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Förord 
 
Denna magisteruppsats behandlar immateriella tillgångars relevans vid kreditbedömning och 
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Sammanfattning 
 
Europas företag består till 99 % av små och medelstora bolag (SME) som enligt OECD är 
viktiga för den ekonomiska tillväxten och drivande för innovation och entreprenörskap. Det 
kunskapssamhälle som dessa företag verkar i präglas av en hårdnande konkurrens och ett 
större fokus på investeringar i immateriella resurser. Finansieringen av dessa resurser blir ett 
problem för små och medelstora bolag då de inte i samma utsträckning som större företag har 
tillgång till riskkapitalmarknaden. De blir istället hänvisade till lånemarknaden vilket gör 
bankerna till den dominerande parten i kreditgivningen till dessa företag. Den information 
kreditgivarna har att tillgå för att bedöma dessa företags kreditvärdighet är huvudsakligen de 
finansiella rapporterna, men en debatt har under de senaste decennierna förts huruvida de 
finansiella rapporterna verkligen visar ett företags rätta värde. Kunskapsintensiva företag får i 
mycket liten utsträckning visa immateriella tillgångar i sina balansräkningar trots att det i 
många fall är dessa resurser som står för huvuddelen av företagens intäkter. Detta gör det 
svårt för intressenter såsom kreditgivare att skapa sig en rättvis bild av företaget. 
 
Baserat på ovanstående diskussion ansåg vi att det var intressant att se om kreditgivare 
beaktade utgifter som var aktiverade som immateriella tillgångar i årsredovisningen. Syftet 
med uppsatsen har därmed varit att genom en experimentell ansats undersöka om aktivering 
av FoU, Varumärke, Utbildning och Rekrytering i ett fiktivt bolags balansräkning har någon 
betydelse för ett kreditbeslut. Den studiedesign vi använt oss av har varit experimentell och 
undersökningen har bedrivits utifrån tre hypoteser och en forskningsfråga. Totalt 26 intervjuer 
har gjorts och respondenterna har delats in i en experimentgrupp, där de immateriella 
tillgångarna har aktiverats och en kontrollgrupp, där dessa resurser istället kostnadsförts.  
  
Resultatet av Hypotes 1 visar att aktivering av immateriella tillgångar inte har direkt relevans 
för kreditbeslutet och att årsredovisningen inte heller fungerar som det primära 
beslutsunderlaget för kredithandläggarna. Resultatet av Hypotes 2 visar att kredithandläggarna 
inte reagerar starkare på affärshändelser som kopplats till företagets immateriella tillgångar 
när dessa aktiverats i balansräkningen. Forskningsfrågan rörde huruvida kredithandläggarna 
utgick ifrån årsredovisningen när de ställde frågor och ville ha ytterligare information om 
företaget. Vi fann att de kredithandläggare som bedömt experimentgruppen hade frågor kring 
de immateriella tillgångarna och därmed fick vi stöd för att de använt årsredovisningen som 
underlag för frågorna. Slutligen visade resultatet av Hypotes 4 att kredithandläggarna i 
experimentgruppen klassificerade kreditrisken för företaget lägre än de i kontrollgruppen. 
Detta var i enlighet med riskteori då experimentgruppen fått mer information om företaget 
vilket skall kunna minimera risken.  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att redovisningen av immateriella tillgångar inte har direkt 
relevans för kreditbeslutet men att årsredovisningen i viss mån har indirekt beslutsrelevans på 
så vis att den påverkar vilka ytterligare frågor kredithandläggarna ställer samt hur de 
klassificerar kreditrisken i företaget. 
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Abstract 
 
The majority of companies currently active in Europe are small and medium sized enterprises 
(SME). According to the OECD these companies are essential to economic growth and an 
important factor for innovation and entrepreneurial skills. In order for SME: s to compete in 
the knowledge society, investments in intangible resources is necessary. Financing these 
investments is more difficult for smaller sized firms due to their limited access to risk capital 
which makes the loan market the best alternative. Banks hereby dominate the lending of 
capital to these firms. The financial reports are the main type of information available in 
determining a company’s creditworthiness, but lately researchers have debated whether the 
financial reports actually show a company’s true values when intangible resources are not 
allowed to be capitalized. This makes it difficult for banks and other interested parties to 
decide whether annual reports present a true and fair view.  
 
Based on the preceding discussion we have found it interesting to study whether lending 
officers react to capitalized intangible resources in the annual report. The aim of this study is 
thus to examine whether capitalization of R&D, Brand, Education and Recruitment costs 
matters for a credit decision in a fictitious company’s annual report. We have used an 
experimental design with three hypotheses and one research question when carrying out this 
study. A total of 26 interviews have been conducted within three of Sweden’s four largest 
banks. The participating lending officers have been divided into two groups; one group 
evaluated the company where intangibles were capitalized and one group evaluated the 
company where intangibles were expensed.  
 
The result of our first hypothesis showed that capitalizing intangibles did not affect the credit 
decision. The annual report did not function as the primary source of information for a 
lending officer when making a decision. The result of hypothesis 2 showed that the lending 
officers did not react more strongly to business events that were connected to the capitalized 
intangibles. They did not use this new information to further understand the company’s 
business. Regarding the research question we found that the lending officers who had 
evaluated the company with the capitalized intangibles posed different questions than the ones 
who had evaluated the company with the expensed intangibles. We could then draw the 
conclusion that the annual report had been used as a background design when the lending 
officers asked questions about the company. Finally the results of hypothesis 4 showed that 
the lending officers who had the capitalized intangibles in their annual report classified the 
company’s credit risk lower on a scale. This corresponds with risk theory which states that 
more information about something (in this case the intangibles) helps lower the risk 
associated with a decision.  
 
To summarize; we cannot say that capitalization of intangibles has a direct relevance for a 
credit decision but that the annual report to a certain extent can affect which further 
information a lending officer asks for and how the company’s credit risk is classified.  
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1 Inledning 
Denna studie behandlar immateriella tillgångars relevans vid kreditbedömning. Kapitlet inleds 
med att introducera läsaren inom området. Därefter presenteras uppsatsens syfte, 
avgränsningar samt en disposition över kommande kapitel. 
 

1.1 Problembakgrund 
Av de företag som verkar i Europa idag är 99 % små eller medelstora bolag. De små och 
medelstora bolagen sysselsätter cirka 65 miljoner anställda. (http://en.wikipedia.org) SME 
(Small and Medium sized Enterprises) utgör alltså majoriteten av alla företag i Europa och är 
en drivande faktor för innovation och entreprenörskap. Små och medelstora företag är även 
enligt OECD viktiga för företagandet i världen och spelar en nyckelroll för utvecklingen av en 
hållbar ekonomisk tillväxt samt skapandet av arbetstillfällen. (www.oecd.org)  
 
Samhället har blivit mer och mer kunskapsintensivt och teknologiskt och för att hänga med i 
utvecklingen krävs det att företag anpassar sig härigenom är många av de små och medelstora 
bolagen kunskapsintensiva och högteknologiska. Utmärkande för dessa är en hög andel 
högskole- och universitetsutbildad personal samt en hög sysselsättningsutveckling 
(Johannisson, Lindmark, 1996) vilket innebär att företagets kunskap finns inbäddat i dess 
realkapital, de anställda. Existensen av små och medelstora bolag är följaktligen betydelsefull 
för tillväxten i världen men dessa företags situation är problematisk på många sätt och en av 
svårigheterna för företagen är finansieringen av sina verksamheter. 
 
Företag är alltid i behov av pengar för att finansiera sina verksamheter. Det kan vara i form av 
eget eller lånat kapital (Damodaran, 2001). Det egna kapitalet spelar roll för företagens 
existens, stabilitet och överlevnad eftersom det kan bära eventuella förluster. Det fyller även 
en viktig funktion då det möjliggör upplåning av finansiella medel från utomstående 
finansinstitut. (Andrén et al. 2003) Företag väljer dock oftast att främst finansiera sin 
verksamhet genom självfinansiering, det vill säga att rörelsen själv genererar de medel som 
behövs. Om självfinansiering inte är ett alternativ är andrahandsvalet lånefinansiering, alltså 
lån genom banker och via riskkapitalmarknaden. Det sista valet för företag är att ordna sin 
finansiering genom ny- och fondemission det vill säga att finansiera via eget kapital. För att 
göra detta krävs det dock en börsnotering. De som inte har den möjligheten lånar hellre 
kapital från banker än ombesörjer detta kapitalbehov via eget-kapitalfinansiärer eftersom det 
ger dem en möjlighet att behålla en större del av sin flexibilitet och kontroll. (Bruns, 2003; 
Winborg & Landström, 2000; Myers, 1984) Lånemarknaden, vilken omfattar banker och 
andra finansieringsföretag, är alltså den dominerande parten i kreditgivning till små och 
medelstora företag (Andrén et al. 2003; Bruns, 2003; Winborg & Landström, 2000; Myers, 
1984). 
 
Små och medelstora företag kan dock ses som mer riskfyllda utifrån bankernas perspektiv än 
andra företag, främst beroende på att de ofta är mindre transparenta vad gäller information. 
Det är svårare att erhålla information om dessa i jämförelse med större bolag och härigenom 
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kan lånefinansiering hindras genom exempelvis ofrivillig kreditransonering1 (Wagenvoort, 
2003; Winborg, 2003 (Ang, 1991)). Bristen på information gör att de lagstadgade finansiella 
rapporterna tillsammans med företagsledaren blir de primära informationskällorna 
kreditgivare har att förlita sig till. Företagsledaren är värdefull som informationskälla men här 
finns ett problem med informationsasymmetri; företagsledaren vet mer om sitt företag än 
kreditgivaren och kan således välja vilken och hur mycket information som förmedlas till 
denne. Detta medför att kreditgivaren befinner sig i ett informationsunderläge vilket gör det 
svårare att värdesätta informationen från företagsledaren. (Bruns, 2003; Storey, 1994) Den 
stora problematiken verkar dock ligga i att kunskapsintensiva bolag har dolda värden som inte 
syns i de finansiella rapporterna och som kreditgivare således inte kan väga in i bedömningen 
av företaget. 
 
Forskare har de senaste två decennierna debatterat huruvida den redovisningsmodell som 
används idag på ett bra sätt speglar de värden som finns i bolagen. Denna s.k. value-
relevance2 debatt grundar sig i ett ökat intresse att investera i immateriella tillgångar. 
Investeringsviljan härstammar ur den konkurrensmässiga press som skapats av globalisering, 
extensiv avreglering och teknologiska förändringar. Företagen har i allt större omfattning 
behövt förlita sig på oavbruten innovation av produkter, processer och organisatorisk design 
för att överleva och växa och denna innovation åstadkoms i sin tur huvudsakligen genom 
investeringar i immateriella tillgångar såsom FoU, informationsteknologi samt träning och 
utbildning av anställda. (Lev, 2001) Problemet ligger i att de investeringar som görs i 
immateriella tillgångar inte avspeglas i balansräkningen trots att dessa är basen för företagens 
framtida utveckling och framgång (Canibaño et al. 1999). Således visar inte redovisningen i 
immateriellt intensiva bolag den rättvisande bild som den har för avsikt att göra.  
 
Många studier om värderelevansproblemet i redovisningen har gjorts vilket tyder på vikten av 
att komma tillrätta med detta problem. Lev (2001) var en stor förespråkare för förekomsten av 
ett värderelevansproblem. Lev har jämfört marknadsvärden och bokförda värden för de 500 
största företagen i USA och kommit fram till att ”Market-to-book value”3 spelat en stor roll 
för det fokus som lagts på immateriella tillgångar. Resultaten visar att det finns en markant 
skillnad mellan marknadsvärden på företag och deras bokförda värden. För varje 
marknadsvärde på sex dollar så visas endast en dollar i balansräkningen, resterande fem dollar 
är immateriella tillgångar som inte syns. Ytterligare forskning som behandlar value-relevance 
problemet och som jämför intäkter och aktiepriser samt intäkter och bokförda värden är 
Dontoh et al. (2004), Kanoudia et al. (2002), Francis och Schipper (1999), Lev (1997) samt 
Lev och Sougiannis (1996). Tidigare forskning berör också value-relevance utifrån värdering 
av säkerheter (Amir och Lev, 1995), marknadens snabba förändring (Lev och Zarowin, 1999), 
aktivering av mjukvara (Aboody och Lev, 1998), aktivering av FoU (Healy, Myers and 
Howe, 2001), användbarheten av dagens redovisningsram (Wyatt, 2003) samt immateriella 
tillgångars roll i den moderna tillväxten (Corrado et al. 2005). 
 
Trots att det finns många studier som talar både för och emot ett problem med value-
relevance så verkar de flesta vara ense om att de finansiella rapporterna har tappat i betydelse 

                                                 
 
 
1 Ofrivillig kreditransonering (icke lagreglerad kreditransonering) innebär att vissa företag beviljas krediter fast 
de inte har förmågan att överleva och att andra företag nekas krediter fast de har förmågan att överleva, detta på 
grund av asymmetrisk information. 
2 I denna studie används även ”värderelevans” som synonym. 
3 Ett företags marknadsvärde i jämförelse med dess bokförda värde. 
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för företagens intressenter. Det tycks alltså finnas en uppenbar risk i att immateriella 
tillgångar inte avspeglas i redovisningen eftersom redovisningen då inte ger en rättvisande 
bild av företagens ekonomiska status och rapporterna härigenom förlorar sin beslutsrelevans 
för användarna av årsredovisningsinformationen.  
 
Företag har sedan i början på 1990-talet själva försökt att påverka problemet med dolda 
värden. Nya system som tog hänsyn till nyskapande aktiviteter för att bättre kunna spegla ett 
företags verksamhet har förändrat lednings- och styrsystemen. Kaplan och Norton var två av 
de första som försökte förändra styrningen och kontrollen i företag för att skapa bättre system 
och underlag för beslut. Deras Balanced Scorecard (BSC) länkar ett företags mått på output 
med dess värdedrivare och mäter en organisations prestationsförmåga genom fyra länkade 
perspektiv. (Kaplan, Norton, 1992) Nyttan i BSC ligger i att företagsledningen kan kombinera 
kortsiktiga finansiella resultat med de långsiktiga, d.v.s. kombinera de investeringar som 
ligger till grund för företagets framtida framgång (Canibaño et al. 1999) vilket ofta är 
immateriella tillgångar.  
 
När företag arbetar med nya komponenter i redovisningen som ska visa de förut dolda 
värdena och detta skall medföra mer rättvisande rapporter och bättre beslutsunderlag så 
förutsätter vi att det inte endast är investerare som gagnas av denna information utan även 
kreditgivare, då de har ett väldigt nära förhållande till sina kredittagare. Kreditgivarna kan inte 
liksom investerarna lätt göra sig av med sitt åtagande gentemot ett företag (sälja sina aktier) 
utan har ett större beroende och ett närmare samarbete med ett låntagande företag. Vidare 
resonerar vi så att eftersom fler företag idag är kunskapsintensiva och högteknologiska, d.v.s. 
innehar mycket immateriella tillgångar och eftersom det finns ett problem med att de 
finansiella rapporterna inte visar ett rättvisande värde så borde det från kreditgivarnas sida 
finnas ett intresse att ta större hänsyn till företagens immateriella tillgångar i 
kreditgivningsprocessen.  
 
Det finns mycket forskning om information inom kreditprocessen. De flesta studier och 
litteratur behandlar dock främst hur bankerna med diverse verktyg kan analysera den 
kvantitativa information som hämtas från balans- och resultaträkningar. Dessa verktyg består 
vanligen av allt från avancerade datorbaserade modeller (se Altman, 1985) till enklare 
nyckeltal som soliditet, likviditet och belåningsgrad etc. (Brealey, Myers 1991; Broomé, 
1998). Forskning finns även kring den icke-finansiella information som kreditgivare söker i 
kreditgivningsprocessen. Bruns (2004) har forskat kring den informationsasymmetri som 
råder mellan små och medelstora företag och banker. Andersson (2001) har forskat kring 
bankmannens kunskaper och erfarenhet vid kreditbedömning. Green (1997) har studerat 
bankmannens intuition vid kreditbedömning medan Silver (2001) och Svensson Kling (1999) 
har undersökt hur bankens organisatoriska struktur, sociala kontext och regler och rutiner 
inverkar på kreditbeslut.  
 
Trots att det finns en hel del studier om små och medelstora bolag och kreditbeslut så 
behandlar få av dem frågan om redovisningsinformationens värderelevans och vilken 
betydelse immateriella tillgångar har. Två studier som dock berör detta är Catasús och Gröjer 
(2003) samt Svensson (2003). Catasús och Gröjer har genom ett experiment testat om 
aktivering av immateriella tillgångar spelar roll för ett kreditbeslut, för den information som 
en kredithandläggare efterfrågar samt för hur kredithandläggaren förstår ett företag och dess 
affärshändelser. Studien bygger på 40 intervjuer i Handelsbanken och resultaten analyserades 
både kvantitativt och kvalitativt. De statistiskt icke signifikanta resultaten visade att de 
immateriella tillgångarna inte hade någon direkt betydelse för kreditbeslutet, efterfrågad 
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information eller kredithandläggarens förståelse för företaget. Författarna kom dock i sin 
kvalitativa tolkning fram till att själva namnet på tillgången är betydelsefull. 
Kredithandläggarna i experimentgruppen accepterade inte aktiveringen av FoU, Varumärke 
och Utbildning. Däremot accepterades posten förutbetalda kostnader i kontrollgruppen fast 
det mycket väl kunde ha funnits immateriella tillgångar under denna. Immateriella tillgångar 
har således betydelse för kreditbeslutet om de ses som pålitliga.  
 
Birgitta Svensson (2003) konstaterar i sin avhandling att den största källan till information 
som kreditbedömare använder sig av i kreditbedömningsprocessen är företagens finansiella 
information. Hennes resultat visar att institutionella kreditgivare såsom banker anser att 
immateriella tillgångar är betydelsefulla vid en bedömning av kreditvärdighet hos ett företag. 
Svenssons respondenter poängterade att det framförallt var viktigt för forskningsföretag att ge 
upplysning om de aktiverat eller kostnadsfört utgifter för immateriella tillgångar. Vissa 
respondenter ansåg att detta bäst gjordes i notapparaten, medan andra föredrog att tillgångarna 
redovisades i de finansiella rapporterna. Oavsett hur, så tyckte respondenterna att det var 
väsentligt att företagen visade dessa värden.  
 
Baserat på ovanstående resonemang finns det skäl att ifrågasätta den redovisningsmässiga 
behandlingen av dagens finansiella rapporter och relevansen av dessa. OECD hävdar att 
småföretagen har stor betydelse för tillväxten i världen. Dessa företag måste vidare göra allt 
för att anpassa sig till kunskapssamhället med dess hårdnande konkurrens och svårigheter som 
följd, vilket kräver investeringar i resurser som immateriella tillgångar. Det är också av stor 
vikt att kreditgivaren får en rättvisande bild av företaget och dess värdeskapande, men den 
redovisningsmodell som lag och rekommendationer kräver att företagen använder visar inte 
ett rättvisande värde av det arbete och investeringar företagen gjort. Frågan blir då hur små 
och medelstora bolag ska kunna visa kreditgivarna sin duglighet, hur de ska kunna finansiera 
sina verksamheter om kreditbedömarna inte kan se de värden som finns i företaget. Och om 
investeringsmöjligheterna stryps för dessa 99 % av bolagen, hur ska då tillväxten i Europa 
kunna bibehållas och öka? 
 
Enligt nyss förda resonemang har vi således ansett det intressant att se om kreditgivare 

reagerar på utgifter som är aktiverade som immateriella tillgångar i årsredovisningen. Vi 

ämnar därför undersöka om en aktivering av immateriella tillgångar i ett medelstort bolags 

finansiella rapporter har betydelse för ett kreditbeslut.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om aktivering av immateriella tillgångar i ett medelstort 
bolags finansiella rapporter har någon betydelse för ett kreditbeslut. Syftet är också att göra en 
jämförelse mellan de deltagande bankerna för att se om skillnader i kreditbesluten föreligger. 
Vi ämnar uppfylla syftet genom en experimentell design och genom en såväl kvantitativ som 
kvalitativ diskussion kring resultaten.  
 

1.3 Avgränsningar 
Studien har gjorts med endast svenska kreditgivare i fokus och med utgångspunkt i tre av de 
fyra största bankerna. Studien har vidare förlagts till Stockholmsområdet på grund av tids- 
och kostnadsaspekter. 
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1.4 Uppsatsen disposition 
 
Uppsatsens fortsatta disposition utgörs av: 
 
Kapitel 2 - I metodavsnittet redogörs för det tillvägagångssätt vi haft vid utförandet av 
studien. Vidare diskuteras datainsamling samt experiment, den huvudsakliga insamlingsteknik 
och design vi använt oss av. Konstruktionen av det Caseföretag som är centralt för studien 
och de frågor som ställts respondenterna i samband med bedömningen av detta presenteras. 
Slutligen behandlas vårt val av vetenskapligt synsätt, angreppssätt samt metod- och källkritik.  
 
Kapitel 3 – I teorikapitlet behandlas studiens redovisningsteoretiska referensram. Vi tar upp 
redovisningsteori med fokus på redovisningens syfte, egenskaper, principer och 
problematiken med immateriella tillgångar. Vi redogör för Sveibys (1995, 1999) ”Osynliga 
balansräkning” samt Edvinssons (2002) ”Värdeschema för intellektuell kapital”. Vidare 
behandlas kreditbedömning. Här tar vi upp bankernas referensramar och kreditorganisation, 
kreditbedömningsprocessen i sin helhet samt vilka risker det finns i samband med 
kreditbedömning. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om tidigare forskning och användningen 
av denna utifrån studiens utgångspunkt.  
 
Kapitel 4 – I detta kapitel presenteras de hypoteser och den forskningsfråga vi arbetat utifrån.  
 
Kapitel 5– Empiriavsnittet inleds med en presentation av fakta kring våra respondenter, vidare 
tar vi upp kreditprocessen, som vi har uppfattat den. Vidare redogör vi för resultaten av de 26 
intervjuer som ligger till grund för studien. Resultaten presenteras per hypotes och 
forskningsfråga, först som en helhet för kontroll- respektive experimentgrupp och sedan bank 
för bank. I den resultatdiskussion som följer varje presentation analyserar vi svaren och gör 
tolkningar av dessa. 
 
Kapitel 6 – I det sista kapitlet sammanfattas våra resultat och återkoppling till syftet görs. Vi 
för också en diskussion kring våra resultat med fokus på redovisningens beslutsrelevans, 
lagligheten i Play4Reals årsredovisning, förändrade tider i kreditgivningen samt de skillnader 
vi funnit mellan bankerna. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning. 
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2 Metod 
I detta kapitel presenterar vi det tillvägagångssätt vi har haft vid utförandet av studien. Vi 
redogör också för experimentet som datainsamlingsmetod samt presenterar de företag som 
deltagit i studien. Det case som studien är baserad på introduceras och en förklaring ges till 
hur de frågor som ställts till våra respondenter har konstruerats. Vi redogör för valen av vårt 
vetenskapliga synsätt och angreppssätt och avslutningsvis tas metod och källkritik upp.  
 

2.1 Tillvägagångssätt 
Genom en rekommendation läste vi i början av terminen artikeln ”Intangibles and credit 
decisions: results from an experiment” av Catasús och Gröjer (2003) och blev mycket 
intresserade av såväl området redovisning/kreditgivning som den studiedesign författarna 
använt sig av. 
 
Därefter inleddes en kombinerad artikel- och litteraturstudie på området för 
kunskapsinsamling och för att komma underfund med vilken inriktning och omfattning vi 
önskade ha på vår studie. Detta resulterade i en inriktning snarlik den hos Catasús och Gröjer 
med immateriella tillgångars värde i kreditgivningen som fokus och en kombinerad 
experimentell- och kvalitativ design. Vi valde också intervjuer som datainsamlingsmetod. 
 
Vi sökte åtkomst för genomförandet av studien i alla storbanker inom Storstockholmsområdet 
(Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Handelsbanken, Föreningssparbanken och Nordea). 
Inledningsvis tog vi telefonkontakt med Föreningssparbankens kundtjänst och fick på så sätt 
kontakt med chefen för ett av bankens största kontor för företagskrediter som var vänligt 
inställd till studien och beviljade oss tillträde. Efter att ha använt liknande tillvägagångssätt 
vad gäller Handelsbanken och SEB hade vi tillgång till tre av fyra storbanker och bedömde att 
detta skulle ge oss ett tillräckligt stort intervjuunderlag för omfattningen av studien.  
 
Efter att vi fått åtkomst och dragit upp riktlinjer för syftet med intervjuerna samt satt en 
tidsram för dessa med våra respektive kontaktpersoner i bankerna inleddes arbetet med 
konstruktionen av vårt metodunderlag, det fiktiva företaget Play4Reals årsredovisning (se 
bilaga 1 – 3). Två pilotintervjuer genomfördes på caseföretaget för att testa sannolikheten i de 
fiktiva finansiella rapporterna samt informationen om företaget. Först testades det hos en 
kreditchef på Föreningssparbanken och sedan hos en företagsrådgivare4 på SEB. Efter den 
första pilotintervjun ändrades förutsättningar i företagsbeskrivningen och de finansiella 
rapporterna; programmeringskodens unicitet framhävdes, företagets marknadsposition 
klargjordes, VD och styrelses löner sänktes samt en resultatprognos för 2006 lades till. Efter 
den andra pilotintervjun förtydligades det att VD var ensam ägare av företaget samt att 
Play4Real producerade under eget varumärke. Under den andra pilotintervjun fick vi 
rekommendationen att inkludera en likviditetsbudget och en resultat- och balansbudget 
månadsvis till det underlag som skulle bifogas respondenterna. Här valde vi dock att dra en 
gräns för hur mycket information som skulle bifogas respondenterna. Baserat på att Catasús 
och Gröjer lyckats skapa ett trovärdigt case utan dessa budgetar samt med insikten om att 
tiden var knapp valde vi således att distribuera caset utan dessa rapporter.  

                                                 
 
 
4 I uppsatsen används också kreditgivare, kredithandläggare och kreditbedömare som synonymer. 
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Våra kontaktpersoner i respektive bank bistod oss med namn på respondenter (se vidare under 
datainsamling) Respondenterna kontaktades via telefon och tid för intervjuer bokades in på de 
lokala kontor där de arbetade. Cirka en vecka innan schemalagd intervju skickades ett 
material bestående av finansiella rapporter och företagsbeskrivning ut till respondenterna. Vid 
intervjutillfället, som varade mellan 40 och 60 minuter, förutsattes det att respondenterna gått 
igenom materialet och kunde ta ställning till krediten. Våra respondenter har till allra största 
del varit mycket hjälpsamma och gärna berättat om hur de upplever kreditprocessen samt hur 
de tolkat företaget (Play4Real) och dess situation. Det intervjuschema vi skapade (se bilaga 4) 
har fungerat väl med ett undantag; respondenterna pratade till den största delen om ytterligare 
information direkt efter frågan om kreditbeslutet. Detta hade vi inte förutsett, men då det 
fungerade på detta sätt under praktiskt taget alla intervjuer valde vi att ta diskussionen om 
ytterligare information direkt efter frågan om kreditbeslutet, för att sedan återgå till den 
planerade strukturen. Intervjuerna har till huvuddel gjorts av båda uppsatsförfattarna 
tillsammans men det har även förekommit intervjuer där endera uppsatsförfattaren varit 
ensam.  
 
När intervjuerna var färdiga inleddes arbetet med att strukturera och analysera svaren. Det 
stora antalet intervjuer gav oss ett mycket stort empiriunderlag som vi nu var tvungna att 
sovra i. Våra respondenter har talat om kreditprocessen i sin helhet. Således finns det mycket i 
vårt material som skulle vara av vikt att presentera i empirin. Vi har dock valt att inte 
presentera all information på grund av att empirin då skulle bli alltför svårläst. 
Respondenternas resonemang kring kreditbeslutet och processen har vi ändå valt att stödja 
våra resultatdiskussioner med. Därför finns det i resultatdiskussionerna svar från respondenter 
som inte återfinns i empirikapitlet. 
 
Vi valde att redogöra för våra respondenters svar utifrån de tre hypoteser och den 
forskningsfråga vi arbetat med. Först beskrivs svaren som en helhet för kontroll- och 
experimentgrupp och sedan för varje bank för sig. Analyser av svaren sker under rubriken 
”Resultatdiskussion” där vi också gjort egna tolkningar av resultaten. 
 

2.1.1 Datainsamling  
Datainsamling innefattar två huvudgrupper av tekniker: användning av redan insamlat 
material (sekundärinformation) samt insamling av nya data (primärinformation). Insamlingen 
av ny data kan gå till på tre sätt; genom direkt observation, genom intervjuer och genom 
experiment (Abnor, Bjerke, 1994). Vi har i vårt arbete använt oss av såväl sekundär- som 
primärdata. Inledningsvis utnyttjade vi sekundärdata i form av tidigare forskning och annan 
litteratur för att få en översikt av området kreditgivning/redovisning. Källor som använts vid 
sökning av sekundärdata har varit artikeldatabaser som primärt utgått från Stockholms 
Universitets nätverk av databaser, tryckt litteratur från Stads- och Universitetsbibliotek, 
utredningar, avhandlingar och rapporter från svenska universitet och högskolor samt hemsidor 
på Internet där sökmotorer använts för att hitta material.  
 
För att samla in primärdata skapade vi ett fiktivt företag som utgjorde vårt 
experimentunderlag vid de personliga intervjuerna. Primärdatainsamlingen bestod av 26 
stycken intervjuer med totalt 34 personer inom Handelsbanken, Föreningssparbanken och 
Skandinaviska Enskilda Banken. Samtliga intervjuer genomfördes på respektive respondents 
bankkontor inom en tidsram på fem veckor utifrån en delvis standardiserad frågemall. 
Fördjupningsfrågor ställdes då en djupare förståelse av respondentens resonemang ansågs 
nödvändig.  
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Intervjurespondenterna fick cirka en vecka innan intervjutillfället tillgång till underlaget för 
intervjun. Denna information har bestått av företaget Play4Reals årsredovisning, information 
om företaget samt en översiktlig förklaring till vilka typer av frågor som skulle behandlas 
under intervjun. Dock har de faktiska frågor som ställts under intervjun inte bifogats 
respondenterna i förväg.  
 
Ett frågeschema med delvis öppna och delvis slutna frågor har varit basen för intervjuerna. 
Ordningsföljden på frågorna och tidsåtgången per intervju har vi i stort försökt hålla strikt på 
för att få samma struktur på alla intervjuer. För att vara säkra på att inte missa 
respondenternas svar och för att lättare kunna föra samtalet har vi antecknat svaren men även 
använt oss av en diktafon och spelat in intervjuerna. Transkriberingsprocessen har skett med 
hjälp av de inspelade intervjuerna så nära inpå intervjutillfället som möjligt för att övriga 
intryck av intervjun också skulle kunna transkriberas. I en intervjusituation har vi medvetet 
tänkt på att inte kommentera respondentens svar mer än nödvändigt för att undvika att 
påverka svaret. Vi har också i möjligaste mån försökt hålla en så hög reliabilitet som möjligt 
genom att inte förklara frågorna för respondenterna. Inga svar har getts på de eventuella 
frågor kring materialet och ytterligare information som respondenten velat ha, detta för att alla 
respondenter skulle ha i princip samma informationsunderlag att bedöma. Dock kan vi utifrån 
ovanstående resonemang inte helt utesluta en eventuell intervjuareffekt5.  
 
Vidare har vi haft Hawthorne-effekten6 i åtanke vid såväl presentation av förutsättningarna för 
studien som konstruktionen av frågor och case. Oss veterligen har ingen av respondenterna 
känt till det fulla syftet med studien, det vill säga att de deltagit i ett experiment med en 
kontroll- och en experimentgrupp. De kontaktpersoner vi haft inom respektive bank har fått 
information om att inte röja studiens syfte för sina medarbetare och respondenterna har vidare 
blivit ombedda att inte diskutera eller visa materialet för sina kollegor. Fler respondenter har 
dock varit mycket frågvisa om studien dess syfte och även fast vi inte röjt vår forskningsfråga 
kan vi inte fullt ut räkna med att ingen påverkats av det faktum att de deltagit i en studie och 
härmed kan Hawthorne-effekten inte fullt uteslutas. Med detta i åtanke kan 
generaliserbarheten av studien ha minskat.  
 

2.1.2 Experiment 
Experiment är en datainsamlingsteknik avsedd att kartlägga samband mellan orsak och 
verkan. För planeringen av ett experiment krävs ett antagande om samband, en hypotes. 
Positivismen har samma grundläggande lagform; om A så B, för såväl förklaringar som 
förutsägelser om vad ett experiment kan mynna ut i för händelser. (Wallén, 1996) Ett 
experiment går till så att forskaren skapar eller finner två identiskt lika situationer, och 
därefter medvetet manipulerar en av dessa situationer. Forskaren är intresserad av att studera 
resultatet av denna medvetna påverkan, och då påverkan har hunnit verka mäts vanligen 
skillnaderna mellan situationerna. (Abnor, Bjerke, 1994)  
 

                                                 
 
 
5 Intervjuareffekten innebär att intervjuaren uppträder på ett sätt under intervjun som gör att respondenterna 
förstår vad som förväntas av dem, eller på något annat sätt påverkas av intervjuaren. 
6 Hawthorne-effekten innebär en tendens till att folk ändrar sitt beteende då är föremål för en speciell 
uppmärksamhet i en forskningsstudie. Användandet av en kontrollgrupp, speciellt där deltagarna är omedvetna 
om vilken grupp de tillhör minskar risken för att skillnader i resultaten beror på Hawthorne-effekten.  
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I den klassiska experimentella designen skapas två grupper som utgör grunden för 
manipulationen av en oberoende variabel. Experimentgruppen utsätts för något och jämförs 
sedan med kontrollgruppen som inte utsatts för denna behandling. Den variabel som kallas 
oberoende är den faktor som utövar ett kausalt inflytande (i vårt fall aktiveringen av 
immateriella tillgångar) och effekten av denna kallas den beroende variabeln (vilket i vår 
studie blir resultatet av kreditbeslutet). Deltagarna i experimentet ska väljas ut slumpmässigt, 
detta för att forskaren ska kunna vara säker på att eventuella skillnader mellan experiment- 
och kontrollgrupp kan hänföras till manipulationen av den oberoende variabeln. (Bryman 
Bell, 2005)  
 
Vi har valt en experimentell design med en kontroll- och en experimentgrupp samt mätning 
vid ett tillfälle. Risker som påverkar vår studies interna validitet kan exempelvis röra möjliga 
alternativa förklaringar till ett kausalt resultat. Genom användning av en kontrollgrupp som 
jämförs med experimentgruppen och genom en slumpmässig fördelning av personer på 
respektive kontroll- och experimentgrupp har vi försökt minimera riskerna. (Bryman, Bell, 
2005)  
 
Vi kunde som ett alternativ till den experimentella designen valt att göra en kvalitativ studie 
och enbart ställt frågor till respondenterna om immateriella tillgångars relevans i ett 
kreditbeslut. Vi upplever dock att en sådan studie skulle ha givit ett resultat med mindre 
validitet då respondenterna skulle ha varit medvetna om det fulla syftet med studien och 
således i större utsträckning kunnat påverka svaren i den riktning de önskade. 
 

2.1.3 Deltagande företag och urval av intervjurespondenter 
De deltagande bankerna är tre av de så kallade storbankerna. Vi har valt att göra studien i fler 
banker för att i mångt och mycket kunna utesluta påverkan av bankkulturen från resultatet. De 
intervjurespondenter som deltagit i studien har valts ut på olika sätt. I Handelsbanken och 
Föreningssparbanken har respektive kreditchef gjort ett urval och bistått oss med 
telefonnummer och e-mailadresser till de deltagande företagsrådgivarna. I SEB kom vi i 
kontakt med ett av bankens största kontor för företagsrådgivning och fick via dem 
telefonnummer till andra kontor som hanterar företagskrediter. Vi kontaktade sedan dessa 
kontor individuellt och varje kontor beslutade själva om de ville medverka i studien och hur 
många personer som kunde delta. Intervjuerna bokades med respondenterna över telefon och 
utfördes på bankkontoren under v13 – v17 2006.  
 
Valet av antalet intervjupersoner har berott på bankernas organisation och på vilken nivå olika 
kreditlimiter7 legat. Vi försökte få så många intervjuer som möjligt i de tre bankerna. 
Begränsningen låg i hur många intervjupersoner de kunde ställa upp med. Det fiktiva 
företaget sökte en kredit på 5 miljoner kronor och detta medförde vissa olikheter i antalet 
respondenter bankerna emellan. I Handelsbanken och Föreningssparbanken fick vi tillgång till 
respondenter som normalt sett har befogenhet att självständigt göra rekommendationer och 
fatta beslut rörande en kredit på 5 miljoner kronor. SEB har däremot en något annorlunda 
struktur än de andra bankerna, där inga kreditbeslut får fattas av enskilda företagsrådgivare 
oavsett kreditlimit. För att få en intervju där en kreditrekommendation skulle kunna lämnas 
valde vi att tillämpa bankens egen procedur för hur kreditrekommendationer fattas. Av den 

                                                 
 
 
7 En limit är en beloppsmässig gräns som anger på vilken nivå ett kreditbeslut måste fattas i banken.  
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anledningen intervjuade vi företagsrådgivarna i par. Således har vi i SEB intervjuat två 
personer per intervjutillfälle där dessa tillsammans fått resonera sig fram till ett gemensamt 
beslut. Mot slutet av intervjuprocessen upplevde vi en mättnad i det kvalitativa material vi fått 
fram, men beslutade ändå att genomföra det antal intervjuer som var planerade. 
 

2.1.4 Caset 
Vår studie bygger huvudsakligen på ett fiktivt bolag, Play4Real, som söker en kredit på 5 
miljoner kronor i respektive bank (se bilaga 1 – 3). Bolaget skapades med inspiration utifrån 
Catasús och Gröjers (2003) fiktiva caseföretag samt ett riktigt bolag med ungefär samma 
inriktning, struktur och finansiella siffror. Det autentiska bolaget finns registrerat i Affärsdata. 
Vi har även använt oss av FAR samlingsvolym (2006) samt litteratur om företagsvärdering 
(Nilsson et al. 2002). För marknadsinformation om dataspelsbranschen och övriga fakta kring 
denna har Robertsons (2003) studie nyttjats.  
 
Vi valde att låta vårt företag operera på PC-spelmarknaden då detta är en marknad som är 
snabbt växande, ombytlig, har hård konkurrens och där företag med stor sannolikhet är 
mycket immateriellt intensiva. Skälet till valet av PC-spelsmarknaden var också att vi 
förväntade oss att respondenterna skulle ha en liknande nivå på sina kunskaper om marknaden 
men att marknadsförutsättningarna ändå inte skulle vara alltför svåra att uppskatta. Vi valde 
även att låta bolaget ha varit verksamt sedan 1998 då vi i våra litteraturstudier läst att 
nystartade bolag anses ha en högre risk i bankers ögon, eftersom det inte finns någon historik 
att falla tillbaka på. 
 
Vi har i vår studie haft ambitionen att skapa två bolag som ser identiska ut vad gäller allt utom 
redovisningsprinciperna. I det ena bolaget har immateriella tillgångar aktiverats i 
balansräkningen (experimentföretaget, se bilaga 1 och 3), medan dessa poster direkt 
kostnadsförts i det andra bolaget (kontrollföretaget, se bilaga 1 och 2). Vi valde att aktivera 
utgifter för FoU, varumärke, rekrytering och utbildning. Utgifter för varumärke och FoU är 
vanligare att aktivera än utbildnings- och rekryteringskostnader. Aktiveringen påverkade 
experimentföretagets resultaträkning på så sätt att den belastades med avskrivningarna från de 
immateriella tillgångarna. I kontrollföretaget har posten övriga externa kostnader ökat med ett 
något större belopp än summan av de aktiverade immateriella tillgångarna i 
experimentföretaget. Om man justerar bort immateriella tillgångar och avskrivningar i 
experimentföretaget motsvarar de i stort sett de övriga kostnaderna samt de förutbetalda 
kostnaderna i kontrollgruppen. Bolagen visar också identiska kassaflöden.  
 

2.1.5 Frågekonstruktion 
Vår utgångspunkt vid utformningen av frågor har varit Catasús och Gröjers (2003) studie, i 
och med vår likhet till denna. Vi har även ställt frågor utifrån det vi läst i litteraturen om vad 
som är av betydelse vid kreditbeslut. Eftersom studien är ett experiment har vi inte kunnat 
ställa direkta frågor om de immateriella tillgångarna utan vi har försökt ställa frågor kring 
kreditgivningen och kring företagets resultat- och balansräkning samt kassaflödet för att få en 
diskussion om dessa. Inledningsvis valde vi att fråga om antal års erfarenhet av 
kreditbedömning och frekvensen i respondenternas beslutsfattande för att få en indikation på 
vilken erfarenhet de hade samt att med hjälp av dessa frågor få en mjukare öppning på 
intervjun (se bilaga 4). 
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Respondenternas rekommendation angående den kredit som söktes av företaget valde vi att 
lägga relativt tidigt i frågeschemat för att beslutet inte skulle färgas alltför mycket av våra 
vidare frågor utan i stort bygga på det material som bifogats. För att få en diskussion om 
krediten frågade vi även om vilka säkerheter som skulle kunna efterfrågas. Dessa frågor 
berörde det kreditbeslut kredithandläggarna var ombedda att ta. Vi fortsatte med frågor 
gällande risk och återbetalningsförmåga. Tanken med dessa frågor var att se huruvida 
kreditrisken klassificerades lägre om respondenten erhöll mer information om företaget i form 
av immateriella tillgångar.  
 
Frågorna om ytterligare information ställdes för att se om respondenterna använde sig av 
årsredovisningen som underlag för ytterligare frågor om verksamheten samt för att se vad 
respondenterna tyckte var viktigast när de skulle bedöma ett företag. Fråga nr.12 ställdes för 
att förmå respondenterna att ta en extra titt i balans- och resultaträkningen. Om 
respondenterna i experimentgruppen inte upptäckt de aktiverade tillgångarna ville vi utan att 
direkt fråga om dessa låta dem få möjligheten att se och kommentera tillgångarna. Tanken 
med formuleringen av frågan var också att den skulle kunna ställas i kontrollgruppen utan att 
verka uppseendeväckande. 
 
Frågorna om faktorer i balans- och resultaträkningen ställde vi för att se om 
kredithandläggarna skulle nämna de immateriella tillgångarna som en av de viktigaste 
faktorerna i de finansiella rapporterna. Samma tanke fanns bakom frågan om nyckeltal, om de 
immateriella tillgångarna räknades med vid beräkning av de viktigaste nyckeltalen. Då inga 
kredithandläggare nämnde immateriella tillgångar specifikt valde vi sedermera att inte ta med 
dessa svar i empiriunderlaget. Vi har även valt att inte ta med svaren på fråga 17, då denna 
inte gav något uttömmande svar från respondenterna.  
 
För att få en indikation på om aktiveringen av immateriella tillgångar låg till grund för hur 
verksamheten tolkades samt för att se hur respondenterna reagerade på affärshändelser 
rörande de immateriella tillgångarna valde vi att presentera tre tilläggshändelser som lästes 
upp för respondenterna. Dessa var kopplade till de immateriella tillgångar som företaget 
aktiverat i experimentgruppen och avsikten var att se om respondenterna påverkades av detta 
och om de kopplade samman händelserna med de aktiverade tillgångarna i årsredovisningen.  
Vi ställde också en fråga om hur många liknande företag kredithandläggarna analyserat för att 
få en indikation på hur många som var bekanta med PC-spelsmarknaden och för att se om 
kredithandläggarna normalt gjorde företagsbedömningar på denna typ av företag. 
 
Vid konstruktionen av frågorna har vi försökt att inte skapa ledande frågor. Vidare har vi haft 
i åtanke att inte ställa frågor som kunde vara av känslig natur som t.ex. ränta och kreditlimiter 
för att få så sanningsenliga svar som möjligt från respondenterna. Frågorna har inte testats på 
någon respondent i förväg utan de testades på den första intervjun varmed vi gjorde 
bedömningen att de fungerade. 
 

2.1.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Reliabilitet handlar om huruvida resultaten från en undersökning blir desamma om 
undersökningen skulle göras om igen (Bryman, Bell, 2005) det vill säga tillförlitligheten i 
mätningarna och frånvaron av slumpmässiga mätfel (Gustavsson, 2004). I 
frågeundersökningar är vanliga fel i reliabiliteten trötthet, problem att förstå frågan, problem 
att minnas samt tillfälliga sinnesstämningar (Gustavsson, 2004). För att i möjligaste mån 
undvika dessa problem har vi varit noga med att försöka konstruera frågorna så att de inte 
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skulle missuppfattas samt följt rekommendationer för frågeutformning. Vi har också, vid 
intervjutillfällets början, upprepat vissa för studien viktiga förutsättningar (anonymiteten i 
svaren, ägarens pålitlighet, personliga förmögenhet och betalningsstatus samt vår position i 
förhållande till det fiktiva bolaget) så att respondenterna skulle ha dessa i åtanke under 
intervjuns gång. 
 
Validitet kan sammanfattas som: ”mäter de empiriska måtten det vi vill att de ska mäta”. 
(Gustavsson, 2004) I vår studie kan intern, extern och ekologisk validitet diskuteras. Den 
interna validiteten berörde vi i avsnittet om experiment, men kortfattat kan det sägas att den 
tas om hand genom användningen av kontrollgrupper och experimentgrupper.  
 
Den externa validiteten behandlar frågan om generalisering av resultaten utöver kontexten i 
en undersökning. Här spelar urvalet av individer och organisationer roll. (Bryman, Bell, 2005) 
Vi har själva inte kunnat påverka vårt urval av respondenter, utan detta har skötts inom 
respektive bank. Vi har dock haft möjlighet att tilldela respondenterna deras 
grupptillhörigheter (kontroll- eller experimentgrupp). Vi påstår inte att våra resultat är allmänt 
generaliserbara, då skulle ett mer slumpmässigt urval av såväl deltagande banker som 
intervjurespondenter (t ex över hela landet) ha varit nödvändig, men att en viss generalisering 
ändå borde kunna göras baserat på vårt relativt stora urval. 
 
Den ekologiska validiteten berör huruvida samhällsvetenskapliga resultat verkligen är 
tillämpbara i människors vardag och naturliga miljöer. Ju mer en företagsekonomisk forskare 
manipulerar naturliga miljöer, desto mer risk finns det att resultaten inte är tillräckligt valida i 
ekologisk bemärkelse. (Bryman, Bell, 2005) Vi har i vår studie försökt att ta hänsyn till detta 
genom att se till att intervjuerna genomfördes i en för respondenterna känd miljö, 
bankkontoren. Detta är den naturliga platsen för mötet mellan en potentiell kund och en 
kredithandläggare. Vi har utöver detta också använt oss av kredithandläggare som haft den 
auktoritet som behövts för att ge rekommendationer och fatta beslut om en kredit på 5 
miljoner kronor.  
 

2.2 Vetenskapligt synsätt 

2.2.1  Förklarande och förstående kunskap 
Kunskapande delas vanligen in i förklarande och förstående. Positivisterna (explanatikerna), 
vilka ser sociala sammanhang och förlopp som fakta och objekt, och som förutsätter att 
kausalförklaringar är identiska inom såväl natur- som samhällsvetenskaperna, hör till den 
förklarande kunskapen. Hermeneutikerna (tolkarna) däremot hör till den förstående typen av 
kunskapande, där förståelsen aldrig kan komma fram som en objektiv kunskap i form av 
statistiska regelbundenheter. (Abnor, Bjerke, 1994) 
 
Grundsynen på hur den sociala världen ser ut skiljer sig väsentligt åt mellan de två synsätten. 
Positivismen (explanatiken) antar en komplex social värld som måste förenklas och reduceras, 
medan hermeneutiken redan ser förenklingar. I hermeneutiken har vetenskapen istället som 
mål att problematisera och skapa helheter. (Abnor, Bjerke, 1994) 
 
Vårt syfte med denna studie är att undersöka om aktivering av immateriella tillgångar har 
någon betydelse för ett kreditbeslut samt att se om det finns skillnader i vilka kreditbeslut de 
deltagande bankerna tar. Detta görs främst genom att undersöka och förstå hur 
kunskapsintensiva små och medelstora företags immateriella tillgångar avspeglas i 
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redovisningen och hur detta mottas och tolkas av marknaden, med begränsningen till 
institutioner i form av banker. Tre olika metodsynsätt kan användas för att uppfylla ett syfte, 
dessa är: analytiskt synsätt, systematiskt synsätt och aktörssynsättet. Figuren nedan visar de 
olika metodsynsättens placering i indelningen förklarande/förstående kunskap (Abnor, Bjerke, 
1994). 
 

 
Figur 1: Metodsynsätt (Abnor, Bjerke, 1994, s.62) 

 
Det analytiska synsättet och systemsynsättet överlappar varandra till en viss del. Det 
analytiska synsättet karaktäriseras av att verkligheten ses som objektiv och rationell och där 
det finns en strävan efter förklarande kunskap och ett sökande efter generella empiriska 
resultat. Den kunskap som skapas i det analytiska synsättet ska vara individoberoende. Inom 
systemsynsättet söks också förklarande- men även förstående kunskap. Systemsynsättet ser 
verkligheten som bestående av system, det vill säga att beroendeförhållanden finns mellan 
komponenterna i ett system. I systemsynsättet söks finalitetssamband (indikator-effekt), att 
jämföra med det analytiska synsättets kausalsamband (orsak-verkan). Slutligen innebär 
aktörssynsättets kunskapsskapande att man ser till individen. Helheten kan här förstås utifrån 
olika aktörers verklighetsuppfattning och verkligheten är socialt konstruerad. Detta synsätt är 
minst formalistiskt vilket syns i undersökningsplanen vilken i princip inte är färdig förrän 
undersökningen är det. (Abnor, Bjerke, 1994)  
 
Vår studie har tydligast inslag av det analytiska synsättet. Det analytiska synsättet är främst 
positivistiskt och utgår ifrån att verkligheten är objektiv och kan förklaras genom kausala 
samband. I denna studie har vi formulerat hypoteser som har testats i verkligheten. Vi ämnar i 
likhet med det analytiska synsättet försöka att kartlägga kausalitetssamband och förklara en 
verkan genom att hitta orsaker till denna. Enligt vetenskapsteorin skall dessa hypotetiskt-
deduktiva ansatser kunna verifieras eller falsifieras genom empiriska observationer. Dock ser 
vi även inslag av systemsynsättet i vår studie i det att vi även försöker förstå den kunskap som 
skapas.  
 

2.2.2 Induktion, deduktion och abduktion 
Induktion och deduktion utgör de två huvudsakliga vetenskapliga logikerna som behandlar 
hur verkligheten kan uppfattas och förstås. Dessa båda motsatta förhållningssätt anger 
strategier utifrån hur vetenskapliga slutsatser kan dras. (Jacobsen, 2002) 
 

Förklarande kunskap 
(Explanatik) 

Förstående kunskap 
(Hermeneutik) 

Aktörssynsättet 

Systemsynsättet 

Analytiska synsättet 
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När sambandet mellan teori och forskning (empiri) uppfattas på ett induktivt sätt är teorin 
resultatet av en forskningsinsats. Den induktiva processen innebär alltså att generaliserbara 
slutsatser kan dras på grundval av observationer. Idealet för en induktiv studie är att forskaren 
utan förväntningar går ut i verkligheten, samlar information och systematiserar de data som 
hittats. Målet är att inget ska begränsa vilken information som samlas in (Jacobsen, 2002). 
Induktion förutsätter kvantifiering och kan uttryckas som kopplingen: 
Observationer/resultat � Teori. (Bryman, Bell, 2005) 
 
Deduktion representerar den vanligaste uppfattningen rörande förhållandet teori och empiri 
inom samhällsvetenskaperna. Utifrån vad en forskare vet om ett område och de teoretiska 
överväganden som finns där inom, härleds en eller fler hypoteser som sedan undergår 
empirisk granskning. (Bryman, Bell, 2005) Forskaren utgår således från teorin och undersöker 
därefter empirin utifrån den teoretiska referensram hon eller han har bildat sig. Deduktionens 
syfte är att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten (Jacobsen, 2002). En 
logisk slutsats anses alltså vara giltig om den är logiskt sammanhängande, däremot behöver 
den inte nödvändigtvis överensstämma med verkligheten (Thurén, 2002). Deduktion kan 
uttryckas som: Teori � Observationer/resultat. (Bryman, Bell, 2005) 
 
Vid samhällsvetenskapliga studier är det dock svårt att klart skilja mellan det induktiva och 
det deduktiva. Deduktionen rymmer ett drag av induktion och samtidigt uppvisar sannolikt 
den induktiva processen ett inslag av deduktion (Bryman, Bell, 2005). Här finns ytterligare ett 
sätt att argumentera på: Abduktion. Detta begrepp innefattar en blandning av induktion och 
deduktion. Alla de tre sätten (induktion, deduktion och abduktion) bygger i princip på samma 
faktorer: resultat, regel och empiri. Figuren nedan visar hur dessa delar hänger samman i de 
olika logikerna. (Hörte, 1999) 
 

 
Figur 2: Vetenskaplig ansats (Hörte, 1999, s.8) 

 
En komponent förklarar hur forskaren menar att världen fungerar och är strukturerad. Denna 
uppfattning formuleras till en regel. En andra komponent är något som forskaren empiriskt 
har observerat, empirin. Den tredje komponenten är det resultat forskaren får i relationen 
mellan vad som empiriskt har observerats och den regel utifrån vilken hon eller han arbetar. 
Det som skiljer induktion, deduktion och abduktion åt är från vilken utgångspunkt 
argumentationen börjar. (Hörte, 1999) 
 
Vi har använt oss av såväl en induktiv som en deduktiv ansats. Förlagan till denna studie är 
till stor del Catasús och Gröjers studie om kreditgivning. Med detta har vi från början fått ett 
resultat att arbeta utifrån. Vidare har vi använt oss av eget empiriskt framtaget material såväl 
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som teorier och tidigare forskning. Detta sammantaget gör att vi närmast förknippar vår 
vetenskapliga logik med den abduktiva logiken.  
 

2.3 Kvantitativt och kvalitativt angreppssätt 
Den moderna samhällsvetenskapens mest återkommande krav är att vetenskaplig kunskap ska 
vara kvantitativ (Kvale, 1997) Det kvantitativa angreppssättet har en stor formaliserings- och 
struktureringsgrad och forskaren söker lagar, systematiska relationer och förklaringar av 
fenomen. Den kvalitativa metoden har å andra sidan en låg grad av formalisering och 
huvudsakligen ett förstående syfte. Inriktningen är inte att testa informationens generella 
giltighet utan att samla information för att kunna beskriva helheten av det sammanhang 
problemet finns i. Här söks en djupare förståelse av problem och sammanhang. Kännetecken 
är också en stor närhet till den källa information hämtas från. (Holme, Solvang, 1997) 
 
I naturvetenskaperna är en kombination av kvantitativt och kvalitativt angreppssätt ofta 
nödvändig, och en kombination av dessa två är också kännetecken för vår studie. I studiens 
intervjuunderlag ligger kvantitativa inslag såsom antalet givna krediter (hypotes 1) samt 
reaktionen på affärshändelser och den riskklassificering kredithandläggarna gjort på företaget 
(hypotes 2 respektive 4), men för att de kvantitativa måtten ska ha någon förstålig innebörd 
har vi också gjort en kvalitativ analys av dessa. Vidare har vi endast kvalitativa inslag i vår 
forskningsfråga (fråga 3). Detta sammantaget ger en kombination av kvalitativ och kvantitativ 
design.  
 

2.4 Metod och källkritik 
Vi är medvetna om att viss sekundärlitteratur som använts i uppsatsen är äldre. Således finns 
det en risk i att denna litteratur är något inaktuell men samtidigt finns ingen jämförbar och 
mer uppdaterad litteratur på området.  
 
Vad gäller resultaten av studien har vi inte kunnat dra statistiskt valida slutsatser. För att 
kunna göra detta skulle det ha varit önskvärt med ett fler antal observationer. Metod och 
tillvägagångssätt kunde också ha varit annorlunda om vi endast varit intresserade av att kunna 
generalisera resultaten. Då skulle en mer kvantitativ studie med exempelvis enkäter eller 
intervjuer med enbart slutna frågor ha kommit ifråga. Nu har vi istället valt en metod som ger 
oss mer information än enbart de data som behövs för att testa problemet statistiskt. Således 
har vi valt att föra såväl en kvantitativ som en kvalitativ diskussion om resultaten. 
 
Vi har överlag upplevt att vår metod fungerat bra, men när vad avser resultaten av de 
affärshändelser (hypotes 2) som presenterades för respondenterna hade vi förväntat oss att de i 
större utsträckning skulle reagera i enlighet med hur vi skapat händelserna; att vissa händelser 
var positiva för företaget och vissa var negativa. Respondenterna svarade i många fall inte 
som vi hade tänkt oss och här kan vår metod och frågeutformning kritiseras. Det är möjligt att 
vi skapat händelser som var långsökta eller svåra att koppla till den verksamhet Play4Real 
bedrev. Detta har vi försökt ta hänsyn till när vi summerat resultaten och tolkat hypotesen. 
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3 Teori 
I detta kapitel presenteras först den redovisningsteoretiska referensramen och de 
redovisningsregler som är avgörande för bedömning av immateriella tillgångar samt 
problematiken med dessa. Därefter behandlas bankens referensramar för att ge kredit, vilka 
bedömningsvariabler som finns inom kreditbedömningsprocessen samt vilka risker som kan 
uppstå i samband med kreditbedömning. Kapitlet avslutas med en presentation av tidigare 
forskning och ett avsnitt där användningen av tidigare forskning fokuseras utifrån studiens 
utgångspunkt. 
 

3.1 Redovisningsteoretisk referensram  

3.1.1 Redovisningens syfte 
Den externa redovisningen har som syfte att förse omgivningen och intressenter med 
information om ett företags verksamhet. Redovisningen skall vara historiskt resultatutredande 
och visa vad som har hänt samt mäta vinsten för den gångna perioden. Den skall också vara 
prognostiserande. Redovisningens prognostiserande informationsfunktion är det dominerande 
synsättet inom redovisningspolicyn och finns för att hjälpa användarna att bedöma företagets 
framtida vinstgenereringsförmåga och ge underlag för ekonomiska beslut. (Artsberg, 2003)  
 
Syftet med de finansiella rapporterna är enligt FASB: s Statement of Financial Accounting 
Concepts No.1:  
 

”Financial reporting should provide information that is useful to present and potential 
investors and creditors and other users in making rational investment, credit, and similar 
decisions. The information should be comprehensible to those who have reasonable 
understanding of business and economic activities and are willing to study the information 
with reasonable diligence” (Riahi-Belkaoui, 1997, s. 95) 

 
De finansiella rapporterna skall alltså förmedla information som är användbar för att göra 
bedömningar om framtida händelser och de finansiella rapporterna skall utformas så att 
kreditgivare och andra intressenter kan bedöma företagets kassaflöde, framtida vinster, 
bedöma risker eller konfirmera eller ändra beslut (Riahi-Belkaoui, 1997). Redovisningen skall 
även vara relevant och tillförlitlig. Om redovisningen är värderelevant kan en enskild 
beslutsfattare reducera sin risk med hjälp av redovisningsinformation. Mer information anses 
öka precisionen i beslutsfattarens prognoser angående företagets framtida 
vinstgenereringsförmåga och bidrar således till att beslutsfattaren kan minska den risk som är 
förknippad med beslutet. (Artsberg, 2005)  
 
I ett historiskt perspektiv har informationsrapporteringen ökat väsentligt. Ökningen har främst 
skett i notsystemet och inte i det juridiskt reglerade redovisningssystemet. Orsaken till 
ökningen i notsystemet är att tilläggsinformation i noter inte direkt påverkar resultatet och 
därmed är mindre kontroversiellt och lättare att genomföra. Studier har dock visat att 
fotnotsinformation inte fullt ut beaktas av investerare och att detta tillägg då har mindre 
relevans. Generellt sett kan det sägas att eftersom aktiemarknaden är intresserad av att få mer 
information om företaget bör det inte ha någon betydelse om den ytterligare informationen 
ges i noter eller i balans- och resultaträkningarna eller någon annan del av årsredovisningen. 
(Artsberg, 2005) 
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3.1.2 Redovisningsinformationens kvalitativa egenskaper 
Inom redovisningsteorin har det ställts upp ett antal informationskvalitativa egenskaper som 
skall fungera som en föreställningsram för hur redovisningen skall hanteras.  Syftet med dessa 
egenskaper är att fånga upp de händelser som inte standardiserats via principer. 
Redovisningsrådet har utformat en föreställningsram utifrån IASB för de 
informationskvalitativa egenskaper som bör ligga till grund för utformningen av finansiella 
rapporter. (Artsberg, 2003) Ramen inkluderar följande kriterier: 
 

o Begriplighet: Redovisningen skall vara begriplig för en läsare av årsredovisningen 
som antas vara kunnig och villig att inhämta relevant information utifrån 
redovisningsunderlaget. 

 
o Relevans: Redovisningsinformationen är relevant om den antas kunna påverka 

användarnas beslutsfattande, antingen som en bedömning av historiken, nuvarande 
förhållanden eller som en prognostisering av framtiden. Informationen kan antingen 
vara framåtblickande eller bakåtblickande. Historiskt är informationen viktig för att 
användaren skall kunna fatta relevanta beslut om tidigare händelser. De historiska 
händelserna utgör även ett underlag för att fatta beslut om framtiden. Den information 
som redovisas skall även vara tillräckligt väsentlig för beslutsfattande för att få 
redovisas i de finansiella rapporterna. 

 
o Tillförlitlighet: Redovisningsformationen skall inte vara behäftad med fel eller vara 

vinklad. Redovisningen är tillförlitlig om den ger en korrekt bild (valid bild), det vill 
säga att man mäter det som avses mätas. I ett val mellan redovisningsmetoder skall 
den ekonomiska innebörden gå före den juridiska formen, det vill säga innebörd före 
form. Redovisningen skall inte heller presenteras på ett sådant sätt att 
redovisningsläsaren påverkas i en viss riktning, den skall vara neutral. Försiktig 
redovisning skall tillämpas på så sätt att utgifter hellre ska kostnadsföras än aktiveras. 
Informationen skall även vara fullständig för att inte bli vilseledande. 

 
o Jämförbarhet: Redovisningen skall vara jämförbar mellan företag och över tiden för 

ett företag. För att uppnå jämförbarhet skall det finnas standarder som anger hur 
företag får redovisa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Figur 3: Kvalitativa egenskaper enligt RR/IASB (Artsberg, 2005, s.168) 
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3.1.3 Redovisningsprinciper 
Synen på redovisningsreglerna har förändrats de senaste årtiondena. I Sverige har det 
”anglosaxiska synsättet” och deras syn på ”rättvisande bild” fått allt större inflytande. (Smith, 
2000) Rättvisande bild är en översättning av engelskans ”true and fair view” och innebär att 
om ett enskilt fall inte ger en rättvisande bild får redovisningsreglerna åsidosättas för att 
istället visa en rättvisande bild av hela företagets ställning och resultat (s.k. overriding). ”God 
redovisningssed” är ett annat begrepp som refererar till hur företagen brukar redovisa. I 
Sverige har både rättvisande bild och god redovisningssed införts i ÅRL, detta för att man 
anser att det så kallade overriding-begreppet kan vara förvirrande för användaren. Rättvisande 
bild sätter läsaren av årsredovisningen i fokus. Årsredovisningen skall visa korrekt 
information och det är helheten av redovisningsreglerna som ska bedömas och därmed skall 
även årsredovisningen bedömas i sin helhet. Om avsteg görs för att ge en mer rättvisande bild 
skall detta redovisas i not. (Artsberg, 2003) 
 
En av de redovisningsprinciper som är mest betydelsefull för när en post får redovisas i 
balansräkningen är Matchningsprincipen. Principen utgår ifrån ett ekonomiskt synsätt för 
vilket periodiserade poster beräknade på ekonomiska grunder inte behöver motsvaras av några 
skulder. Av den anledningen kan periodiserade poster som goodwill och forskning och 
utveckling redovisas i balansräkningen. (Artsberg, 2003) Svårigheten är dock att avgöra vilka 
resurser som förbrukats under perioden och för tillgången. Resursförbrukningen för 
aktiverade tillgångar motsvaras av de avskrivningar som görs för tillgången. (Smith, 2000) 
Det finns dock krav för att aktivering skall kunna ske, tillgången måste vara under företagets 
kontroll, den skall vara ett resultat av tidigare händelser och företaget skall kunna dra 
ekonomiska fördelar av den i framtiden (Artsberg, 2003). 
 

3.1.4 Immateriella tillgångar 

3.1.4.1 Definition av Immateriella tillgångar 

Ordet immateriella betyder: ”något som icke har rummets form, icke stofflig, okroppslig” 
(SAOB, 2006). Immateriella tillgångar är tillgångar som saknar fysisk substans. Många 
tillgångar kan definieras som immateriella, däribland förutbetalda kostnader, kundfordringar, 
aktier och obligationer. Ekonomer har dock valt att begränsa definitionen för immateriella 
tillgångar till tillgångar som är icke-monetära. Detta gör att de immateriella tillgångarna kan 
exkluderas från exempelvis förutbetalda kostnader och kundfordringar. (Hendriksen, Van 
Breda, 1992) 
 
De flesta tillgångar uppstår av nedlagda utgifter men utgiften har inte redovisats i 
resultaträkningen, istället har den blivit framskjuten. Exempel på detta är inventarier och 
förutbetalda kostnader. Immateriella tillgångar är därmed framskjutna utgifter för tjänster och 
varor. De utgifter som traditionellt definieras som immateriella är varumärken, copyrights, 
goodwill, licenser, patent och trademarks. De utgifter som traditionellt definieras som 
förutbetalda är marknadsföring, kostnader för systemutveckling, organisationskostnader, 
forsknings och utvecklingskostnader och utbildning. En kostnad definieras i detta 
sammanhang som en minskning av det ekonomiska värdet under en redovisningsperiod till 
följd av utbetalningar eller minskning av tillgångars värde, eller ökning av skulder med en 
minskning av eget kapital som följd, förutom sådana minskningar av eget kapital som utgörs 
av överföring till ägarna (Hendriksen, Van Breda, 1992). 
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För att en aktivering av en immateriell tillgång över huvud taget skall vara möjlig ställs vissa 
kriterier upp för när en sådan tillgång får redovisas. Enligt Redovisningsrådets 
rekommendation nr 15, punkt 2, (FAR, 2006) definieras en immateriell tillgång som:  
 
”… en identifierbar, icke-monetär tillgång utan fysisk substans som innehas för att användas i 
produktionen eller för att tillhandahålla varor eller tjänster, för uthyrning eller i administrativt 
syfte. En tillgång är en resurs 

- över vilket företaget har kontroll till följd av inträffade händelser och  
- som förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden” 

 
Det som skiljer en immateriell tillgång från en materiell är att immateriella tillgångar 
uppkommer genom tjänster samt att de skall vara identifierbara (Smith, 2000). Det är oftast 
”identifierbarhetsaspekten” som är svår att uppfylla. Utgifter för upparbetning måste kunna 
avskiljas från övriga utgifter (Artsberg, 2003). En tillgång går att avskilja om företaget kan 
hyra ut, sälja eller dela ut de framtida ekonomiska fördelarna (FAR, 2006, RR 15, p 11).  
Det går även att identifiera en immateriell tillgång om det finns legala rättigheter (FAR, 2006; 
RR 15, p 12). De tillgångar som går att identifiera där det finns legala rättigheter är patent, 
licenser, copyrights och programvaror. De tillgångar som faller på grund av att de inte 
uppfyller kontrollerbarhetskriterier är utbildning och kundlojalitet, dessa anses inte kunna 
kontrolleras av företaget och skall därför inte aktiveras i balansräkningen. (Smith, 2000) 
 
Nedan illustreras kriterierna för aktivering av immateriella tillgångar: 
 

 
Figur 4: Kriterier enligt RR15 om när en immateriell tillgång får redovisas (Artsberg, 2005, s.237) 
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Det finns ytterligare kriterier för när en immateriell tillgång får redovisas i balansräkningen. 
Enligt RR 15, p 3 redovisas en immateriell tillgång i balansräkningen när: 
 

- det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna som kan hänföras till tillgången 
kommer att tillfalla företaget och 

- tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 
 
Dessa punkter hänger samman med hur tillgången har förvärvats, det kan antingen vara via ett 
separat förvärv, som en del av ett företagsförvärv eller till följd av intern upparbetning inom 
företaget. De tillgångar som faller under definitionen intern upparbetning är forskning och 
utveckling. Forskning skall ej aktiveras på grund av att det inte går att definiera de framtida 
ekonomiska fördelarna. Utveckling går däremot att aktivera om företaget kan påvisa att det 
finns en aktiv marknad för produkten. Internt upparbetade varumärken, utgivningsrätter, 
kundlistor m.m. anses inte vara avskiljbara och därmed går det inte att säkert fastställa 
anskaffningsvärdet. (Smith, 2000)  
 
Förutom kravet på identifiering måste anskaffningsvärdet kunna mätas på ett tillförlitligt sätt. 
För de internt upparbetade tillgångarna kan det antingen ske genom att företaget har ett 
tillförlitligt kostnadssystem eller att det finns en aktiv marknad. Om det inte finns någon aktiv 
marknad får värdet motsvaras av ett tilltänkt pris mellan oberoende parter. För att beräkna 
värdet skall det finnas marknadsstatistik eller så ska värdet beräknas genom diskontering. 
(Artsberg, 2003) 
 

3.1.4.2 Avskrivningar 

Immateriella tillgångar skall skrivas av systematiskt under den ekonomiska livslängden, d.v.s. 
under nyttjandeperioden (Smith, 2000). Avskrivningsperioden enligt RR15 (p 67) bör inte 
överstiga 20 år. Enligt ÅRL skall dock avskrivningsperioden inte överstiga 5 år om det inte 
med rimlig grad går att fastställa att tillgången har en längre avskrivningstid (ÅRL, 4 kap, 4§ 
2st). Det finns alltså olika syn på hur lång avskrivningstiden ska vara. Varumärken anses vara 
den tillgång där det är relevant att ha en längre livstid (Artsberg, 2003). 
 
För att sammanfatta ovanstående är den största svårigheten med att aktivera immateriella 
tillgångar att företaget måste ha kontroll över tillgången och att den skall vara identifierbar 
samt att det skall gå att mäta tillgången på ett tillförlitligt sätt. Om dessa aspekter inte går att 
uppfylla skall tillgången kostnadsföras. 
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3.2 De dolda tillgångarna 
De finns många forskare och teoretiker som anser att de traditionella redovisningsreglerna 
inte har utvecklats i takt med samhällets och företagens förändring de senaste årtiondena. På 
grund av att samhället har gått mot ett kunskaps- och tjänstesamhälle har olika typer av 
immateriella tillgångar kommit att få större betydelse för företagen. Historiskt har företag inte 
aktiverat immateriella tillgångar då det ses som ett ”svaghetstecken” att aktivera dessa 
eftersom de ger ett bättre resultat och senarelägger beskattningen. Förespråkare anser dock att 
immateriella tillgångar bör visas eftersom marknaden ändå värdesätter dessa dolda tillgångar. 
(Smith, 2000) 
 
Immateriella resurser överstiger idag de materiella investeringsmässigt sett. Principiellt borde 
en immateriell resurs inte bedömas eller behandlas annorlunda än en materiell resurs förutsatt 
att den uppfyller tillgångsdefinitions- och erkännandekriterierna. Förespråkare anser att de 
finns tillförlitliga metoder för att redovisa immateriella tillgångar. Kritiker till denna 
tankegång menar att man inte på ett tillförlitligt och objektivt sätt kan beräkna sambandet 
mellan investering och framtida avkastning på de immateriella resurserna samt att dessa är 
starkt förbundna med det aktuella företaget och därigenom endast bidrar till intäkter i 
kombination med andra resurser, d.v.s. de materiella. Förespråkare vänder på argumentet och 
anser att de materiella tillgångarna är bundna till de immateriella och endast kan existera 
tillsammans med dem. (Artsberg, 2005) 
 
Det finns flera förespråkare för immateriella tillgångar som anser att dessa bör redovisas i de 
finansiella rapporterna på ett eller annat sätt. Två av dessa är Karl-Erik Sveiby och Leif 
Edvinsson. Sveiby anser att vissa av de immateriella tillgångarna skall redovisas i 
balansräkningen. Edvinsson förespråkar att de skall visas som ett supplement till 
årsredovisningen. Det finns flera benämningar för dessa tillgångar såsom ”de dolda 
tillgångarna”, ”de osynliga tillgångarna”, ”de icke-finansiella tillgångarna”, 
”kunskapskapital” och ”intellektuellt kapital” (Edvinsson, Malone, 2002). 
 

3.2.1 Sveibys osynliga balansräkning 
Karl-Erik Sveiby (1995, 1999) diskuterar kunskapsföretag och dilemmat med immateriella 
investeringar. Han menar att tjänsteföretag ofta har problem med att deras viktigaste tillgångar 
är osynliga och inte mäts, vilket skapar problem då balansräkningen inte fullt ut ger en 
rättvisande bild. Balansräkningen innehåller både en synlig och en osynlig del. Den osynliga 
delen består av företagets immateriella tillgångar vilka ofta är finansierade genom osynligt 
eget kapital och förpliktelser. Den synliga delen består av kort- och långfristiga lån samt 
aktiekapital. 
 
Den osynliga delen av balansräkningen delas vanligen in i tre delar: 
 

o Personalens kompetens: Denna struktur innefattar människors handlande och sätt att 
agera. Det är personalens kompetens som skapar löpande intäkter i kunskapsföretag. 
Personalens ansträngningar skapar såväl externa strukturer (relationer och nätverk 
utåt) som interna strukturer (underhåll och förändring av interna strukturer). 
Kompetensen ägs naturligtvis inte av företaget, men bör ändå finnas med i 
balansräkningen eftersom en kunskapsorganisation inte skulle fungera utan de 
personer som arbetar i den. 
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o Interna strukturer: Denna struktur skapas av de anställda och ägs ofta av 
organisationen. Beståndsdelarna är ofta patent, datasystem och administrativa system. 
I denna struktur ingår även organisationskulturen.  

 
o Externa strukturer: Den externa strukturen består av relationer med kunder och 

leverantörer, företagets rykte och varumärke. En del av de externa strukturerna kan 
ägas civilrättsligt, men ägandet är inte lika starkt som i de interna strukturerna 
eftersom de inte kan styras lika lätt. De externa strukturerna påverkas i mångt och 
mycket av hur ett företag löser sina kunders problem och i detta finns alltid en 
osäkerhet. 

 
Nedan illustreras ett företags totala balansräkning. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figur 5: Den osynliga balansräkningen (Sveiby, 1995, s.42) 

 
Den materiella delen av balansräkningen visar tillgångarna och hur de är synligt finansierade. 
Den synliga finansieringen är vanligtvis enkel i en kunskapsorganisation och består av 
kortfristiga lån, långfristiga lån samt ägarkapital. Dock är långfristiga lån oftast svåra att få 
eftersom banker tenderar att underkänna säkerheterna och bara se till de materiella 
tillgångarna. Vad gäller de immateriella tillgångarna behöver de ofta finansieras av osynligt 
eget kapital, det vill säga att eftersom bankerna vanligen är mycket motvilliga till att låna ut 
pengar till investeringar i immateriella tillgångar så måste företaget själv finansiera dessa.  
 
När ett företag investerar i materiella tillgångar går det pengar ut från kassan och motsvarande 
storlek på värdet visas som en tillgång i balansräkningen. Det har således uppstått ett negativt 
kassaflöde, men ingen kostnad. Den uppkommer successivt när investeringen skrivs av. När 
ett företag istället investerar i immateriella tillgångar tillåter inte redovisningspraxis att detta 
värde bokförs som en tillgång, utan rekommendationen är att ta upp investeringen som en 
kostnad. I detta fall syns både ett negativt kassaflöde och en kostnad i redovisningen. Sveiby 
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tycker att denna behandling av immateriella tillgångar är olycklig då det gör så att hänsyn inte 
tas till en del av beslutsunderlaget (investeringarna i immateriella tillgångar). Vad gäller 
utgifter för utbildning för personalen anser Sveiby dock att dessa bör kostnadsföras. När 
utbildning ges till personal betalar företaget för något som inte kan ägas av dem, utan som 
tillfaller personalen. Utgifter för utbildning menar han alltså inte är investeringar, utan bör 
betraktas som kostnader . 
 

3.2.1.1 Immateriella tillgångar och marknadsvärde 

Enligt Sveiby (1995) beräknar marknaden andra värden på kunskapsföretag än de bokförda 
värdena som syns i dessa företags finansiella rapporter. Att marknaden beräknar ett annat 
värde beror på att det finns immateriella tillgångar som ger avkastning, men som inte syns på 
grund av att de inte mäts. Sveiby menar vidare att marknadens uppvärdering av 
företagsvärden innebär att immateriella tillgångar tillmäts lika stor- eller något större vikt än 
materiella tillgångar. I figuren nedan visas ett företags totala marknadsvärde bestående av det 
synliga egna kapitalet och de tre typerna av immateriella tillgångar. 

 
Figur 6: Företagets marknadsvärde (Sveiby, 1995, s.48) 

Det som är avgörande för hur marknaden värderar immateriellt intensiva företag är hur väl 
ledningen lyckas göra synliga vinster av sina osynliga tillgångar. Det gäller alltså för 
ledningen att hitta en lednings- och styrningsfilosofi som gör att man lyckas visa sina 
immateriella investeringar.  
 

3.2.2 Immateriella tillgångar enligt Edvinsson och Skandia 
Skandia, under ledning av Leif Edvinsson var ett av de första företag som redovisade det 
intellektuella kapitalet i årsredovisningen. När Skandias årsredovisning för 1995 publicerades 
inkluderades detta som ett supplement till den finansiella redovisningen. I denna rapport 
publicerades nyckeltal och fakta kring det intellektuella kapitalet. Studier kring det 
intellektuella kapitalet startade redan 1991 inom en redovisnings- och finansspecialistgrupp 
inom affärsenheten Skandia AFS. Syftet var att hitta styrsystem för hur företag kunde 
presentera och använda sitt intellektuella kapital. (Edvinsson, Malone, 2002) 
 
Leif Edvinsson och Michael S. Malone tar i sin bok ”Det intellektuella kapitalet” (2002) upp 
hur det intellektuella kapitalet kan identifieras och delas upp. Uppdelningen består av 
humankapital, strukturkapital och kundkapital. Edvinssons uppdelning på human-, struktur-, 
och kundkapital motsvarar Sveibys uppdelning på personalens kompetens, interna- och 
externa strukturer (Sveiby, 1999). 
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o Humankapital: Humankapital definieras som individens förmåga, skicklighet och 
kunskap samt erfarenheten hos personalen och ledningen. Humankapitalet kan bara 
utvecklas om det finns dynamik i kunskapsflödet mellan individer och inom 
organisationen. Även vidareutbildning av personal leder till utveckling av 
humankapitalet. 
 

o Strukturkapitalet: Strukturkapitalet är de tillgångar som möjliggör och stödjer 
utövandet i humankapitalet. Humankapitalet är det som bygger strukturkapitalet och 
desto bättre strukturkapitalet är desto bättre är humankapitalet. Strukturkapitalet 
inkluderar sådana faktorer som databaser, informationsteknologi och 
dokumentationer. 
 
Strukturkapitalet inkluderar även organisationskapital, innovationskapital och 
processkapital. Organisationskapitalet består av företagets investeringar i verktyg och 
systemstöd för att öka kunskapsflödet i organisationen. Innovationskapitalet är 
företagets förnyelseförmåga samt förmågan att marknadsföra nya produkter och 
tjänster. Inom innovationskapitalet ingår även de icke-fysiska tillgångarna som 
varumärken, patent och upphovsrätter. Processkapitalet är de tekniker, processer och 
personalprogram som förbättrar leveransen av produkter och tjänster. 

 
o Kundkapitalet: Kundkapitalet definieras som kundernas lojalitet till företaget, 

företagets relation till sina kunder samt företagets kundsupport. Företagens värde av 
starka kunder har i alla tider värderats högt. Den enda gång dessa värden exponeras är 
när ett företagsförvärv sker. Det förvärvande företaget betalar ofta ett högre pris för 
det bolag som köps för att de har en värdefull kundstock. Detta värde ligger i den 
goodwill som det förvärvande företaget erhåller. 

 
Nedan illustreras Skandias schema för det intellektuella kapitalet. 

 
Figur 7: Skandias IK-värdeschema (Edvinsson och Malone, 2002, s.75) 
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3.3 Kreditbedömning 

3.3.1 Bankinstitutens referensramar 
Bankkrisen på 1990-talet innebar stora förändringar för bankerna på den svenska marknaden. 
Regeringen tillsatte en utredning för att ändra regelverket för bankers och kreditinstituts 
verksamheter och en ny lag, Bank- och finansieringsrörelse (2004:297) tillkom. Till följd av 
krisen på bankmarknaden utvidgades också finansinspektionens roll och nyligen har även de 
nya kapitaltäckningsreglerna Basel I och II införts. Syftet med de nya reglerna är att garantera 
att bankerna har ett buffertkapital för eventuella förluster och att de verkar återhållsamt för 
risktagande. Man vill också se till att bankerna skapar fungerande system för riskhantering 
och minskning av risker i enskilda krediter. Trots nya regler skall kreditmarknaden 
fortfarande vara självreglerande. Bankerna står endast under Finansinspektionens tillsyn men 
skall vara självreglerande utifrån de explicita regler som gäller via övervakningsorganen. 
(SOU, 2003) 
 

3.3.1.1 Ny lag om företagsinteckning 

Det finns även nya regler om förmånsrätt. Den tidigare lagen om företagshypotek (1984:649) 
har ersatts av Lagen om företagsinteckning (2003:528). Den nya lagen förändrade 
förmånsrätten för bankerna på så sätt att en tidigare särskild förmånsrätt för hypotek ersattes 
av allmän förmånsrätt (FRL 11§). Innebörden i förändringen innebär att banken endast 
erhåller 55 % av förmånsvärdet vid eventuell konkurs från att tidigare ha fått 100 % av det 
som ingick i hypoteket. Den nya lagen innebär även att inteckningen avser hela kredittagarens 
egendom, både lös och fast egendom, även sådan egendom som tillfaller kredittagaren och 
andra borgenärer. (Millqvist, 2004) 

3.3.2 Bankens kreditorganisation 
De svenska storbankerna har likartade system för att bevilja företagskrediter. Det finns olika 
nivåer för när en kredit kan beviljas. På lokalkontoren handläggs och beviljas mindre krediter 
men rör det sig om större krediter utarbetar kredithandläggaren ett beslutsunderlag som läggs 
fram för en kreditkommitté som antingen kan bevilja ett specifikt lån eller ett maximalt 
kreditbelopp, en s.k. kreditlimit. Kreditkommittéer finns på flera nivåer i bankerna och ett 
kreditärende kan uppkomma på lokalkontoren för att sedan vandra vidare upp via 
regionkontoren till en central kreditkommitté. Speciella kreditärenden kan i vissa fall behöva 
godkännas så högt upp som i bankens styrelse. Var krediterna beviljas beror på hur stort 
kreditbelopp som söks och hur komplicerat ärendet är. (Riksbanken, 2001) 
 

3.3.3 Kreditbedömningsprocessen 
Kreditbedömning består av informationsinsamling av kreditgivaren och en analys av denna 
information. Kreditbedömningsprocessen består av den initiala kontakten med kunden, 
beredning och bedömning av informationsunderlaget, beslut om krediten samt uppföljning, 
och i vissa fall även krishantering och kreditavveckling (Svensson, Ulvenblad, 1994). Nedan 
berörs de olika stegen kortfattat.  
 

o Initial kontakt: Kreditbedömningsprocessen initieras av att ett företag ansöker om ett 
lån i en bank. Därefter sker den första initiala kontakten mellan företaget och banken. 
Under detta möte presenterar kunden sitt företag och banken bildar sig en uppfattning 
om företaget och ägaren. 
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o Beredning och bedömning: Beredningsfasen består av att kreditgivaren inhämtar 
information om företaget. Informationen hämtas från årsredovisningen och 
företagsledaren. 

 
o Beslut: Var ett kreditbeslut fattas avgörs av vilket belopp på kredit som kunden söker. 

Om beloppet överstiger den enskilda kredithandläggarens limit kan den föras vidare 
till en kontorschef eller kontorsdelegation, alternativt så presenteras den för en 
kreditkommitté.  

 
o Uppföljning: Banken gör årliga uppföljningar av kunden. Uppföljningen är viktig för 

att skapa ett förtroende mellan banken och kredittagaren samt för att banken ska få 
signaler om företagets utveckling. Vid den årliga uppföljningen gås de finansiella 
rapporterna från årsbokslutet igenom. Kreditgivaren gör en jämförelse från tidigare års 
bokslut och bedömer förändringen utifrån nyckeltal som soliditet och 
resultatutveckling. Liksom vid det initiala beslutet kan uppföljningspromemorian dras 
för en kreditkommitté eller kontorschef.  

 
o Krishantering: När ett företag har blivit kund i banken, försöker banken i sin 

uppföljningsprocess fånga upp de varningssignaler som tyder på att företaget har 
problem. Det kan vara sådana saker som ägarbyte, strukturförändringar, 
övertrasseringar av checkkonto, osäkerhet bland kunderna och leverantörerna samt en 
ovillighet hos ägaren att ha borgensansvar. När företaget hamnar i kris upprättar 
banken en krisplan tillsammans med företaget och revisorn. 

 
o Kreditavveckling: Den första signalen på kris börjar ofta med betalningsinställelse av 

skulderna och sedermera att samtliga betalningar ställs in. De alternativ som finns är 
ofta att företaget försätts i konkurs eller underhandsackord, alternativt ett offentligt 
ackord. Banken försöker vara en aktiv part i denna process och bistå företaget med 
hjälp innan samarbetet avslutas och företaget går i konkurs. 

 

3.3.4 Bedömningsvariabler vid kreditbedömning  
Det finns flera teorier för hur kreditbedömning går till. Enligt det statiska synsättet utgår 
kredithandläggaren från att företaget och omvärlden är stabila och att den information som 
samlas in är oberoende av individen (Nutek, 1992). Enligt det statiska synsättet sker även en 
initial bedömning av företagets finansiella situation och dess risk för konkurs. Det som 
fokuseras är balansräkningen och säkerheternas värde vid bedömningstillfället. Stor fokus 
läggs även på den initiala personbedömningen. Om banken kan göra en god initial bedömning 
av företagaren och om denne är villig att lämna borgen anses kreditförlusten kunna 
minimeras. (Svensson, Ulvenblad, 1994) 
 
Enligt det dynamiska synsättet ses däremot företaget och omvärlden som föränderlig och 
informationshanteringen sker via en genereringsprocess mellan individer (Nutek, 1992). 
Enligt detta synsätt anses det initiala beslutet ha en begränsad hållbarhet över tiden. Företaget 
kan förändras och därför måste kreditgivaren ständigt hålla sig uppdaterad om företagaren, 
företaget och dess omgivning. Enligt det dynamiska synsättet görs en bedömning av företaget 
utifrån resultaträkningen, kassaflödet och framtida prognoser. Bedömningen av företagaren 
sker initialt men här eftersträvas en långsiktig kreditrelation för att skapa ett långsiktigt 
förtroende. Det finns dock ingen kreditgivare som bara är statisk eller dynamisk i sitt synsätt. 
Båda synsätt ingår i en kredithanteringsprocess. Det statiska synsättet representeras främst av 
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de datorstödda mallar kreditgivaren agerar utifrån och det dynamiska synsättet utgår från 
vilka policys banken har för kreditbedömning. (Svensson, Ulvenblad, 1994) 
 
De bedömningsvariabler som banken främst utgår från vid kreditbedömning är enligt 
finanslitteraturen (se Brealey, Myers, 1991) företagets finansiella situation utifrån 
årsredovisningen. I annan litteratur (Svensson, Ulvenblad, 1994; Bruns 2001) vägs hela 
företaget in i bedömningen, de viktigaste variablerna enligt denna litteratur är företagsledaren, 
affärsidén, siffermaterialet utifrån årsredovisningar och budgetar samt säkerheterna. 
Dessutom görs en bedömning av helheten. De tre första variablerna avser uppskatta 
återbetalningsförmågan medan den fjärde variabeln avser en bedömning av säkerheternas 
värde vid en eventuell konkurs. Bedömningsvariablerna och förklaringar till dessa tas nedan 
upp i punktform: 
 

o Analys av företagsledaren: Företagsledarens kompetens, uthållighet och motivation 
att driva företaget är viktiga faktorer vid kreditbedömning. Banken försöker bilda sig 
en uppfattning om företagsledaren har de rätta kunskaperna eller om ytterligare 
personer med kompletterande kunskaper bör anställas. 

 
o Analys av affärsidén: Kreditgivarna skapar sig en uppfattning om hur väldefinierad 

och unik affärsidén är. De försöker även undersöka hur företagets bransch- och 
konkurrenssituation ser ut. Om affärsidén är komplicerad och svår att förstå finns 
olika kontaktnät inom och utanför banken att tillgå. 

 
o Analys utifrån årsredovisning och budget: Kreditgivare gör analyser av låntagarens 

möjligheter till återbetalning utifrån balans- och resultaträkningar och 
likviditetsbudgetar (Altman, 1985). Analysen består enligt Svensson och Ulvenblad 
främst av nyckeltal som likviditet och soliditet samt av en analys av företagets 
kassaflöde. Kreditbedömning handlar också om att bedöma hur stor kredit som 
eventuellt skall accepteras, d.v.s. vilket kapitalbehov som föreligger i företaget.  

 
o Analys av säkerheterna: Kreditgivare gör en bedömning av företagens säkerheter. 

De vanligaste säkerheterna är företagshypotek, pantbrev i fast egendom och borgen. 
Personlig borgen krävs för att företagaren ska ta mer ansvar och för att det skall finnas 
en säkerhet vid eventuell kris. Säkerheterna bedöms utifrån det realisationsvärde de får 
vid en eventuell avyttring vid konkurs.  

 
o Analys av helheten: För att få en helhetsbedömning av företag gör kreditgivare ofta 

besök hos kunden. De försöker bilda sig en uppfattning om det är ordning och reda 
samt om telefonerna ringer. 

 

3.3.5 Risker i samband med kreditbedömning 
Risk och osäkerhet är något som alla intressenter måste ta hänsyn till i en beslutssituation. 
Investerare och kreditgivare måste ofta ta beslut baserat på en begränsad mängd information 
vilket gör beslutet mer riskfyllt då informationsmängden är låg. Dessa personer skulle kunna 
fatta bättre beslut och reducera risken om de hade mer information. Det finns således ett stort 
värde i att kunna erhålla mer information i en beslutssituation därför att risken då kan 
minskas. (Pindyck, Rubinfeld, 2001) 
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3.3.5.1 Kreditrisk 

Risk definieras utifrån finansiell teori som ”fara” och ”möjlighet”. Risken är variationen i 
olika utfall utifrån en förväntad avkastning (Damodaran, 2001). Utfallen skall vara möjliga att 
identifiera på förhand och det skall gå att uppskatta sannolikheten för olika utfall. Osäkerhet 
definieras som att det finns flera okända och kända utfall och att sannolikheten för dessa utfall 
är okända. Kreditrisk, i detta sammanhang, innebär att risker skall vara möjliga att uppskatta 
på förhand. Osäkerheter kan bara minskas genom att samla in mer information så att vissa 
utfall kan elimineras. (Svensson, Ulvenblad, 1994) 
 
Kreditbedömning innebär att kreditgivare identifierar och mäter identifierbara risker samt att 
de försöker eliminera osäkerhet (Bäckström, 1998). Kreditgivare kan dock riskera att ta 
felaktiga kreditbeslut. De fel som kan uppstå vid kreditbeslut är att banken missbedömer 
företagets kreditvärdighet och beviljar en kredit, fast det senare visar sig att företaget inte var 
kreditvärdigt. Detta benämns Typ1-fel och innebär kreditförlust för banken med utgången att 
de förlorar hela det utlånade beloppet. Den andra felbedömningen som banken riskerar att 
göra benämns Typ2-fel. Detta innebär att banken gör en felaktig uppskattning av företagets 
ekonomiska möjligheter, det vill säga tror att företaget kommer gå i konkurs eller misslyckas 
på något sätt. Då beviljas inte kredit till ett företag som mycket väl skulle ha klarat ett 
kreditåtagande. (Andersson, 2001) 
 
Riskerna kan elimineras genom att banken samlar in så mycket information som möjligt om 
företaget för att reducera typfelen (Svensson, Ulvenblad, 1994). Risken i en kredit kan även 
påverkas av de villkor som banken och kunden kommer överens om. För att minska risken 
kan låneavtalet kompletteras med låneklausuler, s.k. covenants vilket innebär att specifika 
händelser inträffar om t ex ägarförhållandena i företaget förändras eller om soliditeten faller 
under en viss nivå. (Riksbanken, 2001) 

3.3.5.2 Kreditriskbedömning 

Kreditbedömningsprocessen utgörs av en bedömning av företagets kreditrisk. Bedömningen 
består av två huvudsakliga moment. Den ena avser en analys av den framtida 
återbetalningsförmågan och den andra avser säkerheternas framtida realisationsvärde. 
Företaget bedöms utifrån dess fortlevnad (going concern) vilket innebär att den dynamiska 
balansuppfattningen används. Enligt denna uppfattning används balansräkningen för att 
periodisera företagets resultat. (Svensson, 2003) 
 
Återbetalningsförmågan definieras som risken för fallissemang. Det är risken för att kunden 
inte följer sina åtaganden som att betala ränta och amortering, (Bäckström, 1998) d.v.s. risken 
för betalningsinställelse eller att kunden hamnar på obestånd (Riksbanken, 2001). Risken för 
fallissemang bedöms utifrån kundens kreditvärdighet och denna baseras vidare på en analys 
av årsredovisningar och budgetar, företagsledningens kompetens samt affärsidén (Svensson, 
Ulvenblad, 1994). Banken måste också se till att säkerheten täcker lånat belopp, detta 
benämns risken vid fallissemang. Risken vid fallissemang utgörs av det belopp som lånats ut 
reducerat med amorteringar och marknadsvärdet på eventuella säkerheter. Nettoexponeringen 
för ett lån benämns residual risk och utgörs således av hur säkerhetens värde utvecklas under 
tiden och vilket realt värde säkerheten har efter den realiserats. (Bäckström, 1998) 
Bedömningen som kreditgivaren gör av säkerheterna skall minimera risken för förlust vid ett 
eventuellt framtida obestånd och tillgångarna skall därför i möjligaste mån garantera att 
kreditgivaren erhåller betalning för krediten (Svensson, 2003). 
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3.3.5.3 Risker i små och medelstora företag  

En del forskare utgår från att den finansiella marknaden fungerar utifrån antagandet om en 
perfekt marknad, vilket innebär att alla aktörer har tillgång till relevant information vid 
samma tidpunkt. Andra forskare konstaterar däremot att marknaden präglas av asymmetriskt 
fördelad information. (Svensson, Ulvenblad, 1994) Asymmetrisk information uppstår i en 
kreditrelation när en låntagare eller långivare har mer information om de finansiella 
förhållandena än motparten. Låntagaren har ofta mer information om sitt företag än 
långivaren vilket leder till att denne är i stort beroende av den information som ges av 
låntagaren. (Bruns, 2004) 
 
För små och medelstora företag uppstår oftare problem med att informationen är 
asymmetriskt fördelad. Företag som ägs av en person är i stort beroende av ägarens tillskott 
av kapital, förmåga att styra företaget, personlighet, vision och kompetens. Detta leder till att 
det blir mer riskfyllt för både ägaren och banken. (Johannisson, Lindmark, 1996) Det finns 
även problem med mindre transparens i de små och medelstora företagens finansiella 
rapporter vilket minskar långivarens tillgång till information (Bruns, 2004). Eftersom ägaren 
och ledningen är samma personer minskar agentproblemen8 inom företaget men detta leder 
också till att det finns färre skrivna dokument och kontrakt att tillgå (Storey, 1994). De små 
ägarledda företagen har däremot fördelar i form av större flexibilitet. De anpassar sig lättare 
till ny teknologi och nya marknader och ledningen kan lättare omlokalisera resurser i takt med 
förändrade förhållanden. (Bruns, 2004)   
 
Asymmetrisk information leder till risk för att det sker felallokeringar av resurser. För banker 
är det svårt att bedöma vilka företag som bör eller inte bör beviljas krediter. För bankernas del 
innebär det att vissa företag beviljas krediter fast de inte har förmågan att överleva och att 
andra företag inte beviljas krediter fast de har förmågan att överleva. Detta leder till problem 
med icke-lagreglerad kreditransonering. (Svensson, Ulvenblad, 1994) Den asymmetriska 
informationen leder också till att finansiärerna upplever företagens risk och 
transaktionskostnaden för att samla in information som hög. På grund av detta avstår 
bankerna från att låna ut till mindre företag. (Winborg, 2003)  
 

3.4 Tidigare forskning 
Det finns inte många studier som direkt berör problematiken med att aktivera immateriella 
tillgångar. De två studier vi presenterar nedan berördes i inledningen men redogörs nu för mer 
detaljerat.  
 
Catasús och Gröjer (2003) gjorde år 2000 en studie där de med ett experiment testade om 
immateriella tillgångar var meningsfulla i kreditgivningssammanhang. Ett fiktivt företag 
skapades och 40 kredithandläggare i Handelsbanken intervjuades runt om i Sverige. Hälften 
fick bedöma företaget där aktivering av tillgångarna FoU, Varumärke och Utbildning skett 
och hälften fick bedöma företaget där dessa resurser istället kostnadsförts. Författarna 
arbetade med hypoteser för att ta reda på om redovisning av immateriella tillgångar hade 
betydelse för kreditbeslutet, om redovisningen av immateriella tillgångar ändrade den extra 

                                                 
 
 
8 Agentproblem innebär att konflikter kan uppstå mellan en principal och en agent. Principalen (ägaren) kan 
förmå agenten (företagsledaren) att agera utifrån utifrån hans intressen. (Smith, 2000) 
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information kredithandläggarna efterfrågade samt om redovisning av immateriella tillgångar 
påverkade hur kredithandläggarna tolkade verksamheten.  
 
Resultaten tolkades både kvantitativt och kvalitativt. Från en enbart statistisk synvinkel kunde 
författarna inte falsifiera någon av hypoteserna. Totalt gav 28 respondenter av 40 företaget en 
kredit på de sökta 5 miljoner kronorna. Fördelningen av antalet acceptanser var 16 i 
kontrollgruppen och 12 i experimentgruppen. Den kvalitativa tolkningen rörande resultatet av 
den första hypotesen, själva kreditbeslutet, resulterade i att om storleken på det egna kapitalet 
hade betydelse så var det förväntat att fler skulle ge kredit i kontrollgruppen. Skälet till att 
man förväntade fler krediter i kontrollgruppen var att kredithandläggarna i experimentgruppen 
justerade bort de immateriella tillgångarna mot företagets egna kapital som då minskade 
vilket gjorde att bolaget såg mycket sämre ut. Ytterligare en tolkning av de färre krediterna i 
experimentgruppen var att kredithandläggarna här uttryckt känslan av att företaget ägnat sig åt 
kreativ redovisning, och att de därför inte ville ge kredit. Vad gällde de resterande två 
hypoteserna fann författarna att experimentgruppen frågade andra frågor om företaget än 
kontrollgruppen samt att de i viss mån reagerade starkare på affärshändelser. Sammantaget 
gav den kvalitativa tolkningen att immateriella tillgångar endast godtogs om de var 
klassificerade i ett format som normalt accepterades, exempelvis som förutbetalda kostnader.  
 
Birgitta Svenssons (2003) studie undersökte vilken redovisningsinformation som är viktig vid 
bedömning av små och medelstora företags kreditvärdighet. Studien genomfördes i fem 
banker och tretton icke-institutionella kreditgivare och hade tre huvudfrågor: vilken 
redovisningsinformation som efterfrågas, vilken redovisningsinformation som används samt 
vilka önskemål och preferenser det finns om redovisningsinformation. Den 
redovisningsinformation som alltid efterfrågades var årsredovisningen, interna rapporter som 
budgetar och kalkyler samt kreditupplysningar från bevakningsföretag som 
Upplysningscentralen. De viktigaste rapporterna i rangordning var; resultaträkningen, 
balansräkningen, noter/bokslutskommentarer, kassaflödesanalys, delårsrapporter, 
revisionsberättelsen och förvaltningsberättelsen. Redovisningsinformationen ansågs inte 
betyda mer än person- och marknadsbedömningar utan det var snarare långsiktiga relationer 
som förespråkades. Om företaget däremot sågs som osäkert ökade 
redovisningsinformationens betydelse. Årsredovisningen ansågs även tillförlitlig om företaget 
hade en ren revisionsberättelse. Kreditbedömarna tyckte att redovisningens informationsvärde 
varierade med företagsstorlek och bransch. Kunskapsintensiva, små företag är oftast svårare 
att bedöma på grund av att de har utgifter för immateriella tillgångar och ett fåtal säkerheter. 
Majoriteten av respondenterna i studien ansåg att det behövdes mer information om de 
immateriella tillgångarna för att de utgjorde en viktig grund för beslut. Fler ansåg att 
informationen behövde standardiseras och att det behövde finnas mer information om dessa 
tillgångar om de hade aktiverats. Vissa ansåg dock att immateriella tillgångar inte hade något 
värde för banken utan skulle justera bort dessa från eget kapital. Andra ansåg att 
informationen kunde erhållas lika bra muntligen eftersom immateriella tillgångar är svåra att 
mäta men att de ändå var viktiga att beakta i kreditbedömningen.  
 

3.5 Studiens utgångspunkt utifrån tidigare forskning och teorier 
Redovisningen i de finansiella rapporterna har som syfte att ge information om företags 
verksamhet och finansiella situation. Den redovisning som presenteras skall vara relevant för 
kreditbedömare och investerare så att de kan fatta rationella beslut och om kreditgivare önskar 
erhålla mer information om ett företag för att reducera sin risk eller sin osäkerhet kan de söka 
mer redovisningsinformation för att minimera dessa risker (Riahi-Belkaoui, 1997; Artsberg 
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2005). Redovisningen har ställt upp vissa kvalitativa egenskaper, principer och 
rekommendationer som ska ligga till grund för redovisningen. De kvalitativa egenskaperna 
skall fungera som ett ramverk där det saknas principer och rekommendationer. (Riahi-
Belkaoui, 1997; Artsberg 2005; Hendriksen, van Breda, 1992) Kritiker till den traditionella 
redovisningen menar dock att redovisningen i vissa fall är alltför snäv och att det finns många 
värden som företagen innehar som inte återspeglas i de finansiella rapporterna. De anser att i 
takt med att företag i allt större utsträckning investerar i kunskap och teknik så bör detta även 
visas i de finansiella rapporterna. Det finns mycket forskning på området och många 
förespråkare anser att immateriella resurser bör redovisas i de finansiella rapporterna så att 
investerare och kreditgivare kan få ett bättre beslutsunderlag (Edvinsson, Malone, 2002; 
Sveiby, 1995, 1999). Redovisningen tillåter dock inte att immateriella tillgångar redovisas i 
de finansiella rapporterna på grund av svårigheter att värdera och mäta dem (FAR 2006, 
RR15; Riahi-Belkaoui, 1997; Artsberg 2005; Smith, 2000; Hendriksen, van Breda, 1992). 
 
Denna studie har som syfte att undersöka om redovisningen av dolda värden, de immateriella 
tillgångarna, har någon relevans vid ett kreditbeslut. Företaget i studien, Play4Real, har 
aktiverat immateriella tillgångar i balansräkningen. Företaget är medelstort med en ensam 
ägare och en god finansiell utveckling. I studier (Wagenvoort, 2003; Winborg, 2003 (Ang, 
1991); Bruns, 2003) har det påvisats att små och medelstora företag har svårt att få lån på 
grund av ägarens dominans i företaget och den brist på transparens som finns om dess 
verksamhet. I vår studie har 26 företagsrådgivare (kallade respondenter och kreditgivare), 
indelade i en experiment- och kontrollgrupp, bedömt företaget Play4Reals finansiella 
rapporter och dess aktivering av immateriella tillgångar samt tagit ställning till en lånepropå 
på 5 miljoner kronor. Inspiration till studien kommer från Catasús och Gröjers (2003) studie 
”Intangibles and credit decisions: results from an experiment”, där det företag som studerades 
fick 16 acceptanser av propån i kontrollgruppen och 12 acceptanser av den i 
experimentgruppen. Skillnaden i resultaten förklarades av att de immateriella tillgångarna 
hade relevans vid ett kreditbeslut om de klassificerades i kontoklasser som kreditbedömarna 
kände igen. Vi har även en utgångspunkt i Svenssons (2003) studie; 
”Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags kreditvärdighet”, 
där Svensson påvisat att kreditbedömare önskar mer information om de immateriella 
tillgångarna eftersom de är betydelsefulla vid ett kreditbeslut.  
 
Området har studerats utifrån tre hypoteser och en forskningsfråga vilka är formulerade 
utifrån tidigare studier, teorier inom redovisningsteori, redovisningsrekommendationer, samt 
studier om kreditbedömning (Svensson, Ulvenblad, 1994; Svensson, 2003) och riskteori 
(Pindyck, Rubinfeld, 2001; Bäckström, 1998; Damodaran, 2001). I det följande kapitlet 
presenteras de hypoteser och den forskningsfråga som utgör underlag för studien. 
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4 Hypoteser 
I detta kapitel presenteras de hypoteser och den forskningsfråga vi arbetat utifrån för att 
studera om immateriella tillgångar har betydelse för ett kreditbeslut. 
 
Om redovisning av immateriella tillgångar anses ge en mer valid bild av företagets 
ekonomiska status så borde kreditgivare få en mer rättvisande bild att grunda sina beslut på. 
Om årsredovisningens rapporter vidare är värderelevanta och fungerar som det primära 
beslutsunderlaget för kreditbeslut, alltså har direkt beslutsrelevans, borde detta innebära att 
kredithandläggarna i experimentgruppen som fått information om de aktiverade resurserna är 
mer benägna att ge kredit. Utifrån detta ställs följande hypotes: 
Hypotes 1 – Aktivering av immateriella tillgångar i balansräkningen medför att 
kreditbedömare får ett bättre beslutsunderlag och därmed bör fler i experimentgruppen än i 
kontrollgruppen godkänna den sökta krediten. 
 
Om årsredovisningen inte fungerar som den primära informationskällan för kreditbeslut kan 
den möjligen fungera som en grund som påverkar hur man reagerar på ny information om ett 
företag samt hur man fortsättningsvis förstår verksamheten. Årsredovisningen kan således ha 
indirekt beslutsrelevans. Om detta stämmer borde kredithandläggarna som fått ny information 
om affärshändelser avseende de immateriella tillgångarna reagera på att någonting har hänt 
med dessa, koppla händelserna till balansräkningen och på så sätt få en bättre förståelse för 
verksamheten. Med utgångspunkt i detta ställer vi följande hypotes:  
Hypotes 2 – Om aktivering av immateriella tillgångar sker i balansräkningen bör 
kreditgivares reaktioner avseende affärshändelser för dessa bli starkare och medföra att 
kreditgivarna kopplar samman händelserna med aktiveringen. 
 
Svensson (2003) fann att kredithandläggarna ville ha mer information om det företag de 
skulle bedöma. Om årsredovisningen vidare har indirekt beslutsrelevans borde detta också 
färga vilken extra information kredithandläggarna efterfrågar. Baserat på detta har vi ställt 
följande forskningsfråga: 
Forskningsfråga 3 – Innebär aktivering av immateriella tillgångar i balansräkningen att 
kredithandläggare efterfrågar en annan typ av extra information än om de inte aktiveras?  
 
I kreditprocessen ingår det att kredithandläggaren gör en bedömning av kreditrisken för det 
företag som söker lån. Enligt riskteorin så minimeras riskerna om bedömare erhåller mer 
information om det studerade objektet (Pindyck, Rubinfeld, 2001). Om mer information om 
ett företag ges i form av aktivering av immateriella resurser och detta ger en mer rättvisande 
bild av företagets resultat och ställning borde det innebära att kredithandläggarna bedömer 
kreditrisken som lägre för detta företag. Härigenom ställer vi följande hypotes: 
Hypotes 4 – Aktivering av immateriella tillgångar i balansräkningen medför att bankens 
riskklassificering av företaget blir lägre än om de inte aktiveras. 
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5 Empiri och resultatdiskussion 
I detta kapitel redogörs för den empiri som samlats in från de intervjuer som genomförts. 
Först presenteras en beskrivning av våra respondenters erfarenhet samt en presentation av de 
faktorer vi funnit viktigast i kreditprocessen. Därefter redogör vi för resultaten av våra 
hypoteser och forskningsfråga samt om dessa kunnat verifieras. Efter varje redogörelse följer 
en resultatdiskussion där ambitionen är att länka det empiriska materialet med den teoretiska 
referensramen samt att föra ett resonemang kring resultaten baserat på våra egna tolkningar.  
Resultaten presenteras först för experiment- och kontrollgrupp sammantaget och sedan visas 
resultaten per bank. Detta tillvägagångssätt har vi valt för att kunna visa eventuella skillnader 
bankerna emellan.  
 

5.1 Beskrivning av erfarenhet 
Nedan finns en kort presentation över respondenternas erfarenhet av att bedöma företag i form 
av antalet yrkesverksamma år, hur många nya kreditbeslut som fattas per månad, hur många 
liknande spelbolag kreditbedömarna har analyserat samt antalet män respektive kvinnor som 
deltagit i studien9. En fullständig sammanställning finns i bilaga 5. Uppsatsen har dock inte 
som syfte att analysera kreditbedömarnas erfarenhet men för att få en bild över strukturen 
väljer vi att presentera denna information i korthet. 
 
  Antal år i yrket Nya Kreditbeslut 

per månad 
Spelbolag 

SEB     
Medelvärde 7,29 3,08 0,25 
Antal kvinnor 9   
Antal män 3   
     
Handelsbanken    
Medelvärde 16 3,9 0,33 
Antal kvinnor 6   
Antal män 4   
     
Föreningssparbanken    
Medelvärde 14,52 2 0,6 
Antal kvinnor 6   
Antal män 4   

Tabell 1: Antal år i yrket (Egen bearbetning) 

 

                                                 
 
 
9 Antal år i yrket, nya kreditbeslut samt liknande spelbolag ges som snittvärden. 
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5.2 Kreditprocessen  
I vår studie ställde vi frågor till våra respondenter om vad de ansåg var viktigast när de 
bedömer företag. Vi har även skapat oss en egen uppfattning kring vad som är mest 
betydelsefullt vid kreditbedömning. I detta avsnitt jämför vi respondenternas explicita 
uppfattning i den tabell som finns i bilaga 6 med vår implicita uppfattning om vad som är 
viktigast vid kreditbedömning. Vi avser inte jämföra resultaten mellan experimentgrupp och 
kontrollgrupp då vi inte fick fram några skillnader mellan grupperna. 
 
Enligt det statiska och dynamiska synsättet (Svensson, Ulvenblad, 1994) finns det olika syn 
på vad som är viktigast att ta hänsyn till i kreditprocessen. Vi har funnit att de tre bankerna 
använt samma synsätt när de redogjort för vilka faktorer som är viktigast i processen. De 
faktorer respondenterna ansett var viktigast är: ägaren, affärsidén, årsredovisningen, 
säkerheterna och återbetalningsförmågan. Ägaren är betydelsefull eftersom han ensam äger 
företaget; hans förmåga att driva och styra bolaget avgör företagets framtid. Även ägarens 
tekniska kunskaper, kunskaper om branschen och marknaden är viktiga, inklusive hans 
lojalitet i form av tillförsel av pengar till bolaget. Företagets affärsidé avgör hur de kommer 
lyckas på marknaden. Årsredovisningens siffror utgör vidare ett beslutsunderlag för att se hur 
stort eget kapital är samt för att se hur resultatutvecklingen ser ut och vilka tillgångar 
företaget har. Säkerheterna bedöms utifrån vilka tillgångar företaget har samt i vilken 
utsträckning ägaren vill gå i borgen. Återbetalningsförmågan bedöms slutligen utifrån det 
framtida och nutida kassaflödet.  
 
I SEB ansåg kreditgivarna att de viktigaste faktorerna var ägaren, därefter affärsidén och 
sedan siffermaterialet. På fjärde plats kom säkerheterna. Enligt vår uppfattning bedömer SEB 
i stor utsträckning ägarens förmåga och kunskaper att driva företaget. De lägger även stor vikt 
vid att knyta upp säkerheter i form av personlig borgen och därmed blir ägaren essentiell i det 
avseendet. Vårt intryck är att respondenterna anser att det är viktigare med de framtida 
finansiella rapporterna, t ex likviditetsbudget, än de historiskt finansiella rapporterna. Enligt 
vår åsikt fokuserar SEB mer på säkerheterna än vad de själva anser, men annars bedömer vi 
att bedömningsfaktorerna i stort sett är de samma. Vi anser att SEB: s kreditprocess är 
dynamisk, där de vill följa kunden under en längre tid innan de fattar ett kreditbeslut. 
 
I Handelsbanken (HB) ansåg kreditgivarna att återbetalningsförmågan var viktigast, därefter 
ägaren och sedan de siffror som visas i de finansiella rapporterna. I Handelsbanken väger de 
flesta kreditgivare dock in fler faktorer i återbetalningsförmågan; det är flera som har nämnt 
att de även tagit med marknaden och branschen i återbetalningsförmågan (vilket andra 
klassificerar i affärsidén). Vårt intryck av HB är att de i större utsträckning än de andra 
bankerna använder de historiska finansiella rapporterna som underlag för kreditbeslut. De är 
dock dynamiska i sitt synsätt på så vis att de använder den finansiella informationen som ett 
underlag för vidare diskussion. 
 
I Föreningssparbanken (FSB) ansåg kreditgivarna att ägaren var viktigast, därefter affärsidén, 
de finansiella rapporterna och slutligen återbetalningsförmågan. Vårt intryck av FSB är att 
ägaren är mest betydelsefull men att de även analyserar de finansiella rapporterna för att finna 
säkerheter och för att förstå affärsidén. De har i denna process ett stort fokus på framtida 
händelser för företaget och av den anledningen anser vi att även FSB är dynamiska i sin 
kreditbedömningsprocess. 
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Utifrån ovanstående resonemang framstår ägarens förmåga att driva bolaget i nuläget och i 
framtiden som en av de viktigaste faktorerna för bankerna i deras kreditbedömningprocess. Vi 
anser att på andra plats kommer affärsidén och först därefter bedöms det historiska och 
framåtriktade siffermaterialet. I denna process är det stort fokus på vilka säkerheter som går 
att finna i balansräkningen samt vilka säkerheter ägaren kan tillföra. Återbetalningsförmågan 
anser Handelsbanken är det viktigaste. I återbetalningsförmågan lägger de dock in fler 
variabler som andra banker klassificerar till affärsidén. Bankerna är enligt vår synvinkel 
dynamiska i sitt förhållningssätt till hur de hanterar informationen. De vill skapa sig en 
uppfattning om företaget under ett längre tidsintervall. De vill först och främst säkerställa att 
de har ett förtroende för ägaren och affärsidén, först därefter tittar de på de ekonomiska 
siffrorna och de säkerheter som går att finna i balansräkningen.   
 

5.3 Kreditbeslutet – hypotes 1 
Syftet med denna hypotes är att undersöka om en aktivering av de immateriella tillgångarna 
medför att kreditgivare uppfattar årsredovisningens rapporter som värderelevanta och som 
den primära informationskällan till beslut och därmed fattar beslutet på ett mer välgrundat 
underlag. Därmed bör fler respondenter i experimentgruppen än i kontrollgruppen ge 
företaget kredit. Hypotesen är formulerad enligt nedanstående: 
 
Hypotes 1 – Aktivering av immateriella tillgångar i balansräkningen medför att 
kreditbedömare får ett bättre beslutsunderlag och därmed bör fler i experimentgruppen än i 
kontrollgruppen godkänna den sökta krediten. 
 
Vi har valt att räkna antalet hela krediter, alltså där kredithandläggaren godkänt den 
ursprungliga propån på 5 miljoner kronor. Motiveringen till detta är att Play4Real ansåg sig 
ha detta kreditbehov och således borde en full kredit vara av störst betydelse för dem. 
 
Antal krediter Antal Ja Antal Nej 

Experimentgrupp 3 10 
Kontrollgrupp 1 12 
Totalt 4 22 

Tabell 2: Antal krediter för alla banker (Egen bearbetning) 

I experimentgruppen är det tre stycken som har accepterat krediten medan antalet som har 
nekat är tio stycken. I kontrollgruppen är det en respondent som har accepterat krediten i 
relation till tolv avslag. Sammantaget är det tjugotvå respondenter som har nekat kredit och 
fyra som har accepterat krediten.  
 
Alla respondenter har önskat mer information om företaget (för vidare diskussion se 
forskningsfråga 3). En majoritet (14 stycken) av de som sagt nej till propån anger att det 
huvudsakliga skälet varit avsaknad av information. Vissa av dessa respondenter har sagt att 
kredit kan komma ifråga om de får svar på sina frågor. Resterande åtta respondenter har 
angett andra huvudskäl för att de inte gett kredit. Här finns motiveringar som att det är för stor 
kredit som söks (3 respondenter), att det inte går att uppfatta företagets långsiktiga plan (2 
respondenter), att marknaden är för svår (1 respondent) och total oförståelse för affärsidén (1 
respondent). 
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De som sagt ja till krediten har angivit skäl som att företaget överlag verkar bra, har en bra 
likviditet samt att företaget visat sin duglighet genom sina fina siffror och det antal år det 
överlevt i branschen.  
 
En fördelning av svaren i respektive bank presenteras nedan. 

5.3.1 Skandinaviska Enskilda Banken 
 
SEB Antal Ja Antal Nej 

Experimentgrupp 1 2 
Kontrollgrupp 0 3 
Totalt 1 5 

Tabell 3: Antal krediter för Skandinaviska Enskilda Banken (Egen bearbetning) 

Det respondentpar10 i experimentgruppen som beviljat krediten motiverade detta med att 
företaget verkade ha en bra likviditet baserat på de historiska siffrorna. De två respondentpar i 
experimentgruppen som sagt nej till att ge kredit har motiverat detta med att de saknar 
information.  
 
Vad gäller behandlingen av de immateriella tillgångarna i experimentgruppen har två av de tre 
paren inte justerat bort dessa. Det ena paret gav företaget kredit och kommenterade över 
huvud taget inte de immateriella tillgångarna. Det andra paret kommenterade att det var 
ovanligt att aktivera FoU och Utbildning men sa nej till krediten främst på grund av saknad 
information. 
 
Alla respondentpar i kontrollgruppen har initialt motiverat sitt ”nej” med att de saknar 
information. Ett respondentpar menade att kreditbeslutet stod och föll med att det inte fanns 
någon likviditetsbudget med i materialet. Respondentparen i experimentgruppen har överlag 
varit mer positiva till företaget än de i kontrollgruppen. 
 

5.3.2 Handelsbanken 
 
HB Antal Ja Antal Nej 

Experimentgrupp 2 3 
Kontrollgrupp 1 4 
Totalt 3 7 

Tabell 4: Antal krediter för Handelsbanken (Egen bearbetning) 

Två av fem i experimentgruppen gav företaget en kredit på fem miljoner. Anledningen till att 
krediten gavs var att företagets ägare verkade ha rätt kompetens och rätt bakgrund, affärsidén 
var bra, de historiska siffrorna i balans- och resultaträkning visade att företaget växer samt att 
kassaflödet var bra. För bara en respondent av de två som accepterade krediten kan den 
bedömningen göras att de immateriella tillgångarna hade betydelse för kreditbeslutet. I detta 

                                                 
 
 
10 I SEB har kredithandläggarna intervjuats två och två. I empirin går varje par under benämningen 
”respondentpar”. 
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fall räknades de immateriella tillgångarna med i det egna kapitalet och det företagshypotek 
som skulle kunna tas i bolaget.  
 
De tre respondenter som sagt nej till krediten motiverade detta med att de saknade 
information. Tre av de fem respondenterna i experimentgruppen ville ha företaget som kund 
om de kunde säkerställa säkerheterna. De ansåg att de primära faktorerna för företaget var 
avklarade: ägaren ansågs vara trovärdig, verksamheten var sund och företaget visade ett bra 
resultat.  
 
En av fem respondenter i kontrollgruppen beviljade företaget en kredit på 5 miljoner kronor. I 
kontrollgruppen var intrycket av företaget överlag mer negativt. Företagets bransch och 
marknad ansågs riskfyllda. Den utdelning företaget gjort tyckte respondenterna även rimmade 
illa med det lån som söktes.  
 

5.3.3 Föreningssparbanken 
 
FSB Antal Ja Antal Nej 

Experimentgrupp 0 5 
Kontrollgrupp 0 5 
Totalt 0 10 

Tabell 5: Antal krediter för Föreningssparbanken (Egen bearbetning) 

I Föreningssparbanken har alla respondenter i experimentgruppen nekat företaget kredit. Två 
av fem respondenter i experimentgruppen har initialt motiverat sitt nej med att de saknar 
information. Resterande respondenter hade andra motiveringar till sina avslag; en respondent 
tyckte att 5 miljoner var en för stor summa, att företaget hade för lågt eget kapital och att det 
var riskkapital det handlade om. En annan talade positivt om företagets kapital, resultat och 
konsolidering men sa ändå nej på grund av att det inte gick att bedöma lönsamheten. Den sista 
respondenten sa nej p.g.a. att marknaden verkade svår. Kommentaren från denne var att 
företaget gått väldigt bra men att prognoserna verkade osannolikt positiva och att den enda 
substansen i bolaget var immateriella tillgångar vilka inte hade något värde.  
 
Vad gäller de immateriella tillgångarna har två respondenter valt att inte räkna bort dessa mot 
eget kapital. Ingen av kredithandläggarna har givit experimentgruppen kredit. Den ena av 
respondenterna sade att ytterligare kommentarer om de aktiverade immateriella tillgångarna 
skulle läggas till skriftligen i bedömningsrapporten, medan den andra respondenten tyckte att 
de aktiverade immateriella tillgångarna såg ut att vara helt i sin ordning. 
 
Även alla respondenter i kontrollgruppen har nekat företaget kredit. Precis som i 
experimentgruppen så sade två av fem att de saknade information. Vidare tyckte två stycken 
att 5 miljoner var en för stor kredit i förhållande till det resultat företaget visat och den sista 
respondenten motiverade sitt svar med att bolagets långsiktiga plan inte framgick och att 
beslut inte kunde tas innan den informationen fanns.  
 

5.3.4 Resultatdiskussion 
Våra resultat visar att fler respondenter i experimentgruppen (3 respondenter) än i 
kontrollgruppen (1 respondent) har accepterat krediten. Utifrån dessa svar kan hypotesen 
verifieras. Respondenterna har dock inte svarat att krediten accepteras på grund av att de 
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immateriella tillgångarna har aktiverats utan merparten har angett andra orsaker. De 
huvudsakliga motiveringarna för att ge kredit är: 
 

o Ägaren har rätt kompetens och bakgrund 
o Affärsidén är bra 
o De historiska siffrorna visar bra likviditet och kassaflöde 
o Företaget växer 

 
Aktiveringen av immateriella tillgångar har därmed ingen direkt påverkan på kreditbeslutet 
och det kan inte sägas att årsredovisningen har direkt beslutsrelevans. I tidigare studier på 
området (Catasús, Gröjer, 2003) justerade kredithandläggare bort de immateriella tillgångarna 
från det egna kapitalet vid kreditbedömningen. I vår studie är det sju respondenter i 
experimentgruppen som har räknat bort de immateriella tillgångarna från balansräkningen för 
att kunna bedöma säkerheter och utifrån det justerade egna kapitalet beräkna nyckeltal. Av 
dessa sju är det ingen respondent som har gett företaget full kredit. Genom att justera bort de 
immateriella tillgångarna ur Play4Reals balansräkning minskar företagets egna kapital till 
ungefär en sjättedel av det ursprungliga egna kapitalet vilket skapar ett betydligt svagare 
företag. Om storleken på det egna kapitalet har värderelevans i kreditbeslutet borde alla de 
kredithandläggare som räknat bort de immateriella tillgångarna säga nej till krediten, detta 
stämmer med våra resultat och skulle tyda på att acceptansen av aktiverade immateriella 
tillgångar i balansräkningen inte har ökat. Det går dock inte endast att se på justeringen utifrån 
vilka som har räknat bort det egna kapitalet. Det finns även de som har räknat med de 
immateriella tillgångarna i det egna kapitalet. Våra resultat visar att totalt sex respondenter av 
tretton i experimentgruppen inte räknar bort de immateriella tillgångarna. Av dessa personer 
har tre stycken givit företaget full kredit och resterande tre stycken har nekat kredit. Nästan 
hälften av respondenterna i experimentgruppen har alltså valt att behålla de immateriella 
tillgångarna i det egna kapitalet. Detta kan peka åt ett annat håll, att immateriella tillgångar 
blivit accepterade, och att det är därför som respondenterna valt att inte justera bort dem mot 
det egna kapitalet.  
 
Sammantaget kan det sägas att om att acceptansen av immateriella tillgångar i 
balansräkningen ökat skulle resultaten i större utsträckning behövt spegla detta. För att 
verifiera hypotesen hade resultaten behövt peka på att merparten av respondenterna i 
experimentgruppen accepterat krediten och detta har inte skett. Merparten av respondenterna i 
experimentgruppen och kontrollgruppen har inte accepterat krediten (10 respondenter 
respektive 12) och orsaken till detta var att de inte hade ett tillräckligt stort 
informationsunderlag för att kunna göra en rekommendation angående krediten. Vi kan 
därmed inte verifiera hypotesen. (För diskussion om vilken ytterligare information 
kreditgivarna efterfrågar hänvisar vi till forskningsfråga 3)  
 
Vad gäller svaren i respektive bank så skiljer sig dessa åt. Handelsbanken är den bank som 
gett flest krediter, totalt fyra stycken, varav tre i experimentgruppen och en i kontrollgruppen. 
SEB har gett en kredit i experimentgruppen och FSB har inte gett några krediter alls. Trots att 
det finns skillnader mellan bankerna kan vi inte fullt ut förklara dessa. Respondenterna har 
gett ungefär samma skäl till varför de valt att ge eller inte ge kredit.  
 

5.4 Affärshändelserna – hypotes 2 
Syftet med denna hypotes är att undersöka om affärshändelser avseende de immateriella 
tillgångarna medför att kreditgivare i experimentgruppen reagerar starkare på dessa händelser 
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i och med att de är aktiverade i balansräkningen och att de i så fall kopplar samman 
händelserna med aktiveringen. Syftet är alltså att se om redovisningen ligger till grund för 
förståelsen av verksamheten, d.v.s. har indirekt beslutsrelevans. Hypotesen har formulerats 
enligt följande: 
 
Hypotes 2 – Om aktivering av immateriella tillgångar sker i balansräkningen bör 
kreditgivares reaktioner avseende affärshändelser för dessa bli starkare och medföra att 
kreditgivarna kopplar samman händelserna med aktiveringen. 
 
Vi har för att undersöka hypotesen konstruerat händelser som inträffar i samband med att 
kreditbeslutet fattas. Den första händelsen är negativ och innebär att varumärket värderas 
lägre på marknaden. Den andra händelsen är positiv och rör en utbildningssatsning som redan 
har genomförts. Den tredje händelsen är positiv och handlar om ett patent som sökts där 
tanken är att företaget då säkrat nedlagda FoU-kostnader. 
 

5.4.1 Händelse 1  
 
Varumärke (negativ händelse) 

o Ni läser i en välrenommerad tidning att företagets varumärke värderas 0,5 miljon 

lägre på grund av försenade leveranser till kunder.  

 
Merparten av respondenterna har reagerat negativt på händelsen. Tolkningarna av 
informationen har dock varit av tre slag: antingen har respondenterna tagit fasta på 
informationen om det sjunkande värdet på varumärket eller på informationen om att företaget 
har försenade leveranser eller både och.  
 
Mer än hälften (7 av 13) av respondenterna i experimentgruppen och merparten (12 av 13) av 
respondenterna i kontrollgruppen har tagit fasta på de försenade leveranserna när de gjort sin 
bedömning. Respondenternas reaktioner på de försenade leveranserna har nästan uteslutande 
varit att de skulle kontakta VD för mer information.  
 
Endast tre respondenter i experimentgruppen och en respondent i kontrollgruppen har reagerat 
negativt på händelsen om varumärket. Endast en av tretton respondenter i experimentgruppen 
har tagit fasta på värdenedgången av varumärket och kopplat händelsen till balansräkningen.  
 
Händelse 1 - Varumärke   
Alla banker    
(Negativ händelse)    
 Positiv reaktion Neutral reaktion Negativ reaktion 
Experimentgrupp 0 2 11 
Kontrollgrupp 0 0 13 
Totalt 0 2 24 

Tabell 6: Varumärke: Antal positiva/negativa reaktioner för alla banker (Egen bearbetning) 
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5.4.1.1 Skandinaviska Enskilda Banken 

 
Händelse 1 - Varumärke   
SEB    
(Negativ händelse)    
 Positiv reaktion Neutral reaktion Negativ reaktion 
Experimentgrupp 0 1 2 
Kontrollgrupp 0 0 3 
Totalt 0 1 5 

Tabell 7: Varumärke: Antal positiva/negativa reaktioner i Skandinaviska Enskilda Banken  

(Egen bearbetning) 

 
I experimentgruppen har de flesta (2 av 3 respondentpar) kommenterat att de sena 
leveranserna är en varningssignal och att de skulle kontakta VD och fråga varför. Ingen av 
respondentparen har kopplat samman händelsen med det aktiverade varumärket i 
balansräkningen.  
 
Alla respondenter i kontrollgruppen tyckte att informationen var negativ. I denna grupp 
diskuterade ett respondentpar både varumärket och leveranserna, resterande diskuterade de 
sena leveranserna. De tre respondentparen var ense om att de sena leveranserna var negativ 
information om företaget och att de skulle kontakta VD för vidare information om detta. 
Varumärket kommenterades av ett respondentpar som att det aldrig har något värde och att de 
på grund av denna information ville ha färska siffror för Q1 2006 för hela företaget för att se 
att allt står rätt till.  
 

5.4.1.2 Handelsbanken 

 
Händelse 1 - Varumärke   
Handelsbanken    
(Negativ händelse)    
 Positiv reaktion Neutral reaktion Negativ reaktion 
Experimentgrupp 0 1 4 
Kontrollgrupp 0 0 5 
Totalt 0 1 9 

Tabell 8: Varumärke: Antal positiva/negativa reaktioner i Handelsbanken (Egen bearbetning) 

I Handelsbankens experimentgrupp var det fyra av fem respondenter som ansåg att händelsen 
var negativ. Endast två av fem respondenter ansåg att det var negativ information om 
varumärket eftersom företaget hade aktiverat det i balansräkningen. Tyngdpunkten i den 
negativa reaktionen var dock att företaget var sena med sina leveranser. Resterande 
respondenter ansåg att informationen om de sena leveranserna var negativt för företaget och 
att händelsen skulle tas upp med ägaren.  
 
I kontrollgruppen ansåg alla att det var negativ information att företaget var sena med sina 
leveranser. Ingen reflekterade över varumärket. Endast en av respondenterna ansåg att 
händelsen skulle kunna påverka kreditbeslutet, det beror på vad ägaren har för motivering till 
det inträffade och det faktum att företaget är en ny kund i banken. Alla respondenter skulle ta 
upp händelsen med företagets ägare.  
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5.4.1.3 Föreningssparbanken 

 
Händelse 1 – Varumärke   
Föreningssparbanken   
(Negativ händelse)    
 Positiv reaktion Neutral reaktion Negativ reaktion 
Experimentgrupp 0 0 5 
Kontrollgrupp 0 0 5 
Totalt 0 0 10 

Tabell 9: Varumärke: Antal positiva/negativa reaktioner i Föreningssparbanken (Egen bearbetning) 

Alla respondenter i experimentgruppen tyckte att informationen var negativ för företaget. En 
respondent av fem ansåg att informationen var av sådan betydelse för kreditbeslutet att 
krediten borde omvärderas. Denna respondent ansåg även att det var svårt att bedöma vilket 
värde varumärket hade och att analysen av företaget därför bör göras om. Om tidningarna 
skriver om en värdenedgång på en halv miljon kan detta i verkligheten innebära ännu större 
värdeminskning. Ingen annan respondent har kopplat händelsen till aktiveringen i 
balansräkningen.  
 
Tre respondenter i experimentgruppen sa vidare att de skulle vända sig direkt till VD och 
fråga om händelsen. En respondent sa att det inte gick att ta ställning till nedgången i 
varumärket men att det var negativt med de sena leveranserna. Ytterligare en respondent har 
enbart fokuserat på de sena leveranserna och säger att det gör att man tappar förtroende för 
bolaget och att det kan bli läge att omvärdera storleken på den kredit som sökts. 
 
I kontrollgruppen har respondenterna inte i lika stor utsträckning diskuterat varför 
informationen var negativ. Fyra av fem skulle vända sig till VD och fråga mer. Två stycken 
vet inte hur de ska tolka informationen om varumärket och tar fasta på de försenade 
leveranserna. En tolkar informationen överlag som en klar varningssignal som innebär 
försämrade möjligheter för företaget.  
 

5.4.2 Händelse 2 
 
 Utbildning (positiv händelse) 
 

o Ni får information om att de flesta av de personer som är tilltänkta att arbeta med 

den nya programidén för mobilspel redan har utbildats i det nya 

programmeringsspråket.  

 
Denna händelse var avsedd att ha en positiv effekt på bedömningen av företaget, trots det har 
svaren skiftat i olika riktningar. Endast fem respondenter av totalt tretton i experimentgruppen 
har reagerat positivt. I kontrollgruppen har nio av tretton reagerat på att det är positivt. Två 
respondenter i experimentgruppen har gått tillbaka till balansräkningen och kopplat samman 
händelsen med utgifterna för utbildningen. Flera respondenter i Handelsbanken och 
Föreningssparbanken har nämnt att företagets behov och storleken på krediten skulle behöva 
omvärderas men de har ändå inte återvänt till de finansiella rapporterna. 
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Händelse 2 - Utbildning   
Alla banker    
(Positiv händelse)   
 Positiv reaktion Neutral reaktion Negativ reaktion 
Experimentgrupp 5 3 5 
Kontrollgrupp 9 1 3 
Totalt 14 4 8 

Tabell 10: Utbildning: Antal positiva/negativa reaktioner i alla banker (Egen bearbetning) 

 

5.4.2.1 Skandinaviska Enskilda Banken 

 
Händelse 2 - Utbildning   
SEB    
(Positiv händelse)   
 Positiv reaktion Neutral reaktion Negativ reaktion 
Experimentgrupp 0 2 1 
Kontrollgrupp 2 0 1 
Totalt 2 2 2 

Tabell 11: Utbildning: Antal positiva/negativa reaktioner i Skandinaviska Enskilda Banken 

(Egen bearbetning) 

I experimentgruppen har reaktionen hos två respondentpar varit neutral. Ett par 
kommenterade att lånepropån skulle behöva ses över för att se hur mycket som skulle avsättas 
till utbildning. Det tredje respondentparet i experimentgruppen tyckte att informationen var 
negativ, banken vill inte finansiera gamla investeringar. Ingen av respondentparen gjorde en 
direkt koppling till de aktiverade utbildningskostnaderna i balansräkningen.  
 
Två av tre respondentpar i kontrollgruppen tyckte att det var positivt att de anställda redan var 
utbildade för då blir de framtida utbildningskostnaderna lägre för företaget och de kan komma 
igång med produktionen snabbare. Det tredje respondentparet ansåg att det var negativt, och 
ifrågasatte om VD: n inte hade kunnat förutspå detta. Det innebär att kalkylen för hur mycket 
företaget vill låna måste revideras. Ingen i kontrollgruppen har kopplat informationen till 
balansräkningen. 
 

5.4.2.2 Handelsbanken 

 
Händelse 2 - Utbildning   
Handelsbanken    
(Positiv händelse)   
 Positiv reaktion Neutral reaktion Negativ reaktion 
Experimentgrupp 2 0 3 
Kontrollgrupp 3 0 2 
Totalt 5 0 5 

Tabell 12: Utbildning: Antal positiva/negativa reaktioner i Handelsbanken (Egen bearbetning) 

I experimentgruppen var det fler som ansåg att informationen var negativ än positiv. 
Motiveringen var att företaget borde ha vetat att personalen redan hade utbildning innan de 
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sökte krediten på 5 miljoner. Två respondenter i gruppen ansåg att informationen var positiv, 
företaget kan i och med det snabbare komma igång med produktionen. Dessa två godkände 
även krediten på 5 miljoner. Ingen av respondenterna kopplade samman händelsen med 
utbildningskostnaderna i balansräkningen. 
 
I kontrollgruppen var den övergripande reaktionen positiv. Tre av fem respondenter ansåg att 
de redan nedlagda utbildningskostnaderna var positivt för företaget då detta skulle innebära 
ett positivare kassaflöde snabbare. Två av fem respondenter ansåg att det var negativt för 
företaget då de eventuellt inte kommer att behöva krediten på fem miljoner. 
 

5.4.2.3 Föreningssparbanken 

 
Händelse 2 - Utbildning   
Föreningssparbanken   
(Positiv händelse)   
 Positiv reaktion Neutral reaktion Negativ reaktion 
Experimentgrupp 3 1 1 
Kontrollgrupp 4 1 0 
Totalt 7 2 1 

Tabell 13: Utbildning: Antal positiva/negativa reaktioner i Föreningssparbanken (Egen bearbetning) 

I experimentgruppen var reaktionen främst positiv till den redan genomförda utbildningen. De 
ifrågasatte dock om företaget verkligen behöver hela den sökta krediten på fem miljoner. För 
en respondent hade informationen ingen betydelse, möjligen kunde den sökta krediten behöva 
omvärderas. En respondent hade tolkat informationen negativt och ansåg att VD borde ha 
vetat detta innan och att det skulle finnas behov av att ompröva investeringsbudgeten. En av 
respondenterna kopplade informationen balansräkningen, men inte till 
utbildningskostnaderna, utan till att företaget kanske inte behövde lägga ner så mycket på 
forskning och utveckling som det var tänkt. Alla respondenter har på något sätt 
sammankopplat informationen om utbildning med en omprövning av storleken på krediten.  
 
I kontrollgruppen tyckte fyra respondenter av fem att informationen var positiv. Två av 
respondenterna kommenterade att det var bra att utbildningen var utförd för då kunde 
företaget snabbare komma igång med sin produktion. Två kommenterade också att storleken 
på krediten skulle behöva omprövas. En respondent hade ingen åsikt om informationen.  
 

5.4.3 Händelse 3 
 
 Forskning och Utveckling (positiv händelse) 
 

o Det visar sig att företaget har sökt patent på sitt nya programmeringsspråk. 

 
Denna information var avsedd att vara positiv. De flesta har också reagerat positivt på denna 
händelse men ingen har kopplat samman händelsen med aktiveringen i balansräkningen. Två 
respondenter i experimentgruppen och tre i kontrollgruppen har ansett att de inte kan 
tillräckligt mycket om hanteringen av patent för att kunna uttala sig om händelsen och att de 
därmed sagt sig vara neutralt inställda. Två respondenter i experimentgruppen och två 
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respondenter i kontrollgruppen har ansett att kostnaden för att söka patent överstiger nyttan 
och har haft en negativ inställning till patentet. 
 
Händelse 3 - FoU    
Alla banker    
(Positiv händelse)   
 Positiv reaktion Neutral reaktion Negativ reaktion 
Experimentgrupp 9 2 2 
Kontrollgrupp 8 3 2 
Totalt 17 5 4 

Tabell 14: FoU: Antal positiva/negativa reaktioner i alla banker (Egen bearbetning) 

 

5.4.3.1 Skandinaviska Enskilda Banken 

 
Händelse 3 - FoU    
SEB    
(Positiv händelse)   
 Positiv reaktion Neutral reaktion Negativ reaktion 
Experimentgrupp 2 1  
Kontrollgrupp 2 0 1 
Totalt 4 1 1 

Tabell 15: FoU: Antal positiva/negativa reaktioner i Skandinaviska Enskilda Banken 

(Egen bearbetning) 

Två av respondentparen i experimentgruppen tyckte att det var positiv information att 
företaget hade sökt patent, det tredje paret ansåg att informationen inte spelade någon roll för 
kreditbeslutet. Ingen har kopplat samman händelsen med aktiveringen i balansräkningen. 
 
Två av tre respondentpar i kontrollgruppen tyckte att informationen om patent var positiv men 
inte avgörande för kreditbeslutet. Det tredje paret ansåg att det var negativt att företaget hade 
sökt patent och att det inte säger något om hur bra produkterna står sig på marknaden. Ingen 
av respondentparen gick tillbaka till de finansiella rapporterna. 
 

5.4.3.2 Handelsbanken 

 
Händelse 3 - FoU    
Handelsbanken    
(Positiv händelse)   
 Positiv reaktion Neutral reaktion Negativ reaktion 
Experimentgrupp 4 0 1 
Kontrollgrupp 4 0 1 
Totalt 8 0 2 

Tabell 16: FoU: Antal positiva/negativa reaktioner i Handelsbanken (Egen bearbetning) 

I experimentgruppen reagerade fyra av fem på att det var positivt med att söka patent. Det 
visar att företaget värnar om sin existens och sina idéer. En av respondenterna ville veta mer 
om hur marknaden fungerar och om alla på marknaden har patent. En av respondenterna 
poängterade också att det kostar mycket pengar att söka patent och att dessa kostnader måste 
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övervägas. En respondent ansåg att det var negativ information; det är avgörande hur unik 
programkoden är och det handlar mer om upplägget än tekniken. Några av respondenterna 
ansåg att det går att ta patent som säkerhet men att det inte är så vanligt. Det svåra är att sätta 
ett värde på patentet. Det kan dock fungera som en kompletterade säkerhet för banken. Ingen 
av respondenterna kopplade samman händelsen med forsknings och utvecklingskostnaderna i 
balansräkningen. 
 
I kontrollgruppen ansåg fyra av fem att patent är bra att ha. En respondent tyckte att företaget 
har en fördel om de har patent och att det medför att programidén får ett värde. En annan ville 
inte bedöma händelsen för att det berodde på hur marknaden fungerade men sa att det kunde 
göra företaget mer sårbart om något annat företag hinner före med idén.  
 

5.4.3.3 Föreningssparbanken 

 
Händelse 3 - FoU    
Föreningssparbanken   
(Positiv händelse)   
 Positiv reaktion Neutral reaktion Negativ reaktion 
Experimentgrupp 3 1 1 
Kontrollgrupp 2 3 0 
Totalt 5 4 1 

Tabell 17: FoU: Antal positiva/negativa reaktioner i Föreningssparbanken (Egen bearbetning) 

I experimentgruppen var tre respondenter positiva till att företaget sökt patent. En av dessa 
ansåg att det vore på sin plats att avvakta med kreditbeslutet till dess att man vet om företaget 
får patent på sitt unika programmeringsspråk. De andra två tyckte att informationen var 
positiv men inte påverkade deras beslut. En respondent tyckte att informationen varken var 
positiv eller negativ och kommenterade att det är svårt att förstå värdet i ett patent när man 
inte vet något om det. Den sista respondenten i experimentgruppen tyckte att informationen 
var negativ och att patent inte har någon betydelse och bara kostar pengar. Ingen av 
respondenterna kopplade samman händelsen med balansräkningen. 
 
Tre av respondenterna i kontrollgruppen tyckte sig kunna för lite om patent för att veta om det 
var positiv eller negativ information om företaget. De andra två tyckte att det var positivt att 
företaget såg ett värde i sitt programmeringsspråk och ville skydda det.  
 

5.4.4 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att experimentgruppen i större utsträckning inte har reagerat på det sätt som 
var tänkt när händelserna skapades och inte heller reagerat starkare, vilket vi hade förväntat 
oss. Respondenterna i experimentgruppen har i mycket liten utsträckning kopplat 
informationen till balansräkningen och härigenom kan vi konstatera att årsredovisningen inte 
har indirekt beslutsrelevans.  
 
Händelsen med varumärket var avsedd att ha en negativ effekt på kreditgivarnas bedömning 
av företaget. Varumärket uppgår till cirka 1 miljon kronor i balansräkningen. Enligt 
Edvinsson och Malone (2002) och Sveiby (1995) klassificeras varumärket som strukturkapital 
respektive externt strukturkapital. Eftersom företagets varumärke har sjunkit i värde borde 
respondenterna ha ansett att företagets balansräkning hade förlorat en del av sitt värdefulla 
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kapital och reagerat på detta. De flesta respondenter har dock inte reagerat på 
värdeminskningen i varumärket utan på de sena leveranserna.  
 
Ur en annan synvinkel borde en negativ reaktion från respondenterna ha varit att det inte går 
att aktivera internt upparbetade varumärken. Enligt RR15 (FAR 2006) skall dessa tillgångar 
gå att avskilja för att kunna aktiveras och internt upparbetade varumärken är svåra att avskilja 
och fastställa ett anskaffningsvärde för. Det är fler respondenter som har reagerat negativt på 
denna händelse i experimentgruppen men det är ingen som har motiverat det med att det inte 
är juridiskt korrekt att aktivera varumärket utan reaktionen har snarare avsett de sena 
leveranserna.  
 
Den andra händelsen avsåg en utbildningssatsning som redan hade skett. Händelsen var 
avsedd att ge en positiv information om företaget och skulle peka på varför de aktiverade 
utgifterna för utbildning i balansräkningen uppgick till 1,5 miljon kronor. Företaget är ett 
kunskapsintensivt företag där alla produktionsfaktorer baseras på de anställdas kunskaper och 
deras förmåga att skapa värde. Vi har dock fått färre positiva reaktioner i experimentgruppen 
(5 respondenter) än i kontrollgruppen (9 respondenter). I experimentgruppen har reaktionen 
på informationen även i större utsträckning varit neutral. Det är förvånande att 
experimentgruppen i så liten utsträckning har tolkat informationen positivt. En positiv 
reaktion till händelsen skulle i enlighet med vad Smith (2000) anger, kunnat associeras till att 
de aktiverade utbildningsutgifterna går att mäta och värdera och att företaget därmed kan 
efterleva matchningsprincipen. Om en utbildningssatsning har genomförts och varit lyckad 
kan det tyckas att osäkerheten om de framtida kassaflödena för resursförbrukningen blir 
mindre. Det skulle alltså kunna ses som säkrare att aktivera utbildningskostnaderna när 
utbildningen redan är genomförd eftersom det med större säkerhet går att matcha de utgifter 
som lagts ned mot ”rätt” intäkter.  Skälet till att respondenterna reagerat positivt har varit att 
företaget nu kunde komma i produktion snabbare. De har dock inte gjort den fulla kopplingen 
till de aktiverade utbildningsutgifterna.  
 
Ingen av respondenterna har heller reagerat på att det inte är tillåtet att aktivera 
utbildningsutgifter. Detta är resurser som företaget med svårighet kan kontrollera och det 
strider mot de redovisningsrekommendationer som ligger till grund för redovisningen. Det är 
även i strid med de principer som ligger till grund för redovisningen, bl.a. 
tillförlitlighetsaspekten och även möjligen neutralitetsaspekten, företaget kanske försöker 
påverka läsaren i specifik riktning och då är redovisningen inte neutral. Till och med 
förespråkare som Sveiby (se Sveiby, 1995) som förordar aktivering av immateriella tillgångar 
är emot aktivering av utbildning. De som associerat tilläggsinformationen negativt har dock i 
största utsträckning motiverat det med att förtroendet för VD:n minskar eftersom han inte har 
informerat om detta tidigare samt att de skulle vilja omvärdera storleken på kreditbeloppet.  
 
Den tredje händelsen handlar om forskning och utveckling. En majoritet av respondenterna i 
såväl experiment- som kontrollgruppen har tyckt att patentet står för något positivt. Dock har 
mycket få respondenter i experimentgruppen kopplat informationen till balansräkningen. 
Tanken var att informationen om patentet skulle påvisa att det går att värdera de aktiverade 
forsknings och utvecklingskostnaderna i balansräkningen. Företagets forskning och 
utveckling uppgår till nästan 3,5 miljoner kronor och om en del av detta går att pantsätta kan 
företaget få ett värde på sitt strukturkapital (Edvinsson och Malone, 2002) respektive sina 
interna strukturer (Sveiby, 1995). Patent är även en av de få immateriella tillgångar som enligt 
RR 15 (FAR 2006) går att identifiera på grund av att företaget har en legal rättighet till det 
vilket medför att det kan aktiveras i balansräkningen.  
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Mellan bankerna har svaren varit ganska lika för de tre affärshändelserna och inga direkta 
slutsatser kan dras från skillnaderna. Detta i sig borde stärka det empiriska resultatet.  
Sammantaget kan vi konstatera att det inte går att verifiera hypotesen eftersom 
experimentgruppen varken har reagerat starkare eller i större utsträckning kopplat samman 
affärshändelserna med aktiveringen i balansräkningen. Vi kan härmed inte säga att aktivering 
av immateriella tillgångar påverkar hur respondenterna reagerar på ny information eller hur de 
uppfattar Play4Reals verksamhet. Årsredovisningen har därmed inte indirekt beslutsrelevans.  
 

5.5 Informationsunderlag - forskningsfråga 3  
Syftet med denna hypotes är att se om årsredovisningen fungerar som ett underlag vilket styr 
den extra information som efterfrågas.  
 
Forskningsfråga 3 – Innebär aktivering av immateriella tillgångar i balansräkningen att 
kredithandläggare efterfrågar en annan typ av extra information än om de inte aktiveras?  
 
Vi frågade kredithandläggarna vilken, om någon, ytterligare information de skulle behöva för 
att kunna fatta ett välgrundat kreditbeslut. Svaren har vi valt att klassificera i tre områden; 
historisk finansiell information, framåtriktad finansiell information samt icke-finansiell 
information. Den historiska finansiella informationen rör händelser i Play4Reals tidigare 
verksamhetsår samt frågor om de finansiella rapporterna för verksamhetsåret 2005. Om 
respondenterna som bedömt experimentgruppen har frågat om immateriella tillgångar har 
dessa inkluderats i denna kategori. Framåtriktad finansiell information är frågor om framtida 
finansiella rapporter och prognoser från och med 2006. Icke-finansiell information är 
information om övriga variabler i företaget, dess marknad, konkurrenter o.s.v. Alla 
respondenter har önskat någon typ av tilläggsinformation om företaget, ingen har varit helt 
nöjd med den information som ursprungligen bifogats dem. 
 

5.5.1 Historisk finansiell information 
I den historiska finansiella informationen ingår frågor om de aktiverade tillgångarna. Tolv av 
tretton respondenter i experimentgruppen har på något sätt kommenterat eller frågat om dessa. 
En respondent har dock inte nämnt dem alls.  
 
Två av de respondenter som kommenterat de immateriella tillgångarna menar att aktivering 
av FoU är vanligt att göra och helt enligt reglerna. Två säger vidare att det är tillåtet att ha 
med FoU och Varumärke om det finns en marknad för dem så att ett värde kan uppskattas.  
Resterande nio respondenter kommenterar på något sätt aktiveringen. De flesta ger 
synpunkter på FoU och Varumärket och tycker att dessa känns osäkra. Rekrytering och 
utbildning tycker de ser konstiga ut och undrar varför dessa inte är kostnadsförda. Andra 
kommenterar bara att aktivering gjorts och att immateriella tillgångar inte är något som 
banken sätter värde på.  
 
Vad avser den historiskt finansiella informationen så hade färre än hälften av respondenterna i 
experimentgruppen ytterligare krav på information. Den information som efterfrågas utöver 
de immateriella tillgångarna är frågor om kundfordringarna, om fler gamla årsredovisningar 
finns, varför utdelning gjorts, varför olika poster i balansräkningen ökat etc.  
 
I kontrollgruppen har nästan alla respondenter frågat varför företaget gjort en utdelning; det 
ser inte bra ut när de vill låna pengar, vad de övriga externa kostnaderna består av samt vilka 
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tillgångar inventarierna består av. De flesta respondenterna söker förklaringar till vad olika 
poster i de finansiella rapporterna innehåller. Två av respondenterna efterfrågade även gamla 
årsredovisningar. Två respondenter kommenterade att det i övriga externa kostnader 
respektive materiella anläggningstillgångar kunde finnas utvecklingskostnader aktiverade och 
att de ville fråga VD om detta. Mellan bankerna skiljer sig inte frågorna mycket åt. Alla 
banker har i stort sett efterfrågat samma information och i samma utsträckning.  
 

5.5.2 Framåtriktad finansiell information 
I experimentgruppen har alla respondenter utom två efterfrågat framåtriktad finansiell 
information. Det respondenterna främst efterfrågade var en likviditetsbudget och en 
investeringsbudget. De efterfrågade även en finansieringsanalys, resultatbudget och om 
företaget skulle göra fler utdelningar i framtiden. 
 
I kontrollgruppen har fyra av tretton respondenter inte ansett sig behöva någon framåtriktad 
finansiell information. Resterande respondenter har, liksom i experimentgruppen, efterfrågat 
investeringsbudget och likviditetsbudget. Två respondenter har också eftersökt en 
kassaflödesanalys för 2006. Vidare ville kredithandläggarna i denna grupp veta mer om 
finansieringsanalys, resultatbudget och kvartalsrapporter för de första kvartalen 2006. 
 
Vad gäller skillnader bankerna emellan visar resultaten att respondenterna som bedömt 
experimentgruppen i FSB i något mindre utsträckning sökte framåtriktad finansiell 
information, två av fem ansåg sig inte behöva någon information om detta. I Handelsbankens 
experimentgrupp frågade alla kredithandläggare efter antingen en investeringsbudget eller en 
likviditetsbudget. I SEB har kredithandläggarna velat ha mest information. De har efterfrågat 
ett flertal prognoser och kalkyler jämfört med respondenterna i Handelsbanken och FSB; som 
oftast frågat efter endast en ytterligare prognos.  
 
I kontrollgrupperna är informationsbehovet i FSB och Handelsbanken ganska lika. SEB 
efterfrågade mer information än de andra bankerna. Både experiment- och kontrollgrupp 
frågar således efter samma typ av information och i ungefär samma utsträckning. En 
jämförelse mellan bankerna visar att SEB efterfrågar liknande, men mer information än de 
andra bankerna. 
 

5.5.3 Icke finansiell information 
I experimentgruppen har alla utom en efterfrågat icke-finansiell information. Frågorna var 
ganska skilda och respondenterna undrade över många olika saker. Några frågor är dock 
desamma och dessa har kretsat kring hur kundstrukturen ser ut, hur marknaden fungerar, vilka 
personer som sitter i styrelse och ledning samt vad VD:s intentioner är med bolaget; vill han 
behålla det eller sälja det på sikt? Utöver detta fanns det spridda frågor om företaget tänkt 
införa optionsprogram för att behålla personalen, företagets strategi över lag, hur produkterna 
ser ut och ledtiden för dessa, vilka personer som ska anställas och varför sjukfrånvaron är 
hög.  
 
I kontrollgruppen finns också vissa teman i de annars spridda frågorna. Alla respondenter har 
frågat efter icke-finansiell information. De flesta har sökt information kring hur marknaden 
ser ut, både i Sverige och i Europa. De har även sökt information om kundstruktur, 
konkurrenter och vilka som ingår i ledning och styrelse. Två respondenter har också frågat 
hur säker den programmeringskod som företaget använder sig av är; kan Volvo komma och 
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göra några anspråk på den? Respondenterna frågade även om hur distributionen av spel sker, 
varför sjukfrånvaron är hög och om Simon kunde tänka sig att ta in ytterligare en ägare.  
 
En jämförelse mellan bankerna visar att ingen väsentlig skillnad föreligger.  Frågorna riktar 
sig främst mot fyra större områden; kunder, marknad, konkurrenter och ledning.  
 

5.5.4 Resultatdiskussion 
I resultaten kan det utläsas att informationsbehovet för experimentgruppen skiljer sig mellan 
kontrollgruppen och experimentgruppen. Experimentgruppen diskuterar i större utsträckning 
de immateriella tillgångarna. Detta ger oss en indikation på att kredithandläggarna i 
experimentgruppen ställer frågor med balans- och resultaträkningen som underlag. Om 
årsredovisningen fungerar som en bas från vilket vidare frågor ställs om företaget kan 
slutsatsen dras att denna åtminstone har en indirekt beslutsrelevans för kredithandläggarna. 
Till resonemanget hör också att många i kontrollgruppen uppmärksammat de stora övriga 
externa kostnader som var en post i balansräkningen för kontrollföretaget. Storleken på de 
övriga externa kostnaderna är princip lika stora som de aktiverade immateriella resurserna i 
experimentgruppen. Således har kredithandläggarna i kontrollgruppen också varit 
uppmärksamma på vad de finansiella rapporterna innehållit och haft detta i åtanke när de fått 
möjligheten att ställa ytterligare frågor om företaget. Utifrån diskussionen anser vi att 
aktiveringen av immateriella tillgångar medför att kredithandläggare efterfrågar en annan typ 
av information än om aktivering inte har skett. 
 
Vi har inte funnit några större skillnader mellan bankerna. Det som kan nämnas är att SEB i 
något större omfattning efterfrågat mer framåtriktad finansiell information. 
 

5.6 Kreditriskbedömning - hypotes 4 
Syftet med denna hypotes är att undersöka om aktiveringen av immateriella tillgångar medför 
att kreditrisken klassificeras lägre. Klassificeringen har gjorts på en skala från 1 – 5, där 1 
innebär låg risk och 5 innebär hög risk. Hypotesen är formulerad enligt följande: 
 
Hypotes 4 – Aktivering av immateriella tillgångar i balansräkningen medför att bankens 
riskklassificering av företaget blir lägre än om de inte aktiveras. 
 
Experimentgruppens medelvärde ligger kring 2,9 i relation till kontrollgruppens något högre 
medelvärde kring 3,2. Mellan bankerna råder det en viss skillnad. SEB har bedömt risken som 
låg (2,3 respektive 2,8). Handelsbanken har bedömt risken till en medelnivå (3,1 – för båda 
grupperna) medan Föreningssparbanken har bedömt risken något högre (3,4 respektive 3,6). 
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Kreditriskbedömning   Kreditrisk 
    (medelvärde) 
Totalt Experimentgruppen 2,9 
 Kontrollgruppen 3,2 
 E+K 3 
     
SEB Experimentgruppen 2,3 
 Kontrollgruppen 2,8 
     
Handelsbanken Experimentgruppen 3,1 
 Kontrollgruppen 3,1 
     
Föreningssparbanken Experimentgruppen 3,4 
 Kontrollgruppen 3,6 
      

Tabell 18: Kreditriskbedömning (Egen bearbetning) 

5.6.1 Skandinaviska Enskilda Banken 
I SEB görs en bedömning av företagens kreditrisk utifrån en skala från 1 – 16. En etta innebär 
mycket låg risk och sexton är mycket hög risk/konkurs.  
 
När respondenterna använt vår skala i sin bedömning visar resultatet att kontrollgruppen har 
klassificerat risken högre (2,8) än experimentgruppen (2,3). 
 
Kreditriskbedömning Kreditrisk Medelvärde 
SEB   
Experimentgrupp   
Respondent 1 3 2,3 
Respondent 2 2  
Respondent 3 2  
    
Kontrollgrupp   
Respondent 4 1 2,8 
Respondent 5 3,5  
Respondent 6 4  

Tabell 19: Kreditriskbedömning i Skandinaviska Enskilda Banken (Egen bearbetning)  

I experimentgruppen bedömdes företagets kreditrisk som relativt låg (2) till en medelnivå (3). 
Respondentparen ansåg att det är en fördel för företaget att de har en positiv historisk 
utveckling. Kreditrisken ansågs dock vara högre på grund av att det finns en risk i att det är 
svårt att bedöma företagets framtid vad avser konkurrenter och kunder. 
 
I kontrollgruppen varierar kreditriskbedömningen i större utsträckning, allt från en låg risk (1) 
till relativt hög risk (4). Respondentparen ansåg att de positiva faktorerna i företaget att det 
har funnits sedan 1998 men att det finns en stor konkurrens inom denna bransch vilket höjer 
risken.  
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5.6.2 Handelsbanken 
I Handelsbanken bedömer kredithandläggarna kreditrisken utifrån två variabler, risk för 
finansiella påfrestningar och finansiell motståndskraft. Skalan går från 1 till 5. Där 1 är låg 
risk och 5 är hög risk.  
 
Utifrån vår skala har respondenterna bedömt kreditrisken i såväl kontroll- som 
experimentgrupp till 3,1. 
 
Kreditriskbedömning Kreditrisk Medelvärde 
Handelsbanken   
Experimentgrupp   
Respondent 1 2,5 3,1 
Respondent 2 4  
Respondent 3 3  
Respondent 4 2  
Respondent 5 4  
    
Kontrollgrupp   
Respondent 6 4 3,1 
Respondent 7 3,5  
Respondent 8 2,5  
Respondent 9 2  
Respondent 10 3,5  

Tabell 20: Kreditriskbedömning i Handelsbanken (Egen bearbetning) 

I experimentgruppen skiftade bedömningen av kreditrisken från relativt låg (2) till relativt hög 
risk (4). En respondent klassificerade företagets risk som relativt låg (2) men motiverade det 
med att en ny kund alltid placeras lite högre, banken täcker sedan upp sin risk med 
säkerheterna. En av de respondenter som klassificerade företagets risk som låg till medelnivå 
(2,5) ansåg att siffrorna såg väldigt bra ut men att det är en väldigt svår bransch med stor 
konkurrens. Det ansågs vara svårt att bedöma hur viktig företagets teknik var. Det var även 
svårt för banken att avgöra hur etablerat företaget är på marknaden, men eftersom företaget 
har en distributör som säljer till stora företag så bedömdes risken som lägre. 
 
Den respondent som klassificerade företagets kreditrisk på en medelnivå (3) har motiverat det 
med att historiken ser bra ut trots att det finns en del balanserade immateriella utgifter i 
balansräkningen. Konkurrensen på marknaden är dock hård och företaget är väldigt beroende 
av sin personal vilket gör det mycket känsligt. Om personalen lämnar företaget kan det bli en 
neråtgående spiral för företaget. 
 
Två av respondenterna bedömde att företagets risk var relativt hög (4). En av dessa gjorde 
denna bedömning på grund av att tillgångsmassan ansågs instabil. Annars tyckte respondenten 
att företaget hade en positiv utveckling. Att företaget drivs av en entreprenör som inte vill ta 
in andra ägare ses som en risk. Respondenten uppfattade att den nya satsningen på mobilspel 
egentligen rörde sig om riskkapital och det skall banken egentligen inte finansiera. 
Respondenten ansåg vidare att företaget eller ägarna själva ska stå för och klara av dessa 
kostnader. Banken skall bara stå för rörelsekapital. 
 
En av respondenterna som bedömde företagets kreditrisk som relativt hög (4) ansåg att risken 
var högre än normalt för att företaget står och faller med ägaren. Vidare ansågs konkurrensen 
på marknaden medföra att företaget måste ligga i framkant med nya idéer och att det fanns en 
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risk att bolaget inte klarade detta. Respondenten klassificerade företagets risk som hög men 
beviljade krediten för att ägaren har bevisat att han har klarat av att driva verksamheten, har 
oerhört bra marginaler och har investerat mycket (6,9 miljoner) i anläggningstillgångar utan 
att för den delen visa ett dåligt resultat. 
 
I kontrollgruppen var det en respondent som klassificerade risknivån som medel till relativt 
låg (2,5). Detta grundade sig i att 2004 var ett bra år. Företaget hade en bra omsättning och ett 
bra resultat. Respondenten konstaterar att det år 2005 går ännu bättre, resultatet går ner men 
det kanske beror på att de externa kostnaderna eller personalkostnaderna minskat. Soliditeten 
är bra och ägaren ger ett förtroendefullt intryck.  
 
Två respondenter bedömde företagets risk som medel till relativt hög (3,5). Motiveringen till 
detta var att omsättningen ökar men att resultatet har gått ned vilket medför att checkkrediten 
kostar mer och att kassaflödet därmed inte ser så bra ut. Företaget har dessutom gjort en 
utdelning på en 1 miljon kronor. Om prognosen stämmer är återbetalningsförmågan relativt 
god, däremot finns det inte tillräckligt med säkerheter. Om ägaren kan tillskjuta kapital ansåg 
respondenterna att risken kunde bli lägre. 
 

5.6.3 Föreningssparbanken 
I Föreningssparbanken görs en bedömning av företaget utifrån en skala från 5 till 1, där 5 är 
låg risk och 1 är hög risk. Vid en bedömning utifrån vår skala visar resultaten att 
experimentgruppen (3,4) har ett något lägre medelvärde än kontrollgruppen (3,6). 
 
Kreditriskbedömning Kreditrisk Medelvärde 
Föreningssparbanken   
Experimentgrupp   
Respondent 1 2 3,4 
Respondent 2 4  
Respondent 3 -  
Respondent 4 4  
Respondent 5 3,5  
    
Kontrollgrupp   
Respondent 6 3 3,6 
Respondent 7 5  
Respondent 8 3  
Respondent 9 3,5  
Respondent 10 -  

Tabell 21: Kreditriskbedömning i Föreningssparbanken (Egen bearbetning) 

Riskbedömningen i experimentgruppen varierar från en relativt låg risk (2) till en relativt hög 
risk (4). Den respondent som klassificerat risken som låg angav att man sällan ser en så pass 
bra balansräkning. En av de respondenter som klassificerat företagets risk som relativt hög (4) 
säger att klassificeringen baserar sig på bokslutet och soliditeten. En respondent kunde inte 
uttala sig om kreditrisken för att den analysen inte var genomförd ännu. 
I kontrollgruppen varierar bedömningen från medelrisk (3) till en hög risk (5). Den 
respondent som tyckt att företaget når upp till den högsta nivån på riskskalan (5) baserar sitt 
resonemang på att företaget har dåliga säkerheter. En av de respondenter som bedömt 
företaget som en medelrisk (3) säger att Föreningssparbanken har en modell för 
riskklassificering av företag som baseras på hårdfakta, det vill säga nyckeltal och finansiella 
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rapporter. Mjuka delar återspeglas inte lika väl i detta system. De respondenter som inte 
klassat företaget i någon kategori säger att detta beror på för dålig förståelse av marknaden.  
 

5.6.4 Resultatdiskussion 
Enligt riskteori (Pindyck, Rubinfeld, 2001; Svensson, Ulvenblad, 1994; Artsberg, 2005) går 
kreditrisker bättre att förutspås om långivare samlar in så mycket information som möjligt om 
kredittagaren. Vi antog att om kreditgivare erhåller information om de immateriella 
tillgångarna borde kreditrisken bli lägre än om dessa dolda värden inte visas. I denna hypotes 
utgår vi just från detta samband. Resultaten visar att kreditrisken bedöms som lägre i 
experimentgruppen än i kontrollgruppen. I experimentgruppen klassificeras risken till 2,9 och 
i kontrollgruppen till 3,2. Vi kan utifrån detta resultat verifiera hypotesen och att mer 
information leder till lägre kreditrisk. Hänsyn får dock tas till att skillnaden i resultaten är 
liten grupperna emellan. Både respondenterna i experimentgruppen och kontrollgruppen har 
gett liknande anledningar till varför företagets kreditrisk har klassificerats som låg. Dessa är:  
 

o Företaget visar historiskt bra siffror 
o Företaget har funnits länge 

 
De respondenter i experimentgruppen och kontrollgruppen som har klassificerat företagets 
kreditrisk som hög har angett orsaker som att: 
 

o Det är svårt att bedöma företagets marknad och dess konkurrens 
o Företaget är beroende av ägaren 
o Företaget har få säkerheter 
o Företaget har gjort utdelningar 
 

Vi har svårt att se orsaken till de olika riskklassificeringarna mellan experiment- och 
kontrollgruppen samt mellan bankerna. För att föra diskussionen något längre för vi in de 
faktorer som diskuterades i resultatdiskussionen i hypotes 1 – vilka som räknat med de 
immateriella tillgångarna vid en värdering av eget kapital och vilka som har räknat bort dem. 
Det är sex respondenter av tretton i experimentgruppen som har accepterat aktiveringen av 
immateriella tillgångar, fyra av dessa sex respondenter har klassificerat företagets risk som 
relativt låg (2) medan de resterande två har klassificerat risken som relativt hög (3,5 
respektive 4). De respondenter som har accepterat de balanserade immateriella tillgångarna är 
även de som har den lägsta riskklassificeringen. Aktiveringen av immateriella tillgångar 
verkar ha ett värde för respondenternas bedömning av företaget utan att de själva reflekterar 
över det. De respondenter i experimentgruppen som uttryckligen sagt att de inte tycker att de 
immateriella tillgångarna bör aktiveras i balansräkningen har klassificerat företagets risk till 
en medelnivå (3) respektive hög risk (4). Dessa respondenter har motiverat svaret med att de 
har räknat bort de immateriella tillgångarna från eget kapital och det som återstår efter det är 
säkerheter till ett belåningsvärde av 1 till 2 miljoner kronor. Motiveringen till den höga risken 
har varit risken vid obestånd d.v.s. att säkerheterna vid eventuellt obestånd inte täcker det 
lånade beloppet. För att täcka de låga säkerheterna i balansräkningen måste ägaren tillskjuta 
kapital.  
 
Respondenterna i kontrollgruppen har en större variation i sin riskklassificering av företaget. I 
denna grupp har svaren pendlat mellan allt från låg- till hög risk. De som har bedömt risken 
som hög har motiverat svaren med att säkerheterna är svaga och att bolaget dräneras på grund 
av att ägaren tar utdelning. 
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Det finns även skillnader mellan bankerna. SEB:s riskklassificering är överlag lägre än de 
andra bankernas. I experimentgruppen är SEB:s klassificering 2,3 till skillnad från 
Handelsbankens 3,1 och Föreningssparbankens 3,4. I kontrollgruppen ligger risknivån för 
SEB på 2,8 i jämförelse med Handelsbankens 3,1 och Föreningssparbankens 3,6.  SEB är den 
bank som till skillnad från de andra bankerna inte har reflekterat eller reagerat i samma 
utsträckning på att de immateriella tillgångarna har aktiverats. Det är svårt att ange en orsak 
till detta, det kan bero på att SEB har färre respondenter i sin urvalsgrupp eller att de har andra 
rutiner än de andra bankerna. 
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6 Slutsatser och avslutande diskussion 
I detta kapitel sammanfattar vi i slutsatserna våra resultat och gör en återkoppling till syftet 
med studien. Vidare för vi i den avslutande diskussionen ett resonemang kring våra resultat 
med fokus på redovisningens beslutsrelevans, lagligheten i Play4Reals redovisning, 
förändrade tider för kreditgivningen samt skillnaderna mellan bankerna. Avslutningsvis ges 
några förslag till fortsatt forskning. 
 

6.1 Slutsatser 
Anpassningen till kunskapssamhället har gjort att investeringar i immateriella resurser har 
blivit allt vanligare inom små och medelstora bolag. För att kunna göra investeringar krävs 
kapital och för små och medelstora bolagen blir banklån ofta lösningen. När kreditgivare 
bedömer ett företags kreditvärdighet används de finansiella rapporterna som ett underlag för 
att fatta beslut. Problematiken ligger dock i att fler studier under de senaste decennierna 
hävdat att de finansiella rapporterna inte visar företagens rätta värde på grund av att 
immateriella resurser inte får aktiveras i balansräkningen. Små och medelstora företags 
situation försvåras därmed i och med att kreditgivare då inte kan göra en rättvis bedömning av 
företagens situation och ställning i en lånesituation. 
 
Det inledande syftet med denna studie var att undersöka om aktivering av FoU, varumärke, 
rekrytering och utbildning i ett mellanstort bolags finansiella rapporter hade någon betydelse 
för ett kreditbeslut och den eventuella ytterligare information som en kredithandläggare 
önskade. Vid genomförandet av studien har vi arbetat med tre hypoteser och en 
forskningsfråga. 
 
Resultatet av Hypotes 1 visar att aktivering av immateriella tillgångar inte har relevans för 
kreditbeslutet och då inte heller fungerar som det primära beslutsunderlaget för 
kredithandläggaren. Vidare visar resultatet av Hypotes 2 att kredithandläggarna inte reagerar 
starkare på affärshändelser rörande företaget om immateriella tillgångar är aktiverade i 
balansräkningen. Ambitionen var här att testa om årsredovisningens rapporter fungerade som 
en spegel för hur kredithandläggarna förstod och tolkade verksamheten, det vill säga om den 
hade indirekt beslutsrelevans. Inte heller denna hypotes kunde verifieras. 
 
Forskningsfrågan rörde huruvida kredithandläggarna utgick ifrån årsredovisningen när de 
ställde frågor och ville ha ytterligare information om företaget. Här fann vi att de 
kredithandläggare som bedömt företaget med de aktiverade immateriella tillgångarna hade 
frågor kring dessa och därmed fick vi stöd för att de använt årsredovisningen som underlag 
för frågorna. I detta fall tycks årsredovisningen haft indirekt beslutsrelevans. 
 
Hypotes 4 rörde riskklassificeringen av företaget. Tanken var här att kredithandläggarna som 
bedömt experimentföretaget med de aktiverade tillgångarna skulle klassa företagets kreditrisk 
lägre än de som bedömt kontrollföretaget. Detta för att experimentgruppen fått mer 
information om företaget. Resultatet visar att experimentgruppen bedömt kreditrisken som 
lägre än kontrollgruppen och att hypotesen därmed kan sägas vara verifierad. Skillnaden 
grupperna emellan är dock liten vilket vägts in i bedömningen. 
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att redovisningen av immateriella tillgångar inte har direkt 
relevans för kreditbeslutet men att årsredovisningen i viss mån har indirekt beslutsrelevans på 
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så vis att den påverkar vilka ytterligare frågor kredithandläggarna ställer samt hur dessa 
klassificerar kreditrisken i företaget. De skillnader vi funnit mellan bankerna har inte varit 
särskilt stora men de vi ändå uppmärksammat är: antalet accepterade krediter, olika 
riskklassificeringar och något olika framåtriktat informationsbehov. 
 

6.2 Avslutande diskussion 
 
Redovisningens direkta och indirekta beslutsrelevans 
Enligt hypoteserna ovan kunde vi konstatera att redovisningen inte har direkt beslutsrelevans 
utifrån hypotes 1 och 2, men däremot att den har indirekt beslutsrelevans utifrån fråga 3 och 
hypotes 4. Som redovisningsekonomer ville vi i studiens början gärna tro att 
årsredovisningen, och särskilt de finansiella rapporterna, skulle spela en central roll i 
kreditbedömningsprocessen. När resultaten av studien nu är klara är det uppenbart att de 
finansiella rapporterna inte är den viktigaste faktorn vid kreditbedömning utan att det istället 
är de mjuka faktorerna som spelar roll vid bedömning av små och medelstora företag. Detta 
överensstämmer med vad Svensson, Ulvenblad (1994) och Bruns (2001) anser är viktigast vid 
kreditbedömning.  
 
Resultaten av hypotes två stödjer resultaten av vår första hypotes nämligen att redovisningen 
inte fungerar som en källa för information som kreditgivare återgår till vid bedömning av 
företag. Detta skiljer sig från Gröjer och Catasús studie (2003) där respondenterna i viss mån 
reagerade starkare på de händelser som presenterades om företaget. Våra resultat är lite 
förvånande i och med att vi kunde verifiera det omvända förhållandet i fråga 3, där 
respondenterna utgick från de finansiella rapporterna vid bedömning av företaget. 
 
Angående forskningsfråga tre kan det också nämnas att alla våra respondenter oavsett 
kontroll- eller experimentgrupp har svarat att de vill ha mer information. Svenssons (2003) 
respondenter ansåg att värdet på redovisningsinformation varierade med storleken på det 
företag som skulle bedömas och att de ville att kunskapsintensiva små bolag skulle lämna mer 
information om immateriella tillgångar. Vi har upplevt att våra respondenter kommenterat och 
frågat om de immateriella tillgångar som var aktiverade i Play4Reals balansräkning men att 
de i första hand inte efterfrågat mer information om de immateriella tillgångarna när frågan 
om ytterligare information ställdes. Svenssons respondenter har även uttryckt att immateriella 
tillgångar inte anses ha något värde för banken, vilket stämmer med ett resonemang som 
många av våra respondenter fört. 
 
Resultaten av forskningsfråga 3 stödjer hypotes 4 där resultaten pekar på att redovisningen 
har en indirekt beslutsrelevans. Hypotes 4 visade att kreditrisken värderades något lägre om 
företaget hade aktiverat immateriella tillgångar. Vi bedömer att detta kan bero på två faktorer; 
antingen att aktivering av immateriella tillgångar har blivit något mer accepterat eller att 
företagets finansiella rapporter i och med aktiveringen såg mer fördelaktiga ut. 
 
Laglighetsaspekten 
Play4Reals redovisning kan enligt lag och rekommendationer ses som tveksam. Företaget har 
aktiverat FoU, Varumärke, Utbildning och Rekrytering och gjort detta utan att i not ange att 
de har gjort ett avsteg från god redovisningssed. Vad avser erkännandekriterierna och om 
dessa är uppfyllda så finns ingen information om detta i materialet som bifogats 
respondenterna. På grund av det faktum att redovisningen kan ses som tveksam förväntade vi 
oss att respondenterna skulle reagera på detta. Vi har bara fått en direkt reaktion på 



 Kapitel 6 - Slutsatser och avslutande diskussion  

     57 

lagligheten. En respondent gav företaget full kredit och sa uttryckligen att det var tillåtet att 
aktivera immateriella tillgångar på det sätt som Play4Real gjort samt att många bolag gjorde 
likadant. Reaktionerna har annars varit att de aktiverade resurserna ser ”konstiga” ut, utöver 
detta har inget resonemang om laglighet förts. 
 
Respondenternas spontana kommentarer om sin roll är att de själva inte anser sig vara 
redovisare. En möjlig orsak till de få diskussionerna om lagligheten kan vara betydelsen av 
revisorn. Fler respondenter har under intervjun sagt att de söker information inte bara från 
VD, utan även från revisorn om något är oklart. Vi tycker oss ha uppfattat att respondenterna 
ser revisionsrapporten som en garanti för att företaget har redovisat rätt och att siffrorna går 
att lita på. Om detta stämmer ser respondenterna kanske inte ser någon anledning att 
ifrågasätta redovisningen då det i Play4Real fanns en ren revisionsrapport. Ytterligare en 
tolkning till de få diskussionerna kring lagligheten kan vara att det blivit mer accepterat att 
balansera immateriella resurser, alltså att immateriella tillgångar skulle ha blivit mer 
institutionaliserade. Detta resonemang skulle få stöd i att 6 av våra 13 respondenter i 
experimentgruppen har accepterat de immateriella tillgångarna vid sin värdering av 
Play4Real. 
 
Förändrade tider för kreditgivningen 
Vi kan inte underlåta att ställa frågan hur det kan komma sig att endast 4 av våra 26 
kreditansökningar resulterat i lån, när Catasús och Gröjers studie (2003) resulterade i att 28 av 
40 kredithandläggare gav deras företag kredit? Det mest uppenbara svaret verkar vara att 
förutsättningarna på marknaden har förändrats sedan år 2000. Finanskrisen verkar ha 
inneburit att bankerna ändrat fokus i kreditgivningsprocessen. Vi anser överlag att de 
kreditgivare vi har intervjuat varit försiktiga i sin kreditgivning. Jämfört med Catasús och 
Gröjer studie (2003) verkar bankerna också ägna mer tid åt propåerna än förut vilket indikerar 
en större noggrannhet och en högre detaljeringsgrad i processen. Bankerna verkar även ha 
antagit ett mer dynamiskt perspektiv. De följer företaget under en längre tid och beaktar fler 
aspekter än bara den statiska situationen som företaget befinner sig i just nu. Det är inte bara 
de finansiella rapporterna som ligger till grund för ett beslut utan banken vill först och främst 
skaffa sig förtroende för ägaren och affärsidén innan de finansiella rapporterna beaktas. 
 
Skillnader mellan bankerna 
Det har under studien framkommit en del skillnader och likheter mellan bankerna. I hypotes 2 
och 3 har resultaten varit lika, däremot finns det skillnader i hypotes 1 och 4. En orsak till det 
låga antal accepterade krediter är att alla banker är mer eller mindre riskaversiva. Det finns 
några intressanta paralleller att dra. Föreningssparbanken har inte gett några krediter alls och 
de är även de som har klassificerat företagets kreditrisk som högst (3,4 i experimentgruppen 
respektive 3,6 i kontrollgruppen). I Handelsbanken har det givits flest krediter (2 respektive 1) 
och de lägger sig på en medelsrisknivå (3,1 respektive 3,1). I SEB har en respondent 
accepterat krediten och risknivån ligger något lägre än de andra bankerna (2,3 respektive 2,8). 
Utifrån detta tycks Föreningssparbanken vara den mest riskaversiva banken. 
 
En avslutande reflektion är att alla respondenter på något sätt har beaktat och värderat ägarens 
kunskaper och nyckelroll i företaget. Det är dock ingen som har värderat denna kunskap om 
den finns aktiverad i balansräkningen, det är snarare vilket intryck ägaren gör på kreditgivarna 
som avgör bedömningen.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Vi har under studiens gång stött på ett antal områden som inte täcks av vårt syfte och som 
skulle vara intressanta att studera. 
 

• Det skulle vara intressant att göra en liknande experimentell studie men där finansiella 
analytiker istället för kreditgivare utgör undersökningsgruppen. 

 
• En diskussion Svensson (2003) för i sin avhandling är hur tilläggsinformation bör 

presenteras. De respondenter som diskuterade de immateriella tillgångarna ansåg att 
ytterligare information om dessa lika väl kunde presenteras muntligen som i de 
finansiella rapporterna. Artsberg (2005) berör också hur tilläggsinformation bör 
presenteras. Hon konstaterar att den historiska informationsrapporteringen ökat 
väsentligt och att detta skett framförallt i notsystemet då noterna inte har en direkt 
påverkan på resultatet och det därför ses som mindre kontroversiellt. Hon säger dock 
också att fotnotsinformation ibland inte beaktas av investerare och att det är osäkert 
hur stor relevans informationen då har. Det skulle vara intressant att göra en 
experimentell studie där det undersöks vilken hänsyn kredithandläggarna tar till 
information om de immateriella tillgångarna om dessa presenterats utanför balans- och 
resultaträkningen och om det därmed spelar någon roll var i årsredovisningen 
tilläggsinformationen ges. 

 
• Det skulle även vara intressant att göra en experimentell studie i bankmiljö där en 

koncern som tillämpar IFRS redovisar goodwill i de finansiella rapporterna efter ett 
förvärv och där experimentbolaget inte har skrivit ned goodwill efter ett impairment-
test medan kontrollbolaget har gjort det. 
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Bilaga 1: Case - företagspresentation 
Stockholm 2006-XX-XX 

 
Till <Förnamn> <Efternamn>, medverkande i studie om kreditgivning. 
 
Tack för din medverkan!  
 
Nedan följer några viktiga förutsättningar inför vårt intervjutillfälle: 
 

1. Du har vid ett tidigare tillfälle träffat Simon Stenström som är en ny kund i banken. 
Du har bedömt honom som en ärlig och pålitlig person med en realistisk affärsidé.  

 
2. Enligt Skatteverket har Simon Stenström ett privat kapital på 1 miljon SEK. 

 
3. Skatteverket har även informerat dig om att Play4Real inte har några 

betalningsanmärkningar, detsamma gäller för Simon Stenström. 
 
4. Inför det andra mötet med Simon Stenström har du fått ett brev med en presentation av 

företaget Play4Real samt en årsredovisning för år 2005. Vi ber dig innan intervjun att 
behandla detta material på ett, inom din bank, sedvanligt sätt.  

 
5. Vi kommer vid intervjutillfället att ställa en del frågor om möjligheten att få kredit i 

din bank. Vi kommer inte att agera som VD Simon Stenström, utan som ombud (tredje 
part) i hans ställe. Frågorna vi ställer gäller ditt resonemang kring krediten. Vi vill 
dock poängtera att syftet inte är att bedöma din kompetens eller de rutiner efter vilka 
du arbetar.  

 
Innan vårt möte ber vi att du inte diskuterar eller visar någon detta material på grund av att 
studiens validitet då kan äventyras. Tack på förhand! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Sofie Forsman och Bodil Nord 
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Företagsbeskrivning  
 
Grundat år 
1998 
 
Antal anställda 
30 
 
Omsättning 
27 MSEK 
 
Styrelsens säte 
Stockholm 
 
Verksamhet  
Play4Reals affärsidé är att utveckla och sälja nya PC-baserade spel med en helt unik grafik 
och ljud. Play4Real avser också att börja designa mobiltelefonspel.  
 
Bakgrund 
Play4Real AB startades 1998 av Simon Stenström (34 år). Simon är ensam son till två 
egenföretagande föräldrar. Han började programmera enkla dataspel redan i sina tidiga tonår 
och är helt självlärd. Simon gick en teknisk 4-årig linje på gymnasiet och fortsatte efter det 
sina studier på KTH där han tog examen 1995. Efter sin universitetsutbildning fick Simon 
arbete på Mandator där han arbetade som systemutvecklare och sedermera ansvarig för 
utvecklingen av ett program för produktionsoptimering hos Volvo Personvagnar AB. Vid 
sidan av såväl studier som arbete har Simon alltid varit intresserad av dataspel. Mycket fritid 
har gått åt till att underhålla en stor vänkrets av likasinnade, gå på demopartyn, spelkonvent 
och liknande. Under tiden på Mandator upptäckte Simon att programmeringsspråket som 
användes i Volvo gick att vidareutveckla till en ny unik kod för dataspelsprogrammering. Det 
var med denna idé han startade Play4Real. Simon är ensam ägare till företaget. 
 
Play4Reals affärsidé är att utveckla nya datorspel för PC baserade på hög kvalitet på grafik 
och ljud, framtagna genom det unika programmeringsspråk och kod man utvecklat. Företaget 
bedriver forskningsarbete för att ytterligare kunna förbättra och utveckla koden.   
 
Play4Real har hittills utvecklat tio spel varav nio finns på den skandinaviska marknaden 
genom distributören PAN Vision. Ytterligare sju spel är under utveckling och bedöms ha 
mycket goda förutsättningar på marknaden. Alla spel produceras och distribueras under 
namnet Play4Real. Konkurrensen från såväl PC-spel som konsolspel är hård. 
 
Företaget har under det senaste året (2005) lyckats rekrytera en mycket kompetent 
mobilspelsutvecklare som tidigare arbetade i ett av de mest framgångsrika mobilspelsbolagen, 
Hörnellgruppen. Efterfrågan på online- och mobilspel är snabbt växande och Play4Real tror 
att deras unika programmeringsspråk även går att utnyttja för denna marknad. Mer utveckling 
och tester av koden behövs dock.  
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Marknad (kunder och leverantörer) 
Framtidsutsikterna för branschen är goda. Svenska konsumenter lägger nästan lika mycket på 
datorspel som på musik, videofilm och biografbesök. Spelandet av PC-spel är lika vanligt 
bland kvinnor som män och datorspelandet går högre upp i åldrarna.  
År 2004 såldes det ca 6 miljoner dator- och tv-spel till Sveriges återförsäljare. 
Omsättningsökningen i branschen var drygt 940 miljoner kronor. I konsumentled beräknas 
denna försäljning motsvara ca 1,6 miljarder kronor. I Norge, Danmark och Finland förväntas 
marknadsutvecklingen vara liknande den svenska.  
Den konsumentgrupp Play4Real riktar sig till är spelare från 16 år och uppåt med stora 
spelmässiga krav på utformning och funktion. Produkterna säljs genom en distributör, vilken i 
sin tur säljer till detaljhandeln. Alla produkter bär namnet Play4Real. 
 
Leverantörer 
Play4Reals leverantörer är huvudsakligen stora mjukvaruproducenter såsom Microsoft, 
Adobe och Oracle. 
 
Marknadsföring 
Play4Real annonserar på spelsajter som spelplan.nu och gon.se, samt har samarbete med 
Svenska Datorspelsinstitutet (SDSI) och Sveriges Handelsorganisation för datorspel. Man 
figurerar på spelmässor såsom Nordic Game Potential dit såväl allmänhet som fackmän 
kommer. Man sänder även ut testkopior till journalister och personer som granskar och 
betygsätter spel. 
 
Konkurrenter 
I Sverige finns ca 40 företag som ägnar sig åt produktion av dataspel. Av dessa producerar ca 
hälften spel för PC. Företagen finns huvudsakligen i två kluster, ett i 
Stockholm/Uppsalaområdet och ett i Skåne/Blekingeregionen. Play4Real är ett medelstort 
bolag och konkurrerar inte primärt med de stora mjukvaruproducenterna, utan med företag 
som specialiserat sig på grafik och ljud. Simon uppskattar att Play4Real positionerar sig i den 
övre delen av mellansegmentet på marknaden, men att de genom expansion kan komma att 
konkurrera med de riktigt stora aktörerna. 
 
Ledningsgrupp 
Namn  Ålder Position  Utbildning 
Simon Stenström 34 VD  Civilingenjör 
Erik Andersson 43 Ekonomichef  Civilekonom 
Max Magnell  29 FoU ansvarig  Civilingenjör  
 
 
CV – Simon Stenström  
 
Namn:   Simon Algot Stenström 
Personnummer:  710121-0276 
Familj:   Sambon Marie och dottern Hedvig 6 månader. 
Utbildning:   Civilingenjörsexamen i datateknik, 180 poäng 

Kungliga Tekniska Högskolan, 1995 
Arbetslivserfarenhet:  Forskning och Utveckling, Mandator, 950228 – 960228 
                  Projektledarutbildning, Mandator 1996 
                  Projektledare, produktionsoptimering, 960901-980931 
Fritid:   Umgås med familjen, spela golf vid säsong.  
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Grunder för lån 
Enligt Simon behöver Play4Real ett lån på grund av fler omständigheter. Företaget vill kunna 
utveckla sitt programmeringsspråk för att bredda sin marknad och sälja spel även till de 
europeiska konsumenterna. Man vill också rekrytera fler medarbetare till sin befintliga 
verksamhet och till divisionen som ska utveckla mobiltelefonspel. Med fler medarbetare 
hoppas man även kunna öka produktionstakten av PC-spel. Simon Stenström ser på grund av 
sin entreprenörsställning helst inte att företaget tar in nya ägare.  
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     Stockholm 2006-XX-XX 
<Förnamn> <Efternamn>, <Bank> 
 
Hej! 
Tack för ett givande första möte. Enligt överenskommelse skickar jag en kort beskrivning av 
vår finansiella situation samt en specifikation över vårt framtida behov av kapital. 
 
Play4Reals omsättning förväntas under 2006 överstiga 30 %. På grund av planerna att satsa 
på mobiltelefonspel, utöka marknaden för vår befintliga verksamhet till att även omfatta 
Europa samt behovet att anställa ny personal inom såväl PC-spelsproduktionen som 
satsningen på mobiltelefonspel behöver vi en total kredit på 5,0 miljoner SEK. Innefattat i 
denna kredit är 3,0 miljoner SEK som behövs för att lösa befintlig checkräkningskredit i vår 
nuvarande bank.  
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 

 
Verkställande direktör 
 
Org.nr 556389-0165 
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Bilaga 2: Kontrollgruppens finansiella rapporter 
 
 
 
 
 

ÅRSREDOVISNING 
2005-01-01 – 2005-12-31 

FÖR 
PLAY4REAL STOCKHOLM 

AKTIEBOLAG 
(Org nr. 556389-0165) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastställelseintyg: 
Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia 
likalydande resultat- och balansräkning blivit fastställd på ordinarie bolagsstämma den 7 mars 
2006. 
 
Stockholm 2006-03-07 
 

 
 
 
 
 
 
Play4Real Stockholm AB 
Oppenheimsgatan 12  112 59  Stockholm  Sverige Tel +46 8 796 36 97 
Fax +46 8 796 36 91 Moms.reg.nr 05-556389-0165 VAT SE556389016501 
www.play4real.se info@play4real.se  
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 556389-0165 
 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Play4Real Stockholm Aktiebolag får härmed avge 
berättelse över bolagets förvaltning under räkenskapsåret 1 januari 2005 – 31 december 2005. 
 
 
Verksamhet 
Bolaget har under året bedrivit programutveckling av PC-baserade spel. 
 
 
Förslag till disposition av bolagets vinst 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel (TSEK): 
 
Balanserat resultat  1688 
Årets Resultat    724         
 
Disponeras så att: 
Till aktieägare utdelas  1000      
 
I ny räkning överföres  1412     
 
 
Beträffande bolagets resultat och ställning för räkenskapsåret hänvisas till nedan intagna 
resultat- och balansräkningar samt därtill hörande noter 
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RESULTATRÄKNING  Not 2005-01-01 2004-01-01 Tkr 
  2005-12-31 2004-12-31  
     
Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning               27 130                20 220      

Summa intäkter              27 130                20 220      
     
Rörelsens kostnader     
Övriga externa kostnader  -             9 183     -            2 068      
Personalkostnader 1 -           15 143     -          14 500      
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 2 -             1 566     -            1 226      

Övriga rörelsekostnader    -               122      

Summa kostnader  -           25 892     -          17 916      

     

Rörelseresultat                1 238                  2 304      
     
Resultat från finansiella investeringar     
Ränteintäkter                      3                        5      
Räntekostnader    -                168     -                 84      

  -                165     -                 79      
     
Resultat efter finansiella poster                1 073                  2 225      
     
Bokslutsdispositioner     
Avsättning till periodiseringsfond   -                  67     -                 20      
Summa   -                  67     -                 20      
     
Resultat före skatt                1 006                  2 205      
     
Skatt på årets resultat   -                282     -               617      
     

Årets resultat                   724                  1 588      
 
 
 
 

BALANSRÄKNING  Not 2005-12-31 2004-12-31 Tkr 
     

TILLGÅNGAR     
     

Anläggningstillgångar     
     
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier, verktyg och installationer 2               3 058                2 924      
                3 058                2 924      
     

Summa anläggningstillgångar               3 058              2 924      
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Omsättningstillgångar     
     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar                5 120                3 830      
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                 2 778                2 900      
                7 898                6 730      
     
Kassa och bank                 1 180                   810      
     

Summa omsättningstillgångar               9 078              7 540      
     

SUMMA TILLGÅNGAR             12 136            10 464      
     
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2005-12-31 2004-12-31  
     

Eget kapital     
Bundet eget kapital     
Aktiekapital                   500                   500      
Reservfond                   100                   100      
                   600                   600      
     
Fritt eget kapital     
Balanserat resultat                1 688                1 100      
Årets resultat                   724                1 588      
                2 412                2 688      
     

Summa eget kapital               3 012              3 288      
     

Obeskattade reserver                  329                 262      
     

Långfristiga skulder     
Checkkredit 3               2 945                1 497      

Summa långfristiga skulder               2 945              1 497      
     

Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder                2 450                1 832      
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                 3 400                3 585      

Summa kortfristiga skulder               5 850              5 417      
     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER            12 136            10 464      
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Noter 2005 2004 Tkr 
1 Personalkostnader    
 Medeltal anställda:    
 Män              25                24     
 Kvinnor              5                  4     

              30                28     
     
 Löner och andra ersättningar:     
 Styrelseledamöter och VD           910              847     
 Övriga anställda        8 946           8 585     

         9 856           9 432     
     
 Sociala kostnader:    
 Pensionskostnader för styrelse och VD           660              655     
 Pensionskostnader övriga anställda           980              923     
 Sociala avgifter enligt lag och avtal        3 647           3 490     

         5 287           5 068     
     
 Sjukfrånvaro i procent:    

 
2005 uppgick den totala sjukfrånvaron till 4,5 % av ordinarie 
arbetstid   

     
 Könsfördelning i styrelse och företagsledning:    
 Styrelse:    
 Män 75% 75%  
 Kvinnor 25% 25%  
     
 Företagsledning:    
 Män 100% 100%  
 Kvinnor 0% 0%  
     
2 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

 
Avskrivningar har skett enligt plan utifrån den förväntade ekonomiska livslängden med 
20 % årligen. 

     
 Ingående anskaffningsvärde        6 130           3 710     
 Inköp        1 700           2 420     
 Utgående anskaffningsvärde        7 830           6 130     
     
 Ingående avskrivningar -      3 206    -      1 980     
 Årets avskrivningar -      1 566    -      1 226     

 Utgående ackumulerade avskrivningar -      4 772    -      3 206     
     
 Bokfört värde        3 058           2 924     
     
3 Checkkredit        2 005          2 004     
 Beviljad checkkredit         3 000           3 000     
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KASSAFLÖDESANALYS    
    

Den löpande verksamheten   
Resultat efter finansiella poster                  1 073    
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet                  1 566    
                   2 639    
    
Betald inkomstskatt -                   282    

Kassaflöde från löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital                  2 357    
    

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital   
Ökning av fordringar -                1 168    
Ökning av leverantörsskulder                     618    

Kassaflöde från den löpande verksamheten                  1 807    
    

Investeringsverkamheten   
Förvärv av anläggningstillgångar -                1 700    

Kassaflöde från investeringsverkamheten -                1 700    
    

Finansieringsverksamheten   
Upptagna lån                  1 448    
Utbetald utdelning -                1 000    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten                     448    
    

Årets kassaflöde                     556    

Likvida medel vid årets början                     810    

Likvida medel vid årets slut                  1 366    
 
 
 
 
Stockholm den 7 mars 2006 
 

 
Verkställande direktör 
 
 
 
 
Revisorspåteckning 
 
Min revisionsberättelse har avgivits den 7 mars 2006 
 

 
Auktoriserad Revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Till bolagsstämman i Play4Real AB  Org.nr 556389-0165 
 
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Play4Real 
AB räkenskapsåret 2005-01-01 – 2005-12-31. Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att 
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala 
mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.  
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat 
och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen 
för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att 
pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av 
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat 
årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som 
underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund 
för mina uttalanden nedan.  
 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande 
bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  
 
Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar 
vinsten i bolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Stockholm den 7 mars 2006  
 
 

 
Auktoriserad Revisor 
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RESULTATBUDGET 2006-01-01 2005-01-01 2004-01-01 Tkr 
 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31  
     
Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning         35 703             27 130             20 220      

Summa intäkter        35 703             27 130             20 220      
     
Rörelsens kostnader     
Övriga externa kostnader -       12 729     -         9 183     -         2 068      
Personalkostnader -       16 262     -       15 143     -       14 500      
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -         1 766     -         1 566     -         1 226      
Övriga rörelsekostnader     -           122      

Summa kostnader -     30 757   -       25 892     -       17 916      

     

Rörelseresultat          4 946               1 238               2 304      
     
Resultat från finansiella investeringar     
Ränteintäkter                 9                     3                     5      
Räntekostnader  -           280     -           168     -             84      

 -          271     -           165     -             79      
     
Resultat efter finansiella poster           4 675               1 073               2 225      
     
Bokslutsdispositioner     
Avsättning till periodiseringsfond -             74     -             67     -             20      
Summa  -             74     -             67     -             20      
     
Resultat före skatt           4 601               1 006               2 205      
     
Skatt på årets resultat -         1 288     -           282     -           617      
     

Årets resultat          3 313                 724               1 588      
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ÅRSREDOVISNING 
2005-01-01 – 2005-12-31 

FÖR 
PLAY4REAL STOCKHOLM 

AKTIEBOLAG 
(Org nr. 556389-0165) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastställelseintyg: 
Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia 
likalydande resultat- och balansräkning blivit fastställd på ordinarie bolagsstämma den 7 mars 
2006. 
 
Stockholm 2006-03-07 
 

 
 
 
 
 
 
Play4Real Stockholm AB 
Oppenheimsgatan 12  112 59  Stockholm  Sverige Tel +46 8 796 36 97 
Fax +46 8 796 36 91 Moms.reg.nr 05-556389-0165 VAT SE556389016501 
www.play4real.se info@play4real.se  
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 556389-0165 
 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Play4Real Stockholm Aktiebolag får härmed avge 
berättelse över bolagets förvaltning under räkenskapsåret 1 januari 2005 – 31 december 2005. 
 
 
Verksamhet 
Bolaget har under året bedrivit programutveckling av PC-baserade spel. 
 
 
Förslag till disposition av bolagets vinst 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel (TSEK): 
 
Balanserat resultat  2503 
Årets Resultat  4382 
 
Disponeras så att: 
Till aktieägare utdelas  1000 
 
I ny räkning överföres  5885 
 
Beträffande bolagets resultat och ställning för räkenskapsåret hänvisas till nedan intagna 
resultat- och balansräkningar samt därtill hörande noter. 
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RESULTATRÄKNING  Not 2005-01-01 2004-01-01 Tkr 
  2005-12-31 2004-12-31  
     
Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning             27 130              20 220      

Summa intäkter            27 130              20 220      
     
Rörelsens kostnader     
Övriga externa kostnader  -           1 740     -         1 268      
Personalkostnader 1 -         15 143     -        14 500      
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 2 -           1 566     -         1 226      
Avskrivningar av immateriella 
anläggningstillgångar  3 -           2 363     -            980      
Övriga rörelsekostnader    -            122      

Summa kostnader  -         20 812     -        18 096  

     

Rörelseresultat              6 318               2 124      
     

Resultat från finansiella investeringar     
Ränteintäkter                    3                      5      
Räntekostnader    -              168     -              84      

  -              165     -              79      
     
Resultat efter finansiella poster              6 153               2 045      
     
Bokslutsdispositioner     
Avsättning till periodiseringsfond   -                67     -              20      
Summa  -                67     -              20      
     
Resultat före skatt              6 086               2 025      
     
Skatt på årets resultat   -           1 704     -            567      
     

Årets resultat              4 382               1 458      
 
 

BALANSRÄKNING  Not 2005-12-31 2004-12-31 Tkr 
     

TILLGÅNGAR     
     

Anläggningstillgångar     
     
Immateriella anläggningstillgångar     
Forskning och utveckling 3            3 464                2 672      
Varumärke 3            1 006                   828      
Rekrytering 3               400       
Utbildning 3            1 467        
             6 337                3 500      
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Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier, verktyg och installationer 2            3 058                2 924      
             3 058                2 924      
     

Summa anläggningstillgångar            9 395               6 424     
     

Omsättningstillgångar     
     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar             5 120                3 830      
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                 914                   315      
             6 034                4 145      
     
Kassa och bank              1 180                   810      
     

Summa omsättningstillgångar            7 214               4 955     
     

SUMMA TILLGÅNGAR          16 609             11 379     
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2005-12-31 2004-12-31  
     

Eget kapital     
Bundet eget kapital     
Aktiekapital                500                   500      
Reservfond                 100                   100      
                600                   600      
     
Fritt eget kapital     
Balanserat resultat             2 503                2 145      
Årets resultat              4 382                1 458      
             6 885                3 603      
     

Summa eget kapital            7 485               4 203     
     

Obeskattade reserver               329                  262     
     

Långfristiga skulder     
Checkkredit 4            2 945                1 497      

Summa långfristiga skulder            2 945               1 497     
     

Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder             2 450                1 832      
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter              3 400                3 585      

Summa kortfristiga skulder            5 850               5 417     
     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER         16 609             11 379     
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Noter  2005 2004 Tkr 
1 Personalkostnader     
 Medeltal anställda:     

 Män                 25                  24     

 Kvinnor                  5                    4     

                 30                  28     

      

 Löner och andra ersättningar: (Tkr)    

 Styrelseledamöter och VD              910                 847     

 Övriga anställda            8 946             8 585     

             9 856             9 432     

      

 Sociala kostnader:     

 Pensionskostnader för styrelse och VD             660                 655     

 Pensionskostnader övriga anställda             980                 923     

 Sociala avgifter enligt lag och avtal           3 647             3 490     

             5 287             5 068     

      

 Sjukfrånvaro i procent:     

 2005 uppgick den totala sjukfrånvaron till 4,5 % av ordinarie arbetstid  

      

 Könsfördelning i styrelse och företagsledning:   

 Styrelse:     

 Män  75% 75%  

 Kvinnor  25% 25%  

      

 Företagsledning:     

 Män  100% 100%  

 Kvinnor  0% 0%  

      

      

2 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

 
Avskrivningar har skett enligt plan utifrån den förväntade ekonomiska livslängden med 
20 % årligen. 

      

 Ingående anskaffningsvärde            6 130             3 710     

 Inköp            1 700             2 420     

 Försäljning/Utrangering       

 Utgående anskaffningsvärde            7 830             6 130     

      

 Ingående avskrivningar  -         3 206    -        1 980     

 Försäljning/Utrangering     

 Årets avskrivningar  -         1 566    -        1 226     
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Utgående ackumulerade 
avskrivningar  -         4 772    -        3 206     

      

 Bokfört värde            3 058             2 924     

      

      

3 Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 

 
Avskrivningar har skett enligt plan utifrån den förväntade ekonomiska livslängden: 
FoU 5 år, varumärke 3 år, utbildning 3 år. 

      

  2 005    

  FoU Varumärke Rekrytering Utbildning 

      

 Ingående anskaffningsvärde 4 440 920   

 Inköp 2 100 300 600 2 200 

 Försäljning/Utrangering     

 Utgående anskaffningsvärde 6 540 1 220 600 2 200 

      

 Ingående avskrivningar -    1 768 -             92   

 Försäljning/Utrangering     

 Årets avskrivningar -    1 308 -           122 -           200 -           733 

 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -    3 076 -           214 -           200 -           733 

      

 Bokfört värde 3 464 1 006 400 1 467 

      

       2 004       

  FoU Varumärke Rekrytering Utbildning 

      

 Ingående anskaffningsvärde      1 720       

 Inköp      2 720                920      

 Försäljning/Utrangering         

 Utgående anskaffningsvärde      4 440                920      

      

 Ingående avskrivningar -       880       

 Försäljning/Utrangering     

 Årets avskrivningar -       888    -             92        

 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -    1 768    -             92      

      

 Bokfört värde      2 672                828      

      

4 Checkkredit      2 005             2 004      

 Beviljad checkkredit       3 000              3 000      
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KASSAFLÖDESANALYS    
    

Den löpande verksamheten   
Resultat efter finansiella poster               6 153     
Justeringar för poster som ej ingår i KF               3 929     
              10 082     
    
Betald skatt -             1 704     

Kassaflöde från löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital               8 378     
    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
Ökning av fordringar -             1 889     
Ökning av leverantörsskulder                  618     

Kassaflöde från den löpande verksamheten               7 107     
    

Investeringsverkamheten   
Förvärv av anläggningstillgångar -             6 900     

Kassaflöde från investeringsverkamheten -             6 900     
    

Finansieringsverksamheten   
Upptagna lån               1 448     
Utbetald utdelning -             1 100     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten                  348     
    

Årets kassaflöde                  555     

Likvida medel vid årets början                  810     

Likvida medel vid årets slut               1 365     
 
 
 
 
 
Stockholm den 7 mars 2006 
 

 
Verkställande direktör 
 
 
 
 
Revisorspåteckning 
 
Min revisionsberättelse har avgivits den 7 mars 2006 
 

 
Auktoriserad Revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Till bolagsstämman i Play4Real AB  Org.nr 556389-0165 
 
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Play4Real 
AB räkenskapsåret 2005-01-01 – 2005-12-31. Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att 
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala 
mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.  
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat 
och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen 
för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att 
pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av 
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat 
årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som 
underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund 
för mina uttalanden nedan.  
 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande 
bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  
 
Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar 
vinsten i bolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Stockholm den 7 mars 2006  
 
 

 
Auktoriserad Revisor 
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RESULTATBUDGET 2006-01-01 2005-01-01 2004-01-01 
 

Tkr  
 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31  
     
Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning        35 703            27 130            20 220      
Summa intäkter        35 703            27 130            20 220      
     
Rörelsens kostnader     
Övriga externa kostnader -        2 424     -        1 740     -        1 268      
Personalkostnader -      16 262     -      15 143     -      14 500      
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -        1 766     -        1 566     -        1 226      
Avskrivningar av immateriella 
anläggningstillgångar  -        2 935     -        2 363     -          980      
Övriga rörelsekostnader     -          122      
Summa kostnader -      23 387     -      20 812     -      18 096      

     
Rörelseresultat        12 316              6 318              2 124      
     
Resultat från finansiella investeringar     
Ränteintäkter                9                    3                    5      
Räntekostnader  -          280     -          168     -            84      
 -          271     -          165     -            79      
     
Resultat efter finansiella poster        12 045              6 153              2 045      
     
Bokslutsdispositioner     
Avsättning till periodiseringsfond -            74     -            67     -            20      
Summa -            74     -            67     -            20      
     
Resultat före skatt        11 971              6 086              2 025      
     
Skatt på årets resultat -        3 352     -        1 704     -          567      
     
Årets resultat          8 619              4 382              1 458      
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Bilaga 4: Intervjufrågor 
 

• Fråga om de har fått allt material 
 
• Introducera studien: 

� Beskriv vilka vi är och vilken roll vi har i undersökningen.  
� Förklara vem som står för forskningen.  
� Ange syfte: Studie om kreditbedömning 
� Försäkra respondenten att den info som lämnas är konfidentiell och att 

hennes/hans svar inte kommer att kunna identifieras.  
� Introducera företaget.  
� Vi vill höra ert resonemang om företaget och krediten. 
� Fråga om vi får vi spela in denna intervju. 
 

Formalia: 
1. Hur länge har ni arbetat som företagsrådgivare/kreditbedömare?  
 
2. Hur många kreditbeslut fattar ni per månad? 

� Hur många nya kreditbeslut 
� Hur många prolongeringar? 

 
Frågor: 

3. Företaget vill ha en kredit på 5 miljoner och vill samtidigt betala tillbaka sin gamla 
checkkredit i en annan bank. Vilken rekommendation skulle ni göra angående denna 
kredit, kan den beviljas? 

 
Om de säger nej: Varför beviljas inte krediten? Vad är orsaken till detta? Vad krävs 
för att de skall bevilja krediten? 
 
Om de säger ja: Varför beviljas denna kredit? Vad är orsaken till detta? Vad krävs för 
att de inte skall bevilja krediten? 

 
4. Vilken slags kredit skulle ni rekommendera?  

 
Säkerhet: 

5. Vilken säkerhet skulle ni bedöma att ni behöver utifrån balansräkningen? Varför 
skulle ni sätta just denna säkerhet? Till hur stort belopp?  

 
6. Vilka ytterligare säkerheter skulle ni bedöma att ni efterfrågar?  

 
7. Ägaren vill endast stå för 0,5 miljoner av sin förmögenhet som säkerhet. Hur påverkar 

detta ert kreditbeslut? Er säkerhet? Er typ av kredit?  
 

8. Ägaren har fått ett arv på 1,5 miljoner och han är nu villig att stå för 2,5 miljoner som 
säkerhet för företaget. Hur påverkar detta ert kreditbeslut? Er säkerhet? Er typ av 
kredit? 
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Riskbedömning: 
9. Hur skulle ni klassificera ”kreditrisken” för Play4Real på en skala från 1-5 där 1 är låg 

risk och 5 är hög risk? 
 
10. Hur bedömer ni företagets förmåga att klara återbetalningskraven och risken för att 

säkerheten ej täcker lånat belopp? Vilken är viktigast av återbetalningsförmågan och 
säkerheten? 

 
Ytterligare information: 

11. Vilken ytterligare information om företaget skulle ni behöva för att kunna fatta ett 
kreditbeslut?  

� Vilken av dessa ytterligare faktorer är viktigast när ni bedömer företag?  
 

12. Finns det något annat i RR och/eller BR som ni har frågor kring och som kan vara av 
betydelse för ert kreditbeslut?  

 
13. Vilka tre faktorer är viktigast när ni bedömer företag? Kan ni rangordna dem. 

 
Faktorer i BR/RR:  

14. Vilka faktorer i balans- och resultaträkningen och kassaflödet är av störst vikt för ert 
kreditbeslut? Rangordna tre faktorer som är av störst vikt. 

 
15. Vilka nyckeltal tittar ni främst på vid kreditbeslut?  

 
Validitetsfråga: 

16. Hur många liknande företag har ni analyserat?  
 

Hjälpmedel: 
17. Har ni någon manual ni går efter när ni fattar kreditbeslut? Vad innehåller denna 

manual? 
 
 
Vi kommer nu att presentera några händelser som skett i företaget den senaste tiden: Hur 
skulle dessa påverkar ert kreditbeslut? Säkerheten? Er typ av kredit? Vad är det som är 
avgörande för denna bedömning? 
 
Tilläggsinfo (Dessa härleds till hypotes 2)  
 
Varumärke (-) 

1. Ni läser i en välrenommerad speltidning att företagets varumärke värderas 0,5 miljon 
lägre på grund av försenade leveranser till kunder.  

 
� Gör denna händelse att ni går tillbaka till de finansiella rapporterna och 

omvärderar informationen? Hur resonerar ni kring detta? Hur påverkar detta ert 
kreditbeslut? Ert krav på säkerhet? Er typ av kredit? Vad är det som är avgörande 
för denna bedömning? 

 
Utbildning (+) 

2. Ni får information om att de flesta av de personer som är tilltänkta att arbeta med den 
nya programidén för mobilspel redan har utbildats i det nya programmeringsspråket.  
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� Gör denna händelse att ni går tillbaka till de finansiella rapporterna och 

omvärderar informationen? Hur resonerar ni kring detta? Hur påverkar detta ert 
kreditbeslut? Ert krav på säkerhet? Er typ av kredit? Vad är det som är avgörande 
för denna bedömning? 

 
FoU (+) 

3. Det visar sig att företaget har sökt patent på sitt nya programmeringsspråk  
 

� Gör denna händelse att ni går tillbaka till de finansiella rapporterna och 
omvärderar informationen? På vilket sätt omvärderar ni informationen? Hur 
påverkar detta ert kreditbeslut? Ert krav på säkerhet? Er typ av kredit? Vad är det 
som är avgörande för denna bedömning? 

 
18. Hur lång tid tog det för er att gå igenom materialet? Är det en rimlig tid eller brukar ni 

lägga ned mer tid. 
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Bilaga 5: Antal år i yrket 
SEB Grupp Antal år i yrket Nya Kreditbeslut 

per månad 
Spelbolag 

Respondent 1 E 6 3-4 0 
Respondent 2 E 15 2 1 
Respondent 3 E 4 2 0 
Respondent 4 E 3 2 0 
Respondent 5 E 5 0,5 0 
Respondent 6 E 8 2 0 
Respondent 7 C 2,5 4-5 0 
Respondent 8 C 6,5 4-5 0 
Respondent 9 C 2,5 3-4 0 
Respondent 10 C 15 3-4 1 
Respondent 11 C 12 4-5 1 
Respondent 12 C 8 4-5 0 
      
Medelvärde  7,29 3,08 0,25 
      
Antal kvinnor  9   
Antal män  3   
      
Handelsbanken Grupp Antal år i yrket Nya Kreditbeslut 

per månad 
Spelbolag 

Respondent 1 E 15 1 0 
Respondent 2 E 30 5-6 0 
Respondent 3 E 18 2 1 
Respondent 4 E 19 1 1 
Respondent 5 E 13 4 0 
Respondent 6 C 15 1-2 0 
Respondent 7 C 14 5-7 0 
Respondent 8 C 16 5 1 
Respondent 9 C 10 8 0 
Respondent 10 C 10 5 - 
      
Medelvärde  16 3,90 0,33 
      
Antal kvinnor  6   
Antal män  4   
      
Föreningssparbanken Grupp Antal år i yrket Nya Kreditbeslut 

per månad 
Spelbolag 

Respondent 1 E 25 1 0 
Respondent 2 E 0,2 1 0 
Respondent 3 E 20 5-6 1 
Respondent 4 E 20 1-2 1 
Respondent 5 E 18 1 1 
Respondent 6 C 3 2 0 
Respondent 7 C 6 2 1 
Respondent 8 C 3 4 0 
Respondent 9 C 20 1 1 
Respondent 10 C 30 1 1 
      
Medelvärde  14,52 2,00 0,6 
      
Antal kvinnor  6   
Antal män  4   
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Bilaga 6: Kreditprocessen 
SEB Grupp Ägaren Affärsidén Årsredovis

ningen 
Säkerheterna Återbetalnings

förmågan 
       
1 E 1   3 2 
2 E - - - - - 
3 E 1 2 3   
4 C 1 2 3   
5 C  2 3  1 
6 C 1  2 3  
       
HB Grupp      
1 E 2 1    
2 E 2  1  3 
3 E  2  3 1 
4 E 2    1 
5 E 1 3 2   
6 C 1 3 2   
7 C 2   1 1 
8 C 1 3 2   
9 C 2    1 (3) 
10 C 3 1 2   
        
FSB Grupp      
1 E 1 2   3 
2 E 1  2  3 
3 E 1 3 2   
4 E 1 2  3  
5 E 2   3 1 
6 C 1 2 2 3  
7 C 1 2 3   
8 C 1 2   3 
9 C 1 2 3   
10 C 2 1   3 

 


