
!  

Examensarbete 
Kandidatexamen 
Immateriella tillgångar 
 

En studie om kreditansökan av företag med en stor andel immateriella 
tillgångar  

Intangible Assets - A study about the credit application of companies with a large 
proportion of intangible assets 

  

Författare: Melul Serhanoglu & Hasret Arslanhan 
Handledare: Bengt Persson 
Examinator: Klas Sundberg 
Ämne/huvudområde: Företagsekonomi 
Kurskod: FÖ2023 
Poäng: 15 HP 
Examinationsdatum: 2019-05-31 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00 

 
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 
Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och 
ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 
Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 
Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten 
open access. 
Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access):

Ja Nej 

Hasret Arslanhan

Hasret Arslanhan



Innehållsförteckning 

Tabellförteckning 

1. INLEDNING 1 

1.1 BAKGRUND 1 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 2 

1.3 FORSKNINGSFRÅGA 6 

1.4 SYFTE 6 

1.5 FORSKNINGSSTRATEGI 6 

2. TEORI 8 

2.1 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 8 

2.2 KREDITGIVNING 12 

2.3 KREDITVÄRDIGHET 15 

3. METOD 17 

3.1 ÄMNESVAL 17 

3.2 UNDERSÖKNINGSMETOD 18 

3.3 DATAINSAMLING 19 

3.4 INTERVJU 19 

3.5 METODDISSKUSION 20 

4. EMPIRI 22 

4.1 PRESENTATION AV RESPONDENTER 22 

4.2 KREDITGIVNINGSPROCESSEN 23 

5. ANALYS 38 

6. SLUTSATS 41 

6.1 EMPIRISKA MATERIALET 41 

6.2 EGNA REFLEKTIONER 41 

6.3 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 42 

7. KÄLLFÖRTECKNING 43 

7.1 ÅRSREDOVISNINGAR 46 

8. BILAGOR 47

TABELL 1: IMMATERIELLA TILLGÅNGAR DATORSPELSFÖRETAG 18 

TABELL 2: IMMATERIELLA TILLGÅNGAR INDUSTRIFÖRETAG 18



Förord 

Vi vill börja med att framföra ett stort tack till vår handledare Bengt Persson som har stöttat oss 

under tiden vi skrivit denna studie. Med Bengts kunskaper och synpunkter har vi lyckats genomföra 

denna studie men även fått med oss kunskap och råd som kommer vara värdefull för oss hela livet. 

Vi vill även tacka våra respondenter som ställde upp och genomförde intervjuer med oss. Slutligen 

vill vi tacka våra familjer som alltid stöttat och uppmuntrat oss. 

Tack så mycket! 

Borlänge, maj 2019 

Melul Serhanoglu & Hasret Arslanhan 



SAMMANFATTNING 

Kandidatuppsats i företagsekonomi, Högskolan Dalarna, redovisning, HT 2018 

Författare: Melul Serhanoglu & Hasret Arslanhan  

Handledare: Bengt Persson 

Titel: Immateriella tillgångar - En studie om kreditansökan av företag med en stor andel 

immateriella tillgångar 

Bakgrund: Att driva ett företag innebär att investera pengar i en framtid som är osäker men som 

förhoppningsvis kommer att ge en vinst. Företag behöver kapital för att kunna investera i bland 

annat marknadsföring, lager, forskning, utveckling och utbildning av personal. När ett företag är i 

behov av finansiering vänder de sig ofta till banker för att låna pengar. Banken gör en 

kreditbedömning för att besluta om företaget blir beviljad krediten eller inte. Vid kreditgivning vill 

långivare inte använda immateriella tillgångar som en säkerhet eftersom de ser immateriella 

tillgångar som riskfyllda.  

Syfte: Syftet med denna studie är att öka kunskapen för hur banker bedömer kreditgivning till 

företag med en stor andel immateriella tillgångar. 

Metod: Vår studie genomfördes genom kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade personer som är 

anställda hos Swedbank, Nordea, Handelsbanken, SEB och Länsförsäkringar. 

Resultat och slutsatser: Företag inom datorspelsbranschen behöver bevisa för banker att de inte är 

en bransch som är utsatt och löper risk för att hamna i konkurs. Bankerna är intresserade av att få 

tillbaka de pengar som de har lånat ut. Därför är det viktigt att visa banken en god 

återbetalningsförmåga oavsett vilken bransch företaget tillhör. 

Nyckelord: Banker, immateriella tillgångar, kreditgivning, datorspelsföretag  



Abstract 

Bachelor thesis in business, University Dalarna, accounting, Fall, 2018 

Authors: Melul Serhanoglu & Hasret Arslanhan  

Supervisor: Bengt Persson 

Titel: Intangible Assets - A study about the credit application of companies with a large proportion 

of intangible assets 

Background: Running a business means investing money in a future that is uncertain but which will 

hopefully yield a profit. Companies need capital to be able to invest in marketing, warehousing, 

research, development and training of staff. When a company is in need of funding, they often turn 

to banks to borrow money. The banks make a credit assessment to decide whether the company is 

granted the credit or not. When granting credit, lenders do not want to use intangible assets as 

collateral due to their view on intangible assets as risky. 

Purpose: The purpose of this study is to increase knowledge of how banks assess credit granting to 

companies with a large proportion of intangible assets. 

Method: Our study was conducted through qualitative interviews. We interviewed people who are 

employed by Swedbank, Nordea, Handelsbanken, SEB and Länsförsäkringar. 

Results & conclusions: Companies in the computer game industry need to prove to banks that they 

are not an industry that is exposed and are at risk of falling into bankruptcy. The banks are interested 

in getting back the money they have lent. Therefore, it is important to show the bank a good 

repayment ability regardless of which industry the company belongs to. 

Keywords: Banks, intangible assets, credit granting, computer games companies 



_______________________________________________________________________________________


1. INLEDNING 
Följande kapitel börjar med en bakgrundsbeskrivning av redovisning. Sedan introduceras 

problemdiskussion, syfte, problemformulering och avgränsning. 

________________________________________________________________________________ 

1.1 BAKGRUND 

Alla svenska företag måste redovisa dess ekonomiska data i årsredovisningar. Årsredovisningens 

historia sträcker sig 300 år bakåt i tiden. Den har under dessa år sett olika ut eftersom verksamheten 

har sett olika ut. Förut gjordes redovisning av verksamheten när affären var avslutade. De fartyg 

som åkte ut och köpte kryddor, för att sedan återvända och sälja, redovisade när de var tillbaka och 

hade sålt kryddorna. Det fanns inte behov av att göra någon redovisning när fartygen var ute till 

havs. När företagen började växa och fler personer blev ägare eller låntagare uppkom behovet av att 

redovisa med jämna mellanrum. De första lagarna gällande redovisning uppkom 1855. År 1910 

upprättades lagregler gällande balans- och resultaträkning i aktiebolagslagen. En årsredovisning 

omfattas av bland annat en balans- och resultaträkning. I resultaträkningen redovisas företagets 

historiska data som beskriver det som har hänt i företaget med siffror och i balansräkningen 

redovisas företagets aktuella data om vilka tillgångar och skulder de har (Lönnqvist, 2014). 

Årsredovisningen är viktig för de olika intressenter ett företag har. Informationen i årsredovisningen 

används nämligen av intressenterna för att fatta olika beslut om företaget. Personer som kan tänka 

sig bli ägare till företaget behöver veta vilket pris de är beredda att betala för företagets aktier. De 

existerande ägarna behöver även ta beslut om försäljning av aktierna. Bankerna vill veta vilken risk 

de tar när de lånar ut pengar till företagen och göra en bedömning på om företagen kommer kunna 

betala eventuella amorteringar och räntor. Leverantörer vill göra en bedömning på om de kan 

leverera på kredit. Även fackföreningar använder sig av informationen i årsredovisningar för att 

fastställa lönekrav. Alltså kan årsredovisningens “nytta” förklaras som att informationen ska bidra 

till att intressenter fattar bättre beslut som gäller företaget. Egentligen är det inte vad som har hänt i 

företaget som gör att intressenter kan fatta ett bättre beslut utan vad som kommer hända i företaget.  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För att kunna göra en bedömning på vad som kommer att hända i företaget behöver intressenterna 

ett underlag vilket blir årsredovisning. Tidigare års data är avgörande för att kunna göra prognoser 

om verksamheten i företaget och om hur det kommer bli i framtiden (Lönnqvist, 2014). 

Företagsledningen är medveten om att årsredovisningen används av intressenter för att fatta beslut 

om företagen därför skulle det vara till företagsledningens nytta om de skulle försköna det som står i 

redovisningen för att locka intressenter. Dock skulle felaktig av ekonomisk information medföra 

risker för intressenterna då det kan leda till att de fattar fel beslut och drabbas av förluster. Av denna 

anledning och i syfte att skydda intressenter från förvrängd ekonomisk information finns det 

lagstiftning kring årsredovisning. Lagstiftningen innehåller följande delar: 

• Vad årsredovisning måste innehålla.   

• Hur olika tillgångar och skulder ska värderas. 

• När företag måste lämna ekonomiska rapport. 

• Vem som får utföra revisionsgranskningen av årsredovisningen. 

• Var årsredovisningen ska finnas tillgänglig för intressenterna (Lönnqvist, 2014). 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Att driva ett företag innebär att investera pengar i en framtid som är osäker men som 

förhoppningsvis kommer att ge en vinst. Företag behöver kapital för att kunna investera i bland 

annat marknadsföring, lager, forskning, utveckling och utbildning av personal (Andrén, Eriksson & 

Hansson, 2015). När ett företag är i behov av finansiering vänder de sig ofta till banker för att låna 

pengar. Banken gör en kreditbedömning för att besluta om företaget blir beviljad krediten eller inte 

(Forsberg & Svensson, 2013). Banken kan finansiera företag både genom långsiktiga investeringar 

och kortsiktig likviditet (Verksamt, 2017). Banker antas vara vinstmaximerande och detta medför att 

banktjänstemän vid beslut om kredit måste avgöra risken för vad en placering medför. Banker utför 

olika servicetjänster som ger dem intäkter, till exempel kan det vara intäkter från utlåningsränta 

(Funered, 1994).  

Vid kreditgivning vill långivare inte använda immateriella tillgångar som en säkerhet eftersom de 

ser immateriella tillgångar som riskfyllda (Thornhill & Gellatly 2005). Enligt Holthausen & Watts 

(2001) bedöms immateriella tillgångar medföra mer risker än fördelar. Författarna skriver vidare att  
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värdet på immateriella tillgångar är svårt att räkna ut på ett trovärdigt vis (Holthausen & Watts, 

2001). Osäkerheten som råder kring ett företags immateriella tillgångar gör att företaget i fråga 

enligt Koiranens (2011) artikel får fortsatt nekad kredit. Detta konstaterar svårigheterna i företaget 

som har hög andel immateriella tillgångar att få beviljad kredit. Det spelar ingen roll om bolaget 

skapar ett starkt varumärke eller intellektuell kapital, banken tar ingen hänsyn till det (Koiranens, 

2011). 

Det finns grundkriterier för att någonting ska kunna betraktas som tillgång och dessa är att företaget 

måste ha kontroll över tillgången som även måste ge ekonomiska fördelar i framtiden. Dessa krav på 

tillgångar är oftast inte uppfyllda när det gäller immateriella tillgångar. Exempelvis så ger 

personalen och dess kunskaper ekonomiska fördelar för företaget, de kan dock sluta arbeta på 

företaget i princip när som helst med undantag för de formella uppsägningstiden (Sundgren, Nilsson 

& Nilsson, 2013). 

Enligt en studie av Yallwe & Buscemi (2014) är Sverige ett av de länder som investerar mest i 

immateriella tillgångar. Författaren förklarar vidare att det är aktuellt för banker i Sverige att öka 

tillväxten bland tjänsteföretag genom att acceptera immateriella tillgångar som säkerheter (Yallwe & 

Buscemi, 2014). 

Immateriella tillgångar har inte en fysisk form och detta gör att det blir svårt att veta till vilket värde 

tillgångarna ska tas upp (Forsberg & Svensson, 2013). Detta innebär att en utgift redovisas som en 

tillgång i balansräkningen istället för att redovisa det som en kostnad i resultaträkningen (Sundgren 

et al. 2013). Vid värdering uppstår det problem och hur immateriella tillgångar ska värderas har varit 

ett ämne som diskuterats länge (Forsberg & Svensson, 2013). Dessutom har immateriella tillgångar 

fått en betydande roll i företagens verksamhet och de har blivit viktiga gällande företagens 

välbefinnande och värdeskapande förmåga. Orsaken till detta är att de osynliga tillgångarna 

företaget har behöver vara med i redovisningen för att företaget ska få en god bolagsstyrning. Allee 

(2008) menar att det inte längre räcker med den traditionella redovisningen utan behöver 

kompletteras med de “osynliga” tillgångarna för att få en god bolagsstyrning. 

Forsberg och Svensson (2013) har gjort en studie i syfte att undersöka hur banker bedömer 

osäkerheten kring immateriella tillgångar och hur det påverkar en kreditgivning. Författarna  
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genomförde studien genom en kvalitativ studie och gjorde intervjuer med banker som de hade valt  

ut. Resultatet av studien visade att immateriella tillgångar uppfattas som mer otrygga än materiella 

tillgångar. Det som är problematiskt enligt det författarna kommit fram till är det ekonomiska värdet. 

Författarnas studie visar även att osäkerheten kring immateriella tillgångar leder till hårdare regler 

vid kreditgivning och detta genom högre ränta och/eller kortare avbetalningstid. Kreditgivare tar inte 

alltid med värdet av immateriella tillgångarna vid bedömning för kredit och anledningen till det är 

att det måste finnas ett underliggande ekonomiskt värde. I många fall anses det inte finnas ett sådant 

värde. Studien visar även att bankerna vid kreditgivning tar hänsyn till relationen de har med den 

som söker krediten. Immateriella tillgångar hanteras vid kreditbedömning på samma vis som 

materiella tillgångar, detta innebär att kreditgivaren inte använder särskilda mallar för immateriella 

tillgångar under bedömningsprocessen. 

Arapovic och Fjellman (2013) har gjort en studie som syftar till att förklara kreditbedömning av 

immateriella tillgångar hos små och medelstora företag ur bankens perspektiv. För att genomföra 

studien gjorde författarna intervjuer med banktjänstemän som har erfarenhet av kreditbedömning. 

Författarna utförde en kvalitativ studie. Resultatet av studien visar att immateriella tillgångar inte har 

en viktig betydelse vid kreditbedömning för små och medelstora företag. Anledningen till det är att 

bankerna inte har tillräcklig med information om immateriella tillgångar. Detta leder till att de inte 

kan veta vilket värde immateriella tillgångarna har. Bankerna bortser från immateriella tillgångarnas 

värde. Bankerna undersöker om företagens egna kapital kan täcka tänkbara nedskrivningar av 

immateriella tillgångar. Författarna skriver att det kan finnas immateriella tillgångar som företagen 

inte har i sin redovisning. Dessa immateriella tillgångar ses som kostnader vid en kreditbedömning 

men kan på sikt generera intäkter till företaget. Det banken gör då är att de hanterar de som en 

kostnad i resultaträkningen och om företaget inte klarar av betalningen så kan det innebära att det är 

riskabelt med ett lån för bankens del. 

Författarna skriver att immateriella tillgångar, humankapital och annan mjuk information aldrig är 

en säkerhet för banken. Dessutom finns det inga förslag på vad som kan göras för att de ska ses som 

en säkerhet. Immateriella tillgångarna har dessutom inget belåningsvärde (Arapovic och Fjellman,

2013) 

Bankerna har svårt för att veta värdet av immateriella tillgångar eftersom de ofta redovisas till ett  
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högre värde än vad bankerna uppfattar de som. Bankerna upplever även att det finns en brist på 

informationen gällande immateriella tillgångar (Arapovic och Fjellman,2013). 

Pitula och Svahn (2007) har gjort en studie där syftet är att beskriva och analysera hur banker 

bedömer immateriella tillgångar vid kreditbedömning av små företag samt att förklara bankernas 

bedömning av immateriella tillgångar. Författarna tillämpade en kvalitativ studie genom att göra 

intervjuer med fyra personer från fyra olika banker där alla fyra personerna arbetar med 

kreditgivning.  

Resultatet av undersökningen visade att det inte är en stor andel små företag som har immateriella 

tillgångar ca 10%. Studien visar att banker anser att det är svårt att värdera och säkerställa 

immateriella tillgångar och därför tar de inte hänsyn till företagens immateriella tillgångar vid en 

kreditansökan. Enligt bankerna uppfyller inte immateriella tillgångar egenskaperna relevant och 

tillförlitlig. Banker anser att immateriella tillgångar är en risk att ta eftersom värdet av dem fastställs 

i efterhand och den risken är bankerna inte villiga att ta. Undersökningen visar även att banker vid 

kreditgivning vill ha realtillgångar som säkerhet eftersom de har förtroende för realtillgångar och det 

är enklare att värdera dem Pitula och Svahn (2007). 

Undersökningen visar även att det viktigaste vid en kreditansökan är företagets 

återbetalningsförmåga och sedan blir säkerheten viktiga. Detta innebär att ett företags säkerheter inte 

är tillräckliga för att få en beviljad kredit Pitula och Svahn (2007). 

Bencic och Persson (2016) har gjort en studie där syftet är att skapa en förståelse för hur 

kreditgivare vid ett kreditärende bedömer immateriella tillgångar hos tjänsteföretag har och hur 

dessa immateriella tillgångar bedöms som säkerhet. Författarna använde sig av en kvalitativ metod 

för att kunna utföra undersökningen. De gjorde intervjuer med företagsrådgivare från ett flertal 

banker. 

Det finns två olika åsikter bland respondenterna angående immateriella tillgångar. Den ena åsikten 

är att immateriella tillgångar inte påverkar kreditbedömningen om företaget har ett bra kassaflöde. 

Den andra åsikten är att immateriella tillgångar sammankopplas med risker som banken inte kan 

bortse ifrån vid kreditbedömning. Dessa två åsikter väger lika mycket vilket innebär att det går att  
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förhålla sig till båda. Författarna förklarar att det kan skilja sig beroende på vilket företag det gäller 

vid en kreditansökan, vilka regler som banken följer samt vilken relation banken och kredittagaren 

har (Bencic & Persson, 2016). 

I denna studie har vi undersökt årsredovisningar hos datorspels- och industriföretag i Sverige. Syftet 

med detta var att jämföra de olika företagens tillgångar. Vi kunde konstatera att datorspelsföretag har 

en större andel immateriella tillgångar i relation till de totala tillgångarna i jämförelse med 

industriföretag. Vi valde därmed att använda oss av årsredovisningarna till datorspelsföretag som 

utgångspunkt i vår undersökning om hur banker bedömer kreditgivning till företag som har en stor 

andel immateriella tillgångar. Vår studie skiljer sig från de tidigare studierna i och med att de inte 

valt att undersöka företag inom just denna bransch. 

1.3 FORSKNINGSFRÅGA 

Hur bedömer banken kreditgivning till företag som har en stor andel immateriella tillgångar? Samt 

påverkas bankens beslut om kreditgivningen av företagets immateriella tillgångar? 

1.4 SYFTE 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur banker bedömer kreditgivning till företag med 

en stor andel immateriella tillgångar. 

1.5 FORSKNINGSSTRATEGI 

I denna studie har vi valt att använda oss av årsredovisningar till företag med en hög andel 

immateriella tillgångar för att illustrera bankernas bedömning vid kreditgivning. De företag som vi 

har använt i studien är Majong, Mindark, och Fatalist vilka är datorspelsföretag. Anledningen till 

valet av denna bransch är att datorspelföretag har ökat i Sverige (Avanza, uå). Företag inom denna 

bransch har dessutom en större andel immateriella tillgångar än till exempel industri företag. Vi 

gjorde ett urval genom att söka på datorspel företag i Sverige och valde tre av de företag som kom 

upp. 
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Vi valde att intervjua anställda på banker i Dalarna. Anledningen till detta är att vi studerar samt är  

bosatta i Dalarna. Enligt Bryman (2002) kallas detta för strategiskt och han menar att det handlar om 

att använda sig av personer som finns tillgängliga för tillfället. De banker vi har valt i vår studie är 

de fyra största bankerna i Sverige, vilka är Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB (Larsson, 

2008). Förutom de nämnda bankerna har vi även valt att inkludera Länsförsäkringar i studien. 
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_______________________________________________________________________________________


2. TEORI 
I detta kapitel förklarar vi begreppen immateriella tillgångar och kreditgivning för att läsarna ska få 

en kunskap om dessa begrepp.  

_______________________________________________________________________________________


2.1 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

En immateriell tillgång “är en identifierbar, icke-monetär tillgång utan fysisk substans som innehas 

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

andra eller i administrativ syfte” (Bokföringsnämnden, 2000, Inledning, Stycke 2). 

Immateriella tillgångar finns i olika slag som patent, licenser, datorprogram, varumärken och 

kundlojalitet. Dessa tillgångar har stora värden vilket har gjort att frågan om hur dessa ska redovisas 

blivit viktigt. Den 1 januari 2002 uppkom rekommendationer från redovisningsrådet som heter 

rådets rekommendationer 15 (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2002). 

Det har i Sverige funnits diskussioner om behovet av att redovisa de “mjuka tillgångarna” i 

balansräkningen. Det som räknas till “mjuka tillgångar” är till exempel utgifter för utbildning, 

kompetensutveckling, informationslösningar, forskning och utveckling. Argumentet är att om dessa 

utgifter inte redovisas i balansräkningen ger det inte en rättvisande bild av kunskaps- och 

tjänsteföretags produktionsresurser och förmåga att skapa framtida kassaflöden (Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers, 2002). 

Immateriella tillgångar har sedan länge varit ett tvistigt redovisningsområde och varumärke, 

licenser, patent, forskning & utveckling, mjukvara till datorer har debatterats ofta. Utifrån den 

teoretiska synvinkeln finns det argument både för och emot att immateriella tillgångar tas upp som 

en tillgång i balansräkningen. För att redovisning ska vara relevant bör intäkter matcha med 

kostnader. Om immateriella tillgångar skapar framtida intäkter så bör avskrivning göras i takt med 

att intäkterna kommer in. Immateriella tillgångar är en osäker investering eftersom det i förväg inte 

går att säga att förutse ett affärsmässigt värde i det. Detta gör att ett företag förlorar i tillförlitlighet 

om immateriella tillgångarna tas upp som tillgångar i balansräkningen. Relevans och tillförlitlighet  
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är något som normbildare behöver handskas med när standarderna skrivs. Den väsentliga 

rekommendationen i de internationella standarderna är IAS 38, immateriella tillgångar (Sundgren et 

al. 2013). 

Vid första redovisningstillfället ska immateriella tillgångar värderas till anskaffningsvärde, och som 

för andra tillgångar ska andra kostnaderna hänföras till köpet. Efter första tillfället görs värdering 

som för materiella anläggningstillgångar enligt två alternativ, dessa alternativ är 

anskaffningsvärdemetoden eller omvärderingsmetoden. Dock är inte materiella tillgångar och 

immateriella tillgångar överensstämmande begrepp  (Sundgren et al. 2013). 

Vid anskaffningsmetoden används vanlig avskrivning enligt en avskrivningsplan efter första 

värderingstillfället. Avskrivningsplanen är anpassad till antingen tillgångens nyttjandeperiod eller 

produktionsberoende (volymberoende) modell. Avskrivning sker organiserad och det görs antingen 

linjärt eller degressivt. Det framgår även i IAS 38 att linjär avskrivning ska dominera. Restvärde ska 

fastställas och när det har gjorts ska hänsyn tas till restvärdet för om restvärdet bedöms överstiga det 

redovisade värdet ska ingen avskrivnings göras  (Sundgren et al. 2013). 

Det som ska uppmärksammas vid bedömning av nyttjandeperioden är följande: 

• Om andra företag kan nyttja tillgången 

• Den typiska produktionscykeln för tillgången 

• Teknisk, kommersiell eller andra typer av inkurans  

• Branschens stabilitet 

• Konkurrenternas förväntade åtgärder 

•  Nivån på de underhållsutgifter som krävs för att hålla tillgången i skick och företagets förmåga att 

göra detta  

• Rättsliga regler för tillgångens användning, hyresavtal, mm 

• Om tillgången är beroende av nyttjandeperioden för andra tillgångar som företag äger (Sundgren 

et al. 2013). 

•

När en immateriell tillgång har en obegränsad nyttjandeperiod vilket inte förekommer ofta så ska det 

enligt IAS 38 ingen avskrivning ske. Vid ett sådant fall ska försiktighetsprincipen tillämpas som 

innebär att nyttjandeperioden bedöms restriktivt. Skulle det redovisade värdet överstiga så krävs det  

enligt IAS 36 nedskrivning av anläggningstillgångar.  
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Omvärderingsmetoden är ett alternativ till anskaffningsvärdemetoden och innebär att tillgången med 

jämna mellanrum ska värderas till omvärderat belopp. Omvärderat belopp är samma sak som 

verkliga värdet. När immateriella tillgångar värderas till verklig värde ska det finnas en aktiv 

marknad för tillgången som det handlar om. Enligt Sundgren et al. (2013)  så kommer denna metod 

av just denna anledning inte användas så ofta eftersom immateriella tillgångar är unika vilket gör att 

det inte går att ha en aktiv marknad. Om omvärderingsmetoden används så ska omvärderingen göras 

så ofta att tillgångens redovisade värde inte skiljer sig från det verkliga värdet  (Sundgren et al. 

2013). 

Många företag har immateriella tillgångar som är aktiverade utgifter för forskning och utveckling. 

Företagen har självständigt kunnat bestämma om de ska aktivera en FoU- utgift eller inte samtidigt 

som det funnits motsägelser mot aktivera denna typ av utgift hos större företag eftersom 

finansanalytiker ser på sådana aktiveringar som svaghetstecken. Aktivering har på grund av 

försiktighetsprincipen varit ovanlig men reglerats upp genom IAS 38 (Sundgren et al. 2013). 

Utgifter för forskning ska kostnadsföras när de uppkommer. Enligt IAS/IFRS är forskning vad 

Bokföringsnämnden tidigare kallat grundforskning. Definitionen av forskning är “planerat och 

systematiskt sökande med utsikter till att ge ny vetenskaplig eller teknisk kunskap och 

insikt” (Bokföringsnämnden, 2000, s.7) 

Utgifter för utveckling definieras på följande vis “Utveckling definieras som att tillämpa 

forskningsresultat eller annan kunskap för att åstadkomma nya eller väsentligt förbättrande 

material, konstruktioner, produkter, processer, system eller tjänster innan kommersiell produktion 

eller användning påbörjas” (Bokföringsnämnden, 2000, s.7)  

I IAS 38 stå det att utvecklingsutgifter som uppfyller vissa kriterier ska aktiveras. Kriterierna är 

följande: 

• Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan användas eller 

säljas, 

• Företaget har en avsikt att färdigställa och använda eller sälja den, 

• Företaget visar hur den kommer att generera troliga ekonomiska fördelar, 

• Företaget har tillräckliga tekniska och ekonomiska resurser samt att 
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• Företaget tillförlitligt kan beräkna utveckling utgifterna. 

Om ovanstående kriterierna är uppfyllda så ska utvecklings utgifterna aktiveras (Sundgren et al. 

2013). 

Goodwill utgör delar av immateriella tillgångar men någon klar definition av begreppet goodwill 

finns inte. Det finns olika slag av goodwill vilka är internt upparbetad goodwill och förvärvad 

goodwill. Internt upparbetad goodwill kan vara ett företags goda rykte eller företagets upparbetade 

goda image av varumärket. I vissa fall kan sådan goodwill mätas som skillnaden mellan redovisade 

värdet och marknadsvärdet (Sundgren et al. 2013). Förvärvad goodwill är skillnaden mellan vad ett 

företag betalar vid företagsförvärv och det förvärvade företagets egna kapital. Om priset understiger 

det egna kapitalet blir det en negativ goodwill men överstiger det de egna kapitalet så blir det en 

positiv goodwill (Sundgren et al. 2013). 

Årsredovisningslagen kräver att en avskrivning görs på all goodwill. Skulle det finnas en 

avskrivningstid med en grad av säkerhet fastställd, så görs det på den tiden, annars kräver 

årsredovisningslagen att det görs på fem år. Redovisningsrådet har däremot angett en tid på 20 år. 

Reglerna angående avskrivning  har sett olika ut och av denna anledning har det funnits en osäkerhet 

gällande redovisning. I IFRS 3 står det att överpriset som betalas ska fördelas på de tillgångar där 

övervärden finns (Sundgren et al. 2013). 

När immateriella tillgångar ska redovisas i balansräkningen blir det svårt att avgöra vilket belopp 

som ska redovisas.  För att ta reda på hur immateriella tillgångar bör redovisas ska hänsyn tas till en 

del frågor: 

• Har anskaffningsvärdet fastställs?  

• Hur ska utgifter som kommer efter anskaffningstidpunkten hanteras?  

• Hur bedöms den tiden som tillgången kan utnyttjas under?  

• När behövs en nedskrivning göras och hur ska en nedskrivning uträttas?  

Det är svårt att veta vad livslängden av en immateriell tillgång är eftersom ny teknik utvecklas 

ständigt. En nedskrivning bör göras när tillgångens redovisade värde överstiger sitt 

återvinningsvärde (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2002). 
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Redovisningsrådets rekommendationer ska följas av företag som är börsnoterade i Sverige enligt 

deras noteringsavtal med Stockholmsbörsen. De företag i Sverige som inte är börsnoterade kan välja 

att följa bokföringsnämndens rekommendationer som är följande: 

• BFNs rekommendation R1, Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader. 

• BFN U 88:12 Redovisning av utgifter vid produktion av film. 

• BFN U 88:15 Redovisning av utgifter för utveckling av dataprogram för försäljning m.m. 

• BFN U 88:16 Redovisning av utgifter för datorprogram hos användare. 

Immateriella tillgångar redovisas i balansräkningen dock räcker det inte med att det enligt RR 15 ska 

bedömas som en immateriell tillgång för att det ska redovisas i balansräkningen. Det som ytterligare 

krävs för att immateriella tillgången ska redovisas i balansräkningen är att det uppfyller två krav 

som kommer från IASB:s föreställningsram för upprättande av finansiella rapporter. De två kriterier 

är: 

• de framtida ekonomiska fördelarna som kan klassificeras till tillgången kommer att tilldelas 

företaget och  

• tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers, 2002). 

2.2 KREDITGIVNING 

Kapitalmarknaden har syftar till att skapa kapital till de som har kapitalbehov och det görs genom att 

låna från de som har kapitalöverskott för att sedan låna ut till de som har kapitalunderskott. 

Lånemarknaden är en av flera delmarknader som kapitalmarknaden har. I lånemarknaden ingår 

banker och andra finansieringsföretags kreditgivning (Andrén et al. 2015). Green (1997) skriver att 

banker och finansinstitut i den moderna marknadsekonomin har en viktig roll och en av dess främsta 

uppgifter är att överföra pengar från de enheter som har överskott till företag, privatpersoner och 

andra som vill låna pengar.  

Från 1930- talet till början av 1980-talet hade banker och andra finansinstitut hårda regler vid 

kreditgivning och lånemöjligheterna var små. Vid utlåning gällde ofta endast formella säkerheter 

som var bankgarantier, fastighets- och företagsinteckningar. De företag som kunde erbjuda dessa 

säkerheter var medelstora och stora företag. Green (1997) skriver vidare att den information som är  
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intressant för banken är företagets affärsidé, ledning, bokslut, budget samt säkerhet. Banken har 

även möjligheten att undersöka företagens utveckling, nuvarande situation och de planer företagen 

har för kommande år.  

Ett gemensamt mål som banker har vid kreditgivning är att värdera risken med lånet rätt för att veta 

att låntagaren kommer kunna betala tillbaka lånet tillsammans med den överenskomna räntan. Vid 

kreditgivning har ofta kreditgivaren mindre information än låntagaren eftersom låntagaren har bättre 

kunskap om sin verksamhet. Denna situation där låntagaren har mer information än kreditgivaren 

skapar en informationsasymmetri mellan dessa två (Green, 1997). 

När det gäller kreditgivning finns det lagstiftning som bankerna måste ta hänsyn till och dessa lagar 

finns i Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. I 1 kapitlet står följande: 

  

 Lagens tillämpningsområde 

 1§ Denna lag innehåller bestämmelser om bank- och finansieringsrörelse. Lagen gäller inte  

 verksamhet som drivs av Sveriges riksbank eller Riksgäldskontoret. 

Detta innebär att de bestämmelserna som finns i denna lag gäller för alla banker i Sverige förutom 

Sveriges riksbank eller Riksgäldekontoret. Det finns även en förklaring till begreppet 

finansieringsrörelse i samma lag 4 kapitlet: 

 Definition av finansieringsrörelse 

 4§ Med finansieringsrörelse avser rörelse i vilken det ingår näringsverksamhet som har till  

 ändamål att ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten, och lämna kredit, ställa  

 garanti för kredit eller i finansieringssyfte förvärva fordringar eller  upplåta lös egendom till  

 nyttjande (leasing). Lag (2009:616). 

Mer specifik om kreditgivning finns i Lag (2004:297) 8 kapitlet: 

 Kreditgivning 

 1§ Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit ska det pröva risken för att de   

 förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. Institutet får bevilja en kredit bara  

 om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda. Lag (2010:1853). 
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 Beslutsunderlag 

 2§ Ett kreditinstituts kreditprövning skall vara organiserad så att den som fattar beslut i ett  

 ärende har tillräckligt beslutsunderlag för att bedöma risken med att bevilja risken. 

Detta innebär att banken måste se över alla risker som finns och utesluta att låntagaren inte kommer 

kunna betala tillbaka lånet och för detta ska det finnas tillräckligt med beslutsunderlag. När banken 

vet att låntagaren kan fullgöra sin plikt  gentemot banken så kan de bevilja krediten. 

Vid kreditbedömning har långivaren två mål där den ena är att undvika kreditförluster och den andra 

är att maximera avkastning på bankens riskkapital (Green, 1997). För att minska förluster och för att 

kreditgivaren ska få en betalning vid misslyckanden så skriver Svensson (2003) att företagets 

säkerheter bedöms på basis av tillgångens marknadsvärde (Svensson, 2003). Det finns dessutom två 

risker vid löptiden som är risker för konkurs och vid en konkurs. Det går att minska dessa risker 

genom att göra en noggrann kreditbedömning (Green, 1997). 

Det som dessutom kan vara svårt för kreditgivaren vid kreditbedömning att uppleva tidsrisk och 

realisationsrisk. Tidsrisk innebär att det är svårt att veta vad tillgångarna är värda i framtiden och 

veta om tillgångarna nedsätts före en konkurs. Realisationsrisk innebär att kreditgivaren vid konkurs 

får ett mindre pris tillgångarna än vad tillgångarna skulle få om det inte fanns en konkurs (Green, 

1997). 

Vid kreditbedömning samlar banken in historisk, samtida och framtidsinriktade information 

(Svensson, 2003). Dock har banken varierande information om företagen eftersom företag kan 

befinna sig i olika stadier. Det finns företag som är kunder och befintliga kredittagare till banken, 

nya företag samt företag under etablering. Vid det första fallet har banken information om företaget 

eftersom företaget är kund till banken. Vid det andra fallet får banken nöja sig med den 

informationen de externt kan nå, denna information  kan vara bokslut, produkt-, marknads-, och  

organisationsbeskrivning. Vid det sista fallet med nyetablerade företag är det svårare för banken att 

få information än de två andra fallen och därför finns det större krav på bankmannens förmåga att 

samla och tolka information (Green, 1997). Enligt De la Torre kan banker som är etablerade på 

mindre ort skapa en bättre relation till sina företagskunder som de gärna vill behålla. Detta resultat 

kan tänkas varierande beroende på bankens och ortens storlek (De la Torre et al. 2010). Metoderna 
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för att bearbeta den informationen som finns är också varierande men kan sammanfattas på följande 

vis: 

• Först görs ett möte med företaget. 

• Bokslut bearbetas på ett formellt vis. Kundens förlagsmassa bestäms och resultatet blir i form av 

nyckeltal och finansieringsanalys. 

• Kvantitativ material bearbetas 

• Hur bedömningsprocessen utformas beror på bearbetnings metoderna som används vid samtal 

med kreditsökanden. 

• Metod för att samla in och bearbeta kvalitativ information från bankmannens och entreprenörens 

nätverk (Green, 1997). 

Vid kreditgivning är det viktigt med företagens säkerheter och återbetalningsförmåga. Företag får 

inte beviljas krediter utan säkerheter eller utan en god återbetalningsförmåga. De företag som inte 

har några anläggningstillgångar eller har tillgångar med låg säkerhetsvärde får använda 

företagshypotek som realsäkerhet (Svensson, 2003) 

2.3 KREDITVÄRDIGHET 

Kreditinstitut fungerar som en viktig mellanhand vid finansiering där banken är ett slag av 

kreditinstitutet. På banker sparar allmänheten sina pengar antingen via inlåning eller via utlåning på 

kreditmarknaden, bankerna använder sedan dessa pengar för utlåning. Hade inte kreditinstitut agerat 

som mellanhand vid finansiering så hade det varit svårare för företag att låna pengar. Tryggheten 

som finns genom banker är väldigt viktigt även samhällsekonomiskt och av denna anledning 

regleras och övervakas bankernas verksamhet genom lagen, Sveriges Riksbank och 

finansinspektionen (Andrén et al. 2015). 

Bankerna är begränsade i vad de får placera i aktier och fastigheter, de ska istället placera kapital i 

utlåning och vid utlåning måste de sätta höga krav på säkerheter. Säkerheter är något som många 

långivare begär, dessa säkerheter kan vara en tavla när en privatperson lånar pengar från en annan 

privatperson. Skulle låntagaren inte betala tillbaka räntan eller lånet i tid så har långivaren rätt att 

sälja säkerheten på en offentlig auktion och erhålla så mycket har lånats ut. Om det skulle komma in  
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mer pengar än lånet från auktionen så ska låntagaren få mellanskillnaden och skulle det bli 

underskott så är låntagaren fortfarande skyldig långivaren det som fattas. Banklagstiftningen har 

tidigare sagt att säkerheter vid utlåning är ett krav men i den nuvarande lagstiftningen poängterar 

säkerhetens betydelse för banken. De frågor som ställs vid kreditbedömning är kan kredittagaren 

betala räntor och amorteringar? Kommer rörelsen att ge likviditets utrymme för detta? (Andrén et al. 

2015). 

Vid en kreditbedömning vill långivaren bedöma låntagarens betalningsförmåga som är 

kreditvärdighet. Låntagaren behöver tillräcklig med lönsamhet för att kunna betala lånet och därför 

behöver långivaren veta vad låntagarens framtida lönsamhet är. Eftersom det är svårt att veta vad 

låntagaren får för framtid lönsamhet så tittar långivaren på vilken förmåga företagsledningen har för 

att uppnå lönsamhet (Andrén et al. 2015). Kreditgivare får en ökad tillit till företagets 

återbetalningsförmåga, när ett företag har en bra kreditvärdighet (Andersson & Mislimi, 2013). 

Detta eftersom att ett företags kreditvärdighet har samband med hur väl företaget kan betala tillbaka 

lån (Rousseau, 2006). Företag vet bättre om sin kreditvärdighet än vad kreditgivaren vet och detta 

skapar en informationsasymmetri mellan företag och kreditgivare som kreditvärdighet institut har 

som uppgift att minska. För att kunna minska på informationsasymmetrin granskar institutet 

företagen och ger dem ett kreditbetyg. De faktorer som påverkar ett kreditbetyg är finansiella 

variabler, företags storlek, lönsamhet, skuldsättningsgrad, likviditet och räntetäckningsgrad. 

(Andersson & Mislimi, 2013). Även banker använder kreditbetyg som förklarar ett företags 

kreditvärdighet (Berger & Udell 2002). 

Nu har vi förklarat begreppen immateriella tillgångar, kreditgivning och kreditvärdighet, i studiens 

kommande kapital kommer vi att redovisa om hur banker ser på immateriella tillgångar, hur dess 

kreditgivningsprocess ser ut samt hur de använder kreditvärdighet. 
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_______________________________________________________________________________________


3. METOD 
I detta kapitel presenteras ämnesval, val av metod, tillvägagångssätt och avslutas med 

metoddiskussion. 

_______________________________________________________________________________________


3.1 ÄMNESVAL 

När vi började med denna studie var vi medvetna om att vi ville undersöka datorspelsföretag. 

Anledningen till det är att datorspel har ökat i popularitet och tagit fart och inte minst i Sverige där 

det har skett en tydlig ökning från 2010 till 2015 (Svenska dagbladet, 2016). Vi började titta runt på 

internet och läsa det som skrivits angående datorspel. Vi upptäckte att datorspelsföretag har en stor 

andel immateriella tillgångar redovisade i sina balansräkningar. När vi sedan läste vidare om 

immateriella tillgångar bestämde vi oss för att skriva om dessa tillgångar. Immateriella tillgångar 

väckte vårt intresse eftersom det är en post i balansräkningen där företagets tillgångar som inte har 

en fysisk substans redovisas. Vi var medvetna om att företag brukar vara i behov av finansiering och 

kom fram till att undersöka hur olika banker gör när ett företag med en stor andel immateriell 

tillgång söker kredit. 

Vi gjorde en jämförelse mellan datorspels- och industriföretag i Sverige i syfte att kontrollera om 

datorspelsföretag har högre andel immateriella tillgångar än företag i en annan bransch. De 

industriföretagen vi valde att inkludera i vår studie är Stora Enso, Sandvik och SSAB. Anledningen 

till de valda industriföretagen är att de är stora svenska företag inom industri. Vi jämförde företagens 

immateriella tillgångar med varandra och kunde konstatera att datorspelsföretag har större andel 

immateriella tillgångar i jämförelse med industriföretag. Tabellerna nedan visar tillgångarna för tre 

datorspels,- och industriföretag. Tabellerna visar en tydlig skillnad i andelen immateriella tillgångar 

för de olika branscherna. 
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TABELL 1: IMMATERIELLA TILLGÅNGAR DATORSPELSFÖRETAG 

TABELL 2: IMMATERIELLA TILLGÅNGAR INDUSTRIFÖRETAG 

3.2 UNDERSÖKNINGSMETOD 

En fråga som kommer upp när en studie ska genomföras är om undersökningen ska vara kvalitativ 

eller kvantitativ. Det som avgör vilken metod som bör användas vid studien är syftet med studien 

(Trots, 2014). Denna studie syftar till att ge läsarna en ökad kunskap om hur banker bedömer 

kreditgivning till företag som har en stor andel immateriella tillgångar. För att kunna uppfylla syftet 

med studien har vi genomfört studien med hjälp av intervjuer, vilket är en kvalitativ metod.  

Jacobsen (2002) förklarar att kvalitativ metod används när det inte går att besvara syftet med siffror.  

Bryman (1997) menar att“ Det mest grundläggande draget i kvalitativ forskning är den uttalade 

viljan att se eller uttrycka händelser, handlingar, normer och värden utifrån de studerade personernas 

eget perspektiv” (s. 77). 

Trost (2014) förklarar att om forskaren är intresserad av att förstå hur någon reagerar eller resonerar 

så är den kvalitativa metoden passande för studien. Om studiens frågeställningar syftar till att förstå 

eller hitta ett mönster är kvalitativ metod passande. Repstad (2007) förklarar att definitionen av 

kvalitativ metod är observationer, information- och respondentintervjuer samt källanalys (Repstad, 

2007).  

Datorspelsföretag Totala tillgångar Immateriella tillgångar Andel immateriella 

tillgångar

Majong 1 381 262 448 TKR 12 333 202 TKR 9 %

Mindark 94 696 555 TKR 62 900 392 TKR 66,4 %

Fatalist 291 814 023 TKR 32 402 925 TKR 11,1 %

Industriföretag Totala tillgångar Immateriella tillgångar Andel immateriella 

tillgångar

Stora Enso 231,4 MKR 6,2 MKR 0,3 %

Sandvik  2 948 278 MKR 3 765 MKR 0,1 %

SSAB 87 476 MKR 1 918 MKR 2 %
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För att genomföra intervjuerna tog vi kontakt med personer som arbetar på Swedbank, Nordea, 

Handelsbanken, SEB och Länsförsäkringar. Vi förklarade att vi är två studenter från Högskolan 

Dalarna som gärna intervjuar någon anställd hos dem angående kreditgivning till företag. Därefter 

förklarade vi för personerna att vi ska skicka in tre årsredovisningar till tre olika företag som 

intervjun kommer att baseras på. Årsredovisningarna tillhör företagen Majong, Mindark och Fatalist. 

Vi skrev ner frågor i förväg inför intervjun och var noggranna med att frågorna ska besvara vårt 

syfte. Första personen vi intervjuade hade inte tillgång till frågorna som vi skulle ställa i förväg men 

fick veta att det handlar om immateriella tillgångar och kreditgivning. Vid resterande intervjuer hade 

vi skickat in frågeställningarna i förväg till respondenterna. 

3.3 DATAINSAMLING 

Det finns två typer av data som används vid undersökningar. Den ena är primärdata och den andra är 

sekundärdata. Primärdata är ny data som forskaren själv samlar in. Detta görs genom att använda sig 

utav en eller flera datainsamlingsmetoder. Sekundärdata som även kallat andrahands upplysningar är 

data som samlats in av andra redan. Det är information som redan finns och är mer eller mindre 

tillgängliga (Jacobsen, 2002). 

  

I denna studie har vi använt både primär- och sekundärdata. Datainsamlingen från våra intervjuer är 

primär eftersom den informationen och kunskapen inte är skriven utan vi får det av respondenterna. 

Därefter kommer vi att använda oss av sekundärdata i all form såsom vetenskapliga artiklar från 

Högskolan Dalarnas databas, tidigare skrivna uppsatser från internet, informationssidor, tidigare 

kursers Powerpoint bilder från Högskolan Dalarna, årsredovisningar från tidigare år samt litteratur. 

3.4 INTERVJU 

En intervju utmärkts för att vara kvalitativ när forskaren ställer enkla och raka frågor som sedan ska 

ge svar som är omfattade. När intervjun är klar ska intervjuaren besitta omfattande material för att 

sedan hitta intressanta åsikter, processer och mönster (Trots, 2014).  

Vi genomförde muntliga intervjuer med respondenterna för att kunna besvara problemformuleringen 

på ett tydligt vis. Vi genomförde personintervjuer med öppna frågor med personal från respektive  
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bank. Personalen som vi intervjuade arbetade med kreditprövningar till företag. Ejvegård (2003) 

förklarar att när syftet är att ta reda på åsikter, tyckande, uppfattning samt kunskap så används 

intervjuer.  

Vi hade planerat att spela in intervjuerna med hjälp av en inspelningsfunktion som finns på våra 

mobiltelefoner, detta för att få ett bra underlag. Innan vi började med intervjuerna frågade vi om 

tillstånd från respondenterna för att spela in. Vi hade förberett oss bra inför situationen där 

respondenterna inte skulle vilja bli inspelade, i ett sådant fall skulle en av oss skriva ner allt det 

viktiga som respondenten delgav oss. Eftersom vi är två studenter som ska genomföra intervjuerna 

kunde vi dela upp det så en av oss ställer frågorna och den andra antecknar. Anledningen till att vi 

vill spela in intervjuerna är att minska risken för  att missa information. Även Ejvegård (2003) 

förklarar att det är praktiskt att använda bandspelare vid intervjuer för att sedan ha god tid på sig att 

skriva ner intervjun. Vi gjorde som Ejvegård (2003) skriver och skickade ut intervjuerna till 

respondenterna för att de ska få möjligheten att läsa igenom det för eventuella justeringar. 

Frågorna inför intervjuerna var förbestämda och därmed semistrukturerade Lundahl & Skärvad 

(1999) förklarar att vid en semistrukturerad intervju är frågorna förbestämda men att det kan komma 

fullföljande frågor. 

3.5 METODDISSKUSION 

Tillförlitlighet innebär att den text som är skriven i en uppsats bör få oss att lita på den. Detta sker 

genom att uppsatsen är genomarbetad (Jacobsen, 2002).  

De källor som vi har inkluderat i vårt arbete har vi valt med noggrannhet. Vi har använt olika slag av 

källor så som litteratur, vetenskapliga artiklar, examensarbeten samt webbplatser som tillhör 

myndigheter. När vi valde de källor som vi har använt lade vi vikt på vem som har skrivit den, i 

vilket syfte författaren skrivit samt vem som har publicerat den. Litteraturen vi har använt är 

kurslitteratur som används inom utbildnings syfte. De artiklar vi valt är vetenskapliga. De 

examensarbeten vi har valt att inkludera i vårt arbete har vi noggrant tittat på vilka källor författarna 

har fått sin information ifrån. Sedan har vi endast använt webbsidor som tillhör olika myndigheter. 

I samband med intervjuerna frågade vi våra respondenter om de ville vara anonyma, detta för att  
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respondenterna ska få möjligheten att välja det själva samt känna sig bekväma. Vi erbjöd även 

respondenterna att få läsa igenom intervjun när transkriberingen var klar för att utesluta missförstånd 

som kan ske.  
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______________________________________________________________________________________


4. EMPIRI 
I detta kapitel redovisas de resultat studien har kommit fram till. 

_______________________________________________________________________________________


4.1 PRESENTATION AV RESPONDENTER 

Vi har genomfört intervjuer med fem respondenter som arbetar på olika banker i Dalarna. Nedan 

följer en presentation av alla respondenter. En av respondenterna har valt att vara anonym och av 

den anledningen nämns inte hens namn i undersökningen.  

Respondenten från Swedbank har studerat Ekonomprogrammet vid Högskolan Dalarna där hen 

studerade både företagsekonomi och nationalekonomi. Respondenten började arbeta på Swedbank 

2003, samma år som denne tog examen. Under denna tid har respondenten arbetat på olika kontor i 

Dalarna. De första sju åren på Swedbank arbetade respondenten som företagsrådgivare. Hen har 

även arbetat med alla typer av bankprodukter, men den stora delen av dennes arbete har bestått av 

företagsfinansiering. De senaste åtta åren har respondenten haft olika chefsbefattningar. Denne har 

varit företagschef och ansvarig för företagsmarknaden samt kontorsansvarig på Swedbank, vilket är 

respondentens nuvarande befattning. Under alla sina yrkesår har respondenten arbetat genomgående 

med företagsfinansiering. 

Respondenten från handelsbanken i Falun har studerat företagsekonomi, finansiering och 

redovisning vid Uppsala universitet. Hen har jobbat på handelsbanken i ungefär 10 år där hen haft 

olika roller. I några år fram till idag har hen arbetat som företagsrådgivare med kreditgivning på 

olika kontor. 

Respondenten från Nordea har studerat ekonomprogrammet vid Högskolan Dalarna. Just nu arbetar 

respondenten som relationship manager, vilket innebär att denne är kundansvarig på företaget. 

Respondenten ansvarar för 160 företagskunder i Dalarna. Dennes roll syftar till att träffa kunder 

både på kontoret men även att åka ut till dem. Respondenten träffar kunderna kontinuerligt och 

stämmer av vad de har för behov och frågor kopplade till banken. Respondenten ser till att dessa 

kunder får träffa de mest lämpade inom pension, försäkring, cash management, utlandsaffärer eller  
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privata affärer. De tar även hand om företagsledarens privata situation gällande exempelvis huslån. 

Respondenten från Dalarnas försäkringsbolag har arbetat på bank i 30 år. Hen har tidigare arbetat på 

Ica banken i Borås i början på 2000- talet, försäkringsbolaget IF i Göteborg och sedan elva år 

tillbaka jobbar respondenten på Dalarnas försäkringsbolag i elva år. På Dalarnas försäkringsbolag 

har respondenten arbetat i åtta år på privatsidan och nu i tre år som företagsrådgivare. 

Respondenten från SEB har arbetat inom bank i 30 år och är gymnasieekonom. Hen har gått många 

utbildningar internt i banken. Tidigare har respondenten arbetat på Swedbank dels som chef på 

företagssidan och nu de senaste tio åren som kontorschef på SEB i Borlänge och Falun. Hen har 

arbetat med krediter, företagskunder och företag i 20 år. 

4.2 KREDITGIVNINGSPROCESSEN 

___________________________________________________________________________ 

Hur ser kreditgivningsprocessen ut hos er? 

___________________________________________________________________________ 

Swedbank 

Respondenten berättade att det inte finns färdiga mallar på Swedbank som personalen följer utan de 

tar in uppgifter muntligt under mötet med den aktuella kunden. Kunderna får då förklara vad de 

sysslar med och berättar även varför och till vad de behöver låna pengar. Sedan standardiseras all 

information i ett form av beslutsunderlag som blir grunden till beslutsfattningen. I beslutsunderlaget 

beskrivs ägarstrukturen, både humankapital, alltså vad det finns för kunskap och erfarenheter men 

även vad de finns för ekonomisk förmåga för att stötta upp företaget om det skulle behövas i 

framtiden. I beslutsunderlaget förekommer även information om vad det är för pengar företaget vill 

låna och varför eftersom det går att finansiera sig på olika vis till exempel leasing, checkkredit och 

lån.  

Personalen på Swedbank vill även veta affärslogiken bakom företagens ansökan om lån och de gör 

en spot analys där företagens styrkor och svagheter inkluderas. Även företagens ekonomiska data tas 

med i bedömningen. Personalen tittar då på vad utfallet har varit men framförallt tittar de framåt.  
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De vill veta vad prognosen är, vad denna investering eller kapitalet kommer bidra med till 

verksamheten. Exempelvis kan det handla om att företaget ska köpa en ny maskin för att skapa fler 

enheter och om det finns en ekonomisk kalkyl bakom de. Om maskinen köps för 5 miljoner kronor 

så finns det en avskrivning på X antal år och räntan kommer vara X så det ska produceras X antal 

enheter som säljs för X kronor och detta leder till en ökad omsättning men samtidigt kanske det även 

blir ökade personalkostnader. Hur kommer detta påverka företagets ekonomi och kassaflöde?  

Vidare berättar respondenten att de även tittar på risker, dels alla rating som grundar sig på någon 

form av statistisk modell som exempelvis ett bolag inom en typ av bransch löper X procentuell risk 

att hamna i konkurs eller inte kunna betala tillbaka sina skulder. De mäter även säkerheternas värde, 

om de exempelvis belånar en fastighet och bolaget hamnar på obestånd och inte kan betala tillbaka 

lånet så har banken fastigheten som en säkerhet eller så tittar banken på om det finns andra 

substanser i företaget som de kan belåna. När det gäller mindre företag finns även ägarborgen som 

innebär att ägaren har ett personligt ansvar för bolaget som oftast är begränsad till en summa som är 

överenskommen. Sedan beskriver de affären och affärsnyttan för banken själva eftersom de vill veta 

att de tjänar pengar på det de gör. 

Respondenten berättar att Swedbank är miljöcertifierad som innebär att de även har en 

hållbarhetsanalys i sina beslutsunderlag där de tar hänsyn till socialt ansvarstagande och 

miljömässiga påverkan, de har en form av gradering där de tittar på om företaget har en stark 

inverkan på miljö och socialt ansvar. Angående detta förklarar respondenten att det går att tänka på 

två vis, den ena är att de vill ta ett socialt ansvar för att få ett bättre samhälle och den andra är att om 

de har en kund inte tar socialt ansvar och kanske är miljöbovar så är risken större att de kommer 

hamna i någon form av trubbel på grund av de och det blir riskhöjande för att de ska kunna betala 

tillbaka lånet. 

Ungefär på detta vis ser en kreditgivningsprocess ut hos Swedbank men de har även ren statistik 

som säger att ett vis lån med en viss amortering osv och tar upp alla hårda faktan. Det som vid en 

sådan process är otroligt viktigt förklarar respondenten är att första affärslogiken, det är bra med 

årsredovisningar och att förstå vart de står idag men det behöver inte säga vad de har för planer 

framöver. Den faktan om att företaget har haft ett bra resultat förra året och en bra affärslogik förra 

året innebär inte att företaget även kommer ha det kommande år och det är med nästa års pengar 
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som företaget kommer betala tillbaka lånet. Av denna anledningen måste bankens analys alltid vara 

framåtriktad och det är de viktigaste poängterar respondenten, tror de på företagets förmåga. 

Handelsbanken 

Respondenten berättar att de vid kreditansökan från företag tittar på företagets 

återbetalningsförmåga. De delar in återbetalningsförmågan i två delar där den ena är risker 

(finansiella påfrestningar) och den andra är finansiella motståndskraften. Respondenten berättar att 

företaget behöver ha en god återbetalningsförmåga för att banken ska kunna bevilja en kredit till 

företaget. De tittar på vilken lönsamhet företaget har, hur pass stabila de är samt vilken räntabilitet 

företaget har. Banken tittar även på vilken bransch det är krediten gäller för och hur pass utsatt är 

denna bransch för konjunktursvängningar, hur föränderlig är branschen och hur flexibel är företaget 

att anpassa kostnader om det sker något så företaget behöver spara in. De tittar även på hur pass 

flexibel banken är på att dra ner kostnader. Respondenten berättar att de även tittar på hur företaget 

skulle hantera en situation där de utsätts för finansiella påfrestningar och om företaget har en kassa 

de kan hantera en sådan situation med. Sedan tittar banken på om företaget är väldigt skuldsatt 

eftersom det skulle försvåra en beviljad kredit. Banken tittar på om företaget har lätt för att skjuta till 

mer kapital från riskkapital, ägare eller lånekapital. De tittar även på företagets soliditet. 

Respondenten berättar att när de har tittat på alla dessa delar så kommer de fram till ett kreditbetyg 

på kunden och ju bättre betyg företaget har desto bättre tycker de att företaget är bra på att hantera 

risker. De har även mallar som de följer, dock kan dessa mallar skilja sig beroende på vad det är för 

typ av företag. Till exempel om det är ett fastighetsbolag eller bostadsförening kan det vara vissa 

saker de tittar på och är det ett annat företag kan de ha andra nyckeltal som väger lite tyngre. De har 

ett system där de själva sätter kreditbetyg. 

Nordea 

Respondenten berättar att det viktigaste de tittar på vid en kreditansökan är när de ska få pengarna 

tillbaka vilket kallas återbetalningsförmågan. Kassaflöde är viktigt när det gäller företag, hur tjärnar 

bolaget pengar, finns det “luft” i kassaflödet och kan de betala tillbaka en summa varje månad och 

varje år tills det är klart. Respondenten förklarar att det finns olika sätt att titta på. På Nordea tittar 

de på (om bolaget funnits ett tag) rapporter i form av bokslut, budget och framåtriktad analys sedan 

samlar de in all information som deras analysavdelning tittar på. Analytikerna gör en rating på  
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bolaget som sedan ger ett betyg om bolaget och banken får en bild så de kan säga om de ska vara 

med eller inte. I den analysen handlar om soliditet som är den långsiktiga betalningsförmågan. 

Därefter fattar de ett beslut om krediten. 

Dalarnas Försäkringsbolag 

Respondenten berättar att de på Dalarnas försäkringsbolag lägger stor vikt vid att bedöma 

återbetalningsförmågan som företagen har. De tittar även på vad det är för typ av verksamhet, vilka 

dessa företagsledare och personer bakom företagen är och vilka säkerheter de kan få. De kontrollerar 

även hur mycket blanko det blir samt vilka säkerheter det finns. De har belåningsvärde i fastigheter, 

kundfordringar, maskin, inventarier och lager. Respondenten berättar även att deras målgrupp är små 

och medelstora bolag där de flesta omsätter mellan 1-20 miljoner. Det förekommer även bolag som 

omsätter mer än 20 miljoner, men då har de oftast inte stora immateriella anläggningstillgångar.  

När det gäller bedömningen av företagens återbetalningsförmågan är det enklast om de har varit 

verksamma i några år för att kunna se om de har en omsättning och ett positivt resultat. 

Respondenten förklarar att Dalarnas Försäkringsbolag även tittar på vilka behov företagen har och 

om de är några behov de själva kan bemöta. De tittar även på om personerna bakom företagen har 

drivit företag förut. Om personerna har gått i konkurs tidigare kan det påverka besluten. På 

länsförsäkringar har de mycket rating på hårda fakta och då är de siffror och skötsel.  

SEB 

Respondenten berättar att när ett företag söker kredit så får de träffa en företagsrådgivare som samlar 

information om vad företaget har för plan, affärside, budget och vad de önskar för kredit. Det kan 

även förekomma träffar hos det kreditsökande företaget då banken ofta vill se hur det ser hos 

företagen. Sedan upprättar rådgivaren ett kredit PM samt beskriver affären och gör en finansiell 

analys i systemet. Sedan beroende på hur mycket krediten är så kan respondenten och rådgivaren ta 

kreditbeslutet tillsammans. Om det handlar om större kredit så hamnar beslutet hos en kredit 

kommitté och detta beroende på kreditrisken. I kommittén finns det olika personer från olika kontor 

i landet och tanken är att titta på ärendet med olika ögon. Vid väldigt stora belopp kan beslutet 

hamna hos styrelsen i banken. Ju högre belopp det handlar om desto längre bort än kontoret hamnar 

beslutsfattningen. 
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___________________________________________________________________________ 

Hur skulle ni bedöma kreditansökan utifrån årsredovisningarna vi skickat till er? 

___________________________________________________________________________ 

Swedbank 

Respondenten berättar att han aldrig skulle kunna basera kreditansökan på endast de 

årsredovisningar de fått skickade till sig. Respondenten berättar att när årsredovisningen når honom 

så är den ett halvår gammal och vad som hänt under den tiden går inte att veta och menar att deras 

affär hade kunnat kraschat under den perioden.  

Respondenten förklarar att de även vill veta hur det kommer gå för företagen nästa år, framförallt 

om det handlar om bolag inom spelindustrin. De funderingar som dyker upp då är hur länge ett spel 

kan vara relevant eftersom spel handlar mycket om vad som är “populärt” just nu och är kanske inte 

så populärt nästa år. Vid ett sådant läge tittar banken på om det är frågan om fler produkter som ska 

lanseras eller redan har lanserats och om de är intäktsbringande. Har ett företag endast ett spel och 

det har gått bra i två år, kan de omöjligt veta om det även kommer att gå bra nästa år. Respondenten 

berättar att denne aldrig skulle kunna låna ut pengar med enbart kunskapen från årsredovisningen. 

Respondenten menar att årsredovisningen är ett bra delunderlag, men de kan inte låna ut pengar utan 

att veta hur det kommer gå för företaget framöver. 

Handelsbanken 

Respondenten säger att det är svårt att svara på denna fråga men att det viktiga är vilket kassaflöde 

företaget genererar. De viktiga frågorna är om företaget tjänar pengar och hur pass varaktiga de är. 

Har företaget inget kassaflöde så är det svårare att låna pengar och då är det bra att veta att företaget 

kan få ett positivt kassaflöde snart och det måste finnas en återbetalningsförmåga. Det är viktigt att 

ett företag har ett kassaflöde för även om företaget har tillgångar så kan de inte låna någonting på 

dem om företaget inte har ett kassaflöde som företaget kan betala räntor och amortering med. 

Beroende på hur stark kassaflödet är så kan de välja olika mycket säkerheter och då kommer kanske 

tillgångarna in. De tittar då på vad det är för tillgångar och hur de kan få säkerhet i dem.  

Respondenten berättar vidare att årsredovisningarna till de tre företagen som skickats till hen i 

förväg är spelteknik bolag och lite svåra att bedöma eftersom många spel har korta livslängd.  
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De tjänar mycket pengar under en period och är svåra att bedöma innan hur mycket pengar det går 

att tjäna på detta och hur länge det kommer vara. Det finns spel som har varit populära under en 

längre tid och där blir det enklare att se att företaget har tjänat pengar under ett antal år och fortsätter 

göra det. När det syns att spelandet fortsätter och företaget fortsätter att tjäna pengar blir det enklare 

eftersom det finns en historik att titta på. Det blir då enklare att låna ut pengar än om det kommer en 

okänd aktör som inte har vana att utveckla spel sedan tidigare. Respondenten säger att de som bank 

måste känna sig trygga med att det kommer in några intäkter och att det finns ett kassaflöde. Har 

inte företaget en kassaflöde så kanske det är en annan typ av finansiering som exempelvis riskkapital 

som företaget behöver vända sig till. 

Nordea 

Respondenten förklarar att hen skulle behöva lite mer tid för att bedöma företagen vi skickat till 

denne. Respondenten förklarar vidare att genom en snabb titt så syns det att dessa företag är 

lönsamma nu och historisk, bör möjligheten till bankfinansiering finnas. Mindark har lite längre 

lönsamhet men då har de gjort avskrivningar av tillgångar. Så rent spontant tycker respondenten att 

de ser bra ut i dessa företag. Fatalist och Mojang är lönsamma så vi skulle förmodligen inte ha 

bekymmer av att vara med.  

Dalarnas försäkringsbolag 

Respondenten förklarar att denne inte vill besvara denna fråga eftersom hen inte studerat det 

tillräckligt mycket. Vidare förklarar respondenten att eftersom dessa företag har fått lån så har 

banker säkert hittat motiv till att de har en stark återbetalningsförmåga.  

SEB 

Respondenten berättar att de i första hand tittar på företagets betalningsförmåga precis som när 

någon söker kredit privat. Detta är det viktigaste eftersom det säkerställer att de kan få tillbaka 

pengarna i tid. Säkerheterna företaget har tittar de på i andra hand. Dessa företag har en stor andel 

immateriella tillgångar som kräver en större analys än vad respondenten kunde göra då. Finns det 

patent eller en rättighet till ett varumärke så finns det ett värde förklarar respondenten men tillägger 

att SEB sällan kan fästa ett värde vid immateriella tillgångar. 

Syftet med krediten är också något avgörande vid beslut om kredit hos SEB. Behöver ett företag 

låna pengar för forskning och utveckling av ett nytt spel så är det svårt att få pengar av banken, här  
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är det riskkapital som företagen ska vända sig till. Det som skulle kunna fungera är om banken ser 

att företaget har ett bra kassaflöde så skulle de kunna låna ut en del av krediten företaget söker och 

den andra delen kan ägaren gå in med. Respondenten förklarar vidare att om bolagen bygger ett 

lager så kan det finansieras av dem eftersom det då handlar om riskkapital och det är lätt att 

finansiera.  

___________________________________________________________________________ 

Påverkas ert beslut av företagets immateriella tillgångar? 

___________________________________________________________________________ 

Swedbank 

Respondenten säger att banker generellt är duktiga på att låna ut pengar till fasta tillgångar. Så fort 

det handlar om immateriella tillgångar däremot blir det svårare för banken, och då måste banken tro 

att affärsidén och kassaflödet är starkt och att återbetalningsförmågan är så stark att det med 

säkerhetsvärde är lite sekundärt. Hade företaget haft en fastighet och det skulle bli svårt för företaget 

att betala tillbaka så har banken fastigheten som säkerhet. Respondenten berättar att enligt dennes 

erfarenhet skulle inte ett spelbolag vara värt mycket om de hamnar på obestånd. 

Respondenten förklarar att det inte går att ge ett generellt svar på frågan om hur banken skulle 

bedöma ett företag som ansöker om kredit och har en stor andel immateriella tillgångar. Det går 

däremot att säga att banker lånar ut pengar till spelföretag och han förklarar vidare att det har hänt 

att Swedbank och andra banker inte har lånat ut pengar till spelföretag och då har det återigen 

handlat om hela utvecklingsfasen fram till att spelet har lanserats. Det bygger på att de ska ta fram 

något som inte finns som ska säljas på en marknad som de inte vet existerar.  

Det är först när spelet har lanserats och banken ser att det finns ett kassaflöde som de vet att det 

egentligen fungerar. 

Inom banken sägs det att banker inte får hålla på med riskkapital. Det är ett typiskt kapital som ska 

gå till till exempel utvecklandet av en produkt eller uppstarten av ett företag och vid den typen av 

finansiering måste en ägare på något vis stå för det genom aktiekapital eller att aktier säljs på börsen. 

Sedan när det väl finns en produkt, till exempel om en matvarubutik startas måste ägaren själv 

bekosta och ordna en lokal. När spelet är ute på marknaden och den säljs då finns det kassaflöde och  
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då skulle företaget kunna uppnå en belåning. Skulle ett företag ha flera spel så kanske några av de  

spelen är ute och rullar då kan företaget få låna pengar för de spelen och utnyttja för att utveckla 

nästa generations spel. Så på detta vis går det att hitta en lösning och det är lite så de arbetar menar 

respondenten.  

Handelsbanken 

Respondenten förklarar att de inte har haft så många företag som har sökt krediter hos dem med en 

hög andel immateriella tillgångar. När det gäller patent så kan de ju panta ett patent och få en 

säkerhet. Det går kanske att ha en företagsinteckning. 

Nordea 

Det blir lite speciellt när företag har en hög andel immateriella tillgångar förklarar respondenten men 

att hen inte har så många kunder med sådana immateriella tillgångar här uppe i Dalarna. Dessa tre 

bolag är riktigt stora bolag och där har Nordea en enhet som jobbar med stora bolag och de är vana 

vid att snabbt se igenom en sådan här balansräkning och bedöma. Återigen så gör dessa bolag något 

rätt och det går bra för dem och då är inte det primära exakt vad de immateriella tillgångarna 

innehåller. Det är någonting i dem som tjänar pengar, det är såklart svårt att ta på dem men värdet i 

dem går inte att underskatta. Det viktigaste är att bolaget är lönsamt och de är åtminstone två av 

dessa, Mindark lite lägre. 

Dalarnas försäkringsbolag 

Respondenten berättar att immateriella tillgångar är svårare att värdera men ser de att det är rätt 

produkt, rätt varumärke och det finns en goodwill anser de att de kan gå vidare med detta. Det är 

inte uteslutet att ge krediter till företag med immateriella tillgångar men det måste göras en 

bedömning på att återbetalningsförmågan kan säkerställas. De kan vara så att ett bolag har blåst upp 

sin goodwill väldigt mycket och då blir det inte värt för banken menar respondenten. Respondenten 

berättar även att de aldrig kan få någon belåningsvärde i immateriella tillgångar.  

SEB 

Respondenten berättar att de skulle vara tveksamma till att bevilja en kredit till företag med en stor 

andel immateriella tillgångar. De skulle kunna bevilja om det fanns något patent eftersom det går att 

pantsätta och få en säkerhet i det. 
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________________________________________________________________________________ 

Möter ni många företag med en stor andel immateriella tillgångar och vilken typ av immateriella 

tillgångar handlar det om då? 

________________________________________________________________________________ 

Swedbank 

Respondenten berättar att de inte stöter på företag eller har företag med stor andel immateriella 

tillgångar. Hen menar att det kan bero på att de är en bank i Borlänge och där finns det inte så många 

utvecklingsföretag. Det kanske finns något företag som håller på med spelutveckling i Falun men 

det är ovanligt. Det är även vanligt med företag som håller på med andra tjänster och produkter som 

håller på med immateriella tillgångar. Det är vanligare i storstadsregionerna. Respondenten menar 

att spelindustrin är stor i Stockholm så där finns det fler exempel. Respondenten förklarar att de 

vanligaste immateriella tillgångarna som Swedbank stöter på är varumärken. Det kan handla om 

både bolagets varumärke eller något annat typ av varumärke som exempelvis ett spel. I större städer 

kan även hyres kontakterna vara immateriella tillgångar som är värda mycket. En fastighet på 

drottninggatan i Stockholm till exempel är väldigt attraktiv och det går att sälja sitt hyreskontrakt till 

någon annan som vill köpa sig in. Där kan banken panta hyresavtalet så då är det rätten till 

lokalhyran för denna plats. 

Handelsbanken 

Respondenten säger att de har några få företag med hög andel immateriella tillgångar och då är det 

varumärke eller patent. Och vid sådana fall vill banken veta vilken soliditet företaget har. 

Respondenten menar att om värdet inte är rättvisande och de här immateriella tillgångarna inte har 

detta värde då kanske den verkliga soliditeten är sämre eller så kanske immateriella tillgången är 

värd mer och soliditeten är starkare. Det gäller att bedöma vad immateriella tillgången är värd. 

Nordea 

Respondenten berättar att de inte har många sådana företag men att det finns mer av de företagen i 

Stockholm och större städer. 
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Dalarnas Försäkringsbolag 

Respondenten berättar att de inte möter många företag som har en hög andel immateriella tillgångar. 

Respondenten förklarar vidare att de flesta företag de stöter på är inom konsult, entreprenör, bygg 

och fastighetsbolag. 

SEB 

Respondenten berättar att de inte har många företag som har en stor andel immateriella tillgångar 

som söker kredit hos dem.  

____________________________________________________________________________ 

Upplever ni en ökning av företag med immateriella tillgångar? 

____________________________________________________________________________ 

Swedbank 

Respondenten förklarar att de inte har sett en ökning hos dem dock diskuteras sådana typer av 

företag mycket inom banken. De vill hela tiden utveckla deras äldre affärsmodeller och vara 

relevanta för den här typen av kunder. Respondenten menar att det här är nya företag som växer i 

samhället. 

Handelsbanken 

Respondenten säger att i och med digitalisering så får de frågor om olika digitala tjänster. Det kan 

till exempel handla om appar eller programvaruutveckling. Detta förekommer mer än tidigare. 

Nordea 

Respondenten förklarar att denne tycker det blivit en ökning, hen hade även pratat med sin 

kreditchef i Uppsala inför intervjun som hade sagt att banker anpassat sin kreditbedömning med 

ökning av bolag med immateriella tillgångar. Detta ställer extra krav på dem gällande värdering.  

Dalarnas Försäkringsbolag 

Respondenten säger att de inte har sett en ökning, denne hade även stämt av med sina kollegor och 

de höll med honom. 
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SEB 

Respondenten svarar att det kanske händer och förklarar att det kan vara något företag som utvecklar 

och får stora poster. 

___________________________________________________________________________ 

Tar ni speciella åtgärder för företag med stor andel immateriella tillgångar? 

___________________________________________________________________________ 

Swedbank 

Respondenten berättar att principen för företag med och utan en stor andel immateriella tillgångar är 

samma och det är att panta alla typer av tillgångar som företaget har. De klassiska företagen har 

huvudsakligen två säkerheter som är fastighetsinteckningar och företagshypotek. När banken 

pantsätter de så pantsätter banken bolagets alla tillgångar även de immateriella tillgångarna. 

Företagshypoteks går inte att ta på och är väldigt generell medan fastighetsbeteckningen är specifik 

och har ett starkare värde om ett obestånd uppstår. Banken vill oftast panta fastighetsinteckningar. Så 

speciella pantavtal skrivs för företag med stor andel immateriella tillgångar. Respondenten förklarar 

att räntan på lånet avspeglar risken banken tar. Lånar ett stort fastighetsbolag pengar och de har ett 

bra kassaflöde samt är lågt belånade i förhållande till värdet på fastigheterna så är de en säker kredit 

och då kommer dem få en låg ränta. Spel företagen har en högre risk eftersom det inte går att veta 

om dessa spel är relevanta om tre år och har dem då endast ett spel så tar banken en stor risk 

eftersom om företaget har mycket immateriella tillgångar är det svårt för banken att sälja dem. Vid 

ett sådant fall är det ett dåligt värde på säkerhetens värde och hög risk att bolaget hamnar på 

obestånd så då kommer även räntan vara högre. 

Handelsbanken 

Respondenten förklarar att de skulle göra det om banken kommit fram till att det finns ett kassaflöde 

och det beror på hur stark kassaflödet är. Om kassaflödet är stor då kan vi vara mer komfortabla och 

kräva mindre säkerheter. Vi tittar även på finansiella påfrestningar och motståndskraften. Vi tittar då 

på kassan och soliditeten. Om immateriella tillgångarna är till en stor andel i balansräkningen så 

tittar vi även på om de är rimligt värderade och fundera på om detta värde finns och vi måste göra 

bedömning. Respondenten säger att de även funderar på vad som kan hända om detta företag får 

problem som till exempel att ett spel går dåligt eller om företaget har för mycket kostnader som man  
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inte klarar av att bära. Vad skulle hända om företaget skulle gå i konkurs och om tillgångarna är 

värda någonting om de tvingas säljas. Det är svårt att veta att man får in de pengar man lagt ner på 

att utveckla en vara/ en digital tjänst eller ett spel och framförallt om det går att få in de kostnader 

som lagts på att få fram produkten.  

Nordea 

Respondenten berättar att det krävs en annorlunda analys av dessa tillgångar jämfört med den mer 

traditionella värderingen av t.ex. fastigheter. Vidare berättar respondenten att mer analys skulle 

behövas av dem som bank de traditionellt är mer vana vid att värdera t.ex. fastigheter.  

Dalarnas Försäkringar 

Respondenten förklarar att de behöver tro på verksamheten, produkten eller tjänsten. Respondenten 

förklarar att eftersom immateriella tillgångar är så svårt att värdera, så måste det vara en produkt 

eller tjänst som marknaden efterfrågar och som banken tror väldigt mycket på. Banken måste kunna 

bedöma att det kommer gå bra för verksamheten som det handlar om. Det viktiga förklarar 

respondenten är att banken ser att verksamheten har en god betalningsförmåga. Bra underlag för att 

övertala oss är också viktigt i denna frågan. 

SEB 

Respondenten berättar att om ett bolag skulle vara stark och de tror på bolaget och kassaflödet är bra 

så skulle de kanske kunna gå in och betala en del av lånet istället för allt och ägaren skulle betala 

resten. Detta gäller då för företag som redan går bra och går inte att göra för nya bolag eftersom då 

är det riskkapital som gäller fram till att företaget börjar tjäna pengar. Immateriella tillgångar har de 

svårt att lita på eftersom de har svårt att vara säkra på hur mycket tillgångarna är värda. 

___________________________________________________________________________ 

Vad anser ni är problemet med immateriella tillgångar? 

___________________________________________________________________________ 

Swedbank 

Värderingen av säkerheten när det går dåligt förklarar respondenten och säger att om det blir 

konkurs och rättegång så ger immateriella tillgångar i en liten utsträckning tillbaka pengar. De fasta 

tillgångarna ger väldigt ofta tillbaka pengar till banken. 
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Handelsbanken 

Det är enklare att pantsätta immateriella tillgångar och enklare för oss att få en säkerhet i en maskin 

till exempel eller i en bil. Den är enklare för oss att få den säkerheten så om ett företag inte klarar av 

att betala sitt lån så har vi den säkerheten och det kan säljas och ge en peng. Det är svårare att 

pantsätta en immateriell tillgång. 

Nordea 

Respondenten förklarar att det är lite svårt att värdera. Värderingsprincipen är inte lika lätt. För det 

är lättare att förstå värdet på ett hus än en maskin. Sen finns det en andrahandsmarknad, skulle de 

här bolagen vi jobbar med få problem, hamna i konkurs och inte betala tillbaka sitt lån så tror vi att 

en fabrik eller fastighet alltid går att sälja i andra hand då. Därför är det lättare för oss att förstå 

värdet av de jämfört med ett recept eller en rättighet eller namn. Så det kan jag säga att därför 

immateriella tillgångar ses som luft eller ’’är det rätt värderat?’’, ’’är det rätt avskrivet?’’.  Men om 

det finns en tydlig koppling mellan de immateriella tillgångarna och bolagets förmåga att tjäna 

pengar- då är det inte svårt egentligen. Och det är det som är viktigaste. Så att har man en affärsidé 

som håller så ser vi inte ett större bekymmer. Men vi kan hamna i ett läge där vi hamna i en situation 

som vi beviljar blancolån. 

Dalarnas Försäkringsbolag 

Respondenten berättar att immateriella tillgångar är mycket svårare att värdera och de är 

problematiskt eftersom de inte får någon belåningsvärde i dem. 

SEB 

Respondenten förklarar att svårigheten ligger i att det är svårt för dem att bedöma värde i tillgången. 

Hen berättar vidare att ett företag kan vara kreditvärdig om de har en bra betalningsförmåga. Tar de 

in företagsinteckning som en säkerhet kan det vara svårt att värdera och vara trygg i det. 
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____________________________________________________________________________ 

Kan de företag med stor andel immateriella tillgångar göra något speciellt för att få beviljad 

kredit? 

____________________________________________________________________________ 

Swedbank 

Respondenten säger att det bygger på att man kan visa att man har en affärsmodell som kommer ge 

avkastning i framtiden. Om Pelle och Emma kommer in här och ska starta ett företag och så har de 

bara immateriella tillgångar och de ska bygga upp ett enda datorspel så kommer de ha väldigt svårt 

att få ett lån. Har de en affärsmodell som betyder att de ska lansera ett spel och sedan ett nytt och ett 

nytt så sprids riskerna och det kanske går att visa att det finns ett intäktsflöde från några av dessa 

spel. Vid ett sådant fall är det betydligt enklare att komma fram. Framåtblickande resultaten och 

kassaflöden har en stor roll.  

Handelsbanken 

Det går att skjuta till större egna medel när man vill göra investering och låna ett mindre belopp. Att 

gå in som borgenär kan vara något. Det är lite svårt att svara på denna fråga när det inte finns ett 

konkret fall men det viktiga är att vi vet att företaget genererar pengar och att det finns ett 

kassaflöde. 

Dalarnas Försäkringsbolag 

Respondenten berättar att de behöver tro på verksamheten och produkten och detta är kärnan i det 

hela. Eftersom det är svårt att värdera så behöver det vara något som marknaden efterfrågar och som 

vi tror väldigt mycket på och vi kan bedöma att detta kommer gå bra. Vi behöver även se att de får 

pengar in och har en bra återbetalningsförmåga. 

Nordea 

Respondenten förklarar att banken kan skriva en eller flera covenanter med företaget. Vilket är att 

t.ex. ett specifikt nyckeltal ska vara uppfylld för att krediten ska fortsätta löpa vidare. Soliditet är ett 

exempel på ett sådant nyckeltal. Respondenten fortsätter och berättar att de kan skriva ett avtal med 

företaget att det krävs en soliditet som inte går under ex. 25 procent för att covenanten inte ska 

brytas.  
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SEB 

Respondenten berättar att företagen kan vara duktiga på att beskriva deras läge, vad de ska göra med 

pengarna och hur banken ska känna sig trygga med att dem ska betala tillbaka lånet. Företagen kan 

till exempel visa ett bra orderstock där det framgår att de sålt mycket av ett spel och då kan vi 

finansiera rörelsekapitalet. 
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_______________________________________________________________________________________


5. ANALYS 
I följande kapitel redogörs en analys av det empiriska materialet. Materialet har delats in i fyra 

olika kategorier för att underlätta förståelsen av de olika delarna. 

_______________________________________________________________________________________


Kreditansökan 

Intervjuerna indikerar att Swedbank, Nordea, Handelsbanken, SEB och Länsförsäkringar har en 

kreditgivningsprocess som liknar varandra. Det viktigaste vid en kreditansökan är att de företag som 

söker krediter ska kunna bevisa för banken att de har en god återbetalningsförmåga. Bankerna lägger 

tyngd på den delen och vill veta om företagen kommer kunna betala tillbaka ränta samt lån. 

Bankerna är mer intresserade av vad företaget har för kassaflöde än vilka säkerheter företaget har. 

Bankerna tittar även på vilken bransch företaget tillhör och vill veta vad de har för affärsidé. Två av 

de intervjuade förklarar att branschen företagen tillhör är viktiga för att se om det är en utsatt 

bransch eller en bransch som har stor risk att hamna i konkurs. Vi har även sett att bankerna är 

tydliga med att nya företag som ska starta har det svårt att bli beviljad en kredit. 

erna. Anledningen till det är att företaget då inte har ett kassaflöde, banken vet inte hur det kommer 

att gå för företaget. De inte har mycket underlag som de kan utgå ifrån. Tre av de banker som 

undersöktes har nämnt att de gör rating på företag och tre av dem har även nämnt att de använder 1

sig av nyckeltal. Vi har även sett att bankerna vid en kreditgivning vill veta vad dessa pengar 

kommer att användas till. 

Beslut  

Bankerna tycker det är svårt att bedöma en kreditansökan för de företag vi skickat in till dem på 

sådan kort tid och med endast årsredovisningar som underlag. De är tydliga med att det behövs mer 

underlag för att kunna ge ett konkret svar. Trots det så försöker de ge en bild på hur de tänker och 

vad som kan kompletteras. Respondenten som arbetar på Swedbank nämner till exempel att när 

årsredovisningarna har kommit till denne så är de ett halvt år gamla och det innebär inte att det går 

bra för företaget den tiden de visar dessa årsredovisningar. Respondenten förklarar vidare att det blir 

 Rating är ett kreditbetyg som sätts av kreditinstitut. Betyget förklarar kreditvärdigheten.1
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enklare att bevilja en kredit till ett datorspelföretag om företaget har fler produkter och spel eftersom 

det är en större risk om de endast har en produkt. Två av de banker som finns med i studien tar även 

upp att det är svårt att bedöma eftersom det är företag inom datorspel. De tar upp svårigheterna med 

datorspel vilket är bland annat att de har en kort livstid. Respondenterna nämner att ett spel kan vara 

populärt under en viss tid för att sedan försvinna. Respondenten som arbetar på Nordea har som de 

andra respondenterna sagt att det inte går att ge ett konkret svar på en kreditansökan utifrån endast 

årsredovisningarna men säger att hen utifrån den korta tiden och en snabb titt på årsredovisningarna 

kan säga att det har gått bra för företagen och att det förmodligen inte skulle finnas så stora problem 

för dem att låna pengar till dessa företag. 

Immateriella tillgångar inom bank  

Angående hur många företag med stor andel immateriella tillgångar bankerna stöter på är bankerna 

överens om att de inte har många sådana företag. Tre av respondenterna säger även att det säkert är 

vanligare med företag som har mycket immateriella tillgångar i storstäderna, men att det just i 

Borlänge och Dalarna inte finns många sådana. Respondenten från Swedbank och Nordea säger att 

de immateriella tillgångar de har stött på är varumärke. Det är skillnad på företag som redan har 

funnit i några år och nya företag förklarar respondenten från Swedbank när vi frågar om 

immateriella tillgångar påverkar kreditbeslutet. Respondenten från Länsförsäkringar förklarar att det 

är svårare att bedöma immateriella tillgångar men att det inte är helt uteslutet att belåna företag med 

hög andel immateriella tillgångar. Hen förklarar även att om det är rätt produkt, varumärke och det 

finns goodwill så kan de gå vidare. 

Vad det gäller om frågan ifall bankerna upplever en ökning av företag med immateriella tillgångar så 

hade respondenterna olika åsikter och reflektioner kring den frågan och sågs ur olika 

samhällsperspektiv. Två av fem banker ansåg inte en ökning dock har de diskussioner om de nya 

företagen som växer i samhället kommer att ha det samt att digitaliseringen gjort att immateriella 

tillgångar förekommer mer än tidigare. Samtidigt kunde vissa banker se en ökning av immateriella 

tillgångar vid kreditansökan dock ställer det extra krav på dem, gällande värderingen. Respondenten 

från SEB svarade “kanske”, gällande denna fråga, då han ansåg att om ett företag utvecklar och får 

stora poster kan det leda till en ökning av immateriella tillgångar just då. Endast en bank ansåg att de 

inte sett en ökning och då hade han även stämt av med sina kollegor om det också.   
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Åtgärder  

Speciella åtgärder som tas för företag med stor andel immateriella tillgångar sker, dock så är 

principen för alla företag detsamma. Det finns två huvudsakliga säkerheter som respondenten på 

Swedbank nämner att de klassiska företagen har, fastighetsinteckningar och företagshypotek. De 

andra bankerna nämnde inget om vilka speciella åtgärder det skulle tas vid stor andel immateriella 

tillgångar. Utan det var mer att företagen bör ha bra och stark kassaflödesanalys först och då kan de 

vara mer komfortabla och kräva mindre säkerheter vid kreditgivning. Vid mindre kassaflöde eller 

inget kassaflöde alls såsom nyetablerade bolag blir det mer riskkapital som gäller fram tills att 

företaget börjat tjäna pengar. Respondenten som arbetar på Nordea anser inte att det tas speciella 

åtgärder vid stor andel immateriella tillgångar utan det gäller att företagen vet sitt värde och är så 

pass lönsamma att de inte anser tillgångarna vara så viktiga. 

Det som anses vara mest problematisk med immateriella tillgångar är att det är svårt att värdera dem 

och att det inte är en säker pant. Till skillnad från en materiell tillgång där panten kan vara maskin 

eller bil, då kan banken sälja den ifall företaget går i konkurs eller inte kan betala av sitt lån. Men 

när det kommer till immateriella tillgångar är det svårare att pantsätta det. 

  

För att få ett lån beviljad för dess företag med hög andel immateriella tillgångar kan förtagen visa att 

de har en affärsmodell, ett stort kassaflöde som genererar i framtiden samt framåtblickande resultat 

påstod respondenten på Swedbank medan respondenten på SEB berättade att företagen kan vara 

duktiga på att beskriva deras läge så banken kan känna sig mer trygg och till exempel. Vissa 

orderstock som visar att det går framåt för företaget och att de sålt mycket av exempelvis ett spel. 

Vår respondent på Handelsbanken ansåg denna fråga svår då vi inte hade ett konkret fall att utgå 

ifrån. Men det skulle kunna vara en fördel för företaget att ha en som går in som borgenär. 
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_______________________________________________________________________________________


6. SLUTSATS 
I detta kapitel redogörs resultatet av det empiriska materialet, egna reflektioner samt förslag på 

fortsatt forskning. 

_______________________________________________________________________________________


6.1 EMPIRISKA MATERIALET 

Företag inom datorspelsbranschen behöver bevisa för banker att de inte är en bransch som är utsatt 

och löper risk för att hamna i konkurs. Bankerna är intresserade av att få tillbaka de pengar som de 

har lånat ut. Därför är det viktigt att visa banken en god återbetalningsförmåga oavsett vilken 

bransch företaget tillhör. Nya företag som behöver kapital för att starta har svårt att få beviljad kredit 

hos en bank eftersom de företagen saknar kassaflöde och kan inte bevisa för banken att de kommer 

kunna betala tillbaka lånet och ränta.  

Samtliga banker anser att immateriella tillgångar är svåra att värdera och svårare att få pengar ifrån 

om företagen skulle hamna i konkurs och banken behöver sälja säkerheterna för att få tillbaka de 

pengar de lånat ut. Vidare anser samtliga banker att det inte är omöjligt för företag med en stor andel 

immateriella tillgångar att få en beviljad kredit. Företagen kan få en beviljad kredit trots att de har en 

hög andel immateriella tillgångar genom att bevisa för bankerna att de har bra affärsidé och en god 

återbetalningsförmåga. 

6.2 EGNA REFLEKTIONER 

Det har varit intressant att undersöka immateriella tillgångar och framförallt att undersöka hur 

banker går till väga vid en kreditansökan både generellt men även när det handlar om företag som 

har stor andel immateriella tillgångar. Det vi har lärt oss genom denna studie är att säkerheterna ett 

företag har inte är den viktiga faktorn vid en kreditansökan. 

Vi har lärt oss att banker har en tendens att likna varandra och agerar likt varandra i en 

kreditgivningsprocess. Vi har sett att immateriella tillgångar inte är något som förekommer mycket 

hos företag i Dalarna. 
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Vi har genom denna studie lärt oss att samla relevant material för att besvara ett syfte för att sedan 

tolka informationen och dra slutsats. Vi har lärt oss att ställa rätt frågor för att kunna besvara det vi 

efterfrågar. Vi tycker att det har varit intressant och givande att skriva examensarbete framförallt för 

att det ger chansen att fördjupa sig i ett ämne. 

6.3 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

Ett förslag vi har för fortsatt studie är att göra en likadan studie men istället intervjua anställda på 

samma banker i större städer som Stockholm eller Göteborg. Detta eftersom våra respondenter tror 

att det finns fler företag med en stor andel immateriella tillgångar i storstäderna och att de har mer 

erfarenhet av att hantera kreditansökningar med stora andelar immateriella tillgångar. Genom att 

genomföra denna studie i en större stad där det kan finnas mer erfarenhet går det att jämföra svaren 

från en sådan studie med vår studie. 

Ett annat förslag vi har för fortsatt forskning är att undersöka hur investerare ser på datorspelsföretag 

som har en en hög andel immateriella tillgångar. Det vi menar med investerare är de personer som 

köper aktier i datorspelsföretag, tittar de på företagens årsredovisningar och påverkas de av deras 

immateriella tillgångar? Undersökningen skulle kunna genomföras med hjälp av enkäter som 

skickas ut. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Öppningsfråga 

Går det bra att vi spelar in intervjun? 

Bakgrund  

Bakgrund om respondenten, utbildning och erfarenheter. 

Kreditansökan 

Generellt sett, vad tittar ni på vid en kreditansökan för företag? 

Hur skulle Du/Ni bedöma kreditansökan utifrån de årsredovisningarna vi skickat till er? 

Immateriella tillgångar 

Påverkas ert beslut av företagets immateriella tillgångar? 

Möter ni företag med hög andel immateriella tillgångar? 

Upplever ni en ökning av företag med immateriella tillgångar? 

Tar ni speciella åtgärder för företag med stor andel immateriella tillgångar? 

Vad anser ni vara problemet med immateriella tillgångar? 

Vad kan företag med stor andel immateriella tillgångar ta för åtgärd för att öka chansen till en 

beviljad kredit? 

Avslutande fråga 

Finns det något Du/Ni vill tillägga? 

Vill Du/Ni vara anonym? 

Tack för Din/Er medverkan! 
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