar – Bankernas värdering av intellektuellt 
kapital 
 
Bakgrund och problem: Marknadsutvecklingen mot ett tjänstesamhälle medför att 
medarbetarna idag har en mer betydande roll inom organisationer. Företag har olika 
behov av resurser, däremot är brist på finansiering ett hinder för tillväxt. Litteraturen 
illustrerar en problematik i bankernas kreditbedömningsprocess av dagens alltmer 
immateriella företag, då flertalet tillgångar utelämnas i den traditionella 
redovisningen. Sedan Skandia på 90-talet åskådliggjorde organisationens 
intellektuella kapital genom extern rapportering har det tagits fram flera modeller för 
att värdera företags immateriella tillgångar. Forskare argumenterar således för att det 
finns ett behov av förnyelse inom redovisningen då informationsasymmetrin kan 
orsaka felbedömningar av ett företags framtida potential. 
 
Syfte: Syftet med studien är att beskriva och diskutera hur det intellektuella 
kapitalets olika faktorer värdesätts när tjänsteföretag ansöker om kredit. Avsikten är 
därmed att undersöka vilka faktorer som kreditgivaren anser mest betydelsefulla i 
kreditbedömningsprocessen.  
 
Metod/Empiri: Empirisk data har insamlats genom intervjuer med sex verksamma 
kreditgivare från fem olika banker. För att urskilja kreditgivarnas varierande 
bedömning av det intellektuella kapitalets olika beståndsdelar/faktorer har även en 
mindre enkätundersökning genomförts. Genom denna ville vi åskådliggöra ett 
abstrakt begrepp på ett mer konkret och mätbart sätt utifrån studiens teoretiska 
referensram. 
 
Slutsatser: Samtliga banker som medverkat i studien menar att ett företags 
intellektuella kapital är en förutsättning för att beviljas kredit. Resultatet från 
undersökningen med fem banker visar att humankapitalet är den primära faktorn 
inom intellektuellt kapital som kreditgivarna utvärderar. För ett nystartat 
tjänsteföretag räcker det inte med att presentera en lovande affärsplan eller hållbart 
finansiellt underlag, då bankerna i olika grad värderar entreprenörens erfarenheter 
och förmåga att förverkliga idén. 
 
Nyckelord: Företagsekonomi, Tjänsteföretag, Företagsvärdering, 
Kreditbedömningsprocess, Intellektuellt kapital 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
The market development to a more service based economy resulting in employees 
more important role in organizations. Companies have different need of resources, 
but financing is detected as a crucial factor for growth. The literature illustrates the 
problems in the banks' credit assessment process in today's increasingly immaterial 
companies, as most assets are omitted in the traditional accounting. Therefore 
researchers argue that there´s a need for renewal, because the information asymmetry 
can cause misjudgment of a company's future potential. To describe and visualize 
how the intellectual capital´s factors is valued when a service business applying for 
bank funding, the empirical data was obtained through interviews with six effective 
creditors from five different banks. All banks in this study clearly show that a 
company's intellectual capital is a precondition for being granted credit. The results 
from the survey indicate that human capital is the primary factor of intellectual 
capital that lenders evaluate in their credit assessment. But still, a company is not 
allowed to report the human capital as an asset in their accounting. 
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Begreppslista 
 
Balansräkning - Ögonblicksbild av företagets ekonomiska ställning,  
Tillgångar = Eget kapital + Skulder. 
 
Bokfört värde - Ett företags redovisade värde av tillgångar i balansräkningen. 
 
Humankapital - Individernas samlade kompetens inom ett företag. 
 
Immateriell tillgång - Icke-fysisk tillgång, som ska medföra ett värde till företaget. 
 
Informationsasymmetri - En part har mer information än den andra parten i en 
affärsrelation.  
 
Intellektuellt kapital - Humankapital + Strukturkapital (internt och externt). 
 
Kredit - Lån/överlåtelse av en summa pengar under speciell tid, mot en kostnad 
(ränta). 
 
Kreditrisk - Risken att en kredittagare inte verkställer sina skyldigheter som leder 
till en kapitalförlust. 
 
Marknadsvärde - Marknadens pris på ett företags tillgångar (företagets aktiepris 
multiplicerat med antal aktier). 
 
Mjuka värden - Icke-finansiella värden som påverkar ett företags totala värde. 
 
Strukturkapital - Ett företags dokumentering av information och processer, som 
lämnas kvar när medarbetarna går hem för dagen. 
 
Tjänsteföretag - Ett företag som huvudsakligen tjänar pengar på försäljning av 
tjänster. 
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1  Inledning  

1.1 Bakgrund 
Brist på finansiering och andra resurser kan vara ett hinder för företags innovationer. 
Detta presenteras i Tillväxtverkets undersökning från 2014 med 16 000 deltagande 
små och medelstora företag1 (Nyström, 2014). Idag finns det flera olika aktörer att 
vända sig till när det gäller att insamla externt finansiellt kapital. En av dessa aktörer 
är banksektorn. 
 
Bankerna kännetecknas av låg risk vid utlåning av finansiellt kapital i förhållande till 
övriga aktörer, och ställer därmed högre krav på riskbedömningen (Bjerkesjö, Hallin, 
Silver & Spangenberg 2011). Företagsvärdering har under de senaste decennierna 
varit ett uppmärksammat ämne då företagsutvecklingen enligt Sullivan och Sullivan 
(2000), Jacobsen, Hofman-Bang och Nordby (2005), och Aldisert (2002) speglar 
utvecklingen från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle. I 
industrisamhället utgjorde materiella tillgångarna största delen av företagets resurser, 
medan immateriella tillgångarna i dagens företag blir alltmer betydande (Sullivan & 
Sullivan 2000). 
 
För drygt femtio år sedan började Schultz (1961) diskutera värderingen av 
människors kunskaper och talanger utifrån begreppet humankapital. Edvinsson 
(1997) beskriver att investering i ett företags humankapital blivit alltmer 
förekommande, då utökad kompetens genom utbildning bidrar till en stark 
konkurrensfördel. Medarbetare i organisationer fyller enligt Nilsson, Olve och 
Parment (2010) inte längre en funktion som kugge i ett stort maskineri, utan istället 
är individerna med och bidrar till organisationens värdeskapande. Kennedy (1998) 
framhåller att anställdas arbete har utvecklats från uppgiftsarbetare till 
kunskapsarbetare. En organisations framgång avgörs av individerna i organisationen, 
där: “En allt större del av värdeskapande och marknadsvärde kan hänföras till 
immateriella tillgångar som personliga nätverk, fungerande IT-system, varumärken 
och lösningar som är svåra att imitera etc. […]” (Nilsson et al. 2010, s.61). 
 
I dagens informationsintensiva samhälle påvisar Jacobsen et al. (2005) att de 
immateriella tillgångarna i form av kunskap inom företag blivit en avgörande 
konkurrensfördel. Den industriella eran har ersatts med service och tjänster menar 
Roos, Roos, Dragonetti och Edvinsson (1997). Utöver att individerna i en 
organisation fyller en ny funktion konstaterar Jacobsen et al. (2005) att ett företags 
ledarskap, kultur, nätverk, rykten och kundlojalitet tillsammans utgör en immateriell 
tillgång, där samtliga kategoriseras under samlingsbegreppet intellektuellt kapital, 
(IC). För att möjliggöra en framtida lönsamhetsutveckling finns det alltså fler 
komponenter förutom humankapitalet ett företag bör beakta. Företags ”dolda” 
tillgångar har under längre tid varit ett omdiskuterat och problematiskt område, vilket 
lett till en utveckling av olika modeller för att illustrera marknadsvärdets olika 
faktorer.  
 
 
                                                
1 Tillväxtverkets definition av företagsstorlek: Småföretag 0–49 anställda. Medelstora företag 50–249. 
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Skandia utvecklade år 1997 modellerna Skandia value scheme och Skandia 
Navigator, som syftade till att åskådliggöra företagets verkliga värde. Det centrala i 
modellerna var att granska immateriella tillgången intellektuellt kapital, 
(humankapital+strukturkapital) och presentera detta för aktieägarna i företagets 
årsredovisning (Edvinsson 1997). Jacobsen et al. (2005) utvecklade en mer detaljerad 
beskrivning av immateriella faktorernas innebörd genom The IC Rating™ Model. 
Edvinsson och Jacobsen et al. är inte ensamma om att framställa en modell för 
intellektuellt kapital. Sydler, Haefliger och Pruksa (2014) påvisar att det finns en 
saknad överenskommelse av hur detta kapital ska presenteras, eftersom en mängd 
olika definitioner och modeller av intellektuellt kapital framställts. 

Även om olika modeller har framställts kvarstår en problematik, då Jacobsen et al. 
(2005), Sullivan och Sullivan (2000), och Ax, Johansson och Kullvén (2009) menar 
att en ökad andel av ett företags immateriella tillgångar fortfarande inte återfinns i 
balansräkningen. Förändringen av andelen materiella och immateriella tillgångar har 
enligt Aldisert (2002) medfört att traditionella redovisningssystem inte längre 
fungerar fullt ut. Bristen, avsaknaden av en fungerande metod att beräkna ett företags 
värde, har gjort att det idag skapats en efterfrågan på nya metoder (Sullivan & 
Sullivan 2000; Nilsson et al. 2010). 

1.2 Problemdiskussion  
Den svenska marknaden kännetecknas idag av en framträdande utveckling av 
tjänstesektorn (Lindelöw Danielsson 2003; Nilsson et al. 2010), då omkring 60 
procent av samtliga företag i Tillväxtverkets indelning finns inom tjänstesektorn 
(Nyström 2014). Utvecklingen mot en tjänsteekonomi har medfört att personalens 
roll i företag förstärkts. Tjänsteföretag utgörs mestadels av sin personal, därför 
argumenterar Lindelöw Danielsson (2003) och Curado, Henriques och Bontis (2011) 
för att personalen är företagets viktigaste resurs. Utan individer i ett företag sker 
ingen utveckling. Roos et al. (1997) betonar därmed att företags mest värdefulla 
resurs är kunskap och information. Nilsson et al. (2010) beskriver att företags 
förmågor (individers kunskaper och kompetens) har fått en mer betydande roll vid 
företagsvärdering. Finansanalytiker och ägare har därför mer frekvent börjat studera 
dessa komponenter snarare än företagets balansräkning.  
 
Värdeskapandet i dagens organisationer är i större utsträckning baserad på kunskap 
lagrad i databaser och i verksamhetens interna aktiviteter. Nilsson et al. hävdar 
därmed att de traditionella redovisningsmetoderna inte längre räcker till. 
Problematiken är enligt Ax et al. (2009) att metoderna för värdering av ”mjuka 
investeringar” inte anses som tillförlitliga. Sullivan och Sullivan (2000) tillägger att 
dagens immateriella företag blir undervärderade med traditionell redovisning. 
Aldisert (2002), Edvinsson (1997), och Brealey, Myers och Allen (2013) menar att 
det förekommer en avvikelse mellan företags bokförda värde och marknadsvärdet. 
Det bokförda värdet avspeglar inte företagets verkliga värde, då flera viktiga 
immateriella tillgångar ofta saknas i redovisningen (Brealey et al. 2013). Skillnaden 
mellan bokfört värde och marknadsvärdet förklarar Aldisert är immateriella 
tillgångarnas påverkan. Marknadsvärdet har därmed ofta en högre värdering 
gentemot det bokförda värdet, och därigenom kan bolag anses undervärderade. 
Edvinsson (1997) beskriver att marknadsvärdet kan vara betydligt högre, upp till nio 
gånger större än det bokförda värdet. 
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Det finns även praktiska fall som visar att bokfört värde och marknadsvärde inte 
samspelar vid förändringar i företag (Kennedy 1998), till exempel att betydelsefulla 
personer lämnat ett företag där balansräkningen förblivit oförändrad medan 
marknadsvärdet mer än halverats. Enligt Ax et al. (2009, s.461) får normalt inte 
investeringar i produkt- och tjänsteutveckling, kundrelationer och personalutveckling 
behandlas som tillgångar i balansräkningen, vilket har blivit ett omdebatterat ämne: 
“En ståndpunkt i debatten är att företags balansräkning inte visar företagets värde 
eftersom många poster inte är tillåtna att tas upp som tillgångar”. Nilsson et al. 
(2010, s.31) förklarar att: “Kompetens och rykte kan exempelvis vara viktigare än 
fysiska anläggningar”. Edvinsson (1997) beskriver att företag investerar mer i 
humankapital än tidigare, då ledningen ofta prioriterar investering i kompetens och 
kunskapsområden så som utbildning. Den här typen av investeringar blir dock 
osynlig i balansräkningen.  
 
Bokföringslagar och regler som presenteras av BFN (2014) visar att resurser av 
karaktären intellektuellt kapital inte får redovisas som tillgångar i balansräkningen 
(med undantag för exempelvis patent). Om balansräkningen inte speglar ett företags 
verkliga värde och betydande resurser inte får redovisas som en tillgång, kan en 
företagare ställa sig frågande till hur det intellektuella kapitalet i ett nystartat 
tjänsteföretag ska kunna värderas av kreditgivare? 

1.3  Problemformulering 
Hur värderas kreditsökande tjänsteföretags intellektuella kapital av banker? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva och diskutera hur det intellektuella kapitalets olika 
faktorer värdesätts när tjänsteföretag ansöker om kredit. Avsikten är därmed att 
undersöka vilka faktorer som kreditgivaren anser mest betydelsefulla i en 
kreditbedömningsprocess.  

1.5 Målgrupp 
Målgrupp för studien är tjänstebaserade aktiebolag i uppstartningsfasen (yngre än ett 
år), med anledning av att företagen (ägaren) varken har personligt betalningsansvar 
eller hunnit upprättat någon finansiell rapportering exempelvis årsredovisning. 
Bolagsformen har valts eftersom den inte medför personligt betalningsansvar utan 
grundas av ett minimikapital om minst 50 000 kronor för privata bolag eller 500 000 
kronor för ett publikt bolag (Bolagsverket 2014a).  

1.6 Avgränsning 
För att möta den ökade konkurrensen på marknaden förklarar Nyström (2014) att 
företag vill hitta nya försäljningskanaler, samt utveckla nya varor och/eller tjänster. 
Detta kräver finansiellt kapital, och idag finns det olika tillvägagångssätt som ett 
företag kan utöka andelen finansiellt kapital genom, exempelvis riskkapital, 
kommersiella lån och krediter samt crowdfunding. Inom ramen för den här studien 
har avgränsning gjorts till att fokusera på banker vilka enligt Meyer (1998) och 
Nyström (2014) är den primära finansieringskällan för mindre företag. 
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2 Metod 

2.1 Val av vetenskaplig ansats 
Studien har som grund ett komparativt fokus då målet var att undersöka likheter och 
skillnader mellan olika bankers kreditbedömning av nystartade tjänsteföretag 
(Bryman & Bell 2013). Föreliggande studies utgångspunkt var att studera hur 
Jacobsen et al. (2005) värderingsmodell The IC Rating™ Model´s huvudsakliga 
faktorer beaktas av externa bedömare vid en kreditbedömningsprocess. Modellen är 
en utvecklad version av tidigare modeller som illustrerat det intellektuella kapitalets 
innehåll. Utöver internt bruk återger Jacobsen et al. (2005) att modellen kan 
användas för externt bruk, exempelvis vid företagsförvärv. Därmed strävade vi efter 
att närmare studera om/hur modellens faktorer tillämpas i praktiken vid bankernas 
kreditbedömningsprocess.  

2.2 Litteratursökning 
Vi påbörjade studien med att söka efter relaterade begrepp till valt intresseområde. 
För att undersöka studiens problematisering och syfte krävdes en fördjupning inom 
litteraturen vilken genomfördes med utgångspunkt i Uppsala universitetsbibliotek, 
samt i databaserna: Business Source Premier, EBSCOhost, JSTOR och 
ScienceDirect. De begrepp som användes vid sökning var exempelvis: Service 
business, Measuring intangible assets, Credit assessment, Intellectual capital. 
 
Granskningen av begreppens tillämpning i olika studier återgav en återkommande 
problematik, se exempelvis (Sullivan och Sullivan 2000; Ax et al., 2009; Arvidson et 
al. 2010; & Nilsson et al. 2010). Till följd av detta uppstod studiens 
problemformulering. Det blev uppenbart att flertalet författare och forskare belyste 
svårigheten med värderingen av företags immateriella tillgångar, som samtidigt fått 
en alltmer central roll i dagens tjänsteintensiva samhällen. 
Kreditbedömningsprocessen avseende intellektuellt kapital visade sig komplex, 
vilket indikerade ett behov av att söka aktuell praktisk kunskap inom området. 
Föreliggande studie grundar sig därmed på en förståelse vilken vuxit fram succesivt 
under arbetets gång.  

2.3 Undersökningsdesign 
I avsikt att återskapa en mer nyanserad bild av problemområdet har vi valt att 
genomföra intervjuundersökningar med sex kreditgivare ifrån fem olika banker. 
Intervjuerna genomfördes för att möjliggöra en jämförelse mellan bankernas 
kreditbedömningsprocess avseende intellektuellt kapital. När forskaren eftersträvar 
att göra någon form av jämförelse mellan två eller flera fall beskriver Bryman och 
Bell (2013) det vara ett typiskt moment i en komparativ studie.  
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2.4 Tillvägagångssätt 

2.4.1 Metodval 
Vår problematisering har gett ett behov av en förståelse för hur processen av bankers 
kreditbedömning av (små) tjänsteföretag går till. För att skapa en grund inom vårt 
problemområde genomfördes en pilotstudie för att utvärdera studiens syfte, 
eventuella avgränsningar samt testa en intervjuguide. Pilotstudien som gjordes med 
Anna Johnson, kontorsansvarig på Grant Thornton i Visby genererade värdefulla 
insikter kring problemområdet och vägledning inför huvudstudien.  
 
Undersökningsmetod av kvalitativ karaktär syftar enligt Hultén, Hultman och 
Eriksson (2007) till att förstå och tolka fylliga svar. Därför valde vi att genomföra en 
kvalitativ undersökning som överensstämmer med vårt önskemål om en djupare 
förståelse inom problemområdet. En annan fördel med en kvalitativ 
undersökningsmetod är att den möjliggör en mer öppen dialog med respondenterna 
(Bryman och Bell 2013). Våra semistrukturerade intervjuer medförde att avsedda 
frågor till respondenterna utgick ifrån en intervjuguide. Bryman och Bell (2013) 
påvisar att denna intervjuform har en viss flexibilitet då frågorna inte behöver ställas 
i en uppställd ordning, utan liknar mer ett samtal. Valet av metod bidrog även till att 
respondenterna erhöll en utvecklad förklaring av studiens syfte, och en möjlighet att 
ställa frågor vid oklarheter under intervjutillfället. Trost (2010) betonar att intervjuer 
är ett fördelaktigt metodval om forskaren söker efter att fånga ”the actor’s point of 
view” som kan möjliggöra urskiljandet av varierande handlingsmönster kring ett 
problem. 
 
I enlighet med Alvessons (2011) rekommendation valde vi att spela in intervjuerna 
eftersom vi inte ville utesluta några viktiga nyckelaspekter i dialogerna. Detta 
medförde att vi kunde vara mer närvarande i dialogen med respondenten istället för 
att fokusera på att föra anteckningar. Det inspelade materialet kunde därmed lyssnas 
om flera gånger och således generera en detaljrikare empiri. Under första intervjun 
användes en smartphone, men ljudkvalitén motsvarande inte våra förväntningar, 
varför vi i kommande intervjuer spelade in via datorns studioprogram Logic Pro X. 
Innan varje intervju bestämde vi även att en av oss skulle fokusera på att föra 
anteckningar medan den andre såg till att intervjun fortlöpte enligt intervjuguiden. 
Intervjuerna bearbetades var för sig och det inspelade materialet transkriberades. 
Intervjumaterialet återkopplades sedan till varje respondent i syfte att säkerhetsställa 
vad som återgivits i samtalet, en åtgärd Bryman och Bell (2013) benämner som 
respondentvaliditet. 

2.4.2 Urval 
Företag omnämns ofta vara i behov av varierande tillgångar för att öka sin 
konkurrenskraft på en dynamisk marknad. I Sveriges största enkätundersökning 
genomförd av Tillväxtverket framkommer det att ett relativt stort hinder för små och 
medelstora företags expansion är brist på finansiering och andra tillgängliga resurser 
(Nyström 2014). För att begränsa studien föll valet på att endast behandla nystartade 
tjänsteföretag och deras behov av finansiellt kapital. Det finns idag olika alternativ 
att söka finansiering genom, där banken är en aktör att vända sig till. Studien 
begränsades till att endast behandla banker som agerar kreditgivare till företag, 
därigenom uteslöts banker som endast riktar sig till privatkunder då belåning till 
företagskunder inte erbjöds. 
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Valet att genomföra personliga intervjuer med respondenterna medförde, av 
praktiska skäl, en geografisk avgränsning till bankerna på Gotland. Fördelen med att 
lokalt avgränsa studien är att det skapar en närmare kontakt med respondenterna, 
vilket möjliggör vårt mål att studera eventuella skillnader mellan bankkontoren i sina 
bedömningar av låntagarna. Bryman och Bell (2013) förklarar att denna typ av 
avgränsning motsvarar ett svagt bekvämlighetsurval. Dessutom, förklarar Alvessons 
(2011), att när tonvikt läggs på intervjupersonernas kunskaper och egenskaper så 
utmärker det ett så kallat kvalitetsurval.  
 
Målgruppen tjänsteföretag fastställdes eftersom tjänsteföretag, enligt Anna Johnson2, 
är den största andelen av företag på Gotland. Utifrån vår pilotstudie valde vi att 
fokusera på att studera bankernas kreditgivningsprocess av tjänsteföretag, varför vi 
uteslut övriga företagsformer.  

2.4.3 Utformning av intervjuguide 
Intervjuguiden består av 13 öppna frågor som var avsedda att utveckla en fördjupad 
kunskap i bankernas kreditbedömningsarbete (se Bilaga B). De inledande frågorna 
beskriver respondentens position, anställdas befogenhet till kreditbeslut samt 
bankernas inkluderade moment i kreditbedömningen. Därefter diskuteras bankernas 
attityd gentemot tjänsteföretag och deras värderingsarbete av intellektuellt kapital. 
Intervjufrågorna presenteras utifrån fyra kategorier; bankernas 
kreditbedömningsprocess, tjänsteföretag, värderingsarbetet kring intellektuellt kapital 
och faktorers inverkan på kreditbedömningen. Intervjuguiden avslutas med fyra 
slutna frågor om intellektuella kapitalets olika faktorers inverkan på 
bedömningsprocessen. De slutna frågorna utformades i syfte att kvantifiera 
respondenternas åsikter genom siffervärden återgivna i strukturerade skalor/intervall. 
Bryman och Bell (2013) benämner att skalor som mäter respondentens åsikt kring en 
variabels betydelse sålunda utgörs av en likertskala. 
 
En granskning av frågeställningar i tidigare empiriska studier bidrog med värdefull 
inspiration gällande utformning och struktureringsgrad. Det är värt att betona att 
föreliggande uppsats intervjuguide har omarbetats efter studiens syfte. För att testa 
frågornas funktionalitet genomfördes som tidigare nämnts en pilotstudie vilken 
medförde några korrigeringar. Därefter lät vi vår handledare granska utformningen 
som blev slutgiltiga kontrolleringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Anna Johnson Kontorschef Grant Thornton - Visby, pilotstudie den 3 mars 2015 
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2.4.4 Intervjupersoner 
Tidigare nämnda urvalskriterier resulterade i intervjuer med sex personer på fem 
olika banker. Respondenterna nedan (tabell 1) arbetar dagligen med företagskunder 
och beviljar lån genom en kreditbedömning på respektive bank, vilka därmed ansågs 
lämpade för att besvara syftet med denna studie. 
 

Banker Respondent Befattning Ort Datum 

Handelsbanken 
 
 

CarlOskar Sjöström 
Anders Baumgartner 
 

Kontorschef 
Kreditgivare - företag 
 

Visby 
 
 

2015-04-08 
 
 

Länsförsäkringar 
 

Daniel Levin 
 

Bankrådgivare - företag 
 

Visby 
 

2015-04-20 
 

Nordea 
 

Anders Nyholm 
 

Kreditanalytiker 
 

Visby/ 
Linköping 

2015-04-09 
 

SEB 
 

Jonas Ekelöf 
 

Kontorschef 
 

Visby 
 

2015-04-14 
 

Swedbank 
 

Juliana Falke 
 

Företagschef 
 

Visby 
 

2015-04-15 
 

Tabell 1 Intervjupersoner. Egen sammanställning 

2.4.5 Praktiskt genomförande 
För att erhålla en aktuell bild av hur intellektuella kapitalet värderas besökte vi till en 
början personligen respektive bankkontor, där vi sedan blev hänvisade till lämpliga 
personer för studiens undersökningsområde. Förhoppningen med besöket var att 
säkerhetsställa bortfallet som Alvesson (2011) förklarar utgör ett vanligt problem vid 
exempelvis en enkätundersökning. På samtliga banker som besöktes överlämnades 
ett följebrev (se Bilaga A) som innehöll en kort presentation av studiens syfte, så 
respondenten kunde förbereda sig inför en kommande intervju.  
 
Vidare skedde återkoppling via telefon och mejl för att boka plats och tid för intervju 
med de respondenter som erbjöd sig att delta. Studien eftersträvade en mer 
mångsidig bild av kreditbedömningsprocessen mellan olika kontor, därigenom valdes 
intervjuerna att genomföras på bankkontor som varierande i storlek och antalet 
anställda för att öka tillförlitligheten. Insamlingen av data återspeglar 
respondenternas egna verklighetsuppfattningar, motiv och tankesätt vilket blev 
studiens primära informationsunderlag. Respondenternas position inom bankerna 
skiljer sig åt, men samtliga respondenter har ansvar och befogenhet till 
beslutsfattande avseende företagskredit. I de fall kreditgivningsbeslut beviljas av en 
ansvarig person som inte är anträffbar på lokala kontoret genomfördes av praktiska 
skäl istället telefonintervju, som spelades in på samma sätt som de personliga 
intervjuerna. Utvärderingen av respondenternas svar kopplat till studiens teoretiska 
referensram presenteras utförligare i studiens analysdel.  
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2.5 Metodkritik och tillförlitlighet 
Ett större urval av intervjupersoner från banken, eller insikter från andra kreditgivare 
utanför målgruppen hade möjliggjort ett mer varierat empiriskt material. Däremot 
finns samtliga banker som erbjuder produkter och tjänster till företag på Gotland 
representerade i föreliggande studie, som därmed styrker studiens tillförlitlighet.  
Respondenterna i föreliggande studie har valts utifrån deras erfarenhet och 
pålitlighet. För att minska risken att respondenternas svar endast skulle spegla deras 
individuella kreditbedömning genomfördes intervjuerna med ansvariga inom 
företagskrediter på respektive bank. Respondenterna arbetar som kontorschefer eller 
företagsrådgivare, vilket minimerar risken för att de inte innehar tillräcklig kunskap 
att besvara intervjuguidens frågor. Alla intervjuer genomfördes på respondentens 
arbetsplats, som kan ha påverkat den affärsmässigt korrekta bilden som delgivits 
kring bankens arbete. En kritik kan riktas mot att vi valde att spela in intervjuerna, då 
det eventuellt föranlett att respondenterna besvarat vissa frågor mer restriktivt. Det är 
möjligt att all information kring kreditgivarens arbete således inte lyfts fram, med 
anledning att respektive bank inte vill avslöja allt för sina konkurrenter. 

Intellektuellt kapital illustreras i litteraturen som ett begrepp som saknar enhetlig 
definition och kategorisering. För att utesluta feltolkning av begreppet och en alltför 
obestämd utgångspunkt, valde vi inledningsvis i intervjuerna att presentera studiens 
definition av begreppet (utifrån vald teoretisk referensram). En kritik kan därför 
riktas mot att vi till viss del begränsat intervjuns objektivitet. 
Generaliserbarheten påverkas av faktumet att det är omöjligt att frysa en social miljö. 
Då människor inte är statiska, utan snarare hela tiden är deltagare och aktör i en 
process (Trost 2010), medför det att svaret på en fråga inte nödvändigtvis blir 
detsamma varje gång den ställs. Studiens slutsatser bör därför beaktas med en 
medvetenhet om att underlaget grundas på ett fåtal kreditgivares berättelser om 
vilken betydelse olika faktorer inom intellektuellt kapital har i respektive banks 
kreditbedömning. 

 



 

9 

3 Företagsvärdering 

3.1 Bankernas verksamhet 
År 2014 fanns det totalt 117 registrerade banker i Sverige, varav 38 svenska 
bankaktiebolag, 48 sparbanker, 29 utländska samt två medlemsbanker (Svenska 
Bankföreningen 2015). Svenska Bankföreningen3 (2014) beskriver att bankerna 
driver den ekonomiska och sociala utvecklingen framåt genom att hjälpa företag och 
ekonomier att växa på lokal, nationell och gränsöverskridande nivå. Bankernas 
kärnverksamhet är att ta emot inlåning och lämna krediter med olika typer av 
säkerheter. Deras tjänster och produkter är en förutsättning för att ”företag på ett 
effektivt sätt ska få tillgång till kapital för att investera och expandera, kunna ta betalt 
och betala samt hantera risk och försäkra sig” (Svenska Bankföreningen 2014, s.4). 

3.1.1 Bankens roll gentemot företag 
Marknadsinformation gällande olika kunderbjudanden och räntesatser är idag 
lättåtkomlig och förhållandevis lika mellan bankerna (Lennander 2011). I allt större 
utsträckning konkurrerar bankerna med sina relationer till kunden, där den personliga 
kreditbedömningen blir ett bra tillfälle för försäljning av andra bankrelaterade 
tjänster (Bjerkesjö et al. 2011). Exempelvis erbjuder vissa banker olika försäkringar 
kopplat till företagaren och verksamheten. Lennander förklarar att samma regler 
gäller beträffande bankernas verksamhet, de har alltså enligt lag möjlighet att 
konkurrera om alla banktjänster. Svenska Bankföreningen (2014) understryker 
därmed Finansinspektionens och Riksbankens ansvar som inkluderar att kontrollera 
bankernas arbete, så förordningar och regler följs vilket upprätthåller Sveriges 
finansiella stabilitet.  
 
Kreditmarknadens lån, beskriver Bjerkesjö et al. (2011), kompletterar andra 
kapitalförsörjningsformer då lånen grundar sig på en säkerhet, även kallad fordran 
vid händelse av konkurs. Bjerkesjö et al. menar att lån skiljer sig från andra 
kapitalfinansieringar då kreditgivare har ett större behov att minska sin risk gentemot 
den som bidrar med exempelvis ägarkapital. Detta förklaras genom att ägarkapitalet 
kan balansera hela risken mot potentiell vinst, medan ett lånekapital ifrån 
kreditgivaren på banken endast kan balanseras mot en del av vinsten i form av ränta. 
Bankernas räntesättning av inlåning och utlåning styrs av de räntor som råder på 
penningmarknaden. Andra faktorer som påverkar räntenivån är låntagarens 
kreditvärdighet, bankens finansieringskostnad, risken i åtagandet och konkurrensen 
mellan kreditinstitut och existerande spar- och låneformer.  

3.1.2 Kreditprövning 
Vid en kreditbedömningsprocess av ett nystartat företag samlar kreditgivaren 
värdefull information kring företagets säkerheter, återbetalningsförmåga och 
framtida marknadsförutsättningar som sammanställs i ett beslutsunderlag (Bjerkesjö 
et al. (2011). Av 8 kap. 1 § bank- och finansieringsrörelselagen, framgår det att 
kreditgivare skall göra en kreditprövning innan kredit beviljas i syfte att uppskatta 
risken med affären. Denna bestämmelse menar Lennander (2011) gäller all kredit. 
                                                
3 Svenska Bankföreningen är branschorganisation för banker. I rollen som samordnare ska de ge 
bankerna rätt förutsättningar att erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga finansiella produkter. 
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I kravet för god kreditgivningssed inkluderas det att: ”kreditgivaren skall göra en 
omsorgsfull och noggrann kreditprövning” (2011, s. 25). Kreditgivare bör även 
informera kredittagaren om kreditavtalets ekonomiska konsekvenser så personen kan 
avgöra om det passar rådande behov och ekonomisk situation. Bjerkesjö et al. (2011) 
menar att det huvudsakligen är två faktorer som styr kreditgivningen till företag, 
oavsett verksamhetsinriktning och företagsstorlek: risken för konkurs 
(återbetalningsförmåga) och risken vid konkurs (säkerheter).  

3.1.3 Återbetalningsförmåga 
En kreditgivares analyser syftar till att minska osäkerheten kring en kunds 
återbetalningsförmåga. Andersson (2001) menar att kreditgivarens beslut innebär två 
risker; att bevilja kredit till en kund med betalningsoförmåga, samt att neka kredit till 
en potentiell framgångsrik återbetalande kund. En kredit får enligt Lennander (2011) 
endast beviljas ”om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda”. 
Bjerkesjö et al. (2011) beskriver att det vid kreditgivarens bedömning av ett företags 
återbetalningsförmåga därför ingår att beräkna olika ekonomiska nyckeltal. Dessa 
baseras på kända fakta om företaget, skattningar av kassaflödet och omsättningen.  
 
Om ett företag saknar historik kan banken även göra en bedömning av affärsplanen, 
där företagets marknadsförutsättningar främst tas i beaktning (Bjerkesjö et al. 2011). 
För att uppskatta den verkliga företagsrisken räcker inte affärsplanen till menar 
Ferrary (2003), då bankens företagsrådgivare ser bedömningen av entreprenören som 
minst lika viktig. Bjerkesjö et al. tillägger att entreprenörens förmåga att förklara och 
presentera verksamhetens hållbarhet är centralt för bedömningen av 
återbetalningsförmågan. Bankerna sammanställer all information i ett credit scoring-
system4 (Bjerkesjö et al. 2011), där systemet återger en riskklass för varje kund. 
Kreditgivaren kan därefter behöva koppla någon form av säkerhet till lånet. 

3.1.4 Säkerhet 
En kreditgivare vill vanligen att en kredittagare ordnar någon form av säkerhet för 
sin skuld. Bjerkesjö et al. (2011) beskriver att säkerheten kan ses som en prioriterad 
fordran vid händelse av betalningsoförmåga. Lagstiftningen om säkerhet (8 kap. 1§ 
bank- och finansieringsrörelselagen) har under åren omarbetats, där kreditgivarens 
roll inkluderar att pröva risken för de förpliktelser som ingår i kreditavtalet. En 
bedömning av kredittagarens ekonomiska situation blir därför nödvändig, men hur 
vet företagare vad som får ingå i det ekonomiska värdet? Vad som får ingå i det 
ekonomiska värdet baseras på förmånsrättsanordningens rangordning av säkerheter. 
Som allmän riktpunkt förklarar Lennander (2011) att allt som har ett ekonomiskt 
värde skall kunna utnyttjas som säkerhet.  

Bjerkesjö et al. (2011) skriver att säkerheter i idealfallet förbinds till ett företags fasta 
tillgångar. När ett företag saknar tillgångar kan däremot säkerheten kopplas till 
privata företagsägaren. Har kredittagaren en fast egendom kan denna pantsättas 
genom ”panträtt i fast egendom”, vilket Lennander (2011) beskriver som en god 
säkerhet för banken. Det är när ett företag försätts i konkurs som säkerheternas 
primära syfte uppmärksammas. I förmånsrättslagen (FRL) (1970:979) återges 
utförligare de två säkerhetsrätterna allmän och särskild förmånsrätt, som redogör för 
borgenärers turordning av återbetalning samt säkerhetsrätternas inbördes ordning. 
                                                
4 Scoring - Standardiserad form av kreditgivning (Bjerkesjö et al. 2011) 



 

11 

3.1.5 Kreditavtalet 
Lennander (2011) förklarar att ett avtal mellan parterna kreditgivare och kredittagare 
ofta grundas på en skriftlig förbindelse, skuldebrev eller mer vanligt förekommande 
kreditavtal. En vanlig indelningsgrund för kredit är:  
• Kreditetens längd (korta, medelfristiga och långa krediter) 
• Ändamålet med krediten 
• Säkerhetsobjektet (borgenskredit) 
 
Den så kallade kvalitativa delen av kreditbedömningen inkluderar företagets 
affärsidé och information om företagaren/ledningen. Bjerkesjö et al. (2011) beskriver 
att den kvalitativa delen är av betydelse i bankens individuella bedömning av varje 
enskilt företag då informationen berör: ”företagets framtida förmåga att fullfölja 
kreditavtalet […]” (2011, s.25). Andersson (2001) framhäver även att referenser från 
tidigare arbetsgivare och certifikat kan ses som objektiva mått, då 
bakgrundsinformation om företagaren i en studie av Cooper (1993) visat sig vara en 
signifikant indikator för nya företags överlevnad och tillväxt. 

Andersson (2001) förklarar att kreditgivaren sålunda förmås bedöma tvetydiga 
uppgifter om ledningen eller entreprenörens personlighet (kan även vara företagets 
representant som möter kreditgivaren). Inför upprättandet av kreditavtalet menar 
Andersson att kreditgivaren även bör utgå ifrån företagets marknadsförhållanden, 
exempelvis genom utvärdering av prognoser då dessa avspeglar företagets förmåga 
att hantera förändringar i miljön eller konkurrenssituationen. Anledning till att 
kreditgivaren insamlar varierande typ av information är enligt Andersson för att 
eftersträva en helhetsbild av företaget, där den individuella bedömningen underlättas 
av mängden och kvaliteten i den information som företaget gör tillgänglig för 
banken. 

3.1.6 Informationsasymmetri 
Ferrary (2003) fastställer att det föreligger en informationsasymmetri mellan bank 
och låntagare, men att detta är något som bankerna försöker reducera i syfte att 
minska risken. Bankernas kreditgivning innebär ett risktagande som grundas på att 
fastställa ett finansiellt krav, att kredittagaren kan betala sina skulder. Lönsamheten i 
bankerna kan således hänföras till riskbedömningens kvalité och fordringars 
tillförlitlighet. I likhet med utlåning till andra ekonomiska aktörer är utlåning till små 
företag emellertid ett beslut som Andersson (2001) konstaterar involverar 
asymmetrisk information och risktagande. Informationsasymmetri kan enligt Curado 
et al. (2011) uppstå på grund av en bristande redovisning av intellektuellt kapital, då 
företags risk kan uppskattas högre av finansiärer på grund av inkorrekt värdering, 
som resulterar i högre kostnad (ränta) för ett företag att erhålla finansiella medel.  
 
Ett exempel på informationsasymmetri som kan uppstå i kreditbedömningsprocessen 
sker när företagaren medvetet överskattar ett företags ekonomiska lönsamhet 
gentemot kreditgivaren. Andersson (2001) menar att bankerna ställs inför 
komplexiteten att observera företagarnas beteende, avsikter, och incitament i 
nuvarande och framtida verksamhetsutveckling. Curado et al. (2011) beskriver att 
visualiseringen av ett företags intellektuella kapital är av betydelse för att företagets 
risk ska reflektera marknadsvärderingen, och att det i sin tur reducerar 
informationsasymmetrin till övriga aktörer på marknaden.  
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Curado et al. påpekar att verksamma personer inom företaget kan få en mer precis 
bild och förståelse av det immateriella i företaget som avspeglar vad företaget har för 
framtida möjligheter. Andersson (2001) beskriver att det även kan uppstå en omvänd 
asymmetri i informationen mellan interna och extern intressenter, då kreditgivare 
exempelvis har mer erfarenhet av kreditbedömning och informationsbehandling. När 
en kreditgivare beviljat en kredit till ett företag som försatts i konkurs resulterar det i 
kreditförluster för banken. Detta får sannolikt tydliga effekter på enskilda 
kreditgivares framtida karriär, däremot menar Andersson att ett avslag på ett 
potentiellt framgångsrikt företag inte får lika tydlig effekt. 

3.2 Tjänstebaserade företag 
Företag erbjuder olika typer av produkter, där karaktären på produkten kan vara såväl 
tjänstebaserad som varubaserad. I kategorin tjänstenäring inkluderas exempelvis 
verksamheter inom varuhandel, utbildning, hälso- och sjukvård, transport och 
finansiella tjänster. Verksamt.se (2014) är ett samarbete mellan Bolagsverket, 
Skatteverket och Tillväxtverket vilka delar upp företag i två kategorier: tjänsteföretag 
och tillverkande företag. Tillväxtverket (2014) beskriver att uppdelningen i varu- 
respektive tjänsteproducerande företag görs utifrån SNI-klassificering5.  

Tillväxtverket skriver att tjänstesektorn motsvarar omkring 60 procent av Sveriges 
företag (Nyström 2014). Nilsson et al. (2010) påstår att produktionsföretag allt oftare 
erbjuder tillhörande tjänster så som service, som medfört en blandning av 
näringsgrenarna. Tillväxtverket (2014) förklarar att det över tid även skett en 
förskjutning av antalet anställda ifrån varuproducerande till tjänsteföretag. 
Tjänstesektorn blir allt viktigare menar Svenska handelsministern Ewa Björling, då 
sektorn sysselsätter 75 procent av Sveriges befolkning och står för omkring 70 
procent av landets totala BNP (Regeringen, 2014). Tillväxt har traditionellt sett 
fokuserat på indikatorer såsom försäljning och sysselsättning, dessa indikatorer 
begränsar enligt Alex och Guenther (2014) däremot makten att avslöja de 
bakomliggande processerna samt deras ömsesidiga beroende. 

3.3 Intellektuellt kapital  
Jacobsen et al. (2005, s.571) definierar intellektuellt kapital som: “All factors critical 
to an organization’s future success that are not shown in the traditional balance 
sheet”. Samlingsbegreppet intellektuellt kapital består av faktorerna/kategorierna 
humankapital och strukturella kapital. Edvinsson (1997) beskriver att intellektuellt 
kapital är centralt för ett företags utveckling och effektivitet, Bradley (1997 i 
Edvinsson & Malone 1997, s. xii) förklarar att: 
 

Intellectual Capital is not only useful for increasing efficiency, it represents 
assets which can be treated like any other. Intellectual Capital visualized and 
appropriately package provides a portfolio of new business assets that can be 
protected, branded and traded. For companies to succeed in the next century, 
they will have to find a way of managing the present by looking to the future 
rather than the past. Doing things inside old contexts will not be enough.  

 

                                                
5 SNI-klassificering är standarden för svensk näringsgrensindelning. Statistiska centralbyrån ansvarar 
för klassifikationen som görs utifrån företags ekonomiska aktiviteter, men Skatteverket ansvarar för 
inhämtandet av SNI-koder i samband med företagsregistreringen (SCB 2015). 
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Edvinsson (1997) och Ax et al. (2009) menar att det intellektuella kapitalet visar 
företags “mjuka” värden, som kan ses som dolda värden i företagets totala värde. 
Edvinsson och Malone (1997) beskriver i en metafor det intellektuella kapitalet som 
ett träd. Hela trädet motsvarar företagets totala värde, medan rotsystemet kan ses som 
det intellektuella kapitalet. Ax et al. (2009) skriver att skillnaden mellan marknads- 
och bokfört värde kan hänföras till intellektuellt kapital, som Edvinsson relaterar till 
Tobins Q6. Edvinsson och Ax el al. påvisar att det intellektuella kapitalet inte får 
redovisas i balansräkningen, och att kapitalet vidare kan delas in i de två kategorierna 
humankapital och strukturkapital. Strukturkapitalet kan förklaras som det 
medarbetarna lämnar när de går hem för dagen (Ax et al. 2009; Curado et al. 2011; 
Edvinsson 1997; Roos & Roos 1997). Ax et al. beskriver att indelning av kapitalen 
kan göras för att precisera det ovan nämnda dolda värdet. Indelningen av de två 
kategorierna presenteras i The IC rating model™, där strukturellt kapital vidare 
brutits ut i en intern och extern faktor. 
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Figur 1 The IC rating model™. Källa Jacobsen et al. (2005, s.572)  

Modellen i figur 1 illustrerar hur intellektuellt kapital kan delas in i tre 
underkategorier som benämns humankapital, organisatoriskt strukturkapital samt 
relations-strukturkapital. Enligt Jacobsen et al. (2005) avsåg modellen ursprungligen 
att användas för intern styrning, däremot har modellen även tillämpats i en fallstudie 
där motivet var att använda den för externt bruk genom rapportering. När modellen 
användes för externt bruk medförde det att fallföretagets intressenter fick ett ökat 
förtroende genom tydligare transparens för framtida potential, då styrkor och 
svagheter förtydligades (Jacobsen et al. 2005). De tre underkategorierna inom 
intellektuellt kapital betonar Jacobsen et al. bör kombineras vid tillämpning, och 
således inte brukas enskilt. Intellektuella kapitalets underkategorier beskrivs mer 
utförligt var för sig nedan.  

                                                
6 Tobins Q – Förhållandet mellan marknadsvärdet och bokfört värde (Edvinsson 1997). 
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3.3.1 Humankapital 
Jacobsen et al. (2005) beskriver att kärnan i det intellektuella kapitalet är 
humankapital, en term som kan utgöras av immateriella tillgångar såsom erfarenheter 
och kunskaper. Ax et al. (2009) menar att humankapital syftar på individuell förmåga 
hos medarbetarna. Enligt Jacobsen et al. existerar humankapital i olika nivåer inom 
organisationen, där både medarbetare och chefer förfogar över kapitalet. Dock görs 
en uppdelning av chefers och medarbetares humankapital då de påverkar 
intellektuella kapitalet på olika sätt, exempelvis har chefer ansvaret att förvalta och 
utveckla medarbetarnas kunskaper.  
 
Termen eller begreppet humankapital diskuteras även frekvent av andra forskare i 
olika forskningssammanhang, med individen som utgångspunkt. Edvinsson och 
Malone (1997) påvisar att humankapitalet innefattar all individuell kapacitet samt 
individens förmåga att utvecklas. Enligt Kennedy (1998) är det individers kompetens 
och prestation som är i fokus. Baron (2011) menar att begreppet humankapital utgörs 
av de tre aspekterna: individens talanger, kunskaper och erfarenheter. Humankapital 
sammanfattas av Aldisert (2002, s.3): ”Human capital is the collective skills and 
knowledge of a firm’s workforce”. 
 
Baron (2011) beskriver att humankapitalet påverkar företags produktivitet och att 
företag därmed bör översätta humankapitalet till organisatoriskt värde. Detta 
utvecklar Aldisert (2002) med att förklara att humankapitalet är en förutsättning för 
ökad produktivitet och lönsamhet inom företag, och därmed är humankapital centralt 
för organisationens värdeskapande. Individer inom organisationen har förmågan att 
fördela resurser och göra organisatoriska beslut, därmed betonar Curado et al. (2011) 
att humankapitalet är organisationers mest värdefulla tillgång. Även om mänskliga 
resurser är en förutsättning i dagens och framtida företag belyser Aldisert 
komplexiteten när det gäller att värdera mänskliga resurser. Komplexiteten beror på 
att mänskliga resurser inte kan ägas av företag samt att individerna är mänskliga 
varelser, vilket innebär att deras humör eller beteende kan variera från dag till dag. 
Varför företag inte kan äga humankapitalet är sålunda på grund av att det är något 
som är slutet till individerna. Aldisert beskriver att utmaningen avseende värdering 
av humankapital är att lyckas kvantifiera komplex data. Jacobsen et al. förklarar att 
även om humankapital utgör den mest betydande rollen i samlingsbegreppet 
intellektuellt kapital, bör företag inte bortse ifrån de strukturella kapitalens betydelse. 

3.3.2 Organisatoriskt strukturkapital 
Jacobsen et al. (2005) beskriver att det organisatoriska strukturkapitalet (se Figur 1, 
s.13) utgörs av interna faktorer såsom system och processer, vilka innehar 
funktionaliteten att göra de individuella kunskaperna (humankapital) till en 
organisatorisk kunskap. Skillnaden mellan det organisatoriska strukturkapitalet 
jämfört med humankapitalet ovan är att detta kapital kan ägas av företaget (Jacobsen 
et al., 2005). Humankapital delades tidigare in i två delar, som Jacobsen et al. även 
förklarar att det organisatoriska strukturkapitalet kan kategoriseras utifrån. De två 
kategorierna är processer och intellektuella egenskaper. Processer menar Jacobsen et 
al. är inriktat på företags aktiviteter, exempelvis marknadsförings- och 
rekryteringsprocesser men även IT-system och organisationens administration.  
Intellektuella egenskaper är enligt Jacobsen et al. ett företags varumärken, licenser 
och patent.  
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Inom ramen för organisatoriskt strukturkapital inkluderas även graden av 
organisationens centraliserade eller decentraliserade utformning (Jacobsen et al. 
2005). Utöver det organisatoriska strukturkapitalet som syftar på interna faktorer 
finns även ett externt relations-strukturkapital. 

3.3.3 Relations-strukturkapital 
Externa faktorer som påverkar intellektuella kapitalet kategoriserar Jacobsen et al. 
(2005) under namnet Relations-strukturkapital (se Figur 1, s.13). Kundlojalitet och 
varumärkets rykte är exempel på externa faktorer som inkluderas. Curado et al. 
(2011) diskuterar relationskapitalet utanför ramen av strukturellt kapital. När det 
relationella kapitalet beskrivs som en tillgång kan det ses som ett internt såväl som 
ett externt socialt kapital: ”Relational capital is an asset that resides in the social 
relations and networks among individuals, communities, or society” (Curado et al. 
2011, s.1083).  
 
Även Roos och Roos (1997) diskuterar det relationella kapitalet utanför strukturellt 
kapital, och benämner det som ett kund- och relationskapital. Det relationella 
kapitalet var i Roos och Roos studie av små- och medelstora företag i norra Europa 
den mest betydande faktorn för ett företags framgång. En betydande relation 
understryker Ax et al. (2009) är ett företags kundkontakt gentemot samarbetspartners 
och leverantörer. Roos och Roos tillägger även att investerare och kunder bör 
återfinnas inom ramen för det relationella kapitalet. 

3.3.4 Affärsplan (Business Recipe) 
Ett ”Business recipe” är ett kvitto på ett företags strategiska planering (Jacobsen et 
al. (2005). I planeringens ska strategier inom differentiering, kortsiktig och långsiktig 
målsättning och omvärldsanalys inkluderas. I studien är kvittot översatt till 
affärsplan. Stensson (2009, s.17) fastslår att affärsplanen: ” […] presenterar 
affärsidén och det blivande företaget i både ord och siffror”. I grunden syftar 
affärsidén till att förklara vad företaget ska tjäna pengar på (Ax et al. 2009). ALMI 
(2015) skriver att affärsplanen är ett dokument som företag behöver inför kommande 
förhandlingar med finansiärer och andra intressenter, då den ska beskriva företagets 
plan för framtiden. Affärsidén ska därför presentera vad företaget bedriver för 
verksamhet och vad den avser att göra i framtiden.  
 
I grunden syftar affärsidén till att förklara vad företaget ska tjäna pengar på (Ax et al. 
(2009), idén ska således presentera vad företaget bedriver för verksamhet och vad 
den avser att göra i framtiden. Utöver affärsidé ska affärsplanen enligt Stensson 
innehålla strategi, vision, mål, budgetar, omvärldsanalys (marknadsplan) etc. Även 
Jacobsen et al. (2005) skriver att affärsplanen bör innehålla en strategi, 
omvärldsförhållanden samt en vision och affärsidé. Genom att definiera delarna 
menar Jacobsen et al. att det medför en förenkling av fastställande gällande vilken 
roll intellektuellt kapital ska utgöra i verksamheten. Jacobsen et al. poängterar att 
affärsplanen är en förutsättning för intellektuella kapitals potential inom 
verksamheten. 
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3.4 Företagsresurser i redovisningen 

3.4.1 Redovisningsformer 
Redovisning förekommer främst i två former: som intern eller externredovisning. 
Den interna redovisningen avser att insamla och redovisa information (finansiell och 
icke-finansiell) för interna intressenter (Ax et al. 2009). Internredovisning styrs inte 
av lagstiftning då det är företaget själv som väljer vad som ska presenteras internt. 
Externredovisning grundas däremot på historiska värden och tillskillnad från den 
interna redovisningen styrs den till stor del av gällande lagstiftning. Arvidson et al. 
(2010) menar att externredovisning är en standardiserad redovisningsform som avser 
att förenkla för externa intressenter. Exempelvis baserar kapitalplacerare och 
kreditgivare sina ekonomiska beslut utifrån bland annat externredovisningens 
historiska information. Inom ramen för externredovisning ingår det bland annat att 
upprätta en balansräkning.  

3.4.2 Balansräkningen 
Balansräkningen syftar till att uppvisa en ögonblicksbild över ett företags 
ekonomiska ställning (Arvidson et al. 2010). Grundregeln enligt bokföringsnämnden 
(BFN) är att företaget måste äga resursen för att få redovisa den som en tillgång i 
balansräkningen. BFN (2014, s.30) redogör för balansräkningens innehåll i 
Årsredovisningslagen 3 kap. 1 §: ”Balansräkningen skall i sammandrag redovisa 
företagets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på 
balansdagen. Ställda panter och ansvarsförbindelser skall tas upp inom linjen”.  
Exempel på vanligt förekommande företagsinvesteringar som inte får inkluderas i 
balansräkningen är utbildning av personal och kundrelationer (Ax et al. 2009). FAR 
Online (2015a) redogör för vad som avses med en tillgång genom två kriterier. 
Första kriteriet innebär att resursen ska förväntas generera framtida ekonomiska 
fördelar. Det andra kriteriet är att resursen ska kontrolleras av företaget.  
 

 
Figur 2 Egen modell av balansräkningen 

I figur 2 har vi ställt samman de delar som ingår i en balansräkning. Inom företag 
benämns tillgångar olika beroende på dess karaktär. Särskiljningen av anläggnings- 
respektive omsättningstillgångar förklaras av BFN (2014, s.68) genom 
Årsredovisningslagen 4 kap. 1 § första stycket: ”Med anläggningstillgång förstås 
tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Med 
omsättningstillgång förstås annan tillgång”. Arvidson et al. (2010) påtalar att det 
inom ramen för anläggningstillgångar återfinns materiella tillgångar (ex. inventarier 
och maskiner), finansiella tillgångar (ex. värdepapper och långfristiga fodringar) 
samt immateriella tillgångar. 
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3.4.3 Immateriella tillgångar 
Edvinsson och Malone (1997) förklarar att immateriella tillgångar medför ett värde 
till företag, dock utan fysisk existens. Det är främst när förtaget säljs som 
immateriella tillgångarna brukar värderas. Därmed beskrivs tillgången ofta vara av 
långsiktig karaktär. Kriterierna för att något ska få redovisas som immateriell tillgång 
i balansräkningen är enligt FAR Online (2015a) att anskaffningsvärdet på tillgången 
ska kunna värderas på ett tillförlitligt sätt, och att framtida ekonomiska fördelar ska 
kunna anknytas till den specifika tillgången. BFN (2014) beskriver att följande 
immateriella anläggningstillgångar får redovisas i balansräkningen: 
1. Patent, koncessioner, varumärken, licenser och liknande rättigheter. 
2. Hyresrätter och liknande rättigheter. 
3. Goodwill och förskottsbetalningar i form av förvärv, handpenning och deposition. 
 
Immateriella tillgångar kan enligt Sullivan och Sullivan (2000) och Curado et al. 
(2011) relateras till begreppet Intellektuellt kapital, då båda är av icke-fysisk 
karaktär. FAR Online (2015b) påvisar att det strukturella kapitalet (inom 
intellektuellt kapital) uppnår ovan nämnda kriterier och får därigenom redovisas som 
en immateriell tillgång. Intellektuellt kapital utesluts därmed i traditionella 
redovisningen och finansiella kontexten (Sullivan & Sullivan 2000). Genom att 
åskådliggöra intellektuellt kapital menar Curado et al. att företag kan erhålla 
gynnsamma effekter kring arbetet med kunskapsresurser och värdeskapandet inom 
organisationen. Trots möjligheterna poängterar Curado et al. att tvivel kvarstår 
gällande redovisning av intellektuellt kapital, eftersom företaget inte äger samtliga 
resurser, exempelvis anställda och dess tillhörande nätverk.  
Även om det framställts ett flertal olika modeller för att uppvisa och bearbeta ett 
företags intellektuella kapital, finns det fortfarande inte en standardiserad metod 
(Sydler et al. 2014). 

3.4.4 Ekonomistyrningens faktorer 
Likt den interna redovisningen beaktar även ekonomistyrningen både finansiell och 
icke-finansiell information. Den huvudsakliga skillnaden är att ekonomistyrning 
eftersträvar att påverka verksamheter genom att uppnå ekonomiska mål (både 
finansiella och icke-finansiella). Ax et al. (2009) påtalar att intresset för mätning av 
icke-finansiella aspekter har ökat inom ekonomistyrningen och att detta resulterat i 
flertalet modeller i egenskap av intellektuellt kapital och balanserade styrkort (BSC). 
BSC inkluderar både finansiella och icke-finansiella faktorer och prestationsmått 
(Kennedy 1998). BSC huvudsakliga funktion är att få det kortsiktiga operativa 
arbetet kopplat till företagets strategi och vision, genom att kommunicera strategin 
och visionen (Ax et al). BSC utgår från fyra perspektiv:  
1. Interna företagsprocesser  
2. Lärande och tillväxt  
3. Kunder 
4. Finansiellt 
 
BSC är därmed ett styrverktyg som kan öka förståelsen för immateriella tillgångar. 
Ax et al. (2009) och Kennedy (2003) samt Edvinsson (1997) gör en koppling mellan 
BSC och Business Navigator, och framhåller att det finns likheter mellan 
modellernas kategorier/faktorer. Business Navigator är en modell för intellektuellt 
kapital och enligt Ax et al. finns det tydliga likheterna mellan kategoriernas 
inriktning i BSC och Business navigator.  
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I BSC benämns kategorierna som perspektiv, medan de i Business Navigator 
beskrivs som olika fokusområden. Ax et al. (2009) skriver att arbetssätten med 
modellerna har vissa likheter. Även om likheterna är ett faktum konstaterar 
Edvinsson (1997) att det föreligger skillnader då bland annat fler fokusområden 
beaktas i navigatorn. 

 
Figur 3 Omarbetad modell av ”Skandia Navigator”. Källa Edvinsson och 

Malone (1997, s.68)  

Edvinsson och Malone (1997) förklarar att modellen ”Skandia Navigator” består av 
fem olika fokusområden med tre olika tidsperspektiv (se Figur 3 ovan). Intellektuellt 
kapital motsvarar värdet idag och imorgon (internredovisning och ekonomistyrning). 
Finansiellt fokus avser historiskt material (externredovisning) där bland annat 
företagets balansräkning inkluderas. Utöver de olika fokusområdena beaktar även 
modellen den externa miljön runt ett företag. Roos och Roos (1997) förklarar att 
navigatorn syftar till att hantera och visualisera intellektuellt kapital, som är 
modellens huvudsakliga funktion. Navigatorn har tillämpats i praktiken av Skandia 
under 90-talet, där den återfanns i organisationens årsredovisning (Edvinsson & 
Malone 1997). Intellektuellt kapital har därmed två olika användningsområden för 
organisationer (Ax et al. 2009), då kapitalet tillämpas både inom 
verksamhetsstyrning och som extern rapportering.  

3.5 Sammanfattning  
Ett hinder för innovation i svenska företag kan härledas till brist på finansiering och 
andra resurser (Nyström 2014). När det gäller införskaffning av externt finansiellt 
kapital finns det idag ett flertal olika aktörer att vända sig till, där banken är den 
primära finansieringskällan för mindre företag (Meyer 1998; Nyström 2014). Då 
omkring 60 procent av samtliga företag enligt Tillväxtverket (2014) klassificeras 
inom tjänstesektorn argumenterar flertalet författare, däribland Lindelöw Danielsson 
(2003) och Curado et al. (2011) att utvecklingen mot en tjänsteekonomi medfört att 
personalens roll i dagens företag förstärkts. När företags konkurrenskraft mestadels 
utgörs av sin personal, argumenterar Lindelöw Danielsson och Curado et al. för att 
personalen sålunda är företagets viktigaste resurs. Roos et al. (1997) tillägger att utan 
individer i företag sker ingen utveckling. Problematiken med värderingen av företags 
immateriella tillgångar har samtidigt fått en alltmer central roll i vårt tjänsteintensiva 
samhälle. Sullivan och Sullivan (2000) och Ax et al. (2009) betonar att 
redovisningen inte speglar dagens tjänsteföretags verkliga värde, därmed kan detta 
leda till att företagen erhåller ett missvisande underlag att presentera för potentiella 
finansiärer och kreditgivare.  
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4 Undersökning av bankernas kreditbedömning 

Studien avser att iaktta likheter och skillnader i bankernas bedömning av 
kreditsökande nystartade tjänsteföretag. Därmed var fokus inte att kritisk granska 
bankernas enskilda kreditbedömning utan snarare att generera en aktuell bild av 
tjänsteföretags förutsättningar. Det är ett medvetet val att anonymisera bank och 
respondent i kommande sammanställning av intervjuerna, då bankernas enskilda syn 
på bedömning av ett företag inte ska påverka potentiella företagskunders val av bank 
(respektive bank har anonymiserats från A-E). Det väsentliga för studien var inte att 
presentera vilken bank som sade vad, utan istället mer övergripande sammanställa 
intervjumaterialet.  
 

Tabell 2 Bankerna på Gotland. Egen sammanställning 

De fem banker som ingår i undersökningen presenteras i tabell 2 ovan. Bankerna har 
olika inriktningar avseende företagsstorlek. Respondent A och B menar att respektive 
bank inriktar sig mot mindre företag, medan Bank D främst fokuserar på större 
företag. Övriga banker har inte någon speciell inriktning gällande företagsstorlek. 
Kommande avsnitt är strukturerat enligt en tematisk ordning som följer den 
teoretiska referensramens huvudrubriker. Respektive tema har vidare brutits ner till 
fråga för fråga presentation, där intervjuguiden (bilaga B) var utgångspunkten. 

4.1 Bankernas kreditbedömningsprocess 
Samtliga banker påtalar att finansinspektionens lagar och regler är grundläggande vid 
bedömningen av företag, oavsett företagstyp. Utefter myndighetens direktiv utformas 
sedan respektive banks kreditpolicys. Respondent Bank A säger att behovet av 
kapital kan se olika ut mellan företag. Respondenten på Bank B utvecklar detta med 
förklaringen att det främst är företag i en expanderingsfas som är i behov av 
finansiella medel för att möjliggöra tillväxten. 
 
Vem beviljar kreditbeslut? 
 
I regel fattas alla kreditbeslut av minst två personer på respektive bank. Undantag är 
Bank C, där alla beslut fattas av en regionalt ansvarig person. Bank D särskiljer sig 
också då de erbjuder mindre företagskrediter direkt via Internet. Beroende på belopp 
och komplexitet kan beslutsunderlaget komma att granskas på ytterligare nivå. Dessa 
nivåer skiljer sig mellan bankerna som presenteras utförligare på nästa sida. 
 
 

Marknaden på 
Gotland Bank A Bank B Bank C Bank D Bank E 

Kredit 
företagskunder 

JA 
 

JA 
 

JA 
 

JA 
 

JA 
 

Totalt antal 
anställda 28st 19st 9st 7st 34st 

Anställda mot 
Företag 4st 6st 2st 3st 14st 
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• Bank A – Den personliga beviljandegraden tycks särskilja bankens arbete kring 
beslut, däremot kräver större krediter alltid en dualitet i beslutet. Bankens 
kreditkommitté arbetar främst med att kvalitetsgranska alla beslut, medan de 
andra bankernas kreditkommitté agerar beslutsfattare. 

• Bank B – Beslutsfattandet delas in i tre nivåer, där första nivån (lägre 
kreditbelopp) beviljas av minst två handläggare. Nästa steg är att beloppet kräver 
granskning av den lokala kreditkommittén (gäller dock alla nystartade företag). 
Tredje nivån är att beslut fattas av organisationens centrala kreditkommitté med 
säte i Stockholm.  

• Bank C – Företagskrediter beviljas av en ansvarig beslutsfattare för respektive 
region.  

• Bank D – De flesta beslut beviljas på lokala kontoret av minst två handläggare. 
Vid större beslut fattas dessa av en regional kreditkommitté. 

• Bank E – Kreditbeslut fattas av minst två personer. Besluten styrs av 
befogenhetsnivåer som grundas på erfarenhet, kompetens och komplexitet i 
enskilt fall. 

 
Beskriv första momentet i er kreditbedömningsprocess, i synnerhet gentemot företag? 
 
Det första steget i processen är enligt samtliga banker ett personligt möte, som syftar 
till att bilda sig en uppfattning om företagsledarna/ägarna där förtroendet till 
kreditsökande företaget är centralt. Det personliga mötet kan dock skilja sig mellan 
bankerna, där fyra av de fem respondenter beskriver att mötet sker på det lokala 
kontoret.  
 
På Bank D kan första mötet ofta genomföras på plats (ute hos kund). Anledning till 
detta är för att det skapar en mer rättvisande bild av verksamheten, framförallt för 
tjänsteföretag: ”ett tjänsteföretag kan man enkelt få en bild av på plats”. För Bank B 
är första mötet rent informativt (utbildningssyfte), med undantag för vissa företag 
som är väl förberedda. Respondent Bank D upplever snarare att nya företagskunder 
”har relativt bra material med sig inför en kreditbedömning, som kreditgivare och 
företagare tillsammans går igenom vilket förutsätter en fungerande dialog”. 
 
När det gäller att förklara syftet med mötet skiljer svaren sig åt en del. Tre av 
respondenterna (Bank B, Bank D och Bank E) betonar att syftet med mötet är att lära 
känna personerna bakom företaget. Bank E vill främst: ” […] bilda sig en 
uppfattning om deras bakgrunder (erfarenhet och kompetens)”. Två av respondenter 
(Bank B och Bank D) tillägger att den personliga känslan är betydande för att bilda 
sig en uppfattning kring enskilt falls omständigheter. Respondenten på Bank D 
förklarar: “om man inte lyckas få ner känslan, och inte heller har en föredragning så 
får du aldrig fram den där känslan, och då kan företagaren riskera att få ett avslag 
fastän idén har en bäring och en förutsättning”. Ett avslag ifrån banken menar 
respondent E däremot inte är samma sak som att banken inte tror på idén. 
 
Respondent E beskrev att ett kundmöte ger en möjlighet att delge råd och tips, men 
samtidigt krävs ett väl fungerande samspel med kunden. Nummer ett i 
kreditgivningen är enligt Respondent C en granskning av ägare- och informationsrisk 
(analys av ägarbild och affärsidé). Kreditgivaren eftersträvar därmed att ska skapa 
sig en så tydlig bild av ägarna som möjligt. 
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På fyra av bankerna (Bank A, Bank B, Bank D och Bank E) beskrevs det att 
företaget inför första mötet bör presentera en tydlig affärsplan. Respondent D anser 
att ”vi måste förstå vad de behöver, och att företaget också förstår vad banken har för 
roll”. Bankerna lyfter fram olika komponenter i affärsplanen exempelvis förklarar 
Bank A:s respondent att den bör innehålla en resultat- och balansbudget, medan 
respondent E även betonar SWOT-analysen (styrkor, svagheter, hot och möjligheter). 
Bank B:s respondent menar att en likviditetsplan och budget (på kort och lång sikt) 
fungerar som ett informativt material då företagets kassaflöde kan avspegla behovet 
för när pengarna egentligen behövs. 
 
Vilken betydelse har de finansiella faktorerna/tillgångarna för ett nystartat företag? 
 
Alla respondenterna beskriver att ett företags återbetalningsförmåga är central. Bank 
A:s respondent återger att ”företaget ska kunna betala för sig” genom att exempelvis 
uppvisa ett rapporterat positivt kassaflöde. Precis som en privatekonomi gäller det att 
ha likvida medel över när samtliga kostnader och utgifter är betalda. Ett nystartat 
företag som saknar finansiell historik bedöms av Bank E istället utifrån företagets 
framtida förutsättningar, exempelvis budget och prognoser. Respondenten på Bank D 
förklarar att nystartat företag även kan utgöras av en befintlig verksamhet som 
tillsatts nya ägare, och därigenom har företaget en historik att falla tillbaka på, medan 
ett företag startat från grunden återges mycket svårare att bedöma. 
 
Hur bedömer (ev. beräknar) ni ett tjänsteföretags risk vid kreditgivning? 
 
Samtliga respondenter förklarar att banken eftersträvar lågt risktagande vid kredit. 
Riskbedömningen är enligt Bank E:s respondent betydande redan i första mötet med 
kund, då aktuella frågan är vem som ska ta vilken risk? Respondenten betonar vikten 
av att se över detta, då det handlar om vem som eventuellt inte får tillbaka pengarna. 
Respondenten E tillägger att ägarna till företaget ska ta riskerna, då ägarna erhåller 
avkastning. Centralt för samtliga bankers riskbedömning beskrivs vara ett företags 
återbetalningsförmåga, där respondent B påvisar att förhållandet till storleken på 
krediten avgör risken.  
 
Exempelvis medför en låg marginal mellan återbetalningsförmåga och storlek på 
krediten att bankens risk ökar. Bank E:s respondent belyser riskbedömningens 
innebörd, då processen är avgörande för kreditbeslut. Tre av bankernas respondenter 
(Bank A, Bank B och Bank C) förklarade att den lokala kännedomen spelar in i 
bedömningen. Bank A:s respondent betonar att: ”få branscher är riskfria”. Samtidigt 
kompenserar inte banken en högre risk med en högre ränta: ”vi är ingen riskkapitalist 
eller investerare, utan vi är kreditgivare”.  
 
Respondent A beskrev att varje lokalt kontor ska ha kännedom och god överblick 
över dess verksamhetsområde. Bank A:s respondent tillägger att riskbedömning även 
kan inkludera granskning av eventuell nyckelperson i företaget, hur beroende är 
företaget av personen, vad är företaget utan den personen? Tre av bankerna 
diskuterade olika riskskalor. Bank B ”riskklassar” företag i en sjugradig skala, där 
siffran ett motsvarar den lägsta riskklassningen. Även på Bank A bedöms risken 
utifrån en skala, däremot återgavs inte intervallet.  
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Bank C:s digitala verktyg (sexgradig skala) beräknar en rating på företag, som sedan 
styr hur mycket kapital kreditgivaren ska allokera samt priset på krediten (ränta) som 
företagskunden erbjuds. Ratingen består till 70 procent av finansiella nyckeltal och 
övriga 30 procent representerar de ”mjuka” omvärldsfaktorerna. Respondent C 
tillägger: ”Det viktigaste är fortfarande marknadsförhållandena och ägarna”.  
 
Ett företag som identifierat eventuella risker och presenterar detta för banken har 
enligt respondent A en bättre förutsättning vid kreditgivning. Även på Bank D 
betonas vikten av att företagaren själv är medveten om riskerna, vilket förutsätter en 
öppen dialog mellan kredittagaren och kreditgivare. Respondent E påtalar att krediter 
medför en risk för såväl banken som för privatpersonen bakom företaget. Eftersom 
bankens kreditgivning inkluderar ett ansvar, att inte låna ut pengar till en ohållbar 
idé, då såväl banken och privatpersonen förlorar på det. Respondent B tillägger att 
beräkning av risk för nystartade företag är den svåraste kreditbedömningen, då 
tidigare erfarenheter är av stor betydelse för beslutsfattandet. 
 
Hur bedömer ni tjänsteföretags säkerheter vid kreditgivning? 
 
Synen på säkerheters roll vid kreditgivning mot företag skiljer sig mellan 
respondenterna. Respondent A och D menar att pantbelåning inte är något bankerna 
bör tillämpa vid företagskredit. Respondent C förklarar att pantbelåning kommer 
betydligt längre ner på listan i bedömningen av säkerheter. Bank B:s respondent 
beskriver att den ”säkraste” säkerheten är om företaget äger en fastighet eller 
pantsätter en privat bostad. Respondenten tillägger att det annars kan uppstå problem 
kring vilka säkerheter banken erhåller från ett nystartat tjänsteföretag. Bank E:s 
respondent förklarar att uttag av säkerheter inte är en situation varken bank eller 
kund föredrar och därför ligger fokus på att se till att återbetalningsförmågan är god. 
Respondent B förklarar att mjuka värden inte kategoriseras som säkerhet, utan de har 
snarare funktionen att täcka upp för de säkerheter som banken inte har.  
 
Tre av bankernas respondenter (Bank A, Bank B och Bank C) påtalar problematiken 
kring att erhålla säkerhet ifrån tjänsteföretag, där Bank A:s respondent förklarar att: 
”Vi lånar inte ut pengar utan säkerhet vilket medför en problematik för tjänsteföretag 
där anställda är resursen och tillgången”. Respondent C tillägger att säkerhetstyperna 
skiljer sig mellan tjänsteföretag och tillverkande företag, däremot granskas 
företagstyperna på samma sätt i kreditbedömningsprocessen. Borgen som en säkerhet 
diskuterades av två banker. Respondent B beskrev att borgen fungerar som en typ av 
säkerhet, eftersom företagsägaren inte hur som helst kan sälja företaget, utan är 
knuten till det lånade kapitalet. Bank C:s respondent redogjorde för att borgen 
antyder företagarens egen tro på affärsidén, varför ska banken vilja finansiera 
verksamheten om inte företagaren själv tror på sin idé? 
 
Vet du om kreditbedömningsprocessen skiljer sig åt mellan era kontor i Sverige? 
 
Samtliga respondenter beskriver att respektive bank har system och finansiella 
riktlinjer som ska efterföljas oberoende vart kontoret finns beläget i Sverige. Fyra av 
fem bankers respondenter menar att bedömningen däremot kan skilja sig mellan 
kontoren. Undantaget är Bank A, då samtliga kontor förhåller sig till de centralt 
bestämda riktlinjerna för företagskreditgivning som framhålls vara ”strikt 
centraliserade”.  
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Lokala skillnader kan förekomma menar respondenterna D och E, då den mänskliga 
faktorn påverkar varje enskild bedömning. Utgångspunkten på Bank C är att alla 
kontor ska tillämpa samma dokument vid bedömning, men att det ändå kan 
förekomma en regional skillnad, som är följden av kulturella och marknadsmässiga 
skillnader i landet. Även på Bank B beskrivs samtliga medarbetare arbeta i samma 
kreditbedömningssystem. Respondenten förklarar att eventuella skillnader i 
bedömningen är en konsekvens av vilken bransch och säsong som företaget ansöker 
om kredit. Detta kan sålunda försvåra bedömningsprocessen vissa årstider på 
Gotland, då flertalet marknader är säsongsbetonade. 
 
Har ni en utarbetat modell eller ett verktyg för denna process? 
 
Samtliga banker sammanställer erhållen information ifrån kreditsökande företag i ett 
kredit PM, som sedan matas in i ett digitalt framställt analysverktyg. Respondent D 
poängterar att de aldrig tar ett beslut genom att enbart sitta och diskutera, utan att det 
alltid skrivs ett kredit PM “så att formalia är på plats när vi tar ett beslut“. 
 
Hur är verktyget/modellen utformad? 
 
Bankernas datasystem (verktyg) skiljer sig åt, utifrån vilka parametrar som 
inkluderas och bedöms. Bank A:s verktyg analyserar det ansökande företagets 
resultaträkning och balansräkning, i syfte att framställa nyckeltal. Verktyget beskrivs 
användas på såväl nystartade som befintliga företag. Nyckeltalen som framställs 
bildar ett så kallat värdeomdöme kring återbetalningsförmåga där även riskerna 
inkluderas. 
 
På Bank C framställer verktyget kreditsökande företagets ”rating”, utifrån tidigare 
nämnda 70 – 30 förhållande av finansiella och ”mjuka” faktorer. Dessa sammanställs 
sedan i ett slutgiltigt beslutsunderlag. Respondent D förklarar att ”det finns flera 
olika redskap vi kan jobba med vilka återger olika kalkyler och utfall vi kan jobba 
med”. Bank B:s system beskrivs innehålla en sammankoppling mellan säkerheterna, 
riskklassning, återbetalningsförmåga, bedömning av UC7 och budget. Erhållen 
information från UC inkluderas även i övriga bankers bedömning av företagets 
kreditvärdighet. Det system som Bank B använder bygger på att historiska värden, 
men enligt respondenten skulle företagets framtidsutsikter vara minst lika viktiga att 
beakta.  
 
Tre respondenter (Bank A, Bank C och Bank D) förklarar att 
kreditbedömningsprocessens beslut avseende ett nystartat företags kreditvärdighet 
inte grundas på en rekommendation ifrån ett system, vilket medför att 
bedömningsprocessen är en av de mest komplexa för banken att handlägga. 
Respondent C menar att, “det är där mest av vårt egna humankapital kommer in med 
vår erfarenhet vid handläggning, det är därför vi gör skillnad annars hade man kunnat 
sätta en maskin på det jobbet man gör”. 

                                                
7 Upplysningscentralen, UC - Ett svenskt affärs- och kreditupplysningsföretag för företag och 
privatpersoner. 



 

24 

4.2 Tjänsteföretag 

4.2.1 Begreppsutredning 
Hur definierar ni ett tjänsteföretag? 
Fyra av respondenterna definierar att tjänsteföretag är: ett företaget som 
huvudsakligen erbjuder tjänster och tar betalt för det. Motsatsen är alltså enligt 
respondent A: ”någon typ av tillverkande företag så som industriverksamhet”. Bank 
C:s respondent besvarar frågan med: ”Ett tjänsteföretag har i regel små 
balansräkningar”. Respondent D menar att gränsdragningen mellan tjänste- och 
producerande företag kan vara flytande, då många företag idag tenderar att blanda 
koncept av tjänster och produkter för att skapa en helhetslösning. Respondent A 
förklarar att tjänsteföretags behov av kapital kan skilja sig mycket mellan olika 
tjänsteföretag när: ” […] tjänsten baseras på teknisk kompetens där företaget inte 
behöver vara beroende av en kontorsplats”. 

4.2.2 Informationsunderlag 
Vad kräver ni för underlag från ett tjänsteföretag vid en kreditgivningsprocess? 
Inför det personliga mötet med någon av bankerna betonar samtliga respondenter att 
kreditsökande nystartade företag bör ha förberett ett tydligt underlag som håller, både 
finansiellt (budget och prognos) och affärsmässigt (konkurrenssituationen och 
marknadsförhållanden). Underlag som beskriver verksamhetsinriktning måste även 
kunna presenteras muntligt genom diskussion, där respondent E lyfter fram att: ”det 
handlar inte om ett förhör som många kan uppleva att det är att komma till banken”. 
Respondent B understryker att företaget ska kunna besvara frågan: vad är det som 
kommer generera återbetalningsförmåga?  
 
Fyra respondenter diskuterade affärsplanens utformning, där respondent A menar att: 
”en affärsplan är basic för att bilda sig en uppfattning om företaget”. Bank D:s 
respondent tillägger att finansiella nyckeltal inte alltid är viktigast, då dessa kan visa 
felaktiga värden om företaget redan är belånat. Respondent E förklarar att 
kreditsökande företag bör kommit så långt i sitt tankesätt att de har upprättat 
finansiella siffror, som förutsätter en grundläggande förståelse i ekonomi. 
 
En problematik som respondent C framhäver är nystartade företags avsaknad på 
historik, då kreditgivaren måste bedöma: ” […] trovärdigheten i de kalkyler som 
presenteras?”. Respondent D exemplifierar kreditgivarens situation: ”det går alltid att 
upprätta en budget på något, men ska man ta den som en sanning så är det inget 
företag som skulle misslyckas”. När historik saknas, som i fallet vid ett nystartat 
företag beskrev respondent C att trovärdigheten för företagaren blir mer betydande. 
Trovärdigheten kan bekräftas genom att presentera ett CV med erfarenheter som 
uppvisar ägarens kvalifikationer. Respondenten lägger till att tidigare erfarenhet 
inom branschen är värdefullt.  
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4.3 Bankernas värderingsarbete kring intellektuellt kapital 

4.3.1 Begreppsutredning, intellektuellt kapital (IC) 

Respondenterna fick inledningsvis begreppet intellektuellt kapital förklarat enligt 
studiens valda teoretisk referensram. Detta för att skapa samma förutsättningar och 
undvika feltolkningar av begreppets olika kategorier.  

4.3.2 Värderingsarbetets utveckling 
Arbetar banken för att utveckla värderingsarbetet kring intellektuellt kapital? 

Två av bankernas respondenter (Bank A och Bank C) delger att de inte aktivt arbetar 
för utveckla bedömningen av intellektuellt kapital. Det framkommer i intervjun med 
Bank C att det dock skett en kontinuerlig utveckling av 
värderingsverktygen/modellerna. Uppdatering har genomförts på årsbasis där 
respondenten återger att det varit relativt stora förändringar som genomförts. Fokus i 
uppdateringsarbetet har varit att förenkla kreditbedömningen, då processen betraktats 
som en: ”krånglig process som vi försöker göra så enkel som möjligt för våra 
medarbetare”. Respondenten på Bank C förklarar vidare att ”kunden måste också 
förstå hur vi tänker, då kan det inte vara för invecklat”. Respondenten förklarar också 
att frågorna kring “intellektuella kapitalet är högst väsentliga när vi sitter och 
analyserar företag, det borde vara önskvärt om man kunde bryta ner det på ett vettigt 
sätt“.  
 
I intervjun med Bank B framgår det att organisationens system utvecklats, och att 
systemen blivit fler till antalet. Systemen innehåller såväl mjuka som hårda variabler, 
där det till en början var mer manuellt arbete i bedömningen. Likt de andra bankerna 
arbetar inte Bank E med att utveckla värderingsarbetet kring intellektuellt kapital, 
däremot förklarar respondenten att: ”jag skulle gärna vilja se det, men det är svårt att 
mäta intellektuellt kapital”. Bank E beskrivs vidare ha bra verktyg för att ta reda på 
dessa delar, exempelvis via ett flertal frågeställningar som återfinns i kredit PM:et. 
Respondent C ser komplexiteten kring intellektuellt kapital, då det är svårt att 
åskådliggöra och sätta ett värde på kapitalet. Respondent D beskriver att bankens 
utvecklingsarbete kring intellektuellt kapital ”är mer på tal, det finns på agendan”. 
 
Anser du att det finns några för- respektive nackdelar (utvecklingsmoment) i er 
nuvarande kreditbedömning? 
 
Respondent A beskrev att ett nystartat företag tar längre tid än en redan befintlig 
företagskund att granska. Bank E:s styrka återges vara deras kundrelationer som 
emellertid förkortar färdigställandet av ett kredit PM. Respondent C lyfter fram att 
organisationens centraliserade styrning medför en tydlig beskrivning om hur 
processerna ska bearbetas, och att bankens strategier därigenom uppfylls. Samtliga 
respondenter menar att företagskrediter är tidskrävande och att 
kreditbedömningsprocessen generellt tar för lång tid, men det är tre av fem banker 
(Bank B, Bank D och Bank E) som påtalar det som en nackdel i sin nuvarande 
bedömningsprocess.  
 
Respondenterna D och E diskuterade den tidsmässiga aspekten, där en fördel 
beskrevs vara att ansökningen genomförs med framförhållning. Respondent D 
förklarade att det är bra om företagen planerar kommande periods investeringar - 
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behövs exempelvis nya maskiner? Detta leder till att kundens förväntningar inte 
alltid kan uppfyllas, då företagskrediter är mer komplexa och tidskrävande än 
exempelvis privata bolåns-ärenden. Även Bank B:s respondent poängterade att 
framställandet av ett beslutsunderlag är tidskrävande. 
 
Bank C:s kreditbedömning innefattar höga krav, som inriktar organisationen att 
arbeta mot vissa marknader och företagskunder. Respondenten exemplifierar att 
ratingsystemet kan påverkas av den geografiska platsen som företaget är verksamt 
på, där konsekvensen blir olika pris/räntor på krediter. En mindre attraktiv plats kan 
därigenom få en lägre rating som medför en högre kostnad.  
 
Respondent B framhöll en annan problematik angående riskklassning, som syftar på 
att kan det vara svårt för nystartade företag att komma upp i en bättre riskklass enligt 
deras system då: ”riskbedömningen kan slå hårt gentemot nystartade företag”. Denna 
problematik berör även nystartade företag som ombildats från en enskild firma till ett 
aktiebolag. Ombildningen har till följd att företaget registreras som nystartat, vilket 
medför en sämre riskklassning oavsett om företagaren tidigare uppvisat lönsamhet i 
företaget. Respondent A betonar en annan komplexitet av nystartade företag, att 
uppfylla de högt ställda kraven på förståelse och tillit, då banken måste förstå vart 
kredittagarens presenterade information kommer från. 

4.4 Faktorers inverkan på kreditbedömningen 
Finns det faktorer som väger tyngre än andra vid kreditbedömningen? Varför? 
 
Respondenterna är återigen eniga om att återbetalningsförmågan är central. 
Kundkännedomen beskrivs även vara betydelsefull för samtliga banker. I intervjun 
med Bank E beskrevs det svårt att väga olika faktorers gentemot varandra, med 
anledning av att varje företag är unikt.  
 
Bank A:s respondent beskriver i enlighet med Bank E:s resonemang, att det kan 
skilja sig beroende på företag, exempelvis: ”för ett säljande företag är nätverk 
extremt viktigt”. Respondent A och C är enade om att nätverket är betydelsefullt, 
men att ett stort nätverk inte skulle avgöra ett beslut. I intervjun med Bank D betonas 
också nätverkets betydelse, där tjänsteföretags eventuella avtal med kunder 
(leverantörer eller distributörer) vägs in i bedömningen. Finns det ett avtal med en 
stor kund, så tenderar företaget enligt respondent D att säkra ett framtida kassaflöde 
(beroende på avtalslängd). Respondent C menar att företagarens kompetens är 
nummer ett vid en kreditbedömning, då: “Humankapital är det viktigaste i processen, 
har man inte det kommer man inte vidare i processen”. Vidare diskuterar 
respondenten: “om det fanns ett verktyg som kunden kan åskådliggöra det på ett sätt, 
så vore det kanon”.  
 
Likt respondent C diskuterar respondent B och D vikten av företagarens kompetens. 
Respondent D säger: ”vet vi inte vem vi gör affär med, blir det ingen affär”. Därefter 
beskriver respondenten: ”personen bakom företaget är A och O, det krävs att 
företagaren har kompetensen och drivkraften för att lyckas med sin affär”. När 
företaget är startat från grunden fastlägger respondenten att ägarnas bakgrund och 
kompetens är mer betydande. 
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I intervjuerna med Bank A och Bank D diskuterades problematiken kring bedömning 
av erfarenheter, då exempelvis en akademisk utbildning inte säkerhetsställer en 
lönsamhet i ett företag, eftersom utbildningen inte avspeglar personens praktiska 
arbete att driva ett företag. En nyutexaminerad företagare har i jämförelse med en 
person med stort kontaktnätverk skilda förutsättningar. Bank D:s respondent 
exemplifierar att kontaktnätverket kan bli mer relevant i bedömningen kring 
företagets framtida förutsättningar. Enligt respondent B är det som väger tyngst i 
kreditbedömningen att: ”materialet som inledningsvis presenteras kan omsättas till 
siffror”. Det primära beslutsunderlaget grundar sig på siffror och nyckeltal, men all 
information bidrar till den samlade bilden av företaget. 
 
Avslutnings poängteras, av samtliga banker svårigheten med att värdera intellektuellt 
kapital, och dess inkluderade faktorer. Respondent A framhåller att det är ”svårt att 
sätta kronor och ören på detta”, samtidigt betonar respondent E att intellektuella 
kapitalets delar “är oerhört väsentliga, […] om de inte finns så har vi inte ett hållbart 
case” - ”De måste finnas här”. Problematiken är enligt respondenten mer påtaglig 
inom ett tjänsteföretag, då företaget säljer personernas förmåga att göra något. 
Intellektuella kapitalets delar återges även vara mer betydande ju mindre orter 
bankkontoret är beläget på. 
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4.5 Avslutande enkätundersökning 
Enkätundersökning genomfördes med respondenterna från bankerna som ett 
avslutande moment efter intervjun. Syfte med enkätundersökningen var att 
respondenterna skulle få uppskatta intellektuella kapitalets olika faktorers betydelse i 
kreditbedömningen av ett företag. Därigenom eftersträvade vi att åskådliggöra ett 
abstrakt begrepp till något konkret mätbart utifrån studiens teoretiska referensram. 

Respondenten uppmanades att ange siffervärden på intellektuella kapitalets faktorer 
som fanns återgivna i skalor/intervall 0-10 på en separat sida i intervjuguiden, där 0 
motsvarar ingen betydelse och 10 väsentlig (se Bilaga B). Resultatet ifrån 
undersökningen har vi valt att sammanställa i nedanstående diagram: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4 Resultat - Betydelsen av det intellektuella kapitalets beståndsdelar  

 

 
Figur 5 Resultat – Affärsplanens betydelse i kreditbedömningsprocessen 

Figur 4 och 5 kommer att kopplas i analysavsnittet, värdena kommer därefter 
diskuteras mer utförligt i avsnitt 6.1 och i figur 6. 
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5 Analys 

Inledningsvis beskrevs en problematik med bankernas kreditbedömningsprocess när 
det gäller tjänsteföretag. I analyskapitlet redogör vi för hur banker arbetar med 
värderingen av nystartade tjänsteföretags intellektuella kapital i förhållande till vad 
teorin (tidigare forskning) förespråkar. 

5.1 Bankers kreditgivning 
Analysens utgångspunkt är att bankernas kreditgivning till företag är en komplex och 
tidskrävande process, eftersom samtliga banker påtalar detta. Respondenterna trycker 
därmed på att kreditsökande företag bör planera framtida investeringar med god 
framförhållning. 

5.1.1 Relationen mellan kreditgivare och kredittagare 
Ett inbokat personligt möte mellan kreditgivare och kredittagaren är det första steget 
i kreditgivningsprocessen hos samtliga banker. Genom att träffa kunden bildar sig 
bankerna en uppfattning om personen bakom företaget. Hur det första mötet 
genomförs skiljer sig däremot åt mellan bankerna. Respondent B beskriver att det 
första mötet med ett kreditsökande företaget ofta sker på kontoret i utbildningssyfte, 
medan respondent D återger att företag på förhand är införstådda med mötets avsikt. 
Oavsett hur väl förberedd kunden är, förklarar Lennander (2011) att kreditgivaren 
beträffande alla krediter ska informera kredittagaren om kreditavtalets ekonomiska 
konsekvenser, samt utfärda en omsorgsfull och noggrann kreditprövning. 
 
Respondenterna tycks vara eniga att det är viktigt för banken att skaffa sig så mycket 
information om företagaren och verksamheten som möjligt. På bank E är det viktigt 
att skapa en förtroendeingivande dialog med kunden, då kreditbedömningen grundas 
på ett väl fungerande samspel mellan parterna. Respondent E tillägger: ”det handlar 
inte om ett förhör som många kan uppleva att det är att komma till banken”. All 
information som ett företag gör tillgänglig för banken underlättar enligt Andersson 
(2001) kreditgivarens möjlighet att skapa en helhetsbild av företaget. Det går i linje 
med samtliga banker som beskriver hur viktigt det är att representanten från företaget 
förberett ett tydligt underlag. På Bank D besöker kreditgivaren ofta kundens 
verksamhet för att enklare bilda sig en uppfattning. Bjerkesjö et al. (2011) skriver att 
det är entreprenörens förmåga att förklara och presentera företagets hållbarhet som i 
sin tur avgör kreditbedömningen.  
 
Även om affärsidén är hållbar, menar respondent D att kreditansökan kan avslås, då 
företagaren inte lyckats förmedla rätt känsla under mötet. Kreditgivaren får däremot 
inte bevilja en kredit enbart utifrån en känsla, då detta skulle strida mot god 
kreditgivningssed (Lennander 2011). Om kreditens storlek och komplexitet därtill 
överstiger kontorets befogenhet kan ärendet komma att testas på en ytterligare 
regional nivå (se beskrivning vem beviljar kreditbeslut? s.19). Relationen mellan 
kreditgivare och kredittagare har enligt Lennander (2011) och Bjerkesjö et al. (2011) 
fått en mer framträdande roll i kreditbedömningen, och relationens betydelse 
diskuterades även under tre av intervjuerna, där respondenterna uttryckte ett intresse 
för att lära känna personen bakom företaget. 
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Ferrary (2003) poängterar att bedömningen av företagaren är minst lika viktig som 
övrigt presenterat material (till exempel affärsplanen). Som respondent D betonar: 
”vet vi inte vem vi gör affär med, blir det ingen affär”. Betydelsefulla ord som 
respondenterna lyfter fram i utvecklandet av en affärsrelation mellan kreditgivare 
och kredittagare är främst samspel, dialog, känsla etc. Respondenterna är eniga om 
att trovärdigheten för företagaren blir mer betydande när finansiell historik saknas. 
Respondent C menar att trovärdigheten kan bekräftas genom att uppvisa/presentera 
ett CV med erfarenheter som styrker ägarens kvalifikationer. 

5.1.2 Informationsasymmetri 
Bankens utlåning till ett nystartat företag är i likhet med utlåning till andra 
ekonomiska aktörer ett beslut som involverar asymmetrisk information och 
risktagande (Andersson 2001). Ett nystartat företag saknar finansiell historik, vilket 
samtliga banker anmärker försvårar bedömningen av framtida betalningsförmågan. 
En asymmetrisk fördelning av information kan förekomma när företag ska presentera 
sitt verkliga värde för kreditgivare och finansiärer (Brealey et al. 2013; Ax et al. 
2009; Sullivan & Sullivan 2000), vilket kan relateras till begreppet 
informationsasymmetri (se avsnitt 3.1.6). 

Ett nystartat företag bedöms ofta utifrån prognoser och framtidsutsikter. Men hur ska 
då ett tjänsteföretag påvisa trovärdigheten i de kalkyler som presenteras, och hur kan 
ett företag styrka det intellektuella kapitalets potential? Samtliga respondenter 
betonar att bankens beslut inte görs på lösa grunder, då detta medför ökad risk. I 
regel har bankens erfarenhet och lokala kännedom om liknande företags lönsamhet 
inverkan på bedömningen. Respondent C beskriver att utgångspunkten i 
kreditgivningen är densamma för ett nystartat företag som ett redan verksamt. Ett 
tjänsteföretags viktigaste resurs är personalen menar Lindelöw Danielsson (2003) 
och Curado et al. (2011). Utvecklingen i ett tjänsteföretag avgörs således av 
individerna, därför argumenterar Roos et al. (1997) för att företagets värdefullaste 
resurs är individernas kunskap och information. Ett företag kan inte äga personalen, 
därmed tillåts de inte redovisa personalens kompetens och framtida potential som 
tillgång i balansräkningen (BFN 2014). 
 
Curado et al. (2011) menar att bankens informationsasymmetri kan uppstå på grund 
av bristande redovisning av intellektuellt kapital. Flera författare, såsom Brealey et 
al. (2013), Ax et al. (2009) och Sullivan och Sullivan (2000) förklarar problematiken 
i redovisningssystemet, och påvisar att flera viktiga immateriella tillgångar saknas i 
redovisningen. Ett nystartat företags risk kan därmed komma att uppskattas högre av 
finansiärer och kreditgivare på grund av inkorrekt värdering (Andersson 2001), som 
resulterar i högre kostnad (ränta) för ett företag att erhålla finansiella medel. Det 
intellektuella kapitalets potential måste således överensstämma med kreditgivarens 
värdering, annars kan informationen anses asymmetrisk fördelad. Respondent E 
beskrev att de använder sig av standardiserade frågeformulär i kreditbedömningen 
som ger handläggaren stöd att motverka informationsasymmetrin i bedömningen av 
komplexa faktorer. Andersson (2001) förklarar att ett nystartat företag har mindre 
eller ingen dokumenterad historik, samtidigt är respondenterna eniga om att det är 
mängden och kvaliteten på materialet som presenteras som avgör kreditgivarens 
beslutsunderlag. När kreditgivarens beslutsunderlag begränsas drabbas således även 
det kreditsökande företaget genom en högre riskklassning.  
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5.1.3 Riskbedömning 
Respondenterna är samstämmiga kring att banker står för lågt risktagande, vilket 
stämmer överens med Bjerkesjö et al. (2011) som förklarar att banken eftersträvar 
låg risk vid utlåning. Respondent E är enig med Bjerkesjö et al. att banken är mån 
om låg risk eftersom ägarna kan väga risk mot framtida avkastningen. Respondent A 
fastslår att de inte kompenserar en högre risk med högre ränta eftersom banken inte 
är en investerare eller riskkapitalist. Däremot kan risk på Bank C kompenseras med 
högre ränta, då respondenten förklarade att geografiskt mindre attraktiva platser ur 
ett lönsamhetsperspektiv leder till högre räntor på en kredit. En problematik som 
Bank B:s respondent påtalar är att nystartade företag ofta tilldelas en högre 
riskklassning i systemen då tidigare historik inte vägs in. 
 
Tre av respondenterna beskrev att riskbedömningen utgår från riskskalor, även om 
Bank D och Bank E inte beskrev att de använder sig av riskskalor kan vår studie inte 
utesluta att de eventuellt använder sig av det. I Bankens riskbedömning ingår en 
kreditupplysning om företagsägare utifrån UCs register. Bank A inkluderar även en 
bedömning av nyckelpersoners roll, exempelvis hur viktig en specifik person är för 
företaget? Att nyckelpersoner har en betydande roll i kreditbedömningen återspeglas 
även i företags marknadsvärde menar Kennedy (1998) som påvisar praktiska fall där 
ett företags marknadsvärde har halverats när viktiga personer lämnat ett företag. 
Problematiken som därmed uppstår är att balansräkningen förblir oförändrad. Dessa 
nyckelpersoner som har en avgörande roll inom företag bär någon sorts kompetens 
som gör dem betydelsefulla, om det är erfarenheter eller annan kunskap kan variera. 
Skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde är enligt Ax et al. (2009) 
intellektuellt kapital, en skillnad (värdegap) som Edvinsson (1997) benämner Tobins 
Q. Genom att relatera värdegapet till Kennedy (1998) och respondent A, visar detta 
att individer inom företag kan bära på ett värdeskapande intellektuellt kapital. 
 
Inom ramen för riskbedömning diskuteras återbetalningsförmåga och säkerheter av 
såväl Bjerkesjö et al. (2011) som respondenterna, men det finns både likheter och 
skillnader mellan deras resonemang. Bjerkesjö et al. (2011) lyfter fram säkerheter 
som en viktig aspekt vid riskbedömningen, medan fyra respondenter beskrev att 
säkerheter inte är den mest väsentliga aspekten i kreditbedömningen. 
Återbetalningsförmågan betonar Bjerkesjö et al. är den mest centrala aspekten, detta 
överensstämmer med samtliga respondenter som påvisar att återbetalningsförmågan 
avgör ett beslut.  

5.1.4 Återbetalningsförmåga 
Vad som avses med återbetalningsförmåga skiljer sig mellan respondenterna och 
teorin. Bank A återger att kassaflöden är centralt för återbetalningsförmågan, medan 
Bjerkesjö et al. (2011) menar att återbetalningsförmågan är kopplad till affärsidé och 
företagsledaren, men även till ett företags kassaflöden och omsättning. Bank B:s 
respondent påpekar att det är ett företags återbetalningsförmåga i förhållande till 
storleken på krediten som avgör riskbedömningen. Bjerkesjö et al. (2011) konstaterar 
att det huvudsakligen är två faktorer som avgör ett kreditbeslut: risken för konkurs 
(återbetalningsförmåga) och risken vid konkurs (säkerheter).  
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5.1.5 Säkerheter 
Bjerkesjö et al. (2011) förklarar att fasta tillgångar kan ses som säkerhet och att dessa 
är viktigare för nystartade företag utan historik. Säkerhetens funktion 
uppmärksammas främst vid en företagskonkurs och pantbelåning beskrivs vara är en 
del av kreditgivningen. Pantbelåning i kreditgivning till företag behandlas olika av 
bankerna. Bank A och D inkluderar inte alls pantbelåning medan Bankerna C och E 
inte borträknar det, utan ser det som mer avlägset. Respondent B anser däremot att 
pantsättning är en betydelsefull säkerhet i kreditbedömningen för nystartade företag, 
där mjuka värden snarare fungerar som ett komplement och inte som en säkerhet.  
 
Lennander (2011) skriver att en säkerhet ska ha ett ekonomiskt värde, och att 
pantbelåning är en god säkerhet för banken. Respondent E anser att pantsättning som 
en säkerhet kan innebära brist i ansvar, eftersom banken inte ska låna ut pengar till 
ett företag vars affärsidé inte är långsiktigt hållbar. Utöver pantsättning som säkerhet 
lyfte två respondenter fram borgen/borgenär som en säkerhet. Respondent E:s 
tidigare resonemang om bankers ansvar kan även kopplas till borgen, och utifrån 
resonemanget skulle borgen som säkerhet leda till bristande ansvar då affärsidéns 
hållbarhet inte är i fokus. Däremot kopplar respondent C borgen till affärsidéns 
hållbarhet, då borgen signalerar hur pass mycket företagaren själv tror på sin idé. 
Väljer företagaren att gå i borgen för krediten menar respondenten att det minskar 
risken och ökar bankens tilltro på affärsidén. Bank A lånar inte ut pengar utan 
säkerhet, samtidigt består tjänsteföretags tillgångar till stor del av de anställda, och 
därmed återger respondent A värderingsproblematiken för tjänsteföretag. 

5.2 Nystartade tjänsteföretags förutsättningar 
Verksamt.se (2014) delar upp företag i två kategorier: tjänsteföretag och tillverkande 
företag. Fyra av fem respondenter utgick från definitionen att ett tjänsteföretag är ett 
företag som erbjuder och säljer tjänster. Respondent A beskrev istället i enlighet med 
Verskamt.se att motsatsen till tjänsteföretag är ett tillverkande företag. 
 
Tjänsteföretags balansräkningar är ofta förknippade med ett lägre värde i jämförelse 
med ett tillverkande företag, där förklaringen är den lägre andelen av materiella 
tillgångar (respondent C). Ax et al. (2009) och Sullivan och Sullivan (2000) skriver 
att tjänsteföretags mest betydelsefulla värde utgörs av deras immateriella tillgångar. 
Detta bidrar till att balansräkningen ofta undervärderas och försvårar för 
tjänsteföretag att beviljas lån, jämfört med andra typer av företag. I värsta fall leder 
det till utebliven expansion eller konkurs. Respondent D lyfter fram att tillverkande 
företag i större utsträckning kompletterar varor med tjänster för att därigenom skapa 
helhetslösningar för kunderna. Nilsson et al. (2010) förklarar att företags tillhörande 
tjänster så som service medfört en otydligare uppdelning av näringsgrenarna. 
Etablering av nya tjänsteföretag är viktigt för samhällsutvecklingen, i takt med att 
tjänstesektorn i Sverige sysselsätter 75 procent av befolkning (Regeringen, 2014).  
 
Företags innovationer bidrar till att ett land kan stärka sin konkurrenskraft (Bjerkesjö 
et al. 2011), däremot tillåts inte företag redovisa investeringar i utbildning/forskning 
och produkt- och tjänsteutveckling i balansräkningen (Ax et al. 2009). Två 
respondenter konstaterar att varje företag är unikt, vilket medför att företag har olika 
behov av finansiering. Nyström (2014) och Meyer (1998) fastslår att den primära 
finansieringskällan för mindre företag är att vända sig till banken. 
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I Bankens roll inkluderar det bland annat att erbjuda betalningslösningar, 
försäkringar samt kapital som möjliggör att företag kan genomföra investeringar och 
expandera (Svenska Bankföreningen 2014). Brist på̊ finansiering och andra resurser 
är i Tillväxtverkets rapport Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag den faktor 
som störst andel företag anser vara ett stort hinder för innovation (Nyström 2014). 

5.2.1 Affärsplan 
Affärsplanen ska återge företagets vision och strategi samt förklara vilken roll det 
intellektuella kapitalet har för ett specifikt företag (Jacobsen et al. 2005). I 
intervjuerna med respondenterna återges en snarlik syn, men istället beskrivs 
affärsplanen som en förutsättning för kreditbedömningen. Respondent A menar att 
affärsplanen har en grundläggande funktion i kreditbedömningen för att banken ska 
kunna bilda sig en uppfattning om verksamheten. I studiens enkätundersökning 
markerade samtliga respondenter att affärsplanen har en väsentlig betydelse i 
kreditbedömningen. Respondenterna beskrev även att omvärldsförhållanden har en 
betydelse för beslutet, och att företagaren bör vara medveten om rådande 
konkurrenssituation på marknaden. Jacobsen et al. (2005) och Stensson (2009) 
redogör också för att omvärldsförhållandena ska presenteras i en affärsplan.  
 
Inom ramen för affärsplanens utformning är det endast Bank E som lyfter fram 
omvärldsförhållanden som betydande, bland annat föreslås en SWOT-analys. 
Respondenterna diskuterade olika delars betydelse i affärsplanens utformning, 
exempelvis: Resultat och balansbudget, likviditetsplan och budget (både kort- och 
långsiktig). Respondenternas diskussion samspelar med Stensson (2009) som anser 
att en affärsplan ska innehålla både ord och siffror. Respondenterna beskrev att 
företagaren måste kunna uppvisa förmågan uppfylla materialet i affärsplanen och 
därmed också kunna realisera affärsidén. Även om ett tjänsteföretag är nystartat 
berörs siffror i bankens bedömning, exempelvis genom prognoser. Att avgöra ett 
beslut på endast finansiella nyckeltal är däremot enligt Bank D inte det primära, då 
det kan förekomma felaktiga värden. Tydligheten i materialet är därför nödvändigt, 
eftersom respondent D menar att banken måste förstå vad företagaren behöver. 
Respondent D framhåller att kreditbedömning av nystartade företag är en svår 
process, då det även inkluderar att bedöma personliga egenskaper. Respondent C 
tillägger att trovärdigheten i affärsplanens kalkyler blir extra viktigt i bedömningen 
av nystartade företag utan historik.  
 
Bjerkesjö et al. (2011) skriver att affärsidén är betydelsefull i bedömningen av 
nystartade företag som saknar historik, då affärsidén kan ses som proaktiv och bör 
förklara vad företaget ska tjäna pengar på. Respondenterna B och D diskuterade att 
nystartade företag inte behöver vara nya från grunden, exempelvis sker 
nyregistrering när nya ägare tar över ett gammalt företag. Respondent D menar att 
banken sålunda kan insamla tidigare historik från företaget. En annan form av 
nyregistrering sker enligt respondent B när företag byter bolagsform från exempelvis 
enskild firma till aktiebolag. Problematiken för dessa företag i Bank B:s system är att 
den tidigare historiken inte beaktas, då ombildningen medför att företaget registreras 
som nystartat. 
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5.3 Värdering av intellektuellt kapital 
Samlingsbegreppet intellektuellt kapital syftar på faktorer som inte återfinns i 
balansräkningen, där kategorierna Humankapital, Organisatoriskt strukturkapital och 
Relations-strukturkapital är knutna till ett företags potential (Jacobsen et al. 2005) 

5.3.1 Intellektuella kapitalets faktorer 
Samtliga banker beskrev att det intellektuella kapitalet tas i beaktning vid en 
kreditbedömning, dock återger respondenterna att det är svårt att sätta ett konkret 
värde på kapitalet. Respondent E betonar att intellektuella kapitalets faktorer är mer 
betydande i bedömningsprocessen av ett tjänsteföretag ”då företaget säljer 
personernas förmåga att göra något”. Vissa beståndsdelar av det intellektuella 
kapitalet (organisatoriskt strukturkapital såsom patent och andra rättigheter) får 
redovisas enligt lagstiftning som en immateriell tillgång i balansräkningen utifrån 
vägledningsmaterialet i BFN (2014), och kan således presenteras för banken som 
tillgångar. Emellertid fungerar inte delarna/faktorerna inom intellektuellt kapital var 
för sig, då samverkan sinsemellan genererar företagets totala värde av intellektuellt 
kapital (Jacobsen et al. 2005). I Edvinssons modell ”Skandia Navigator” visualiseras 
humanfokus som kärnan i ett företags olika fokusområden.  
 
Humankapital lyfts fram som en förutsättning och som den tyngsta faktorn inom det 
intellektuella kapitalet (Jacobsen et al. 2005; Curado et al. 2011; Aldisert 2002). 
Detta är i linje med samtliga respondenters muntliga svar och enkätens resultat, 
eftersom de lyfter fram att humankapitalet är den faktorn inom intellektuellt kapital 
som har störst inverkan på kreditbedömningen. Respondenternas är i linje med 
Curado et al. (2011) som menar att individer är företagets viktigaste tillgång, då de 
har förmågan att fördela resurser och göra organisatoriska beslut. Baron (2011) 
argumenterar för att humankapitalet bör kunna översättas till organisatoriskt värde då 
kapitalet påverkar företags produktivitet. Svårigheten är enligt Aldisert (2002) att 
företaget inte kan äga individens kompetens, och att människan är föränderlig då 
humör och beteende kan skilja sig från en dag till en annan.  
 
I Roos och Roos (1997) studie beskrivs det relationella kapitalet däremot som det 
viktigaste inom ett företag. Relationer till leverantörer och samarbetspartners är 
enligt Ax et al. (2009) betydande, detta överensstämmer med respondent D som 
menar att kontrakt och avtal med en leverantör kan säkerställa ett framtida 
kassaflöde. Tre av respondenterna (Bank A, Bank C och Bank D) anser att nätverk i 
form av kontakter och erfarenheter har betydelse i kreditbedömningen. Respondent A 
förklarade att nätverk är extra viktigt för ett säljföretag, men samtidigt ansåg både 
respondent A och C att ett specifikt nätverk inte avgör ett kreditbeslut. 

5.3.2 Verktyg och modeller avseende intellektuellt kapital 
Det intellektuella kapitalet har en betydande roll i kreditbedömningen, dock återger 
samtliga respondenter att banken inte aktivt utvecklar värderingen av intellektuellt 
kapital. Bank C:s respondent förklarade i intervjun: “Om det fanns ett verktyg som 
kunden kan åskådliggöra det på ett sätt, så vore det kanon”. Respondent B betonar 
vikten av det presenterade materialet kan omsättas till siffror. Samtidigt finns det inte 
en standardiserad modell för värdering av intellektuellt kapital, däremot flertalet 
framställda verktyg kring hantera, mäta, visualisera och redovisa/rapportera 
intellektuellt kapital (Sydler et al. 2014).  
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Eftersom det inte finns en standardiserad modell för beräkna intellektuellt kapital, 
samt att ingen av bankerna aktivt arbetar med att utveckla bearbetningen av 
intellektuellt kapital inom kreditgivningen medför det att kreditsökande själv får söka 
en metod att visualisera sitt intellektuella kapital. Respondent E poängterar att vissa 
delar av det intellektuella kapitalet säkerställs genom bankens standardiserade 
frågeformulär. Samtidigt diskuterar respondenten bankens uteblivna utveckling av 
värderingsverktyg/modeller: ”jag skulle gärna vilja se det, men det är svårt att mäta 
intellektuellt kapital”.  
 
Sullivan och Sullivan (2000) och Nilsson et al. (2010) anser att det finns behov av 
nya metoder att redovisa intellektuellt kapital. En orsak till varför det inte finns en 
standardiserad modell för värdering av intellektuellt kapital är svårigheten att 
fastställa ett tillförlitligt värde (Ax et al 2009). Varje företag är unikt konstaterade 
respondenten på Bank E, detta kan förklara en utebliven standardisering av 
värderingsmodeller. Problematiken att standardisera en modell för det intellektuella 
kapitalet förstärks av Jacobsen et al. (2005) som menar att företagssituationen ofta 
skiljer sig ofta åt, och därigenom har intellektuella kapitalet olika roller och uppgifter 
inom företag. Oavsett företagssituation, får delar av det intellektuella kapitalet 
(humankapital och relationsstrukturkapital) inte redovisas som tillgångar utifrån 
kriterierna (FAR Online 2015a).  
 
Bradley (1997 i Edvinsson & Malone 1997) skriver att intellektuellt kapital kan 
hanteras som vilken tillgång som helst, och därmed kommer det inte att räcka att 
företag i framtiden fokuserar på historik. För att nå framgång menar Bradley att det 
krävs en beräkning av företags framtidsutsikter. Resonemanget är i linje med 
respondent B som poängterar att företagets framtida förutsättningar borde vara minst 
lika viktiga att ta hänsyn till i bedömningsprocessen. Respondent B och E beskrev att 
nystartade företag som saknar historik bland annat bedöms utifrån en prognos i form 
av budget. Detta kan kopplas till Skandia Navigator som illustrerar att det 
intellektuella kapitalet syftar till ett företags dagsläge och framtida förutsättningar. 
Respondent D förklarar att beräkna och presentera en budget för banken inte räcker: 
”det går alltid att upprätta en budget på något, men ska man ta den som en sanning så 
är det inget företag som skulle misslyckas”.  
 
Kreditbedömningsprocessen av ett företag inkluderar således en individpåverkad 
bedömning, där det krävs att kreditgivaren erhåller rätt känsla för personen bakom 
företaget. En känsla som respondenterna A, C och D understryker att en maskin inte 
kan skapa. Samtidigt beviljar Bank D idag lägre kreditbelopp till företagskunder 
online. Respondent C anser att en maskin inte kan genomföra hela 
kreditbedömningen då bankens egna humankapital påverkar varje enskild 
bedömning. Respondenterna är eniga om respektive banks värderingsarbete i Sverige 
inte ska skilja mellan kontoren, emellertid beskrev fyra respondenter att bankens 
bedömning ändå kan skilja sig mellan kontor på grund av den mänskliga faktorns 
inverkan  
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5.4 Faktorers inverkan på kreditbedömningen 
Bankens arbete utgår ifrån Finansinspektionens och Riksbankens lagar och riktlinjer. 
Ett kreditsökande företag påverkas av Bokföringsnämndens redovisningslagar och 
regler, exempelvis redogörs det kring vad som får presenteras i en balansräkning. 
Alex och Guenther (2014) framhåller däremot att den traditionella redovisningen 
begränsar makten att avslöja de bakomliggande processerna i ett företag samt deras 
ömsesidiga beroende. 

5.4.1 Redovisningens påverkan 
Arvidson et al. (2010) skriver att externredovisningen ska förenkla för 
kapitalplacerare och kreditgivare att göra ekonomiska beslut utifrån historisk 
information. Arvidson et al. menar att balansräkningen ska visa en ögonblicksbild av 
företagets ekonomiska ställning. Respondenterna är eniga om att det intellektuella 
kapitalet har en betydande roll i kreditgivningen, där respondent E utvecklar 
resonemanget med att tillägga att det kan vara mer betydande för bankkontor på 
mindre orter. Samtidigt får två av tre beståndsdelar inom det intellektuella kapitalet 
inte redovisas som tillgångar utifrån FAR Online (2015a) riktlinjer. Delar av det 
organisatoriska strukturkapitalet uppfyller kriterierna att redovisas som en tillgång 
externt. Resultatet från enkätundersökningen visar däremot att det organisatoriska 
strukturkapitalet har minst inflytande på kreditgivarens bedömning i förhållande till 
de andra två faktorerna (inom intellektuellt kapital).  
 
Utifrån dessa resonemang underlättar inte externredovisningen för kreditgivare att 
erhålla en ögonblicksbild av ett företags totala tillgångar, då flertalet immateriella 
tillgångar utesluts i den traditionella redovisningen. Samtidigt påvisar flertalet 
författare Sullivan och Sullivan (2000), Jacobsen et al. (2005), Ax et al. (2009), och 
Nilsson et al. (2010) att företags andel immateriella tillgångar ökar. Dessutom 
poängterar Curado et al. (2011) att personer inom ett immateriellt företag har ett 
informationsövertag gentemot externa intressenter gällande företagets potential. Då 
kan frågan ställas om redovisningen speglar dagens samhällsutveckling? 

5.4.2 Finansiellt respektive icke-finansiellt 
Samtliga respondenter redogjorde för att banken bedömer såväl finansiella som icke-
finansiella värden i kreditbedömningen. Finansiella nyckeltal är något 
respondenterna konstaterar att banken måste ta hänsyn till. Komplexiteten i 
bedömningen gällande de “mjuka värdena” i förhållande till de finansiella beskrevs 
främst av respondent C, som menar att de finansiella värdena kommer efter att 
individens förmågor bedömts. Respondenten utvecklade resonemanget och 
förklarade att banken arbetar utefter en vägning av finansiella och icke-finansiella 
värden i sin bedömning. De mjuka värdena utgör 30 procent och de finansiella 
motsvarar 70 procent i bankens sammanställda riskbedömning. 
 
Övriga respondenter beskrev att en sammanställd vägning av icke-finansiellt och 
finansiellt är svår att precisera. På Bank E kompletterar de mjuka variablerna snarare 
de finansiella för att skapa en mer rättvisande ”rating”. Respondenternas återgivelser 
intygar att kreditbedömningen inkluderar balansgången mellan finansiella och icke-
finansiella värden som även presenteras i ett BSC och i Edvinssons framtagna modell 
Skandia Navigator (se Figur 3, s.18).  
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6 Slutsats 

Studiens slutsatser grundas på vår problemformulering och syftet, om kreditgivarens 
arbete med värdering av ett kreditsökande nystartat tjänsteföretags intellektuella 
kapital. Genom insamlad empiri från fem banker, stöd från teorin (tidigare forskning) 
och en utvärdering av vårt insamlade material i studiens analyskapitel presenteras 
följande slutsatser. 
 
Hur värderas kreditsökande företags intellektuella kapital av bankerna? 
 
Vi drar slutsatsen att samtliga tre faktorer inom intellektuellt kapital (humankapital, 
relations-strukturkapital och organisatoriskt strukturkapital) har betydande påverkan 
på utfallet i dagens kreditbedömning. Det intellektuella kapitalets olika faktorer som 
nedan presenteras utgår från hur betydelsefulla de är i bankens 
kreditbedömningsprocess. 
 
Humankapital 
Är den mest betydelsefulla faktorn inom intellektuellt kapital, med stöd från teorin 
såväl som empirin. I teorin illustreras det att marknadsvärdet sjunker kraftigt om en 
nyckelperson lämnar företaget, samtidigt förblir företagets balansräkning oförändrad. 
Respondenterna är eniga kring att eventuella nyckelpersoner kan stärka ett företags 
framtida avkastning och påverka ett företags möjligheter att beviljas lån. Däremot 
kan humankapitalet inte ägas av ett företag och redovisas som en tillgång och således 
kan inte kreditgivaren enbart bevilja lån utifrån denna faktor. 
 
Relations-strukturkapital 
Resultatet från enkätundersökningen visar att relationella strukturkapitalet är den näst 
mest betydelsefulla faktorn inom intellektuellt kapital. För Bank D är det viktigt att 
ett kreditsökande företag har solid relation till en leverantör, eftersom eventuella 
avtal säkerställer ett framtida kassaflöde. Respondenterna A och C påtalar att det är 
fördelaktigt om den kreditsökande har ett utvecklat nätverk, men samtidigt förklaras 
det inte avgöra ett kreditbeslut. 
 
Organisatoriskt strukturkapital 
Det organisatoriska strukturkapitalet har minst inverkan på bankens bedömning av 
ett kreditsökande nystartat tjänsteföretag. Delar av det organisatoriska 
strukturkapitalet får redovisas som en tillgång i balansräkningen, däremot 
diskuterade ingen av respondenterna patent, licenser och liknande dokumenterade 
rättigheter. Samtliga respondenter beskrev att det organisatoriska kapitalet får en 
viktigare roll i bedömningen för ett etablerat företag, därmed förklaras det lägre 
medelvärdet. 
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6.1 Bankens balans i värderingen 
Balansen i värderingen av finansiellt respektive icke-finansiellt i bankens 
kreditbedömning kan relateras till Edvinsson & Malone (1997) som metaforiskt 
beskriver att rötterna till ett träd motsvarar ett företags intellektuella kapital. Vår 
utvecklade tolkning är att rötterna är en förutsättning för att trädet (företaget) i 
framtiden ska kunna växa. Resurserna som krävs för att företagets ska kunna 
utvecklas och skapa innovationer är bland annat utbildning och forskning, dessa 
investeringar kräver finansiellt kapital. En parallell är att trädet behöver näring till 
rötterna för att växa, där näringen kan bestå av bankens finansiering.  
 

 
Figur 6 Slutsats - Rotsystemets verklighet. Egen sammanställning 

I rotsystemet åskådliggörs betydelsen av affärsplanen och faktorerna inom det 
intellektuella kapitalet i bankens kreditbedömningsprocess. Affärsplanen är en 
förutsättning för att presentera och kommunicera faktorernas potential, eftersom ett 
nystartat tjänsteföretag saknar finansiell historik. 
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7 Slutdiskussion 

I studien av bankens kreditbedömning har fler likheter än skillnader i identifierats. 
En anledning är att banker eftersträvar låg risk i sin kreditgivning till företag, då 
samtliga banker måste följa Riksbankens och Finansinspektionens aktuella regelverk. 
Alla respondenter understryker att bankens kreditbedömning och värderingsverktyg 
ska vara likvärdiga mellan bankernas respektive kontor. Samtidigt återger fyra 
respondenter att det kan förekomma regionala skillnader i bedömningen, eftersom 
det är en individpåverkad process. 
 
Utifrån studiens intervjuer tydliggörs det att banker värderar flera icke-finansiella 
faktorer, som i teorin beskrivs som intellektuellt kapital. Däremot beviljar inte 
kreditgivare en kreditansökan utifrån en enskild mjuk eller hård faktor. Varje företag 
är unikt, och till följd har det intellektuella kapitalet olika betydelse inom företag. 
Fördelen med att banker inte sätter siffervärden på det intellektuella kapitalet är att 
det saknas standardiserade värderingsmodeller. Ingen respondent beskrev att det sker 
en aktiv utveckling av bankens värderingsverktyg inom intellektuellt kapital, därmed 
har bedömningen av dagens alltmer immateriella företag inte förenklats. Det 
intellektuella kapitalet bedöms utifrån en informationsinhämtning som förutsätter en 
väl fungerande dialog mellan kreditgivaren och företagaren. En minskad 
informationsasymmetri mellan kreditgivaren och kredittagaren genererar en mer 
rättvisande värdering som möjliggör ett ekonomiskt beslut som passar båda parterna. 
 
Ett av bankens mål är att tjäna pengar på lån, kreditgivarens kompetens inom det 
intellektuella kapitalet och riskbedömning är således betydande för att motverka 
under- och övervärderingar av företag som i sin tur påverkar bankens lönsamhet. I 
riskbedömningen av företagskrediter visar empirin i likhet med teorin att 
återbetalningsförmågan är den mest centrala aspekten. Respondenterna återgav 
däremot en delad uppfattning om säkerheter ska inkluderas i riskbedömningen. 
Säkerheter är utifrån bankens perspektiv en ansvarsfråga som varierar beroende på 
säkerhetstyp. Affärsidéns hållbarhet är inte i fokus vid pantsättning, medan borgen 
som säkerhet indikerar företagarens egen tilltro på affärsidén. 
 
Ett nystartat tjänsteföretag har generellt färre mätbara tillgångar och säkerheter, som 
resulterar i ett lägre värde i balansräkningen. Humankapitalet som framhålls väga 
tyngst av de tre faktorerna inom intellektuellt kapital får inte redovisas som tillgång 
utifrån rådande regelverk. Detta skapar ett värdegap/finansieringsgap inom 
immateriella företag då teorin förtydligar att det är samverkan mellan det 
intellektuella kapitalets olika delar som bidrar till dess totala värde. För ett nystartat 
tjänsteföretag som saknar historik är det därför betydelsefullt att tydligt 
kommunicera hur deras intellektuella kapital bidrar till intjäningsförmågan, så att 
externa intressenter kan hantera och förstå kapitalets potential. 
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7.1 Förslag till vidare forskning 
Undersökningens resultat indikerar att det är fruktbart och nödvändigt att empiriskt 
studera hur kreditbedömare i praktiken fattar beslut för att erhålla kunskap om vilka 
faktorer som ligger till grund för ekonomiskt handlande. Det intellektuella kapitalet 
har väsentlig inverkan på bankens kreditbedömning, samtidigt återger studiens 
respondenter att bankerna inte aktivt arbetar med att utveckla värderingen av 
intellektuellt kapital.  
 
Förslag 1: Bankerna menar att kreditbedömningen inte ska skilja sig åt mellan 
respektive kontor i Sverige, men att det ändå kan förekomma skillnader. En framtida 
studie kan undersöka om/hur värderingen skiljer sig mellan bankernas respektive 
kontor genom att tillämpa modellen Rotsystemets verklighet (Figur 6, s. 38). 
 
Förslag 2: Då värderingen av ett företags intellektuella kapital påverkas av den 
enskilda kreditbedömarens erfarenhet, kan en fallstudie genomföras som undersöker 
om/hur banken lär ut kunskapen till nya medarbetare. Sådan kunskap är av värde för 
effektiviseringen av beslutsstödsmedel 
 
Förslag 3: Bankerna eftersträvar lågt risktagande, och i vissa fall kan företags olika 
riskklassning påverka räntan på krediten. En intressant studie hade därför varit att 
genomföra ett experiment där ett nystartat företag går till olika banker för att 
undersöka vilken ränta de erhåller, eftersom räntan speglar riskklassningen. 
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Bilaga A: Följebrev 
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Bilaga B: Intervjuguide  
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