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Sammanfattning 
 
Alla företag stöter någon gång på behov av nytt kapital. I Sverige är det vanligt att det 
finansieras med hjälp av krediter. Banklagen och det formella säkerhetskravet bestämmer i 
hög grad kreditmarknadens struktur, hur kreditgivningen ser ut i Sverige och påverkar även 
kreditvolymen. Under år 2008 drabbades världen av en finanskris vilket medförde 
förändringar på marknaden. Bankerna drabbades av högre kreditrisker och kreditförlusterna 
ökade. Ordet finanskris efterföljs nästan alltid av en syftning på misskött kredithantering i 
någon form och i samband med dagens ekonomiska läge ifrågasätts bankernas hantering av 
krediter och även de formella säkerhetskraven. Istället efterfrågas ökad relationsbanking och 
att vikten av människorna bakom bolagen behöver öka.  
 
Vår rapport behandlar kreditprocessen samt styrelsens betydelse vid kreditgivning. Vi fann 
det intressant att analysera det ansvar som föreligger vid kredittagande och kreditgivning då 
detta spelar stor roll, inte minst när det råder dystra tider på finansmarknaden. När det gäller 
ansvarsfrågan i ett bolag så fokuserar man ofta på bolagsstyrelsen som enligt lag ansvarar för 
bolagets åtaganden. Syftet med vår rapport är att försöka analysera styrelsens betydelse för ett 
bolag när de söker krediter hos en bank. Vi har valt att granska kreditprocessen, med fokus på 
kundens styrelsearbete, hos två av de största bankerna i Sverige. Bankperspektivet är påtagligt 
i uppsatsen och den riktar sig till såväl kreditgivare som kredittagare. 
 
Uppsatsen har skapats genom att vi tagit teorier från två olika vetenskapliga block; 
kreditgivning och styrelsens roll i företag. Empirin har tillskjutit intervjuer med fyra 
banktjänstemän samt två externa styrelseledamöter. Tillsammans har de format en analys som 
resulterade i att bankerna vid vissa tillfällen lägger stor vikt vid bolagets styrelse. Därför kan 
man se en indirekt fördel med att ha ett aktivt styrelsearbete med externa ledamöter. Men det 
avgörande kreditbeslutet faller inte på bolagets styrelsearbete. 
 
Vår undersökning ledde fram till att det främst är de kvantitativa faktorerna som påverkar 
kreditbedömningen. Orsaken till detta hävdas framförallt vara att det är reglerat i 
lagstiftningen och även för att det är lättare att värdera säkerheter genom att företaget har 
tydliga materiella tillgångar. Men vi som författare ser ett intresse och en vilja hos bankerna 
och de externa styrelseledamöterna i att kunna använda sig av bolagets styrelse mer, då även 
vid kreditgivning. Det största problemet ligger dock i värderingen av de mjuka faktorerna. 
Där efterfrågar bankerna ett bättre sätt att kunna värdera mjuka faktorer, för de då hade 
kunnat lägga större vikt kring dem vid kreditbeslut än i dagsläget.  
 
Nyckelord: Bank, Kredit, Risk, Kreditgivning, Styrelsens arbete och ansvar, externa 
ledamöter 



Abstract 
 
All corporate businesses do some time encounter the need for infusion of capital. In Sweden it 
is common that the need is financed by credits from financial institutions.  The laws of 
banking with its formal need for securities influence the structure of the credit market, the 
process of granting credits as well as the volumes of credits in Sweden. During the year of 
2008 the world was affected of a financial crisis which caused the market to change. The 
banks were stroked by higher credit risks and credit losses. The term financial crisis is often 
followed by a reference to poor credit lending. Related to the economical situation we 
experiences today, the handling of credits and the formal needs for securities is questioned. 
Instead some inquires that relationships in banking should be of greater importance, that one 
should pay more notice to the people behind the business.  
 
Our essay discusses the relevance of a business’ board of directors when being granted credits 
from a bank. When it comes to the responsibility of a business it is often focused upon the 
board of directors who according to the law are the one responsible for the company’s long 
term actions. The purpose of our essay is trying to analyze the importance of a company’s 
board of directors when applying for credits. The essay is written from a banking point of 
view and is carried out in cooperation with two of the largest banks in Sweden. The idea is 
that the essay should be useful for credit takers as well as credit lenders.  
 
The essay has been created by a mix of theories from two different theoretical areas; granting 
of credits and the role of board of directors in corporate businesses. Our empirical research 
has been carried out with the help of four employees of the banks and two external members 
of the board. All together this has formed an analysis which resulted in that the banks’ focus 
on the board of directors differs depending on the customer and what type of credit. Having 
an active board of directors with external members was seen as an advantage, but the decision 
for granting a credit could not be based upon it.  
 
Our research showed that it is the quantitative parameters which are of most importance for 
the bank when granting credits. The reason for this is said to be due to the laws of banking 
and also because it is easier to measure the securities if a company has clear material assets.  
But we have seen during the research a will and interest in wanting to increase the importance 
of the boards of directors when granting credits. The problem is how to measure and rate the 
qualitative parameters and to make them a solid asset within the company which one can use 
to base credit decisions upon. 
 
 
Keywords: Banking, Credit, Risk, Granting of credits, Responsibility and Role of the board 
of directors, External members of the board 



Förord 
 
Intresset till denna uppsats har uppkommit från tidigare uppsatser om styrelsearbete och 
bolagskrav samt dagens ekonomiska läge. Så därför har kontakten med Styrelseakademin och 
våra respondentbanker varit mycket givande såväl för uppsatsens resultat och det egna 
intresset. Vem hade dock kunnat ana komplexiteten i vårt valda ämne och den undersökning 
vi ämnade utföra. Det har inte alltid varit lätt att få uppsatsen akademisk då ämnet är oerhört 
praktiskt och de vetenskapliga teorierna få eller svåra att ta till sig. 
 
Tillslut blev det dock en hel uppsats och vi vill först börja med att tacka Daniel Yar Hamidi 
för genuint intresse och delaktighet i uppkomsten till vår uppsats. Även vår handledare Stefan 
Tengblad har varit till stor hjälp när det gäller praktiska detaljer och med att hålla oss på rätt 
spår.  
 
Till sist vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter på Bank X och Y då de efter sin allra 
bästa förmåga har försökt att hjälpa oss i den mån de har kunnat på grund av tidsbrist och 
banksekretess. Särskilt mycket är vi tacksamma för det vänliga bemötande vi har fått trots de 
känsliga frågor vi ställt.  
 
Önskar en riktigt trevlig läsning! 
 
Borås 9 juni 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Liza Boman                                          Ida Jadenius 
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1 Inledning 
 

detta kapitel berättar vi om de faktorer som bidragit till att väcka vårt intresse för de 
forskningsfrågor vi kommit fram till. Viktiga begrepp för uppsatsens tillkomst har varit 

finanskris, kreditgivning och bolagsstyrelsen ansvar. Dessa knyts samman i vår 
problemdiskussion och sen ges en presentation av uppsatsens syfte, avgränsning och 
disposition.  

1.1 Bakgrund 

Banklagen och det formella säkerhetskravet bestämmer i hög grad kreditmarknadens struktur, 
hur kreditgivning går till i Sverige och påverkar troligen även kreditvolymen. Det som drev 
fram det formella säkerhetskravet, vilket infördes i banklagen 1933, var Kreugerkraschen som 
ledde till stora förluster för bankerna. Mycket har emellertid hänt på bankområdet sedan dess. 
Förutsättningarna att bedöma ett företags kreditvärdighet har förbättrats genom de betydande 
ändringar som skett i aktiebolags –och bokföringslagarna sedan 1930-talet och villigheten att 
informera har ökat hos bolagen. Inom bankerna har redovisningen av kredittagarnas samlade 
engagemang förbättrats. Det har över huvudtaget blivit mycket lättare än tidigare att skapa sig 
en bild av ett företags lönsamhet, likviditet, soliditet och allmänna utveckling (Broomé et al, 
1998, s.10). Trots ökade möjligheter och många förbättringar fick finansvärlden under 2008 
återigen uppleva en situation som ekonomiskt kan likställas med finanskrisen på 1930-talet. 
Särskilt utmärkande händelser var bland annat att (DI, Örn, 081230):  
 

• Börserna har rasat över hela världen. I flera länder har raset varit det kraftigaste hittills 
under ett enskilt år.  

• Alla de fem stora investmentbankerna på Wall Street har antingen gått under eller 
ombildats.  

• Reporäntan i flertalet länder har sänkts till i praktiken noll procent.  
• Priset på risk, mätt som skillnaden mellan företags- och statsobligationer, har stigit till 

de högsta nivåerna sedan den stora depressionen.  
• Oljepriset har stigit till rekordnivå för att sedan halveras på bara några veckor.  
• Kinas handel med omvärlden har börjat krympa för första gången på tio år.  
• Alla isländska banker har tagits över av staten, som i sin tur har tagits över av IMF, 

the International Monetary Fund.  
• Den svenska kronan har sjunkit till sin svagaste nivå hittills. 

 
Det som världen såg hända under 2008 stämmer väl överens med definitionen av finanskris 
enligt ett svenskt uppslagsverk: allvarlig oro på bank- och finansmarknaderna som avspeglas 
särskilt i omfattande och växande kreditrisker och kreditförluster på banklån. Oförutsedda 
förändringar av aktie- och valutakurser samt räntor bidrar också till att förstärka oron. 
Bankernas kreditförluster medför i längden höjd ränta, och det blir svårare för såväl företag 
som privatpersoner att ta lån. Priserna på fastigheter sjunker. I förlängningen uppstår risk 
för bankkonkurser, och allmänhetens förtroende för hela banksystemet äventyras om inte 
oron kan hävas genom ingripande från staten (Nationalencyklopedin). 
  
 
 
 

I 



 

2 

Ordet finanskris efterföljs nästan alltid av en syftning på misskött kredithantering i någon 
form. Vad vi fastnade för när man ser på den rådande ekonomiska situationen, är det ansvar 
som föreligger vid kredittagande och kreditgivning då det uppenbarligen spelar stor roll i en 
finanskris. Tidigare kriser har visat att kompetensen beträffande hur man hanterar sin 
kreditgivning är det som avgjort hur kreditinstituten klarat sina åtaganden. Det vanligaste har 
varit att fokusera krediterna till företag som lämnar formella säkerheter, vilka värderades av 
externa värderingsmän, och när samtliga formkrav ansetts uppfyllda har krediter beviljats 
utefter det. Hos mer kompetenta kreditgivare koncentrerar de sig på traditionella mått såsom 
lönsamhet och kassaflöde, även om konkurrensen tvingat ut alla kreditinstitut mer eller 
mindre i ett större risktagande (Broomé et al, 1998 s.12). Ordet kredit härstammar från det 
latinska ordet ”credo”, vilket betyder att lita eller tro på. Man kan på så sätt säga att när en 
bankman beviljar en kredit så betyder detta att han/hon litar på något och vid kreditgivning så 
avser det återbetalningsförmågan. Eftersom en kredit ofta sträcker sig över flera år så innebär 
detta att trovärdigheten hela tiden måste utvärderas (Svensson et al, 1994, sid 7). 
 
När man behandlar ansvarsfrågan för krediter så fokuseras det en del på bolagsstyrelsen som 
enligt lag ansvarar för ett bolags åtaganden. Styrelse och VD kan bli personligen ansvariga 
vid kapitalbrist och för skatter, moms och arbetsgivaravgifter om bolaget inte sköter 
betalningen av dessa. Det kan givetvis påverka kreditvärdigheten för dessa personer (Sigbladh 
et al, 1999, s.30).  
 
Aktiebolagslagen uttrycker styrelsens roll i ett aktiebolag som: 
Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen 
skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Om vissa 
uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller till andra, skall styrelsen 
handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas (SFS 
2005:551). 
 
Lagen pekar på att en styrelse ska vara ekonomiskt kunniga för att kunna bedöma ett bolags 
situation. Till exempel när ett aktiebolags egna kapital är mindre än hälften av det registrerade 
aktiekapitalet måste man i vissa fall göra en kontrollbalansräkning. I dessa fall brukar man 
prata om att aktiekapitalet är på väg att förbrukas eller att bolagen har kapitalbrist. Om 
bolagets ekonomiska ställning enligt kontrollbalansräkningen visar sig dålig måste bolaget 
likvideras. I annat fall kan den som företräder bolaget drabbas av personligt och solidariskt 
betalningsansvar för de skulder bolaget drar på sig. Därför är det viktigt att veta att ett 
företags bolagsstyrelse är ekonomiskt kunniga och kan fatta kvalificerade beslut när det gäller 
bolagets ekonomi (Sigbladh et. al, 1999, s.30). 
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1.2 Problemdiskussion 

Som sagt så kopplas ofta finansiella svårigheter ihop med krediter. I en undersökning från 
KPMG som genomförts bland nära 600 finanschefer i Europa och USA så uppger nio av tio 
att stigande kreditkostnader tynger verksamheten och 75 procent av de tillfrågade pressas av 
större svårigheter att få krediter (DI, Åkesson, 081210). Även regeringen är mycket bekymrad 
över företagens svårigheter att låna pengar. Inte minst för att mängder av lån tagna på den 
internationella marknaden förfaller inom en snar framtid, vilket kan tvinga stora företag att 
låna upp mer inom Sverige. Enligt finansmarknadsminister Mats Odell kan det handla om 
hundratals miljarder kronor. Odell menar att särskilt småföretagen är utsatta. Han säger att det 
är en väldigt viktig fråga att se till att företagen kan få de krediter som behövs. Speciellt för 
att de inte ska behöva avskeda människor på grund av kreditåtstramningen (TT, 080401). 
 
Så i dagsläget efterfrågas alltså krediter mot sämre säkerheter och större ovisshet, vilket kan 
bli svårt med bankernas formella säkerhetskrav. Men kreditgivaren invaggas dock ibland i en 
falsk trygghetskänsla, så snart det formella säkerhetskravet är uppfyllt. Detta påverkar också 
benägenheten att ta risker, vilket kan medföra en felaktig fördelning av kreditresurserna 
mellan olika kredittagare. Dessutom präglas näringslivet alltmer av snabba förändringar i 
deras konkurrenssituation och i efterfrågan på företagens produkter. Därmed blir den reella 
bedömningen av deras överlevnadsmöjlighet och förtroendet för företagsledningen ett oerhört 
mycket viktigare inslag i kreditbedömningen än vilka säkerheter som kan ställas (Broomé 
et.al, 1998, s.11). 
 
Broomé och co’s argument har fått oss att ifrågasätta hur kreditgivningen ser ut hos svenska 
storbanker idag och vilken roll som människorna, det vill säga bolagsstyrelsen, spelar vid 
kreditgivning. Tidigare erfarenheter har lärt oss att det i många svenska bolag är mest en 
pappersdrake, det vill säga att styrelse inte fyller någon praktiskt funktion. I dagsläget när det 
är svårt med säkerheter och tillförlitliga siffror så spelar ansvarsfrågan säkert större roll, men 
även i ekonomiskt bättre tider borde man kanske ha utökat fokus på de människor som svarar 
för bolaget vid kreditgivning. Magnus Lind menar att bankerna måste inse att företag inte 
bara är rating och panter, istället måste man återinföra relationsbanking. Att ändra på 
nuvarande reglering som Basel II tycker Lind inte är någon idé utan regelverkets grund måste 
göras om. Dåligt företagande i banker måste också straffa sig och en vital del tycker han är att 
riskbedömning inte enbart ska ske med datorers hjälp. Lind efterfrågar en mer mänsklig 
rimlighetsbedömning där mjuka faktorer som affärsidé, ledning, långsiktiga relationer och 
marknad måste få spela större roll (DI, Wäingelin, 090519). Trots god kreditrating så kan det 
tillexempel drabba ett bolags krediter om styrelsen enbart handlar utefter att göra aktieägarna 
nöjda då detta ibland kan påverka ett bolags välfärd. Eller då styrelsen i de flesta svenska små 
aktiebolag mest är en formalitet än funktion så kanske den borde utvärderas noggrannare 
(Nielsen & Lekvall, 2004, s.15).  
 
Vi som författare uppfattar att det finns ett problem i bankens kreditarbete vilket har fångat 
vårt intresse. Så i samarbete med två av Sveriges största företagsbanker har vi försökt svara på 
följande forskningsfråga:  

Forskningsfråga 

VILKEN VIKT LÄGGER BANK X RESPEKTIVE BANK Y VID FÖRETAGSKUNDERNAS 
STYRELSEARBETE I SAMBAND MED KREDITGIVNING? 
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1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att beskriva, förklara och analysera betydelsen av styrelseledningen 
hos bolag när de söker krediter hos svenska banker. Detta görs genom att granska bankernas 
kreditprocess med fokus på kundens styrelsearbete. Meningen är att skala av 
jämförelsestörande faktorer genom att hålla rapporten anonym om vilka banker och ledamöter 
som den grundas på och istället framhäva fenomenet kring styrelseledningens betydelse ur ett 
bankperspektiv. Vi har valt att se problemet ur bankens perspektiv då vi granskar deras 
process vid kreditgivningen. Tanken är att kunna hitta en lösning på problemet som kan leda 
till en bättre kreditgivningsprocess för bankerna. Vår förhoppning är att rapporten kan läsas 
både av kredittagare (företagarna) och av kreditgivarna (bankerna), men också kunna 
användas vid fortsatta forskningsstudier inom det berörde ämnet.  

1.4 Avgränsning 

För att hantera vår forskningsfråga inom ramen för vad som ligger i magistertuppsatsens nivå 
och omfattning samt för relevansen kring det valda ämnet, så tvingas vi avgränsa vår rapport i 
flera avseenden. Avgränsning har skett i form av att vi enbart valt att ha med två av Sveriges 
storbanker i undersökningen och med tanke på ämnet så kommer vi inte att beröra krediter 
som söks av privatpersoner. Problematiken kring andra faktorer som berör kreditgivningen till 
bolag berörs inte heller utan rapporten är avgränsad till att lyfta fram diskussionen kring 
styrelseledningen. Slutligen är en del av informationen avgränsad på grund av 
banksekretessen. 

1.5 Disposition av uppsatsen 

Här i kapitel ett berättar vi om vad det är som väckt vårt intresse för att studera detta fenomen 
som är både finansiellt och organisatoriskt.  I kapitel 2 tar vi upp hur vi har gått tillväga under 
hela rapportprocessen. Kapitel 3 innehåller den teori som ligger till grund för vår akademiska 
kunskap inom ämnet. Teorin är uppdelad i två block, ett som fokuserar på kreditprocessen och 
det andra som presenterar teorin kring styrelsearbete. Denna kunskap utvidgas med den 
insamlade empiri som sammanställs under kapitelrubrik 4. Även kapitel 4 är uppdelad enligt 
de två blocken kreditgivning och styrelsearbete. Detta för att läsaren lättare ska kunna skilja 
de olika delarna åt innan empirin och teorin möts i kapitel 5. Där analyserar vi den 
information som delgivits oss i förhållande till den kunskap vi tidigare hade samt avslutar 
med ett avsnitt egna reflektioner i samband med analysen. Slutsatserna presenteras i kapitel 6 
ihop med förslag till vidare forskning.   
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2 Metod / Tillvägagångssätt 
 

nder denna kapitelrubrik redogörs för vilka metoder som har valts för datainsamlingen 
samt hur vi har valt att behandla och presentera teorin och empirin i arbetet. Kapitlet 

avslutas med hur vi förhåller oss källkritiskt till de data som samlats in och vad vi som 
författare kunnat göra för att höja trovärdigheten och giltigheten på arbetet.   

2.1 Datainsamling 

Informationen till denna rapport har främst kommit ifrån litteratur och intervjuer med 
anställda hos de banker vi har gjort detta arbete ihop med. Litteraturinsamlingen är baserad på 
två ämnen, kreditgivning och styrelsearbete. Enligt metodlära finns det två olika typer av data 
som man kan använda sig av. Denna rapport kommer att behandla både primär och sekundär 
data då vi kommer att använda oss av både intervjuer och litteratur inom vårt 
forskningsområde. Informationssökning kommer att ske med hjälp av olika typer av källor 
såsom litteratur, tidningsartiklar, intervjuer och Internet. Internetbaserade sökvägar som 
främst använts är; Business Source Premier, Affärsdata och Google. Sökord vi använt oss av 
är främst; styrelsearbete, ansvar, risk, kredit, kreditgivning och konkurser. 

2.2 Presentation av resultat 

Vi har i rapporten valt att hålla våra två samarbetsbanker anonyma. Detta dels för 
banksekretessens skull, men främst för att skala bort jämförelsestörande faktorer och bättre 
lyfta fram problemet som vi belyser istället. Detta gör att vi presenterar resultaten från de 
olika bankerna tillsammans under gemensamma rubriker istället för särskilt för respektive 
bank. Vi har även valt att strukturera uppsatsen på så sätt att vi har delat in den i två block. Ett 
som behandlar kreditgivning och ett som behandlar styrelsearbete.   

2.3 Tillvägagångssätt 

Vår uppsatsprocess startade med en omfattande litteratursökning inom området. Vi besökte 
bibliotek i både Borås och Göteborg. Detta för att till en början se vad det fanns för typ av 
forskning och information inom det område som vi var intresserade av att undersöka. När vi 
sedan hittade en del information inom området började vi fundera kring en relevant 
forskningsfråga. Till en början visste vi endast vilket område vi ville behandla, men dock ej 
hur vi skulle lägga upp uppsatsens struktur och vilken avgränsning vi skulle göra. Först var 
det tänkt att vi skulle behandla styrelsearbetet och lägga fokus på det, men sedan blev det att 
vi vinklade oss mer mot själva kreditgivningsprocessen. Slutresultatet blev en 
sammanslagning av de två ämnena. Första ledet i skivandet blev att försöka skapa en 
bakgrund som kunde ligga till grund för vårt problem. Vi utvecklade sedan en 
problemdiskussion där vår forskningsfråga växte fram. Efter formulering av vår 
forskningsfråga blev nästa steg att skapa den teoretiska referensramen. Där valde vi ut 
relevanta teorier som behandlade olika områden kring vår forskningsfråga. För att få en tydlig 
struktur på arbetet valde vi att dela upp teorin i två block. Ett som behandlar 
kreditgivningsprocessen och ett som behandlar styrelsearbetet.  
 
 
 

U 
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Efter att vi skapat den teoretiska referensramen så började empirin att ta fart. Vi formulerade 
intervjufrågor utifrån teorin och valde att ha samma frågor till båda bankerna. Detta för att 
resultatet lättare skulle kunna jämföras. Även intervjufrågorna till våra andra respondenter 
skapades.  Empirin består av främst intervjuer med utvalda personer från respektive bank. 
Tanken var först att sitta med vid kreditgivningsmöten på respektive bank, men då detta inte 
gav någon information som vi kunde använda oss i rapporten så fick vi bortse från den delen. 
Under våra intervjuer märkte vi även att banksekretessen blev ett hinder för vårt skivande. 
Väldigt mycket information som vi har fått ta del av är känslig och konfidentiell, vilket 
innebär att vi ej kan publicera den informationen. 
 
Efter att vi genomfört intervjuerna så sammanställde vi materialet i enlighet med vår 
blockindelning. Den sista delen i uppsatsen behandlar analysen och de slutsatser som vi har 
kommit fram till efter att ha vägt samman uppsatsens två olika block. Här ligger fokus på vår 
forskningsfråga, men vi kommer även att ge en del egna synpunkter och reflektioner.  

2.4 Vetenskapligt synsätt 

Vi har i vår rapport valt att arbeta efter den hermeneutiska metoden. Hermeneutik är ett 
begrepp inom forskningsmetodiken. Denna metod innebär att tolkningen ligger till grund för 
att erhålla kunskap. Syftet är att vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts mening. 
Vi kommer i vår rapport behandla ett flertal intervjuer. Och när det gäller forskning genom 
intervjuer, så är hermeneutiken dubbelt relevant. Detta då det är den muntliga diskursen som 
förvandlas till texter som ska tolkas. Det finns något som kallas för den hermeneutiska 
cirkeln. Där skapas förståelsen av en text genom att de enskilda delarnas mening bestäms av 
textens helhetliga mening. En sådan här texttolkning kan i stort sett pågå i oändlighet, men 
processen upphör dock när man har kommit fram till en rimlig mening, som ska vara fri från 
inre motsägelser (Kvale. S, 1997, sid 49).   

2.5 Abduktion    

I vår uppsats har vi använt oss utav en blandning mellan induktion och deduktion. Detta 
tillvägagångssätt kallas för abduktion. Ibland kan det vara svårt att skilja mellan induktiva och 
deduktiva arbetssätt då dessa pågår samtidigt under processen. Arbetssättet är ofta sådant att 
forskaren arbetar parallellt med teori, empiri och slutsatser. Det abduktiva tillvägagångssättet 
stämmer på så sätt väl överens med vårat arbetssätt, då vi har rört oss mellan teori och empiri 
för att låta förståelsen växa fram (Anderssen Ib, 1998, sid 29).  

2.6 Kvalitativ metod 

Vi har valt att använda oss utav en kvalitativ metod. Denna metod innebär att forskaren, 
genom olika typer av datainsamling, ska kunna skapa en djupare förståelse av det problem 
som studeras. I denna typ av metod använder man sig ytterst lite av matematik, statistik och 
aritmetiska formler. Syftet med denna metod är att man ska skapa förståelse, inte förklarande 
(Andersen Ib, 1998, sid 31). Vi har valt att göra intervjuer i vår undersökning. Dock har vi 
inte haft som mål att kvantifiera studien, utan målet har endast varit att skapa en djupare 
förståelse.   
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2.7 Val av respondenter 

Vi har valt att intervjua personer från två banker i Sverige. Vi kallar bankerna X och Y. Dessa 
banker valdes dels för att de är stora på marknaden och dels för att vi redan innan misstänkte 
att utfallet och arbetssättet skulle fungera olika på respektive bank. Detta tyckte vi verkade 
intressant att undersöka för att sedan analysera utfallet.  
 
På bank X intervjuade vi en kreditanalytiker och en personlig bankman. På bank Y 
intervjuade vi en kontorschef på privatmarknaden och en ställföreträdande chef på både privat 
och företagsmarknaden. Vi valde dessa respondenter då vi behövde kunnig personal som 
arbetat länge med kreditgivning.  Intervjuerna tog allt från en halvtimme till två timmar.  
 
Intervjuerna på bank X kändes öppna och familjära. De tog lite längre tid än vad som var 
planerat. Men vi fick mycket information både på frågorna samt att de gav god information 
runt ämnet. Medan intervjun på bank Y var mer kort och generell. Respondenten från bank Y 
var ganska förtegen om information då de flesta intervjufrågor behandlade områden där 
banksekretess råder. Därför kunde inte svaren på frågorna besvaras utförligare. Men då vi 
behövde ytterliga information valde vi att ställa lite kompletterande frågor till ytterliga en 
respondent från bank Y. Då ställdes bara utvalda frågor som behandlade de delar som vi 
behövde komplettera med mer information. 
 
För den empiriska insamlingen i block två så valde vi av praktiska skäl att maila ut frågor till 
respondenterna i Styrelseakademin. Där hade vi kontakt med två personer som vi hade fått 
kontakt med genom skolan. Svaren blev i samma form, alltså via mail. De tog oss ungefär en 
vecka att få svar på de frågor som vi ville ha svar på.  

2.8 Källkritik och trovärdighet 

Vi har vinnlagt oss om att endast använda oss av vetenskapliga texter och för att kontrollera 
dess status tar vi reda på vem författaren är och vad denne gör. Först försökte vi skapa en 
överblick över litteraturen. För att snabbt kunna se ifall den behandlar vårt forskningsområde. 
Då den mesta litteraturen var skriven under 1990-talet var det viktigt att vi säkerställde att 
informationen i dessa böcker fortfarande var relevant. Detta gjorde vi genom att bland annat 
jämföra böckernas information med den information vi fick ta del av hos våra respondenter.  
 
I vår rapport har vi valt att samarbeta med sex respondenter. Vi vill påpeka att resultatet hade 
kunnat se annorlunda ut ifall vi valt andra respondenter, från andra banker. Men vi upplever 
att vi uppfyllt syftet med rapporten.  
 
Under arbetets gång märkte vi att största delen av litteraturen har en mer empirisk karaktär 
vilket vi är medvetna om. Men vi behandlar tidigare gjorda arbeten inom ämnet som teori då 
de försöker att förklara och förstå ett fenomen samt att de utgör viktiga forskningsbidrag inom 
ämnet. Bristen på klassisk teori är en givande utmaning med vårt valda problem.  
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3 Teoretisk referensram 
 

är följer beskrivningar av de teorier och lagar som ligger till grund för vår studie. Med 
utgångspunkt i problemformuleringen anser vi att teorier om processen kring 

kreditgivning med berörda lagar samt om styrelsens roll och arbete är relevanta här. 

3.1 Kreditgivning 

Till en början var kreditgivningen reglerad i den så kallade jordbrukskasserörelsen, JKL. Men 
denna ersattes år 1987 av bankrörelselagen, BRL, och föreningsbanklagen, FBL. Den nya 
lagstiftningens ändringar innebar att dispositionen av reglerna ändrades. Uppdelningen blev 
så att; Bankrörelselagen reglerar bland annat de gemensamma bestämmelserna som finns för 
alla bankgrupper, och föreningsbankslagen reglerar se associationsrättsliga regler som är 
särpräglade för föreningsbankerna. Utlåningen regleras huvudsakligen i BRL. Syftet med 
banklagstiftningen är främst att skydda insättarnas pengar. Bankerna försöker på så vis att 
skapa garantier så att inte insättarna ska göra förluster på deras insatta kapital. Det är därför 
det är mycket viktigt för bankerna att sköta kreditgivningen på rätt sätt. Det finns några typer 
av bestämmelser som är viktiga ur denna aspekt. Det är bland annat (Handbok i kreditgivning, 
1992, sid 12); 
 

• Kredit får endast beviljas om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra 
låneförbindelsen och att det finns säkerhet för lånet,  

• Banken ska ha ett eget kapital som står i proportion till de risker som banken tar i sin 
kreditgivning och andra former av placeringar 

• Banken står under tillsyn av en statlig myndighet, finansinspektionen, som ser till att 
gällande lagar och bestämmelser följs.  

 
Alla företag har troligtvis stött på behovet av nytt kapital för att kunna utveckla och 
expandera verksamheten. Detta behov av kapital kan finansieras på olika sätt. Dels genom 
vinsterna i företaget eller genom lån från en bank. I Sverige är det vanligt att företagens 
kapitalbehov finansieras med hjälp av krediter, dels från banker men även från andra 
kreditgivningsinstitut (Broomé et al, 1998 sid 13). 
 
Tidigare var marknaden uppdelad på så sätt att vissa banker hade sin fokus på 
affärsmarknaden, medan andra banker arbetade med privatmarknaden. Men år 1968 skedde en 
del förändringar i BRL vilket gjorde att alla banker fick rätt att bedriva all sorts verksamhet. 
Detta ledde till en hårdare konkurrens mellan bankerna. Men i Sverige finns det endast ett 
fåtal riktigt stora banker (Svensson et al, 1994, sid 37). Lagstiftningen som bankerna måste 
följa gör att de följer liknande arbetsmönster. Ofta fungerar det så att centralkontoren fördelar 
olika stora limiter, d v s hösta beloppsgränser för krediter, till regionkontoren som sedan i sin 
tur fördelar limiter till de lokala bankkontoren. Storleken på limiterna beror på olika faktorer, 
så som kontorets kreditengagemang, kontorschefens kompetens etc (Svensson et al, 1994, sid 
47). 
 
 
 
 

H 
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Det finns i teorin olika typer av finansiering som ett bolag kan tänkas behöva. De skulle 
kunna delas in i: 
 

• Operativt kapital – den kortfristiga finansieringen som krävs för att komplettera 
verksamhetens förädlingscykel från inköp till erhållen betalning.  

• Finansiering av investeringar – medel och långfristig finansiering av 
anläggningstillgångar m m. 

• Kassaflödesbaserad finansiering (kassaflödesfinansiering) – finansiering baserad på 
företagets nuvarande och framtida kassaflöden.  

 
De olika delarna är intimt förknippade med varandra, eftersom en osund finansiering vad 
avser rörelsekapital och investeringar kan visa på ett överskattat kassaflöde. Detta skall räcka 
till för att täcka såväl investeringsbehov som räntor och amorteringar. Osund finansiering 
innebär dels en felaktig typ av finansiering, dels att lånebörden gjorts för stor. Det är därför 
lika viktigt att bedöma kassaflödets utveckling som det är att komma fram till en riktig 
kapitalstruktur (Hedman, 1994 s. 10). 
 
                Finansierings underlag                            Typ av finansiering 
 

 
Figur 1: Förenklad modell över olika typer av finansiering.  

Pilarna pekar på vilken grund som respektive finansieringstyp representerar. (Hedman, s.10) 
 
När ett företag har stött på ett kapitalbehov så skapas oftast ett kreditbehov. Kreditgivarens 
uppgift blir då att försöka bilda sig en egen uppfattning om företagets kapital och kreditbehov. 
För att en kreditgivare ska kunna bilda sig denna uppfattning så behöver denne utgå ifrån 
företagets årsredovisningar samt planer och budgetar som företaget har satt upp. Utifrån 
denna information kan kreditgivaren ofta analysera företagets behov av kapital- och krediter. 
Men då det finns en risk i all kreditgivning så måste kreditgivaren försöka beräkna företagets 
förmåga att återbetala lånet. Då analyseras nyckeltal som soliditet, likviditet och räntabilitet 
(Broomé et al, 1998). 
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Kreditöverenskommelsen är en process som ofta är en långvarig förbindelse mellan 
kredittagaren och kreditgivaren. Båda parter vill skapa en överenskommelse som gynnar dem. 
För kredittagaren handlar det om att få en sådan låg kostnad som möjligt för sin upplåning, 
medan kreditgivaren vill skapa sig en sådan hög lönsamhet som möjligt i kreditaffären.  Man 
skulle kunna beskriva kreditgivningsprocessen likt bilden nedan (Broomé et al, 1998): 

 
Figur 2: Kreditgivningsprocessen   

                                                         (Broomé et.al, 1998, s.51) 
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3.2 Bedömning vid kreditgivning 

Kreditgivningsprocessen börjar i de allra flesta fall med att kredittagaren vänder sig till 
kreditgivaren, och i detta skede utreds kreditbehovet. Här presenterar kredittagaren även 
information och liknande om företaget. Kreditgivaren ser även på marknaden där företaget 
befinner sig. Därefter är det kreditgivarens uppgift att göra en kreditbedömning. Denna består 
oftast av analys av följande (Broomé et al, 1998);  
 

• Företaget 
• Övriga bedömningsfaktorer 
• Finansieringsmöjligheter 
• Säkerhetskrav 

 
Det är viktigt att dessa faktorer analyseras, men dock ser kreditgivningarna inte alltid ut på 
samma sätt. Det som ligger till grund för bedömningen är ofta kreditgivarens policy. Ibland 
kan det vara så att kreditgivaren känner till kredittagaren sedan lång tid tillbaka vilket kanske 
gör att riskerna är minimala, och att en omfattande analys då ej behövs göras (Ibid). 
 
I en undersökning gjord under 1990-talet presenterade Nutek, verket för 
näringslivsutveckling, resultatet av intervjuer angående riskbedömningen vid kreditgivning. 
Där undersökte de bland annat hur bankmän såg på kredithanteringen som sådan. Flertalet 
bankmän som intervjuades ansåg att det var det första mötet som kunde vara avgörande för 
kreditbeslutet (Nutek, 1993). Därför är det viktigt för den som ansöker om kredit är väl 
förberedd. En vanlig situation som kan uppstå är när kreditgivaren inte förstår sig på 
företagarens affärsidé. Då händer det att kreditgivarens svar på en ansökan bli nej. Därför är 
det viktigt att företagarens presentation är lättförstålig, men samtidigt omfattande, så att 
budskapet verkligen når fram (Företagarnas Riksorganisation, 1993). Kreditbedömningen kan 
även se olika ut beroende på vart företaget befinner sig. Befinner de sig på en mindre ort så är 
lokalkännedomen ofta väldigt god, och befinner man sig i en större stad så kontaktas 
bankmännen ofta av okända kreditsökande. Detta gör att bankmän på mindre orter blir mer 
avvaktande när det gäller kreditgivning till en okänd sökande. Är det så att den sökande 
kommer från en annan bank så upplever bankmännen i undersökningen att de intar en mer 
avvaktande position. Detta för att frågor som varför de vill byta bank väcks. Kan det till och 
med vara så att det är den andra banken som vill bli av med kunden? (Nutek, 1993, sid 21) 
 
Bankmännen upplever att det är svårt att ge krediter till nystartade företag. Detta för att det 
inte finns någon historisk information att gå efter. Det svåraste i ett sådant fall är att bedöma 
risken. I och med att bankmännen känner osäkerhet vid ett sådant fall, kan detta till och med 
leda till att de överskattar inslaget av risk (Nutek, 1993, sid 22). I Sverige startas det många 
nya företag varje år. Risken att ett nystartat företag går i konkurs är större än att ett etablerat 
företag ska göra det. Ofta tar det minst två år innan en nystartat verksamhet har kommit igång 
ordentligt. Därför är det viktigt att bankmannen har stor inlevelseförmåga i företagets 
affärsprojekt. Många kreditgivare är bättre på att värdera säkerheter än att värdera människor 
och dess affärsidéer. Oftast är det företagaren som person som är avgörande för om företaget 
ska lyckas eller inte (Svedin, 1992, sid 47).  
 
När ett företag har fått en kredit är det viktigt att banken gör en uppföljning. Oftast kan detta 
delas in i olika områden, löpande uppföljning, årlig uppföljning, hantering av företag i kris 
och kreditavveckling (Svensson et al, 1994, sid 57). I praktiken kan det vara allt från att hålla 
regelbunden kontakt med kunden och i vissa fall görs besök till det kredittagande företaget. 
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Det är viktigt att relationen mellan parterna är öppen och att det finns ett förtroende. Detta är 
viktigt främst ur bankens synvinkel. Att förhållandet mellan parterna är bra är en förutsättning 
för att snabbt kunna få signaler ifall företaget hamnar i svårigheter. Ofta vill även 
bankmännen att kunden bor i samma ort som bankkontoret finns. Men det finns även ett 
problem med en allt för nära relation till sin kund. Det är att varningssignalerna inte upptäcks 
i tid för att bankmannen är för involverad och då blir det som att han/hon har skygglappar på 
sig. Därför är det viktigt att bankmännen försöker ha en god relation, men samtidigt lite 
distans till kunden. Vanligtvis sker uppföljningen efter ett år då årsredovisningarna kan 
presenteras. I vissa fall kan det vara så att bankmännen vill se månads eller kvartalsrapporter 
under årets gång. Bankerna brukar vid en kreditgivning dela in kunderna i olika riskgrupper 
vilket gör det lättare att fördela resurserna där det behövs (Nutek, 1993, sid 28).   

3.3 Kreditupplysning  

De svenska bankerna drabbas årligen av kreditförluster. För att undvika detta i största möjliga 
mån är det viktigt att bankerna gör en kreditupplysning vid varje kreditbeslut. Detta gäller inte 
bara banklån, utan även krediter såsom företagskort, borgensåtaganden samt ändring av 
befintlig kredit (Handbok i kreditgivning, 1992, sid 202).  
 
Kreditupplysning i olika former är ett av de viktigaste instrumenten vid sund kreditgivning 
och bevakning av utestående fordringar. Kreditupplysning har tre huvudsyften. För det första 
att kontrollera identifierings- och faktauppgifter rörande den tilltänkte kunden. Grunden till en 
kreditförsäljning är att man gör upp affären med rätt juridisk motpart. Det andra huvudsyftet 
är att ta fram uppgifter som avslöjar den omfrågades betalningsförmåga och vilja att göra rätt 
för sig. För det tredje ger kreditupplysningen dig en signal som du behöver ta reda på mer om 
företaget du ska göra affärer med. Kreditupplysningen kan i vissa fall behöva kompletteras 
med information, t ex från din egen marknadsavdelning eller från det omfrågade företagets 
bankförbindelse (Sigbladh et al, 1999, s.66). 
 
Det vanligaste stället dit bankerna vänder sig för att göra en kreditupplysning är 
upplysningscentralen, UC. Enligt UC så ligger deras information till grund för drygt 10 
miljoner affärs och kreditbeslut varje år. De största ägarna i UC är Swedbank, 
Handelsbanken, Nordea och SEB (UC, Upplysnings Centralen). Den informationen som UC 
har finns lagrat i en databas som innehåller ekonomisk information om samtliga företag i 
Sverige och privatpersoner som fyllt 16 år. Innehållet i registret kommer främst från olika 
myndigheter, så som Statistiska Centralbyrån, Patent –och registreringsverket, Skatteverket, 
kronofogdemyndigheter och tingsrätter. Den vanligaste informationen som söks efter är så 
kallad basinformation. Denna beställs och erhålles direkt av beställaren. Denna information 
omfattar bland annat inkomst, betalningsanmärkningar, kreditengagemang, fastighetsinnehav 
och tidigare förfrågningar hos UC. Det finns även kreditbevakningstjänster hos UC som gör 
att bankerna hålls uppdaterade kring sina kunders ekonomi (FB, 1992, sid 202). 
 
Genom rätt tolkning av kreditupplysningsinformationen bör en ganska komplett bild av 
motparten och dennes omvärld ha vuxit fram. I de flesta fall räcker en enkel dataproducerad 
företagsupplysning eller vid mycket små belopp endast en kontroll i någon av 
kreditupplysningsföretagens publikationer. Medan man i vissa fall behöver en manuellt 
framställd företagsupplysning kombinerad med en fullständig nyckeltalsrapport, där 
upplysningsföretaget varit i kontakt med det omfrågade företaget, men också dess 
bankförbindelse och revisor (Sigbladh et. al, 1999, s.68). 
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Givetvis är det sedan av största vikt att fortlöpande bevaka sina kreditkopplade kunder 
eftersom kreditvärdigheten snabbt kan förändras. Genom bevakning, som kan ske via 
uppkoppling mot UC periodvis kan t.ex. banker upptäcka alla typiska konkurssignaler och 
undvika onödiga kreditförluster (Sigbladh et al, 1999, s.68). 

3.4 Basel 2 

1988 kom det första så kallade Baselackordet. Ackordet hade två mål: att främja säkerhet och 
sundhet i banksystemet och att skapa likartade konkurrensförhållanden för internationellt 
aktiva banker. För att uppnå dessa mål kom man överens om ett antal schablonartade 
minimiregler för hur mycket kapital banker måste ha som skyddskudde mot risker i 
verksamheten. Detta är numera dock bara en del av ackordet (Finansinspektionen, 2002). 

 
Ackordet har under åren uppdaterats och numera är det Basel 2 som gäller. Enligt Basel 2 
beräknas kapitalkrav för kreditrisk, marknadsrisker och operativa risker. Dessa tre 
riskområden utgör grunden för regelverkets struktur med tre pelare: 
 

• Första pelaren innehåller regler för hur det grundläggande minimikravet på kapital för 
kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker ska beräknas. 

• Andra pelaren innehåller krav på en samlad kapitalbedömning, där man väger in också 
andra risker och även tar hänsyn till bankens riskprofil och riskhanteringsförmåga. 
Den samlade bedömningen kan leda till ett höjt kapitalkrav i det enskilda fallet. 

• Tredje pelaren innehåller krav på offentliggörande av uppgifter om risker, kapital och 
riskhantering. Syftet är att ge marknadens aktörer bättre möjlighet att bedöma bankens 
risknivå och kreditkvalitet (genomlysning) (Finansinspektionen, 2002). 

 
De ledande bankerna använder idag självmant riskmätningssystem för att de ser behovet av 
det. Det har gjort att man förändrat den ursprungliga Basel och istället tar tillvara på de 
avancerade riskmätningssystem som har utvecklats i många banker. När tillsynsmyndigheten 
kontrollerat att en bank uppfyller de nödvändiga kvalitetskraven, kan banken få tillstånd att 
utnyttja sitt interna system för att beräkna kapitaltäckningskravet. För detta ändamål har 
kommittén utvecklat den så kallade internmätningsmetoden för kreditrisk. Emellertid är inte 
alla banker lika avancerade. Därför har kommittén parallellt utvecklat olika alternativ, som 
kan väljas av respektive bank beroende på dess sofistikeringsgrad. För de banker som har 
mindre utvecklade riskmätningssystem finns en reviderad version av schablonreglerna från 
1988 (Finansinspektionen, 2002). 
 
I praktiken så måste kreditgivarna, med tanke på sin egen lönsamhet, lära sig att bedöma 
riskerna för att kunna ta ut högre ränta gentemot kunder som på grund av hög risknivå 
hänvisas till högräntemarknaden. Internsystem för rating är ett sätt för kreditgivarna att 
underlätta riskbedömningen. Olika företag tilldelas genom rating olika grader av risk och får 
därmed skilda räntesatser på sina krediter (Broomé et.al, 1998, s.12). 
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3.5 Företagsledningen 

De flesta kreditgivare uppfattar företagsledningen som en av de viktigaste faktorerna för ett 
företags överlevnad och framgång. Att företagsanalyser trots detta vanligtvis ägnar lite 
utrymme åt företagsledningen beror på svårigheter att värdera och beskriva 
företagsledningens agerande. Svårigheterna ligger dels i värderingens syfte att vara 
framtidsorienterad (lånen betalas tillbaka med framtida vinster), men också i svårigheten att 
finna enhetliga värderingsgrunder för vad god företagsledning är (Broomé et. al, 1998, s. 60). 
Situationer som kan innebära risk för att kredittagaren inte kan infria sina kreditåtagande, är 
situationer då det är speciellt viktigt att värdera företagsledningen. Faktorer som utmärker 
sådana situationer är hur väl man känner ledningen sen tidigare samt vad skälet till 
kreditansökan är (Broomé et.al, 1998, s. 61). Det kan sammanfattas i figuren nedan:  
 

 
Figur 3: Risk i förhållande till relationen med företagsledningen  

                                                     (Broomé et.al, 1998, s. 61) 
 
Följande karaktäristiska faktorer skulle kunna utmärka ett framgångsrikt ledarskap och 
föreslås utgöra grunden för kreditgivarens värderingar av ledarskapet (Broomé et. al, 1998, s 
61-62). En framgångsrik ledare enligt Broomé och medförfattare:  
 

• är hederlig, håller ord och står vid avtal 
• har en tydlig chefsidentitet 
• är uppgiftsorienterad, har förmågan att sätta in den egna verksamheten i ett större 

perspektiv 
• har uttalade prestationsbehov 
• lägger ned mycket tid på att förmedla mål för verksamheten till de anställda 
• delegerar ansvar och befogenheter, men abdikerar inte. 
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3.6 Styrelsens roll 

Hur en styrelse påverkar ett företags prestation har ifrågasatts och undersökts över teoretiska 
gränser såsom management, företagsekonomi, finansiering och sociologi med motsägande 
resultat. Detta har gett upphov till olika roller som en styrelse kan spela, givetvis med 
varierande resultat. I en artikel av Zahra och Pearce försöker de sammanfatta tidigare 
forsknings resultat till olika teoretiska modeller för en styrelses roll (Journal of Management, 
Vol.15 No 2, 1989). 

Den formella styrelsen 

• Roll – Representerar och skyddar ägarnas intresse. Sköter sitt arbete utan att blanda 
sig i den operationella verksamheten.  

• Uppgift – Utser VD och övervakar dennes verkställanden. Företräder aktieägarna. 
Utvärderar bolagets prestation.  

• Framgångskriterier – Företagets fortlevnad, tillväxt och lönsamhet.  
 

Styrelsen som avgörande resurs 

• Roll – Styrelsen är den som tar fram vitala resurser för bolagets prestation. Fogar 
samman bolaget med dess omgivning. Skapar legitimitet för bolagets organisation.  

• Uppgift – Övervakar bolagets omgivning. Representerar bolaget i samhället. Säkrar 
värdefulla resurser. 

• Framgångskriterier – Resurs tillväxt, måluppfyllelse och bolagets relativa 
marknadsposition. 

 

Styrelsen som ledare i samhället  

• Roll – Styrelsen vidmakthåller kontrollen över den regerande kapitalisteliten i sociala 
och ekonomiska institutioner.  

• Uppgift – Selektiv rekrytering av bolagsledare. Skapar kostnadseffektiva uppgörelser 
med sina samarbetspartners.  

• Framgångskriterier – Oligopolisk marknadsstyrka och lönsamhet.  
 

Styrelsen som agent 

• Roll – Att övervaka agenternas (chefernas) handlingar för att försäkra sig om deras 
effektivitet och för att skydda principalens (ägarnas) intresse.  

• Uppgift – Maximera ägarnas avkastning. Reducera kostnader för agenterna. Utse och 
belöna VDn. Utvärdera VDns och bolagets prestation. Strategisk beslutsfattare och 
kontrollhavare.    

• Framgångskriterier – Företagets överlevnads förmåga, låga operationella kostnader 
och lönsamhet.  

 
 
 



 

16 

3.7 Agentteorin 

Den vanligaste synen på ett aktiebolags styrelse är agentrelationen (Gabrielsson & Huse, 
2002, s.127). En agentrelation sägs existera när ett kontrakt har formats mellan en 
principal/uppdragsgivare och en annan person/agent. Kontraktet innefattar utförandet av vissa 
tjänster som kräver delegering från principalen till agenten i utbyte mot kompensation (Riahi-
Belkaoui 2007, s 445). Agentteorin fokuserar mycket på bolagets interna förhållande såsom 
styrelseledningens relationer och direktörernas inblandning i beslutsprocessen.  Därmed 
trycker den på att det är viktigt med intern organisatorisk effektivitet samt på rollen med 
självständiga direktörer för att man ska kunna minska agentkostnaderna. I mindre bolag så 
utgör agentkostnaderna en avskräckande faktor till att dela kontroll och ansvar med någon 
utomstående, tillexempel en extern ledamot (Gabrielsson & Huse, 2002, s. 127). 
 
Kommunikationen av information från agenten till uppdragsgivaren sker i publika aktiebolag 
framförallt genom bolagets redovisning av resultat. I börsnoterade bolag är det speciellt 
viktigt att man, då ägarna oftast är små och inte har en direkt kontroll över vad som sker inom 
företaget, har någon form av kontrollverktyg för att förhindra att ledningen maximerar sina 
egna intressen då aktieägarna har liten koll på besluten. Verktyg för detta är exempelvis 
revision, årsredovisning och bolagsstämma (Hitt et al 2001 s, 407). När ett noterat aktiebolag 
ger ut sin årsredovisning så finns det generellt sett tre aktörer på redovisningsområdet: 
redovisningsmottagaren (principal/uppdragsgivare), en controller/revisor samt en redovis-
ningsskyldig agent. Mellan dessa aktörer förekommer det ofta konflikter tillexempel i form av 
att agenten försöker redovisa till sin egen fördel på bekostnad av redovisningsmottagaren 
(Artsberg 2005, s 84). 
 
Agentteorin kan användas i diskussionen angående attityden mot bolagens redovisning och 
vad som faktiskt redovisas samt för att belysa relationen mellan ett bolags ledning och dess 
uppdragsgivare, vilket i första hand är bolagets aktieägare. Redovisningen har även en viktig 
kontrollfunktion i kreditavtalen mellan företag och långivare då dessa avtal ofta är utformade 
så att minimikrav ställs på exempelvis likviditet eller maximikrav ställs på skuldsättningsgrad 
och utdelningsnivåer. I dessa situationer finns det alltså incitament som kan få 
företagsledningen att välja redovisningsmetoder som ökar det redovisade resultatet kortsiktigt, 
i syfte att öka sin ersättning eller undvika konflikt med kreditrestriktionerna (Ljungdahl 1999, 
s 35). 

3.8 Aktivt styrelsearbete 

I de flesta svenska företag är styrelsen ofta bara en formalitet. Alla aktiebolag måste 
visserligen ha en juridiskt ansvarig styrelse, registrerad hos Patent –och registreringsverket. 
Men i de minsta företagen räcker det med en ordinarie ledamot och en suppleant. Den 
ordinarie ledamoten är då oftast huvudägaren och suppleanten en familjemedlem. De flesta 
styrelser av det slaget fungerar i praktiken inte som det självständiga styrorgan, vid sidan av 
både ägare och ledning, som är aktiebolagslagens mening. Det blir då svårt att skilja på när 
man diskuterar som ägare, styrelse respektive företagsledning. De olika rollerna går in i 
varandra vilket i sin tur leder till att det ofta känns meningslöst och onödigt byråkratiskt att 
kalla till särskilda styrelsemöten. Mötena saknar dessutom ofta den särskilda ordning, struktur 
och disciplin i diskussionen som präglar en väl fungerande styrelse (Nielsen & Lekvall, 2004, 
s.14).  
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Institutioner som Styrelsekollegiet betonar vikten av en kontinuerlig och konstruktiv dialog 
mellan styrelse och VD då detta skapar en bra bas för genomtänkta och konsekventa beslut 
(Styrelsekollegiet 2009). Syftet med en aktiv styrelse är att den skall stödja och komplettera 
och inte ersätta ägarna eller ledaren av företaget. I den helt ägarbesatta styrelsen är det svårt 
att uppnå den struktur i arbetet och fokusering på övergripande frågor som är nödvändig för 
att styrelsen skall kunna uppfylla rollen som självständigt styrorgan. Det är lättare om det 
finns åtminstone någon extern ledamot i styrelsen och en del hävdar till och med att det är 
nödvändigt (Nielsen & Lekvall, 2004, s.15). 
 
Styrelsekollegiet ser styrelsens roll som:  
En aktiv styrelse kan ses som en riskförsäkring för företaget bland annat genom att någon 
alltid kan rycka in för VD i akuta situationer. Detta kräver professionalism, kompetens och 
tid. I mindre bolag tar styrelsearbetet mer tid då kontakten mellan styrelse och VD är mer 
frekvent och välbehövlig. Styrelsen blir i dessa fall en aktiv samtalspartner för VD, med vilken 
denne kan ventilera tankar och idéer kring företaget och dess verksamhet. I företag där 
styrelsearbetet till största delen är pappersexercis, kan VD bli mycket ensam i 
beslutssituationer. Detta ökar risken för konflikt mellan ägare, VD, ledningsgrupp eller fack. 
VD behöver därför tillgång till erfarna kontaktpersoner för att till exempel förbereda 
föredragningar inför styrelsen (Styrelsekollegiet 2009). 
 
I praktiken kommer man inte ifrån att det finns en klar koppling mellan graden av aktivitet 
och systematik i styrelsearbetet och närvaron av externa styrelseledamöter (Nielsen & 
Lekvall, 2004, s.24). I bolag som finansieras av riskkapitalister så ses det nästan som en 
självklarhet att investeraren tar en aktiv roll i styrelseledningen och därigenom skyddar sin 
ofta omfattade investering (Gabrielsson & Huse, 2002, s. 125). Huvudsyftet med att ta in 
externa ledamöter brukar dock vara att bredda styrelsens kompetens. Företagen kommer till 
en punkt i sin utveckling då kravet på kompetens för att komma vidare går utöver vad 
företagaren ensam rimligtvis kan stå för (Nielsen & Lekvall, 2004, s.24).  
 
Problematiken kring externa ledamöter skulle kunna förklaras enligt tabellen nedan. Här 
presenteras de för –och nackdelar som Nielsen och Lekvall påstår att ett bolag kan uppleva 
vid arbete med externa ledamöter (Nielsen & Lekvall, 2004, s.14). 
  

Fördelar Nackdelar 
Ökar fokuseringen på företagets affärsidé  
(framtidsplanering) 

Andra ifrågasätter VD:s beslut 

Ökar kunskapen om företagets ekonomiska läge Utomstående får insyn i företaget 
Beslutstakten ökar Det kostar pengar att ha externa ledmöter
Problemen belyses från olika håll Risk för att hemligheter sprids 
Tillför kunskap till företaget Det tar tid från produktivt arbete 
Ökar företagets kontaktnät Mer pappersarbete 
Ökar kreditvärdigheten Företaget kan ej fatta lika snabba beslut 
Minskar konflikten mellan kompanjoner  
Underlag för beslut är mer genomarbetade  
VD får några att diskutera problem med  
Alla beslut är dokumenterade  
   
Tabell 1: Fördelar och Nackdelar med Externa ledamöter, 
             fritt från Nielsen & Lekvall 
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Empiri 
 

en information som vi samlat in genom intervjuer med fyra bankanställda och två 
externa ledamöter, kommer här att presenteras i en sammanställning som är baserad på 

de två olika block som utgör ryggraden i detta arbete. Kreditgivning i praktiken, block ett, 
fokuserar på bedömningsprocessen internt hos bankerna medan block två redogör för 
Styrelsens roll i praktiken.   

3.9 Presentation av respondenter 

Bank X 
 
A: Kreditanalytiker som har arbetat inom banken sen 1973. Sedan 1986 har han arbetat med 
företagskrediter. Fungerar som stöttepelare för de kundansvariga som arbetar med krediter 
mot företag. Meningen är att han ska finnas som experthjälp vad de gäller krediter och de 
regelverk detta berör inom banken och inom ekonomisk information. 
 
B: Kundansvarig som har jobbat länga inom banksektorn och haft anställningar på såväl Bank 
X och Y med varierande roller. Har jobbat totalt cirka 15 år som kundansvarig. 
 
Bank Y 
 
C: Respondenten på bank Y har jobbat inom företaget sedan 1976 och är i dagsläget 
ställföreträdande kontorschef och Privatmarknadschef. Hon är även med vid en del 
företagsaffärer som sker på kontoret.   
 
D: Ställföreträdande kontorschef och jobbar mestadels med företagssidan.  
 
Externa ledamöter, medlemmar i Styrelseakademin 
 
E: Har varit utbildningsansvarig för kurser som ges vid Styrelseakademien i Sjuhärad sedan 
2004 och suttit i styrelsen sedan 2005. Han var med och utvecklade deras egna utbildningar 
på grund och fortsättningsnivå och under 2009 infört ett nytt utbildningskoncept i samarbete 
med Styrelseakademin Sverige.  
 
F: Har sin bakgrund inom svensk verkstadsindustri under drygt 20 år varav de sista 15 åren 
som VD i olika bolag och underkoncerner i Sverige och utlandet. Sedan 1975 har han 
erfarenhet av styrelsearbete, såväl internt i koncerner som externt i fristående bolag. När 
Styrelseakademien Sverige startade en avdelning i Sjuhärad 2003 deltog han som föreläsare 
vid utbildningar i styrelsearbete. Sedan 1,5 år tillbaka är F ordförande i Styrelseakademin 
Sjuhärad. 
 
 
 
 
 
 

D 
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3.10 Kreditgivning i praktiken 

Den mest vanliga orsaken till krediter hos företag sägs både hos bank X och Y vara 
checkkrediter. A påpekar att företagen behöver checkkrediter bland annat för att jämna ut sin 
kassalikviditet, göra investeringar eller underlätta på grund av säsongsberoende försäljning.   
C upplever att övriga skäl till att företag behöver låna pengar är vid nystart, fortsatt expansion 
eller ifall de vill investera i en fastighet. Uppskattningsvis får bank Y in 450 
kreditansökningar per år (det gäller företagskrediter, och avser det kontor vi besökt), på bank 
X kan de inte specificera antalet men uppger att de har en utlåning mot företagssidan på 3 
miljarder sek i Borås.  
 
Själva processen från ansökan till färdig kredit skiljer sig en del åt hos de två bankerna. 
Tidsmässigt säger A att det kan ta allt ifrån en dag till tre veckor innan en kredit kan vara 
beviljad och utbetald. På bank Y är de inne på samma spår då de menar att det tar olika lång 
tid beroende på vad det är för typ av kreditärende. Kortast tid tar det när det blir ett nej. Det 
kan ske ifall bank Y tillexempel inte förstår eller tror på företagarens affärsidé. Och gäller det 
ett mer komplicerat ärende så kan det ta flera veckor. Det kan då handla om kreditärenden där 
bank Y måste blanda in sin juristavdelning eller ifall de måste kontakta utländska enheter.  
 
Generellt sett på bank Y:s verksamhet så är det kontoren som har all makt. Det är kontoren 
som tar in ansökningarna och sedan behandlar dem. Det är kontoret som säger ja eller nej 
vilket sedan kan leda till att processen går vidare i fler instanser. De har arbetat på detta sätt 
sedan 1970-talet. Varje kontor har dock en limitnivå och specialkompetens, men behöver man 
gå utanför detta får man söka sig till resurser inom banken.  
 
Kreditprocessen hos bank X startar hos ett enskilt kontor som börjar utvärderingen med hjälp 
av en kreditanalytiker och skriver en liten rapport om bolaget som söker krediten. Denna 
rapport beskriver bolaget; dess historia, ekonomi, människorna bakom bolaget, dess 
finansiella och verksamhetsrisker samt en beskrivning av branschen och i de fall 
kreditengagemanget överskrider kontorets limit så görs det även en rating av bolaget. Sedan 
värderas underlaget, beroende på vilken nivå krediten ligger på, av en kreditanalytiker eller av 
en kreditdelegation som bestämmer om underlaget är tillräckligt eller ej. Hela utförandet 
behöver inte vara så tidkrävande som det låter utan syftet med en sådan uppdelning är att den 
som är kundansvarig på banken är stöttad av experter på respektive område som berör kunden 
– i detta fall finns det en eller flera kreditexperter att tillgå.   
 
Det är den ovannämnda rapport som ligger till grund för kreditbeslutet och dess innehåll är 
uppgjort enligt en mall som beskriver vilken information som ska vara med i underlaget. X 
ger sina företagskunder en rating enligt en intern riskvärderingsmetod. När de värderar ett 
bolag så är det en sammanslagning av betyg inom olika faktorer, både kvantitativa och 
kvalitativa. De kvantitativa faktorer man ser på är tillexempel bokslut, budget, nyckeltal, 
prognoser och ägarnas kapital samt hur bolagets marknad och bransch ser ut. Värdet på dessa 
slås ihop med kvalitativa faktorer så som kompetens och erfarenhet hos företagets ledning. 
Tillsammans utgör faktorerna en total summa som ger en slutlig rating för bolaget. Men A 
påpekar att i realiteten är det så att siffror väger mer än vad en bra företagsledning gör, siffror 
är ju mer konkret och påtagligt än vad kompetens är. B som jobbar mycket med stora företag 
menar dock att styrelsen spelar alltid stor roll. Han uppdaterar löpande bolagens styrelse mot 
UC. B menar att när de värderar sina kunder och då använder sig genom ratingsystemet av 
både kvantitativa (siffror som nyckeltal, branschinfo, anpassningsförmåga) och kvalitativa 
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(företagets ledning, personal, kunskap och erfarenheter) parametrar så försöker de med sunt 
förnuft försöka balansera det kvalitativa mot det kvantitativa.   
 
På bank Y ser analysen av ett företag olika ut beroende på krediten. C förklarar att för att ett 
företag ska kunna beviljas en kredit så krävs det att denne ska kunna visa en resultat och 
balansräkning (om det ej är ett nystartat företag), ej ha några betalningsanmärkningar och ha 
någon typ av säkerhet (tillgång).  D menar att när en kund ansöker om kredit så finns det en 
del faktorer som bank Y kollar på för att kunna bedöma kunden och dess eventuella risk. De 
kollar på företagets kassaflöde. Och även på risken för finansiella påfrestningar, kommer 
företaget att tappa kunder? Är det ett fastighetsbolag kollar bank Y ifall lokalerna är uthyrda 
eller om det finns risk för att de står tomma. Ifall företaget har funnits ett tag så kollar man på 
historiska bokslut och så försöker man även bedöma framtida siffror och risker. En annan sak 
de tar i beaktning är den finansiella motståndskraften. Det som värderas då är kassan, 
tillgångar (som ej är belånade), ägartillskottet, olika avtal. Sedan väger man samman detta i 
såkallade nyckeltal. Steget efter en företagsanalys är att prissätta krediten. Ifall det är en 
”dålig kund” så får denna betala ett högre pris för krediten. 
 
Vi frågade dessutom A ifall han kan se några skillnader inom kreditgivningen under de 
senaste åren. A menar att skillnaden man ser nuförtiden inom kreditgivning är att det tidigare 
handlade om mer blancolån och mindre amorteringar enligt plan, men nu går man mer och 
mer tillbaka till att kräva säkerheter och amorteringar samt mer egen insats ifrån kundens 
sida. Dock är företagets styrka mer avgörande än säkerheter, men generellt kräver man mer 
ifrån kunden nu vid kreditgivning. Han påpekar också att människan bakom bolagen är 
otroligt viktig och eftersom man har en rätt nära relation med sina företag som söker krediter 
värderas nog människorna mycket mer än vad som syns i papperna.  

3.11 Styrelsens roll i praktiken 

Bankrespondenter 
Vad det gäller bankens syn på företagets styrelse så menar D att det är lite olika. Är det ett 
företag som historiskt sett alltid har visat ett bra resultat så läggs ingen direkt vikt vid bolagets 
styrelse. Gäller det istället ett bolag som visat dåliga siffror så kollar man på styrelsen. 
Respondent C förklarar att det även kan hända att banken ger ett företag en rekommendation 
om att ta in en extern part i styrelsen. A är lite bekymrad över att det tyvärr inte finns någon 
tydlig ram för hur man värderar bolagets styrelseledning, och även om det ska finnas med 
information om ledningen så ser denna väldigt olika ut. Hur informationen framställs beror 
mycket på i vilken situation bolaget befinner sig i, rör det sig om en checkkredit på grund av 
att bolaget utökar sin försäljning så är det inte lika relevant att granska ledningen. Men söks 
det krediter på grund av att det visar sig att bolaget har likviditetsproblem så behöver man ju 
titta mer på hur ledningen i bolaget arbetar och vad de går i god för. B från bank X tycker det 
är viktigt att påpeka att ifrågasättandet av bolagsstyrelsen absolut inte bara sker ”när bolag 
upplever problem”, utan det är vid processförändringar som det är viktigt att se till så att 
bolaget har en ordentlig styrelse som passar deras arbete i enlighet med den befintliga 
processen (växer, stagnerar, backar).  
 
C förklarar även att kunskapen lokalt sett är god och att i många fall så känner banken till folk 
som sitter i olika företags styrelser. Banken X och Y har själva tagit en del kurser från 
Styrelseakademin. Det är viktigt att ha ett bra nätverk och en god kännedom på den lokala 
företagsmarknaden. Ytterligare orsak till att bank Y tycker att styrelsen är viktig är för att de 
kan agera som ett bollplank. Detta är minst lika viktigt i stora som små företag. Ofta är de 
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mindre bolagen familjeföretag vilket gör det extra viktigt att ha en bra och kunnig styrelse. 
Hon förklarar att det faktiskt är vanligt att företagarens make/maka ofta är suppleant i 
företagets styrelse, men dock inte besitter någon kunskap eller ens vet vad det innebär att sitta 
med i en styrelse.  
 
B håller med om att vid familjeföretag diskuteras ofta externa ledamöter. Både för att 
företagare oftast är duktiga på den bransch/produkt de ägnar sig åt, de är inte 
ekonomistyrnings/redovisningsspecialister utan kan behöva någon i sin styrelse som kan ställa 
de lämpliga och ibland även känsliga frågorna. Ofta som företagare stagnerar man i sitt arbete 
och tappar kreativiteten i sitt företagande. Ibland växer dessutom företagen ur den ram för vad 
grundföretagarna själva klarar av att hantera. Oftast tar inte företag illa upp när banken 
ifrågasätter deras styrelse, utan de förstår att man gör det om man tror att det skulle kunna 
förbättra bolagets situation. Om bolagen tar illa vid sig så har man antagligen problem redan i 
sin relation med banken, de upplever att banken är där med pekpinnar istället för som 
samarbetspartner.  
 
Vad det gäller bankens framtida syn på aktiva styrelser så anser A att det är föga troligt att 
krav på tillexempel användandet av externa ledamöter skulle öka generellt. Utan antagligen 
kommer arbetet med bolagens styrelse fortlöpa som tidigare, nämligen att man 
situationsanpassar det efter varje bolag och kredit. Y tror att framtiden kommer att ändra på 
en del saker inom styrelsens roll. Styrelsearbetet kommer troligtvis att öka och gynna allt fler 
företag och att rollen som bollplank kommer att användas mer och mer. Y säger också att i 
och med avskaffandet av revisionsplikten så kommer troligtvis även kreditprocessen att 
påverkas då kraven på bolagens egna ekonomiska kunskap borde öka.  
 
Alla respondenter ifrån banken är dock överens om att ifall bolaget går bra finns ingen 
anledning för banken att praktiskt lägga sig i hur kundens styrelse ser ut, utan det är först när 
man ser att bolaget verkar behöva hjälp åt ett eller annat håll som banken lägger sig i och 
föreslår förändringar – då tillexempel externa styrelseledamöter.  
 
Externa ledamöter 
 
Både E och F arbetar i dagsläget själva som externa ledamöter. De berättar att man som 
ledamot får sätta sig i bolagets arbete, verksamhet, finanser, marknad, och andra viktiga 
förhållanden kring det. Man bör även ta del av kritiska dokument för bolaget så som: 
Verksamhetsbeskrivning, de senaste årens räkenskaper, de senaste styrelseprotokollen och 
bolagets krediter. De menar båda att det är svårt och meningslöst att blanda sig i ett bolags 
dagliga arbete utan det är VDs jobb. Ledamöter håller sig istället a jour med vad som händer 
via telefon och mail och dessutom har bolagen en rapporteringsrutin där alla ledamöterna får 
vital info en gång/månad. Antalet regelbundna möten fastställs i arbetsordningen och brukar 
vara 4-8 per år. I tillägg till detta kan ordförande kalla till möte när så behövs. Enligt F så är 
styrelsearbetet generellt inriktat med 30% mot det som varit och 70% på det som kommer 
framöver. Han trycker också på att det är ordförandens uppgift att se till att gränsskillnaden 
mellan styrelsens ansvar och VDs ansvar är tydlig 
 
Att ge ledningen stöd i arbetet och att man är en naturlig del i bolagets verksamhet ser F som 
väldigt viktigt. Även att man ger ledningen en möjlighet att regelbundet släppa det dagliga 
och diskutera det som kommer framöver, vara bollplank och dela med sig av erfarenheter och 
alla misstag som de ej behöver göra. E uppfattar att som extern ledamot fyller han en 
konsultativ roll och agerar ibland som dörröppnare då han har ett stort nätverk som kan vara 
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av nytta för bolaget. Vidare är det frågor om affärsutveckling och immaterialrättsliga frågor 
sådant som E kontrollerar och har kunskap om. 
 
Vi frågade när de ansåg att det är lämpligt för företag att anlita externa ledamöter. F menar på 
att det beror på ägarnas målsättning med verksamheten. Är man nöjd med en situation som 
”försörjningsföretag” tycker han inte att det finns någon anledning att ta in externa ledamöter. 
Har man däremot ambitioner om tillväxt och utveckling finns det anledning att ta in externer 
för att få ett bollplank att diskutera mot. E är inne på samma spår när han säger att företag 
som planerar tillväxt och utveckling har nytta av lämplig kompetens i sina styrelser och att 
denna kompetens ofta behöver rekryteras genom att ta in externa ledamöter. Närvaron av 
rutinerade externa ledamöter bidrar ofta till att organisera styrelsearbetet mer effektivt och 
formellt vilket ofta resulterar i bättre beslutsprocesser och resultat i styrelsens arbete enligt E. 
 
Bättre organisering är en av fördelarna med att anlita externa styrelseledamöter ihop med ny 
kompetens, formella arbetsformer, legitimitet och nya perspektiv. F menar att en styrelse kan 
välja vilken kompetens de bör komplettera bolaget med. Exempel på kompetenser kan vara 
internationalisering, nytt säljkoncept, specialist på företag i tillväxtfasen, speciella 
produktkunskaper, marknadskännedom om bolaget tillexempel skall gå in i Kina. F säger 
också att det är viktigt att tänka på att styrelseuppdrag ej är ett livstidskontrakt utan man sitter 
ett begränsat antal år och kan anpassa sina ledamöter efter bolagets behov.  
 
Nackdelar som E och F eventuellt kan se är att ägarna kan känna olust eller ovana mot att 
utomstående får insyn i "familjens" affärer. Det kan även resultera i kostnader i form av lön 
till styrelsemedlemmen. Detta är dock ett billigt sätt att rekrytera kompetens. Alla externa 
ledamöter bör adjungeras till styrelsen innan de tas in som ordinarie. Detta kan ske under två-
tre styrelsemöten för att kontrollera att personkemi stämmer. E påpekar vikten av att om man 
som ledamot accepterar erbjudandet så bör man se till att ägna tillräckligt mycket tid för att 
kunna bidra till bolagets/verksamhetens utveckling. 
 
Vid diskussion om trender för styrelsearbete så menar E och F att det är bristen på aktivt 
styrelsearbete som är mest förekommande. Dåliga tider gör det även mer känsligt med tanke 
på kostnaden och tvång på besparingar. De anser dock att det är en god affär på långsikt att 
skaffa ett aktivt styrelsearbete. Men vad de även ser är att det styrelsearbete som är aktivt i 
dagsläget har blivit mer professionellt och ansvaret som styrelsemedlem har ökat markant vad 
det gäller personligt engagemang utöver att man måste vara uppdaterad på alla lagar och 
förordningar som gäller. Även arbetsordningar och VD instruktioner har fått ökad betydelse. 
Kompisledamöter minskar i allt större utsträckning enligt F, däremot har antalet uppdrag per 
styrelseledamot ej generellt minskat vilket F anser är beklagligt. F säger även att 
möjligheterna att få krediter ökar med klassen på bolagets styrelseledamöter, speciellt som 
kreditgivarna blir allt mer professionella och kräver mer av bolagen än säkerheter. E säger att 
enligt hans erfarenhet så ser alltid kreditgivare en aktiv styrelse som viktig för de företag de är 
med och finansierar. Företagarna kan dock ibland ifrågasätta nyttan av en styrelse medger E. 
  
Men då det finns många som arbetar med att öka kunskaper om vikten av en aktiv styrelse så 
hoppas E på en förändring som ger fler externa ledamöter och ett mer aktivt styrelsearbete 
generellt i framtiden. Bland annat arbetar Styrelseakademin mycket med attityd förändring 
och E menar att även andra organisationer så som banker, revisionsbyråer och 
riskkapitalbolag förespråkar ett aktivt styrelsearbete vilket kommer att vara bidragande 
faktorer för styrelsearbete i framtiden. F tror att kraven på externa ledamöter kommer att öka 
och att det kommer krävas utbildning för jobbet. Styrelseakademien genomför varje år ett 
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antal utbildningar där det störst antalet deltagare ej är personer de kan dela styrelsearbetet 
med framöver utan företagare som vill lära sig mer om hur arbetet bör bedrivas. F tror vidare 
att antalet kvinnliga ledamöter kommer att öka, dels beroende av att allt fler kvinnor är inne i 
den traditionella rekryteringsgången till styrelsejobb; chefsposition och därefter 
divisionschef/VD och att rekryteringen till ett syrelseuppdrag mer kommer att fokuseras på 
speciella kompetenser snarare än generellt managementkunnade (som VD position ger). 
Vidare tror F att vi kommer att få se avsevärt färre uppdrag/ledamot. I dagsläget ser han i 
pressen att vissa ledamöter i börsbolag har 10-15 uppdrag. Det är enligt F en omöjlig situation 
om man skall gör ett bra jobb.  
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4 Analys 
 

 detta avsnitt följer den analys som framkommit vid en kritisk granskning av rapportens 
teori och empiri. I analysen möts de två block som tidigare varit separerade i rapporten. 

Kapitlet avslutas med en del där vi som författare träder in med våra egna reflektioner som 
har uppkommit av det studera ämnet.  

4.1 Analys av styrelsens påverkan vid kreditgivningsprocessen 

När ett företag ansöker om kredit hos en kreditgivare så beskriver teorin ett generellt 
tillvägagångssätt; Ett företag lämnar in en kreditansökan som sedan ska behandlas. Banken 
gör en bedömning av företaget, vilket sedan leder till ett beslut. I bankens bedömning så 
analyserar man faktorer såsom företaget, risker, vilka säkerheter som kan ställas och andra 
bedömningsfaktorer. I vår undersökning fann vi att detta stämde generellt hållet, men 
arbetssättet var en faktor som skiljde bank X och Y åt. När bankerna har fått in en ansökan så 
är vägen till beslutet olika. Bank X börjar sin process genom att ett enskilt kontor skriver en 
rapport om bolaget. Detta beskriver bl.a. hur företaget ser ut och vilka människor som finns i 
bolaget. Sedan värderas underlaget av en kreditanalytiker eller en kreditdelegation beroende 
på kreditens storlek. Det brukar ta allt från en dag upp till tre veckor på bank X att behandla 
ett ärende. Medan i bank Ys verksamhet så är det kontoren som har all makt. Där kommer en 
ansökan in och behandlas av den bankman som tagit emot den. Analysen görs sedan av 
bankmannen, men en kontorschef eller ställföreträdande i slutändan får bevilja den. I denna 
verksamhet kan det hända att specialisthjälp kan behövas kallas in, det gäller främst vid större 
krediter eller liknande. Varje kontor har sin limit som ej får överskridas.  
 
Skillnaden är alltså att på bank X så arbetar den kundansvarige bankmannen med ett team 
runt omkring sig som stöttar kundrelationen inom olika delar. När det gäller krediter så har 
den kundansvarige flertalet kreditexperter att tillgå med omedelbar verkan vilket gör att denna 
inte behöver vara expert inom allt, utan kreditanalytikern är den som håller koll på gällande 
regler, lagstiftning och förändringar samt hjälper den kundansvarige att skriva 
beslutsunderlaget.   På bank Y så är det den kundansvarige som i de flesta fall fattar 
kreditbeslutet själv. Det finns experthjälp att tillgå, men det är inte den självklara vägen vid 
ett kreditbeslut på bank Y. Bank Xs arbetssätt innebär att fler beslutsfattare är inblandade 
naturligt och ansvaret delas i större utsträckning, medan det på bank Y läggs ett större ansvar 
på den kundansvarige vid kreditbeslut och särskilt bedömningen av bolaget. Det kan 
argumenteras för att vilket tillvägagångssätt som är det bästa vid kreditgivning, men här väljer 
vi bara att konstatera att skillnaden mellan bankerna är påtaglig.  
 
Enligt teorin är det vanligaste orsakerna till att företag ansöker om krediter; expansion, 
utveckling av verksamheten och nystart. Vår undersökning visar att bank X och Y upplever 
att checkkrediter och nystart är de vanligaste typerna av kredit för företag. Om man ser till de 
vanligaste kredittillfällena som nystart och checkkrediter i förhållande till rollen av kundens 
styrelse, så förstår vi av våra respondenter att vikten av styrelsen skiljer sig åt. Dessa 
kreditformer är dessutom i många fall lån utan säkerhet och då får bankerna värdera andra 
faktorer än klassiska säkerheter. Respondent A påstår att vid bedömning för checkkrediter är 
de kvantitativa faktorerna, som bolagens siffror och kreditbedömning i form av en upplysning 
på UC, de mest avgörande faktorerna. Respondenterna från bank X och Y menar att 
granskning av kundens styrelse därmed inte blir naturligt vid de flesta krediterna. 
 

I 
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Vid nystart anses styrelsen ha en mycket större betydelse då banken inte har lärt känna 
kunden ännu, vilket stämmer överens med figur 3 där ett nytt kreditförhållande med en ny 
företagsledning utgör en mycket stor risk för kreditgivaren. Vid ett sådant tillfälle menar 
bankrespondenterna att en kreditansökan tar mycket längre tid då granskningen är betydligt 
mer utförlig. I detta skede är det viktigt att den potentiella kunden lyckas få sin affärsidé 
förstådd annars är det möjligt att kunden blir nekad kredit på grund av att banken inte förstår 
affärsidén enligt respondent C. Tidigare undersökningar har även visat att relationer även 
påverkar kreditprocessen. Som C påpekar så har man på mindre orter bättre kännedom om 
sina kunder och bolagets styrelsemedlemmar, vilken kan anses göra bedömningen lättare. Här 
skulle det enligt respondenterna från Styrelseakademin vara ett plus för företaget om man 
hade välkänt seriösa externa ledamöter som backade upp företaget och gav nysatsningen en 
ökad legitimitet.  
 
Problematiken är påtaglig här då det framhävs att, som Svedin säger i teorin, att många 
kreditgivare är bättre på att värdera säkerheter än att värdera människor och dess affärsidéer. 
Vi kopplar detta till att bankerna använder sig av interna ratingsystem där man efter att ha sett 
över vissa faktorer, värderar kunden och prissätter krediten. Teorin menar att det oftast är 
företagaren som person som är avgörande för om företaget ska lyckas eller inte, vilket då vid 
nystart borde vara indirekt avgörande för kreditgivningen, men då bankerna ska summera upp 
värderingen i ett värde så förstår vi att det påverkar vikten av de kvalitativa faktorerna 
eftersom det är svårt att sätta en siffra på hur bra människorna bakom ett företag är. På bank X 
påpekar de att det finns ett problem med värdering av bolagets styrelse och efterlyser att det 
borde finnas en tydligare ram för hur bankerna kan värdera ett bolags styrelse i samband med 
kreditgivning. A menar att även om det är svårt att värdera så är det ändå så att när man sitter 
och värderar ett bolag så ser man aktivt styrelsearbete som en riskförsäkring, likt Zahra och 
Pearce i teoirn, men det syns dock inte i det material som presenteras vid kreditbeslut.  
 
Här kan tänkas att bankrespondenterna blir bakbundna av den lagstiftning som bankerna 
måste följa och som reglerar hur kreditgivningen ska gå till. Bankerna får endast bevilja en 
kredit om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra låneförbindelsen och att det finns 
säkerhet för lånet. När det då gäller kreditansökan från företag så blir det naturligt att man 
främst analyserar företagets finansiella information då bankerna måste ha något påtagligt 
underlag att visa på varför man beviljade respektive kredit. Faktorer som nyckeltal, 
årsredovisningar och bokslut är tydligare underlag än företagsledningen eller en bedömning 
av marknadens potential. Då det är mycket som är avgörande för ett företags framgång så 
uppfattar vi det på alla respondenter som att bolagsstyrelsen brukar komma i skym undan av 
siffrorna även om man teoretiskt borde värdera människorna högre än siffrorna.  
 
Vidare så skall bolagen enligt aktiebolagen ha en styrelse med en eller flera ledamöter som är 
insatta i bolagets ekonomiska situation. Sverige är ett småföretagarland och på bankerna 
påpekar de att det är vanligt förekommande att det oftast är okunniga familjemedlemmar som 
sitter med i styrelsen i ett bolag bara för att man måste ha någon ledamot enligt lag. 
Respondenterna från Styrelseakademin menar att detta i de flesta fall beror på kostnaderna för 
bolagen att ha externa ledamöter, men även att många företagare inte ser nyttan med att ha 
externa ledamöter som mentorer och bollplank. Dock visar tidigare undersökningar att det är 
viktigt att ha en aktiv styrelse då det har gett bättre förutsättningar för såväl stora som små 
bolag. Respondent E påpekar dessutom att han i praktiken har upplevt aktivt styrelsearbete 
som en fördel hos kreditgivaren.   
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Resultatet av vår egen empiriska undersökning visar att det kan hända att banken 
rekommenderar sina kunder att anlita externa ledamöter för att möta kundens aktuella behov. 
Det kan vara fall då bolaget börjar gå sämre och behöver hjälp med hur de ska fortsätta sin 
verksamhet, men det är även vanligt då bolagen växer och då dess tidigare kompetens inte är 
tillräcklig för att hantera den nya situationen som bolaget hamnar i. B menar att det är lika 
viktigt att ha en bra styrelse oavsett om man driver ett litet eller stort bolag, och att bankens 
arbetssätt för påverkan i styrelsearbetet är generellt men behovet är ofta större i större bolag. 
Båda bank X och bank Y har låtit berörda medarbetare ta kurser hos Styrelseakademin för att 
lära sig mer om aktivt styrelsearbete. Detta för att de upplever att det är viktigt att ha ett bra 
nätverk och en god kännedom på den lokala marknaden i styrelsefrågan. Men även för att lära 
sig vad tidigare undersökningar och teorin visar, nämligen att styrelsen kan ha olika roller på 
ett företag. 
 
Rollen som Styrelseakademin förespråkar är den stödjande resursfunktionen. I teorin läggs det 
en tyngre vikt vid agentrollen för en styrelse, nämligen att de främst övervakar aktieägarnas 
intresse.  E och F menar att syftet med att ha en aktiv styrelse är att den skall stödja och 
komplettera kunskap i företaget. Syftet är inte att den ska ersätta ledningen eller ge sig in i det 
dagliga arbetet. Utan det blir en stödfunktion genom att det alltid finns någon som kan rycka 
in för VDn i akuta situationer. Styrelsen ska även kunna fungera som ett bollplank där 
ledningen kan ventilera sina tankar, och ha en extern part som kan se företaget utifrån. De 
menar även att det kan komma att kosta företaget lön till styrelsemedlemmen, så tycker E och 
F att rätt externa ledamöter är ett billigt sätt att rekrytera behövd kompetens till bolaget. Dock 
förklarar de att ledamöterna bör gå på några möten och testa innan de blir ordinarie. Det blir 
på så sätt ett utmärkt tillfälle att se ifall personkemin stämmer och avgöra om ledamoten 
kommer tillföra något till bolaget. I praktiken uppfattas de främsta nackdelarna med externa 
styrelseledamöter vara kostnaden för bolaget samt är att någon annan får insyn i företaget.  
Det finns både i teorin och praktiken en förståelse för att det kan vara känsligt att dela 
företagshemligheter med ytterligare personer, då dessutom ofta en person utanför 
familjekretsen. Men som respondent B påpekar så kanske bolagen har större problem om de 
tar illa till sig vid rekommendationer om externa ledamöter. Även C’s tankar om att kraven på 
bolagens egen vilja till öppenhet kan påverkas i och med slopandet av revisionsplikt för 
mindre bolag, vilket ändå utgör den största delen av bankernas kundbas.  
 
Så vissa av våra respondenter tror alltså att kraven på bolagsstyrelsen och dess påverkan vid 
kreditgivning kommer att öka i framtiden. Men respondent A tror att det är föga troligt såvida 
man inte får en normering för hur man kvantitativt kan värdera en bolagsstyrelse. F påpekar 
att professionalismen i dagens aktiva styrelsearbete har ökat så om det fortsätter kanske det i 
framtiden kommer att ge ett extra plus praktiskt hos kreditgivaren. Mätproblemet återstår 
dock, samt att de vanliga bankerna i Sverige inte är ägare i sina kunders företag och därmed 
tar en passiv roll i hur bolagen sköter sig så länge de sköter sina kreditåtagande mot banken.  
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4.2 Egna reflektioner 

I första skedet blev vi blev förvånade då vi uppfattade att banken inte lade ner mer tid på att 
granska kundens styrelse. Detta då vi ändå upplever att styrelsen kan tillföra mycket i en 
verksamhet. Det uppfattades som att bankerna endast lade vikt vid styrelsen ifall företaget går 
dåligt. Därför ifrågasattes arbetet med bolagens styrelse även i de fall då företaget går bra. Det 
kan ju vara så att företaget undviker att hamna i fallgropar ifall de har en kompetent och 
kunnig styrelse. Efter hand skapades en djupare förståelse för de praktiska hinder som 
banktjänstemännen möter vid riskvärdering av bolagen. Av rent praktiska skäl är det enklare 
och tydligare att värdera ett bolags balansräkning än ett familjeföretags förhållanden, och 
relevansen för banken att värdera människorna visar sig vid de flesta krediter inte vara så stor. 
Uppfattningen vi har fått är alltså att så länge kunden sköter sina krediter behöver inte banken 
lägga sig i kundens affärer. Här kan diskuteras om inte bankerna skulle ta en aktivare roll, likt 
riskkapitalister, för att skapa en starkare relation samt bättre förutsättningar för sin kund. 
Dock är det säkert i de flesta fall så som A påpekade att man lägger större vikt vid bolagets 
styrelse än vad man själv tror och än vad som syns. Intuitionen går ju inte att hejda och 
banktjänstemän som fått en viss erfarenhet av krediter ”känner på sig” hur kreditbedömningen 
kommer att resultera och då har det ju omedvetet gjorts en värdering av dem som ansvarar för 
bolaget. Hos de flesta kunder är dessutom ägaren och styrelseledningen samma person vilket 
gör att intuition och relation blir ännu viktigare, särskilt om man värderar risk vid krediter.  
 
Ytterligare faktorer vi reflekterat över är att den tyngd som i teorin lades på agentteorin inte 
verkade existera på samma sätt i praktiken. Praktiskt är det fokus på styrelsens roll som 
resurs, och inte som agent till ägarna. Vid utgångsläget för denna uppsats hade vi känslan av 
att resultatet skulle hamna i agentteorin, men så blev inte fallet. Men om praktiken ser 
styrelsen som en resurs så kan man argumentera för att vikten av styrelsen borde vara större 
och nästan kunna räknas som en tillgång, det vill säga säkerhet. Sen är styrelsen inte att 
betrakta som ständig, utan den ändras i de flesta fall under åren allt eftersom ett bolags behov 
ändras, men om bankerna tar med styrelsen i beaktning vid varje årlig uppföljning så kan de 
ha koll på bolagets mer abstrakta tillgångar. Det kan även finnas en risk i att man inte ser 
styrelsens relationer som ett agentförhållande då det i hög grad kan påverka driften och de 
strategiska besluten för bolaget om ledningen enbart handlar efter att ägarna ska få 
avkastning.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att vår undersökning och analys inte tog oss dit vi förväntade 
oss, utan att vikten av styrelsen vid kreditgivning visade sig ha en mycket mer komplicerad 
roll än vad man vid första anblick kan tro. Men det har varit oerhört intressant att forska kring 
kreditgivning och styrelsearbete. Själva tror vi att styrelsen kommer spela en större roll för 
kreditgivningen. Både då upprepade finanskriser har visat sig att säkerhetsförlitning är 
opålitlig, samt att revisionsplikten har slopats vilket ställer högre krav på relationer och tillit. 
Dock tycker vi att det är synd att banksekretessen är så pass hård, vilket gör att resultatet av 
rapporten inte är det optimala. Vi upplevde ändå att våra respondenter gjorde deras bästa för 
att ge oss en sådan god information som möjligt. Från början var det tänkt att vi skulle försöka 
att sitta med vid ett flertal kundmöten som avsåg kreditgivning. Där vi själva skulle kunna 
urskilja mönster och se vilka punkter som analyserades samt för att kunna lyfta fram kundens 
synvinkel. Men då vi varit med på ett kundmöte fann vi att ingen av den informationen vi fick 
tillgång till kunde användas i rapportern. Även fast uppsatsen är helt anonym så kunde vi inte 
publicera den informationen så därför fick den empiriska undersökningen göras om. Det som 
drabbade oss i undersökningen är att banksektorn är oerhört kontrollerad och om det hindrade 
oss så mycket så förstår man att det även kan påverka bankernas eget arbete. 
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5 Avslutande slutsatser 
 

är presenterar vi de slutsatser som grundas på den tidigare gjorda analysen. 
Slutsatserna binder tillbaka till forskningsfrågan och utgör resultatet i denna rapport.  

Avslutningsvis ges även de uppslag vi funnit som blir våra förslag för fortsatt forskning. 

5.1 Slutsatser 

Den främsta slutsats vi kommit fram till är att det är de kvantitativa kraven som påverkar 
bankernas kreditbedömning mest. Detta för att de är reglerade enligt lag och i de flesta fall 
mer pålitliga, samt att till skillnad från kvalitativa data så är det påtagligt enklare att mäta och 
värdera. Vilken sorts kredit som söks är också avgörande för styrelsens påverkan. Är det ett 
nytt bolag så blir styrelsen, det vill säga människorna bakom bolaget, viktigare då det i 
nystartsskedet handlar om att starta en relation med banken. Vid nystart så finns dessutom 
inte kvantitativ data att tillgå utan det är mjuka parametrar som affärsidé och ledning som 
banken får värdera och avgöra om de vill inleda en relation. Ibland ges det intryck av att 
styrelsen hos ett aktiebolag endast är en pappersdrake, men bankerna hävdar att de lägger tid 
och värdering vid det och att det inte bara räcker ”att den finns på papper”. Så i praktiken 
uppfattar vi en konflikt mellan bankens intuition och inställningen till kvantitativ data som 
ändå visar på en vilja att lägga vikt vid bolagens styrelse, samt att det antagligen görs även om 
det inte syns. Detta kan vara lagstiftarens fel då lagen enbart värderar fasta säkerheter. Vill 
man öka vikten av styrelsearbetet vid kredit så måste man starta med att göra förändringar i 
lagboken för att kunna få resultat. 
 
Det är alltså indirekt en stor fördel att ha ett aktivt styrelsearbete med externa ledamöter som 
skapar legitimitet. Men ett bolag beviljas sällan krediter om de bara har abstrakta tillgångar, 
som tillexempel mycket kompetens och en aktiv styrelse, tillskillnad från att de kan beviljas 
krediter om de har enbart har tydliga materiella tillgångar som säkerhet. Det som i vår 
problemdiskussion efterfrågades av Magnus Lind, nämligen ökad relationsbanking, ser vi 
ingen ökning på i vår undersökning utan snarare att bankerna i dessa tider blir tuffare med 
säkerhetskraven.  
 
Avslutningsvis kan man alltså säga att denna uppsats visar att kundföretagens styrelse spelar 
en viktig roll och bankerna lägger en större vikt vid den än vad som faktiskt syns i 
beslutsunderlagen. Dock är den inte avgörande och tillräcklig för kreditbeslut. Om kunden 
sköter sitt kreditåtagande så lägger sig bankerna sällan i styrelsens utformning vid 
kreditgivning, men de kan göra det när det gäller kundens fortsatta verksamhet då banken vid 
vissa tillfällen anser det nödvändigt med en ändring i styrelsen. Slutsatsen av detta blir att 
företagens styrelse är definitivt mer än en pappersdrake, men den hamnar ofta i skymundan 
vid kreditgivning på grund av att kvantitativa data har företräde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 
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5.2 Förslag till vidare forskning 

Något intressant som vi stötte på under arbetets gång är att det visade sig att våra 
respondentbanker har olika tillvägagångssätt vid kreditgivning. Detta gör att man skulle 
kunna ifrågasätta vilket arbetssätt vid kreditgivning som är den bästa. Är det att ha ett team 
med specialister runt omkring sig eller är det bäst att fatta beslutet själv? Det skulle även 
kunna utvecklas till att gälla det generella sättet vid en kundrelation, och även motsatt 
inriktining – nämligen vad som är de bästa arbetsförhållandena för en bankman?  
 
Ett annat forskningsspår man skulle kunna ge sig in på är att jämföra riskkapitalisters aktivitet 
och påverkan i styrelsen med andra ägare och även bankernas. Riskkapitalister är kända för att 
vara mycket aktiva i styrelsen vilket är förståeligt så de gjort en investering med stor risk. Det 
man då kan ifrågasätta är om det är en fördel med så aktiva ägare och om andra intressenter 
borde ta efter riskkapitalisterna och engagera sig mer i sina investeringar? 
 
Vid prat om engagerade ägare som riskkapitalister så kunde forskare undersöka 
styrelsearbetet med utgångspunkt i agentteorin och dess praktiska konsekvenser. Då våra 
resultat inte var vad vi förväntade oss kanske det skulle blivit annorlunda om man utgick 
tydligare ifrån agentteorin och kopplade samman det med aktiviteten hos ägarna i bolagets 
beslutsfattande.  
 
Det största problemet som vår undersökning visade på är svårigheterna med att värdera mjuka 
parametrar som tillgångar. Detta är ett vedertaget problem när det gäller företagsekonomi, 
men en möjlighet är att skapa förslag på hur man kan använda det i olika situationer istället 
för ett enda generellt sätt. Vi ser tendenser på detta inom redovisningsområdet där forskning 
med immateriella tillgångar är omfattande och vi menar att man skulle kunna sprida detta 
även till kredit –och riskfrågor. Nödvändigtvis behöver inte värderingen ske på samma sätt så 
det vore intressant att undersöka konsekvenserna av hur man värderar immateriella tillgångar.  
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7 Bilaga, Intervjumall 
 
Utförda intervjuer: 
 
Respondent A: 
Utförd på bankkontor X den 22 april 2009, kl: 07.30  - 08.45 
 
Respondent B: 
Utförd hos kund  den 22 april 2009, kl: 11.00 – 13.00 
 
Respondent C: 
Utförd på bankkontor Y  den 27 april 2009, kl: 15.00-15.30 
 
Respondent D: 
Utförd på bankkontor Y den 13 maj 2009, kl: 16.00-17.00 
 
Respondent E: 
Utförd via mail den 12 maj 2009 
 
Respondent F: 
Utförd via mail den 20 maj 2009 
 
Intervjumall för respondent A-D 
 

1. Berätta lite om dig, och dina arbetsuppgifter. 
 
2. Hur länge har du arbetat med kreditgivning? 

 
3. Vad är det vanligaste orsaken till att företag vill låna pengar? 

 
4. Hur många kreditansökningar, från företag, får ni uppskattningsvis in varje år på 

kontoret i Borås? 
 

5. Har ”ratar” ni era bolag? Vilka är nyckelfaktorerna? 
 

6. Hur går kreditgivningsprocessen till?  
- Vilka behörigheter har kontoren vad det gäller limiter och kreditgivning? 
- Olika beslutssteg? 
- Vilken information används som beslutsunderlag? 
- Skiljer sig processen vid olika slags krediter? 

 
7. Vilken vikt läggs vid bolagets styrelse när de söker krediter? 
 
8. Vid vilka andra scenarion skulle det vara aktuellt att bolagens styrelse spelar stor roll 

ur bankens synpunkt? 
 

9. Hur har kreditgivningsprocessen ändrats under åren som varit? 
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- Har vikten av bolagsstyrelsen ökat? 
- Hur tror du det kan ändras i framtiden? (T.ex. med tanke på aktivt arbete ifrån 

Styrelseakademin, espira och dyl.) 
 
Intervjumall för respondent E & F 
 

1. Berätta om dig själv och din roll i styrelseakademin. 
 

2. När är det lämpligt för företag att anlita externa ledamöter? 
 

3. Vad anser du är fördelarna/nackdelarna för ett företag med att anlita externa 
styrelseledamöter? 

 
4. Arbetar du som extern ledamot? 

- Hur går arbetet till? 
- Hur delaktig är man i bolagets arbete?  
- Hur ofta är det möten? 
- Blir man inblandad i mer löpande ärenden än endast närvarande på mötena? 
- Vilken funktion uppfattar du att du fyller för det anlitande bolaget? 

 
5. Har ni märkt några trender just inom styrelsearbete? 

- Om tex. intresset har ökat från företager/kreditgivare? 
 

6. Vad tror du om externa ledamöter i framtiden? 
- Mer/mindre intresse?  
- Krav från kreditgivare?  
- Annan utformning på arbetet? 



 

 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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