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Svensk titel: Redovisningens roll i kreditgivningsprocessen 
 
Engelsk titel: The role of accounting in the credit assessment process 
 
Utgivningsår: 2014 
 
Författare: Hanna Tannerfors och Ronny Liu 
 
Handledare: Kjell Johansson 
 
Abstract 
 
In OECD-countries, 97 % of all businesses are small- and medium sized. The most common 
source of financing for this type of business is bank loans. The main source for the banks 
credit assessment process is the accounting information, which is available for the external 
stakeholders of the company. Another important factor in the process is owner’s competence 
and experience.  
 
The purpose of this essay is to examine and analyze the correlation between accounting, risk 
and credit assessment for existing small businesses in Sweden and to highlight the lending 
process in different banks as well as emphasize the differences. The research methodology in 
this paper is built on quality approach, which is based on interviews with business advisor 
from the five largest banks in Sweden. The following banks are Danske Bank, 
Handelsbanken, Nordea, SEB, and Swedbank Sjuhärad. The interviews were essentially of a 
structural character, but at the end of each interview, there has been room for an open 
dialogue. 
 
There are differences between how the banks assess the technical and social aspects in 
lending to small business. All the bank’s lending process contains analyze of the owner’s 
competence and accounting information. However, there are differences in what the banks 
think is the most important part in an annual report.  The majority of banks main focuses are 
on the income statement while Danske bank main focus is on the balance sheet in the lending 
process.  
 
The lending process to small business is in general standardized because of relative small size 
of the loans. However, the process can vary in the majority of the banks when they feel 
uncertain. Majority of the representatives from the different banks then feel that a more in-
depth analyzes of the company is needed in those cases. For example could the banks use 
credit information from UC or make a personal visit to the company. However, the 
representatives from SEB and Nordea do not visit the company before a lending decision is 
made. In small businesses, the owner is strongly associated with the business. Therefore, it is 
also important to make a personal assessment of the owner. The respondents also mentioned 
that securities are used frequently because the bank is not a venture capitalist and should not 
take as high risk as the owners.  
 
Our conclusion is that the banks assess the lending to small business by doing an overall 
assessment of the company and the owners characteristics. However, the accounting 
information is still a main part of the credit assessment and it would not be possible to grant a 
loan without the accounting information. There is also a correlation between risk and 
accounting because the banks seem risk-averse. Furthermore, the banks often require a 
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revised annual report and in almost every case they require a security. This study has 
contributed to show how the lending process for loans for small business looks today. It 
demonstrates how accounting information and the owner’s characteristics are analyzed and it 
points out the differences between the several of banks regarding the lending process for 
small business 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Accounting information, annual report, business advisor, credit assessment 
process, lending process, revised, small business 
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Sammanfattning  
 
I OECD-länderna är 97 % av alla företag små eller medelstora företag. Den vanligaste källan 
till finansiering för denna typ av företag är banklån. Redovisningsinformationen är den 
huvudsakliga källan i bankers kreditgivningsprocess, det är också den informationen som är 
tillgänglig till företagets externa intressenter. Även mjukdata i form av ägarens kompetens 
och erfarenhet är av vikt vid kreditgivningsprocess för småföretag.  
 
Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera relationen mellan redovisning, risk och 
bankernas kreditgivning till småföretag i Sverige samt att belysa kreditgivningsprocessen i 
olika banker och betona dess skillnader. För att kunna undersöka sambandet har en kvalitativ 
metod använts i form av intervjuer med företagsrådgivare som arbetar vid de fem största 
bankerna i Sverige. De fem bankerna är, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB samt 
Swedbank Sjuhärad. Intervjuerna var i grunden av en strukturerad karaktär men vid slutet av 
varje intervju har det funnits utrymme för en öppen dialog.  
 
Det finns skillnader mellan hur de olika bankerna bedömer de tekniska och sociala aspekterna 
vid kreditgivning till småföretag. Alla bankers kreditgivningsprocess innehåller både analys 
av ägarens kompetens och redovisningsinformation. Det finns dock skillnader gällande vad 
som är av mest vikt. Majoriteten av bankerna är resultaträkningsorienterade men Danske 
Bank sticker ut då de istället är balansräkningsorienterade och anser att balansräkningen är av 
mest vikt vid en kreditgivningsprocess. Av de resultaträkningsorienterade anses kassaflödet 
vara viktigast då det påvisar betalningsförmågan.  
 
Generellt sätt är en kreditgivningsprocess till småföretag standardiserad eftersom lånen inte 
gäller speciellt höga belopp. Processen kan dock skilja sig åt och det gör den hos majoriteten 
av bankerna när låntagaren uppfattas osäker. Majoriteten av företrädarna vid de olika 
bankerna menar att de då går in och gör en djupare analys av företaget innan beslut om lån 
kan fattas. Till exempel kan en kreditupplysning från UC krävas eller ett besök hos företaget i 
dess verksamhet, även en djupare analys av företagets räkenskaper kan fordras. En skillnad är 
att företrädare vid SEB eller Nordea inte besöker sina företagskunder i deras verksamhet 
innan lån beviljas. Hos småföretag är ägaren starkt förknippad med företaget och därför anser 
företagsrådgivarna att en personlig bedömning av företagaren är nog så viktigt. I många fall 
har respondenterna även diskuterat att säkerheter frekvent används och det har även nämnts 
att banken inte är en riskfinansiär och därför inte heller tar en lika stor risk som en sådan 
finansiär. 
 
Vår slutsats är således att företagsrådgivarna bedömer kreditgivningen genom en 
helhetsbedömning av både företagets årsredovisning men också med hjälp av ägarens 
personliga karaktär. Men redovisningen är ändå en viktig del i bedömningen och en beviljning 
av lån skulle inte bli möjlig utan en genomgång av redovisningsinformation. Det finns en 
relation mellan risk och redovisning då bankerna synes vara riskaverta och gärna ser att 
årsredovisningen är reviderad och att de utan undantag använder sig av säkerhet vid lån. 
Studien har bidragit med att redovisa hur en kreditgivningsprocess vid lån till småföretag ser 
ut idag. Den påvisar hur redovisningsinformation och ägarens egenskaper analyseras samt 
pekar på skillnaderna mellan de olika bankerna gällande kreditgivningsprocessen till 
småföretag.  
 
Nyckelord: Företagsrådgivare, kreditbedömningsprocess, kreditgivning, 
redovisningsinformation, reviderad, småföretag, årsredovisning 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I och med tidigare skandaler i stora multinationella företag såsom Worldcom, Enron och Tyco, 
där bokföringen missköttes och manipulerades av ledningen för att missleda kreditgivare, 
skapades ett behov av en hållbar kreditriskbedömning (Sreekantha & Kulkarni 2010, s. 57). 
Riskkapitalindustrin har blivit en allt mer vanlig källa vid lån till småföretag under de senaste åren 
(Ueda 2004, s. 601). Enligt Ueda (2004, s. 601) så håller lånen från riskkapitalister i USA på att 
överstiga summan av banklån till småföretag. Fördelen med finansiering genom riskkapitalister är 
att dessa förstår småföretagens verksamhet bättre än banktjänstemän (Ueda, 2004, s. 601). Trots 
detta menar Bruns, Holland, Sheperd och Wiklund (2008, s. 485) att banker är den vanligaste 
källan till finansiering gällande små och medelstora företag och att 50 % av kapitalstrukturen i 
dessa företag består av skulder. 
 
Altman och Sabato (2007, s. 332) menar att små och medelstora företag är grunden till ekonomin i 
många länder och att 97 % av det totala antalet företag i OECD-länderna består av denna typ av 
företag. Små och medelstora företag kan på grund av sin enkla struktur snabbt reagera på ändrade 
ekonomiska förutsättningar och bemöta kunders enskilda behov, dock kan dessa företag lika 
snabbt nå framgång som de kan misslyckas (Altman och Sabato 2007, s. 332). Ser man till denna 
typ av företag ur ett kreditriskperspektiv skiljer sig dessa åt från stora företag. Altman och Sabato 
(2007, s. 332) poängterar att en skillnad är att det är svårare med jämförelsen av små och 
medelstora företags tillgångar sinsemellan än det är vid en jämförelse av större företag. 
   
Redovisningsinformationen syftar inte enbart till interna intressenter utan även till externa 
intressenter, såsom investerare och kreditgivare (Svensson 2003, s. 1). Vid kreditbedömning 
gällande banklån utgår långivarna från redovisningsinformation men även en personlig 
bedömning och marknadens karaktär är av vikt (Svensson 2003, s. 1). Under år 2010 avskaffades 
revisionsplikten för småföretag (SOU 2008:32, s. 14). Enligt 9 Kap. 1 § ABL har småföretag i 
Sverige möjlighet att välja bort sin revisor om företagen inte uppfyller minst två av tre följande 
gränsvärden: mer än 1.5 miljoner kronor i balansomslutning, högst 3 miljoner kronor i 
nettoomsättning eller högst tre anställda. Förslaget har lett till att cirka 310 000 småföretag 
befriats från revisorstvånget (SOU 2008:32, s. 23). Reviderad redovisningsinformation syftar 
bland annat till att kvalitetssäkra företagets ekonomiska information till företagets externa 
intressenter. Revisorn granskar företagets årsbokslut, bokföring och företagsledningens 
förvaltning (9 Kap. 3 § ABL). Efter granskningen rapporterar revisorn slutsatserna årligen i form 
av en revisionsberättelse som lämnas till bolagsstämman (9 Kap. 5 § ABL ). 
 
Det finns inte enbart en modell gällande hur kreditbedömning sker utan det finns flera modeller 
över hur en sådan bedömning kan gå till. De flesta långivarna använder sig av sina egna modeller 
när det kommer till beviljandet av lån (Zhu och Wang 2008, s. 511). Sreekantha och Kulkarni 
(2010, s. 57) poängterar att det inte är hållbart med användningen av ett manuellt 
utvärderingssystem när det kommer till riskutvärdering vid lån. Anledningen är att kostnaderna 
för en kvalificerad och erfaren kreditbedömare överstiger nyttan. När en kreditbedömning görs är 
det egentligen två bedömningar, i den första bedömningen granskas företagets framtida intjänings- 
och betalningsförmåga (Svensson 2003, s. 12). Enligt Svensson (2003, s. 12) hämtar långivaren 
information från olika källor för att bedöma och minimera riskerna. I den andra bedömningen 
fokuserar man på företagets framtida realisationsvärde genom att värdera företagets tillgångar till 
marknadsvärde (Svensson 2003, s. 12). 
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1.2 Problemdiskussion 
På grund av den avtalsfrihet som råder i Sverige är det upp till var och en huruvida personen eller 
företaget i fråga väljer att handla med ett företag som inte använder sig av en revisor (SOU 
2008:32, s. 13). Det innebär också att det är upp till varje företag att själva välja hur de 
kompenserar sig om avsaknaden av revisor leder till en högre risk. Kompensationen kan bestå av 
exempelvis kortare kredittid eller högre ränta än för ett bolag som använder sig av revisor (SOU 
2008:32, s. 19 ). Bruns och Fletcher (2008, s. 171) menar att småföretag måste förstå vikten av 
hur kreditgivare tänker och hur processen vid utlåning ser ut. Detta för att skapa en förståelse för 
vilka faktorer som ökar chansen till lån och även förståelse för vilka faktorer som kan ge bättre 
kreditvillkor och på så sätt sänka kostnaderna (Bruns och Fletcher, 2008, s. 171). I USA har det 
skett en förändring gällande beviljandet av lån till småföretag (Berger och Black 2010, s. 726). 
 De menar att bankerna har blivit mindre strikta och fokuserar deras kreditriskbedömning på 
ägarens privata kreditvärdighet snarare än företagets. 
 
Chefer i små och medelstora företag väljer inte alltid det lånealternativet med den lägsta 
räntekostnaden, utan företagen har en egen rangordning gällande finansieringskällor (Berggren, 
Olofsson och Silver 2000, s. 235). Berggren, Olofsson och Silver (2000, s. 235) menar att stora 
företag går efter Pecking order teorin, vilket betyder att företag i första hand föredrar internt 
upparbetat kapital framför banklån och externt ägarkapital. Vidare menar Berggren, Olofsson och 
Silver (2000, ss. 235-236) att även små och medelstora företag i Sverige går efter denna teori när 
det gäller sökandet efter kapital. Banklån är dock den viktigaste externa källan för finansiering för 
små och medelstora företag i Sverige och det är oftast denna typ av företag som har svårast att få 
lån beviljade (Bruns och Fletcher 2008, s. 171). Berggren, Olofsson och Silver (2000, s. 233) 
diskuterar även betydelsen av asymmetrisk information i små och medelstora företag och hur den 
asymmetriska informationen präglar relationen mellan företagens finansiärer. I små och 
medelstora företag har de externa intressenterna mindre information tillgänglig än 
företagsledarna.  Asymmetrisk informationsfördelning mellan långivare och företagen orsakar 
därför problem i kreditbedömningen (Svensson 2003, s. 1). Även Bruns och Fletcher (2008, s. 
173) hävdar att förekomsten av asymmetrisk information kan leda till en svårighet att få in nytt 
kapital. De menar också att problemet med finansiering inte ligger i företagets storlek utan 
problemet ligger i att de är privatägda och ägarstyrda, vilket i sin tur skapar en omöjlighet att 
utfärda nya aktier och på så sätt få in nytt kapital. 
 
Sian och Roberts (2009, s. 290) syftar till att det är allmänt erkänt i Storbritannien att 
redovisningsstandarder är anpassade till större företag och att redovisningsinformationen således 
är viktig för de externa intressenterna. Vidare anser de att redovisningsstandarderna inte alltid är 
lämpliga för små och medelstora företag, där redovisningsinformationen istället är inriktad till en 
annan grupp av användare med andra behov. Det finns en tendens för småföretag att sträva efter 
överlevnad och stabilitet över resultatmaximering och tillväxt (Sian och Roberts 2009, s. 290). 
Collis och Jarvis (2002, s. 100) menar att små ägarledda företag inte alltid väljer att anlita en 
revisor utan de anser istället sig ha tillräckligt god redovisningskunskap för att säkerställa 
företagets redovisningsinformation. Collis och Jarvis (2002, s. 100) menar också att det kan vara 
en nackdel eftersom ägarna i många fall inte har kunskapen eller erfarenhet inom redovisning. 
 
Vid beviljande av lån menar Bruns et al. (2008, s. 486) att banker ser till att skaffa mer 
information om företaget i fråga innan lånet går i lås och de anser att en svårighet med mindre 
företag är deras avsaknad av historiska transaktioner och formella kontrollsystem. Bruns et al. 
(2008, s. 485) anser att mindre företag kan uppleva det svårt att få banklån beviljat och således 
skapas också svårigheter för denna typ av företag gällande expansion. Forskningen kring 
småföretagarnas finansieringsmöjligheter i Sverige har visat sig innehålla brister och låneinstitut 
har kritiserats på grund av att de uppvisar ett riskavert beteende (Landström, 2003, s. 7). 
Landström (2003, s. 7) menar att detta beteende uppstår när det kommer till finansiering i tidiga 
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faser eller innovativa projekt. Bruns och Fletcher (2008, s. 172) poängterar att fokus i Sverige 
snarare ligger på hur stort lånet är och inte hur stort företaget är i förhållande till lånet. 
 
Tekniska aspekter såsom årsredovisningen och dess innehåll är av vikt vid bedömning av 
kreditbeviljning, dock handlar det också om att läsa mellan raderna och genom det skapa egna 
bedömningar (Precht, 2007, s. 7). Det krävs också att materialet i årsredovisningen går att göra 
jämförbart och att en kreditbedömare exempelvis kan se hur olika poster bokförts inom företaget i 
fråga (Precht, 2007, s. 7). Även sociala aspekter är av vikt vid kreditbedömning, bland annat pekar 
Landström (2003, s. 67) på dessa aspekter, då han anser att småföretag inte innehar en objektiv 
redovisningsinformation och således är det sociala av mer vikt. Då bankerna ständigt konkurrerar 
med varandra och anpassar sig till marknaden är det aktuellt att undersöka hur 
kreditgivningsprocessen vid lån till småföretag förhåller sig. En annan anledning till att det är 
aktuellt är för att banklån är den vanligaste finansieringskällan för små och medelstora företag och 
dessa företag utgör majoriteten av alla företag. Vår studie ska bidra med att urskilja vilka aspekter 
som är viktiga vid en kreditgivningsprocess, både sociala och tekniska aspekter samt undersöka 
huruvida dessa aspekter skiljer sig åt mellan de olika bankerna.  

1.3 Framställning av studiens forskningsfrågor 
• Hur bedömer bankerna kreditgivning för småföretag? 
• Vilken roll spelar redovisningen i kreditbedömningen? 
• Vad finns det för relation mellan risk och redovisning? 

1.4 Syfte 
Syftet med vår undersökning är att analysera relationen mellan redovisning, risk och kreditgivning 
för befintliga småföretag i Sverige samt att belysa kreditgivningsprocessen i olika banker och 
betona dess skillnader.  

1.5 Avgränsningar 
Denna uppsats är avgränsad till att analysera kreditgivningsprocessen avseende småföretag i 
Sverige men även undersöka hur banker förhåller sig till risk. Med småföretag avser vi mindre 
aktiebolag utan revisionsplikt. Skälet till den valda avgränsningen är att dessa företag utgör 
majoriteten av alla företag i Sverige. Vi har även valt att inte se till nystartade företag i vår 
uppsats utan enbart befintliga företags finansieringssituation. Dessutom har vi enbart undersökt 
banker som finansieringskälla och valt att frångå övriga finansieringskällor.  

1.6 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen disponeras i fortsättning på följande sätt. I kapitel två behandlas forskningsansats, 
undersökningsansats, urval samt kritik till både den valda metoden och källorna som använts 
under uppsatsskrivandet. I kapitel behandlas teorier kring det valda ämnet. Den teoretiska 
referensramen berör, redovisning, revision, lån, kreditprocess, agentteorin och Pecking order 
teorin. Kapitel fyra består av empirin i form av intervjuer med representanter för de fem största 
bankerna i Sverige. Under kapitel fem följer en analys av den insamlade empirin som är kopplad 
till den teoretiska referensramen. Analysen i kapitel fem har sedan mynnat ut i en slutsats som 
presenteras i kapitel sex. I kapitel sex presenteras även förslag till vidare forskning. Under kapitel 
sju som är uppsatsens sista kapitel följer en analys av egna reflektioner inom ämnet. 
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2 Metod 

2.1 Inledning 
I detta kapitel redogörs för vilken forskningsansats som studien bygger på. Det följs av 
undersökningsansatsen i studien. Efter det presenteras datainsamlingsmetod och urval. Sist i 
kapitlet beskrivs kritik till undersökningen och tillförlitligheten hos de intervjuade 
företagsrådgivarna utvärderas.  

2.2 Forskningsansats  
Enligt Patel och Davidson (2003, s. 23) vill forskaren ge en så korrekt kunskap om 
verkligheten som möjligt genom att utveckla teorier som kan relateras till verkligheten, som 
underlag för teoribyggandet kan forskare använda sig av data. Underlaget benämns enligt 
Patel och Davidson (2003, s. 23) för “empiri”. Det centrala problemet inom vetenskapligt 
arbete är hur teori och verklighet skall relateras till varandra (Patel & Davidson 2003, s. 23). 
Tillvägagångssättet som används för att få en bild av och kartlägga verkligheten namnger 
Jacobsen (2011, s. 34) som metodik. Vidare menar han att metodikens första problem handlar 
om vilken strategi som är bäst avsedd för att få en bild av verkligheten. Jacobsen (2011, ss. 
34-35) presenterar där två olika strategier. Den ena är den deduktiva ansatsen och den andra 
är den induktiva ansatsen. Patel och Davidson (2003, s. 23) presenterar i sin tur ytterligare en 
strategi, vilken de benämner den abduktiva ansatsen.  
 
Den deduktiva ansatsen handlar om att utifrån generalisering dra slutsatser om enskilda 
händelser (Andersen 1998, ss. 29-30). Jacobsen (2011, s. 34) benämner detta att gå från teori 
till empiri. Med det avses att först skaffa sig vissa förväntningar över hur verkligheten ser ut 
och först efter det samla in data för att se om det stämmer överens (Jacobsen 2011, s. 34). I 
motsats till den deduktiva ansatsen menar Andersen (1998, s. 30) att den induktiva strategin 
handlar om upptäckt. Jacobsen (2011, s. 35) poängterar att idealet vid en induktiv ansats är 
om forskare går ut och undersöker något utan att ha förutfattade meningar om det som skall 
samlas in. Efter insamlingen av data systematiseras den och tanken med denna ansats menar 
Jacobsen (2011, s. 35) är att den återger en så korrekt bild som möjligt av verkligheten.  
 
Patel och Davidson (2003, s. 24) menar att abduktion är den tredje ansatsen och är en 
kombination av induktion och deduktion. I en abduktiv ansats är det första steget att utifrån en 
enskild händelse dra slutsatser om fallet, detta kännetecknas av att vara induktivt (Patel & 
Davidson 2003, s. 24). I nästa steg dras slutsatser från teori om enskilda fall, detta 
kännetecknas av att vara deduktivt (Patel & Davidson 2003, s. 24).  
 
Deduktiv ansats har använts vid vår undersökning. Anledningen till att vi anser att en 
deduktiv ansats har använts är på grund av att vi först fördjupade oss inom lån och långivning 
till småföretag i form av olika teoretiska resonemang. Genom teorin skapade vi oss en 
uppfattning kring ämnet innan undersökningen genomfördes och empiri samlades in. Således 
har undersökningens väg gått från teori till empiri (Jacobsen 2011, s. 34).  

2.3 Undersökningsansats  
Både kvalitativa och kvantitativa ansatser har använts historiskt sätt, dock etablerades den 
kvantitativa ansatsen före den kvalitativa ansatsen men numera används båda ansatserna 
(Cuadra 2012, ss. 244-245). Enligt Patel och Davidsson (2003, s. 14) så är syftet med 
forskningen hur man väljer att generera, bearbeta och analysera den information som är 
insamlad. Vid val av undersökningsansats handlar det inte enbart om att välja en kvalitativ 
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eller kvantitativ metod, utan först måste en reflektion ske över det som skall studeras (Fejes & 
Thornberg 2009, s. 18).  
 
Vid användningen av en kvalitativ metod beskrivs verkligheten genom ord, vilket innebär att 
data består av exempelvis inspelningar av intervjuer vilka i sin tur inte har analyserats genom 
statistiska metoder (Fejes & Thornberg 2009, s. 19). Patel och Davidsson (2003, s. 14) 
benämner de ord som samlas in genom en kvalitativ forskningsmetod för “mjukdata”. 
Kvantitativ metod består istället av sifferdata eller termer som motsvarar siffror (Ejvegård 
1996, s. 34). Ejvegård (1996, s. 34) anser att kvantifieringen inte behöver vara numerisk men 
att den vanligtvis är det. Kvantitativt bearbetad information används ofta i statistiska 
sammanhang och benämns i motsats till den kvalitativa metodens “mjukdata” för “hårddata” 
(Patel & Davidson 2003, s. 14).  
 
Det finns en risk att uppfatta metoderna som två olika regelverk, där ett val måste göras 
mellan kvalitativ metod och kvantitativ metod (Cuadra 2012, s. 28). Fejes och Thornberg 
(2009, s. 19) menar att det vuxit fram en inriktning där de både metoderna kombineras. 
Vidare menar Fejes och Thornberg (2009, s. 19) också att ett kombinerat tillvägagångssätt kan 
leda till en djupare förståelse för det som studerats.  
 
När det gäller vårt val av undersökningsansats reflekterade vi först över vilken metod som är 
mest lämpad gällande vår problemformulering. Valet föll då på en kvalitativ ansats. 
Anledningen till det är att problemformuleringen kräver mer djupare analys och fler 
förklaringar i ord eftersom varje delfråga i problemformuleringen kräver en förklaring som en 
kvantitativ ansats inte kan ge svar på. Sifferdata i form av statistik vid en kvantitativ ansats 
kan inte besvara det utan det är ”mjukdata” som skapar en förståelse av 
kreditbeviljningsprocessen och underlag för att kunna besvara problemformuleringen.  

2.4 Datainsamling 
För att kunna besvara en frågeställning finns det olika tekniker som kan användas vid 
insamling av information (Patel & Davidson 2003, s. 63). Befintliga dokument, test, prov, 
olika former av självrapportering, attitydskalor, observationer samt intervjuer och enkäter är 
alla bra sätt att samla information (Patel & Davidson 2003, s. 63). Enligt Patel och Davidson 
(2003, s. 63) går det inte att avgöra vilken teknik som är bättre eller sämre utan vilken teknik 
som används beror på den tid och budget som står till forskarens disposition. 
 
Forskare skiljer mellan två olika typer av data, den ena benämns primärdata och den andra 
benämns sekundärdata (Halvorsen 1992, s. 72). Halvorsen (1992, s. 72) presenterar 
primärdata som ny data forskare samlar in genom en datainsamlingsmetod. Primärdata samlas 
in genom att exempelvis använda metoderna: intervju eller frågeformulär (Jacobsen 2011, s. 
152). Jacobsen (2011, s. 152) menar således att primärdata samlas in direkt från källan. 
Sekundärdata i sin tur består av data som samlats in av någon annan, vilket också kan 
innebära att informationen samlats in i annat syfte än det som forskaren vill kartlägga 
(Jacobsen 2011, s. 153). Halvorsen (1992, s. 72) menar istället att sekundärdata består av tre 
olika typer av data: processdata, bokföringsdata och forskningsdata. Halvorsen (1992, s. 73) 
menar att processdata uppstår genom aktiviteter i samhället, exempel på dessa aktiviteter är 
tidningsartiklar, olika politiska debatter och brev. Bokföringsdata består av årsredovisningar 
och olika offentliga register. Slutligen menar Halvorsen (1992, s. 73) att forskningsdata består 
av data som är insamlad av andra forskare.  
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Vid insamling av datamaterial använde vi oss av primärdata som består av material från 
intervjuer med företagsrådgivare från fem olika banker. Intervjuerna var i grunden av 
strukturerad karaktär men det gavs utrymme för en öppen dialog efter varje fråga och i slutet 
av varje intervju. Fyra av dessa intervjuer skedde genom personlig intervju medan en av 
intervjuerna skedde via telefonintervju, på grund av tidsbrist hos en företrädare vid en av 
bankerna. Trots att intervjuerna i grunden var av strukturerad karaktär kändes mötet inte 
formellt, frågorna flöt på och respondenterna hade en bra dialog med oss. Vi märkte inte 
heller av någon intervjueffekt i form av att vår personliga närvaro påverkade utfallet av 
intervjuerna (Jacobsen 2011, s. 162). Anledningen till det var att vi hade möjlighet att jämföra 
utfallet då vi både genomförde telefonintervju och personliga intervjuer.  

2.5 Urval 
I undersökningar går det sällan att undersöka allt man vill, utan det handlar om att man i en 
undersökning behöver göra ett urval (Jacobsen 2011, s. 195). Anledningen till att urval måste 
genomföras är att det i annat fall skulle bli både kostsamt och tidskrävande om en hel 
population skulle undersökas (Halvorsen 1992, s. 95). Jacobsen (2011, s. 196) menar att det 
vid en kvalitativ metod inte går att undersöka speciellt många personer och att en övre gräns 
måste sättas. Det krävs en övre gräns vid en sådan forskningsmetod eftersom varje intervju 
kräver mycket tid, för att fakta som samlas in skall analyseras och för att den är rik på detaljer 
och upplysningar (Jacobsen 2011, s. 196).  
 
Halvorsen (1992, s. 99) menar att det är viktigt när man gör urval att redan på förhand ha 
bestämda urvalsprocedurer eftersom det annars kan leda till att urvalet styrs av förutfattade 
meningar. Jacobsen (2011, ss. 197-198) går igenom tre olika steg när det handlar om att välja 
ett urval. Först menar han att man skaffar sig en överblick över alla som skulle kunna 
undersökas om man kunde tillgå obegränsat med resurser och tid. Nästa steg är att dela in 
populationen i undergrupper och det sista steget handlar om att välja olika kriterier för urval 
av respondenterna (Jacobsen 2011, s. 198).  
 
Vid urval av respondenter kan det ske genom slumpmässigt urval, det vill säga att hela 
populationen som skall undersökas finns på listor och sedan väljs några av dessa 
slumpmässigt ut (Jacobsen 2011, s. 199). Ett annat sätt är genom bredd och variation. Då 
delas respondenterna först upp i olika grupper och sedan dras ett urval slumpmässigt ur dessa 
undergrupper (Jacobsen 2011, s. 199). Jacobsen (2011, s. 200) menar att ett tredje sätt är att 
själva välja vilka respondenter som skall intervjuas, det kan handla om att välja ut personer 
med en viss spetskunskap eller personer som är villiga att lämna uppgifter. Halvorsen (1992, 
s. 99) benämner den typen av urval för ett strategiskt urval. Han anser denna metod vara 
användbar vid situationer där det krävs ett litet urval. Ett fjärde sätt som presenteras enligt 
Jacobsen (2011, s. 201) är den så kallade “snöbollsmetoden”, som innebär en flexibilitet 
under processen. Ett exempel är att en person intervjuas och att denna person i sin tur ger tips 
på övriga personer att intervjua (Halvorsen 1992, s. 102). Detta fortsätter även i nästa intervju 
och på så sätt rullar “snöbollen”. Dock skall det kommas ihåg att det är tidskrävande eftersom 
det också krävs noga analys efter varje intervju (Jacobsen 2011, s. 201). Jacobsen (2011, s. 
201) är också öppen för en kombination av olika urvalsmetoder för att få fram den metod som 
är mest lämpad till det som skall undersökas. Ett knep vid urvalsvalet menar Jacobsen (2011, 
s. 202) är att det kan vara fördelaktigt att gå tillbaka till sin problemformulering för att se om 
den pekar mot en speciell typ av urval. Att sedan dra slutsatser utifrån ett urval eller stickprov 
benämns ”inferens” (Andersen 1998, s. 121).  
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När det handlade om vilket urval som var aktuellt för vår uppsats gick vi igenom några av de 
steg som Jacobsen (2011, ss. 197-198) presenterar. Först skaffade vi oss en överblick över 
vilka som skulle kunna undersökas. Därefter delade vi in bankerna i undergrupper, beroende 
på vilka som lånade ut till företagskunder. Sista steget blev inte aktuellt för oss eftersom de 
endast återstod ett fåtal banker vid steg två. Urvalet kan även kallas strategiskt urval, 
anledningen till det är att vi fick välja ut de banker som var inom uppsatsens avgränsningar 
(Halvorsen 1992, s. 99).  

2.6 Kritik till metoden och forskningsetik 
Vid insamling av data pekar Jacobsen (2011, s. 21) på två krav som bör vara uppfyllda. Dessa 
är validitet och reliabilitet. Validitet betyder att det som mäts är giltigt och relevant, det vill 
säga att det som mäts är det som önskas mätas (Jacobsen 2011, s. 21). Jacobsen (2011, s. 21) 
poängterar också att validitet kan delas in i två olika typer, intern giltighet och extern 
giltighet. Med intern giltighet avses om vi mäter det vi tror oss mäta och med extern giltighet 
avses om ett utfall kan generaliseras till att gälla vid fler tidpunkter än enbart den undersökta 
tidpunkten (Jacobsen 2011, ss. 21-22). Med reliabilitet avses att det som mäts skall vara 
tillförlitligt och trovärdigt (Jacobsen 2011, s. 21). Jacobsen (2011, s. 22) menar att 
undersökningen således måste vara genomförd på ett tillförlitligt sätt och inte innehålla 
mätfel. Han menar att undersökningen har hög tillförlitlighet om samma undersökning 
genomförs två gånger och får samma utfall. Jacobsen (2011, s. 37) menar också på att den 
ideala undersökningen uppnår replicerbarhet. Med replicerbarhet avses att två olika forskare 
uppnår samma forskningsresultat av samma undersökning (Jacobsen 2011, s. 37). Han menar 
också att det finns forskningseffekter och det innebär att forskaren påverkar undersökningen 
och således även resultatet av undersökningen. Nästan all typ av forskning innebär någon typ 
av kontakt mellan forskare och forskningsobjektet (Jacobsen 2011, s. 37). Dock menar han 
också att avståndet mellan forskare och forskningsobjekt också kan skapa ett sämre utfall. Det 
kan förhindra ett djup i undersökningen där forskaren går in i relation med forskningsobjektet 
(Jacobsen 2011, s. 37).  
 
En hög reliabilitet vid en kvalitativ undersökning är svårt eftersom det i princip är omöjligt att 
få exakt samma utfall på två likadana undersökningar. Anledningen till det är att det handlar 
om interaktion mellan människor och dess ord. Istället kan vi se till validiteten på den 
genomförda undersökningen. Detsamma gäller replicerbarheten, men vi har arbetat med att 
förbättra den genom att intervjua banktjänstemän vi inte har någon tidigare relation till. 
Exempelvis har vi avstått från att intervjua våra egna banktjänstemän.  
 
Innan intervjuerna skedde skickade vi frågorna till företagsrådgivarna så att de var förberedda 
och medvetna om vilka frågor som skulle ställas. Detta för att vi skulle få ut så mycket 
information som möjligt från intervjun och att de skulle känna sig trygga med frågorna. Under 
intervjuerna har vi antecknat det som diskuterats, sedan har vi transkriberat materialet. I ett 
sista steg för att öka tillförlitligheten ytterligare har vi dessutom skickat det transkriberade 
materialet till de intervjuade personerna för att få det godkänt. I och med att vi skickade ut de 
transkriberade materialet handlade det också om forskningsetik, då vi ville veta att vi 
uppfattat svaren på rätt sätt. I samband med att vi mejlade ut det transkriberade materialet gav 
vi också respondenterna utrymme till att ändra och korrigera det vi skrivit. Dessutom har vi 
frågat respondenterna om de godkänner att vi namnger dem i vår studie.  

2.7 Källkritik 
Källkritik handlar om att granska tillförlitligheten hos de källor man använder sig av 
(Ejvegård 1996, s. 59). Det är extra viktigt att bedöma trovärdigheten när enkäter och 
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intervjuer används som information till studien men även tryckt material granskas (Ejvegård 
1996, s. 59). Enligt Ejvegård (1996, s. 59) ska källkritiken ske utifrån två principer. Dessa två 
principer är saklighetssynpunkt och objektivitetssynpunkt. Med saklighet avses att författaren 
måste kontrollera så att den information som samlats in är sann och riktig. Med objektivitet 
menas att författaren alltid är skyldig att sträva efter att vara objektiv (Ejvegård 1996, s. 17).  
 
Ur saklighetssynpunkt kan det antas att de muntliga uppgifter vi samlade in är sanna och 
riktiga, eftersom de vi intervjuade har arbetat många år inom banksektorn och med 
kreditgivning till företag. Alla de intervjuade hade dessutom någon form av chefspost inom 
respektive bank. Svaren vi fått in är behandlade på ett objektivt sätt utan att favorisera någon 
av bankerna, även om vissa av bankerna var mer öppna i sina svar än andra. Det var också 
samma frågor vi ställde till de olika bankerna och även följdfrågorna var desamma. 
 
Gällande det tryckta materialet som använts består det av: tryckta källor i form av litteratur, 
regelverk i form av lagtext, offentliga handlingar, vetenskapliga artiklar och information från 
företags hemsidor. När det kommer till litteratur har de främst använts vid avsnittet 
redovisning och revision. Anledningen är att vi inte funnit några övriga tillförlitliga källor 
som berör de avsnitten. En annan anledning är att vi anser att många vetenskapliga artiklar 
inom ämnet saknar en redogörelse för att få en bättre förståelse av ämnet. I de avsnitten har 
även lagtext använts för att på så sätt styrka trovärdigheten. Vad det beträffar offentliga 
handlingar är det SOU som använts, då det är statens offentliga utredningar får det källan att 
framstå högst trovärdig.  
 
Vårt teoretiska avsnitt bygger ändå till största delen av vetenskapliga artiklar inom det 
undersökta ämnet. Inom ämnet kreditgivning var det egentligen ingen svårighet att hitta 
artiklar, utan det var en svårighet att välja ut relevanta och tillförlitliga artiklar som berörde 
kreditgivning till småföretag. De artiklar vi använde oss av anser vi är trovärdiga, anledningen 
är att vi har funnit många artiklar som resonerar på samma sätt. I viss mån har vi använt oss 
av information från bankernas hemsidor för att beskriva bankernas verksamhet. Den 
informationen kan antas vara subjektiv i den mening att det är banken själva som skrivit den. 
Denna information är dock inte av betydande karaktär för uppsatsens slutsats och därför anser 
vi att det är acceptabelt att inkludera den informationen.   
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Inledning 
I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för kommande analys och slutsats. 
Kapitlet inleds först med en redogörelse för vad redovisning och revision innefattar. Följt av 
en presentation av olika typer av lån med ett efterföljande avsnitt som klargör kreditprocesser. 
Vidare berörs agentteorin och vilka situationer som kan uppstå gällande teorin. Den teoretiska 
referensramen avslutas med Pecking order teorin som är en teori, vilken redogör för 
ordningen av finansieringskällor.  

3.2 Redovisning 
År 1928 uppstod den första moderna lagstiftningen i Sverige inom redovisningsområdet, 
genom BFL (Knutsson, Norberg & Thorell 2012, s. 32). Regler om Bokföring och bokslut 
tillkom först senare i 1944 års ABL och i 1976 års BFL. Syftet med den nya lagstiftningen var 
att minska behovet av värderingsregler i KL. Den efterföljande lagen innehöll betydligt fler 
regler (Knutsson, Norberg & Thorell 2012, s. 32). Enligt Grönlund, Tagesson och Öhman 
(2010, s. 16) handlar redovisning om att beräkna ett resultat för en fastställd period. 
Redovisningen är en sammanställning av företags och organisationers ekonomiska aktivitet 
under en period (Grönlund, Tagesson & Öhman 2010, s. 16). Detta har stor betydelse 
eftersom det finns olika intressenter såsom aktieägare, anställda, leverantörer, finansiärer, 
kunder och företagsledare i samhället som är beroende av det ekonomiska resultatet av dessa 
verksamheter (Grönlund, Tagesson & Öhman 2010, s. 16). Grönlund, Tagesson och Öhman 
(2010, s. 16) menar på att redovisningen är en användbar informationskälla för intressenterna 
för att på sätt kunna fatta direkta och indirekta beslut. 

3.2.1 Den rättsliga standarden 
Den svenska redovisningen för den privata sektorn regleras framförallt av BFL och ABL 
(Grönlund, Tagesson & Öhman 2010, s. 26). Sedan inträdet i EU år 2005 har den svenska 
redovisningen anpassats till europeiska förhållanden och på så sätt har IASB:s normer blivit 
tvingande i den svenska lagstiftningen (Grönlund, Tagesson & Öhman 2010, s. 27). Det finns 
två typer av redovisningssystem: principbaserat och regelbaserat (Grönlund, Tagesson & 
Öhman 2010, s. 18). I Sverige används det principbaserade redovisningssystemet (Grönlund, 
Tagesson & Öhman 2010, s. 18). Det innebär att den svenska ramlagstiftningens innehåll i 
betydande omfattning kompletteras genom normgivning och tillämpad redovisningspraxis 
(Knutsson, Norberg & Thorell 2012, s. 34). Den rättsliga standarden infördes år 1929 och löd: 
”Bokföringen skall ske i överrensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och god 
köpmannased” (Knutsson, Norberg & Thorell 2012, s. 34). Men i 1976 års BFL ändrades god 
köpmannased till god redovisningssed (Knutsson, Norberg & Thorell 2012, s. 34). Enligt 2 
Kap. 2 § ÅRL skall årsredovisningen idag upprättas enligt god redovisningssed. Med god 
redovisningssed avses enligt Knutsson, Norberg och Thorell (2012, s. 34) att den 
bokföringsskyldiga ska följa lag och redovisningsprinciper. Utöver det menar de också att 
hänvisningen till god redovisningssed, innebär att företag har en skyldighet att anpassa sig till 
den praxis som utvecklats inom området. 

3.2.2 Årsredovisning 
För varje räkenskapsperiod måste alla företag oavsett företagsform upprätta någon form av 
bokslut (Grönlund, Tagesson & Öhman 2010, s. 25). Dessutom är alla aktiebolag och 
ekonomiska föreningar skyldiga att upprätta en årsredovisning (1 kap. 3 § ÅRL). Grönlund, 
Tagesson & Öhman (2010, s. 25) menar att bokslutet är till för att beräkna årets resultat och 
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fastställa tillgångar, skulder och eget kapital i företaget. Genom en årsredovisning presenteras 
redovisningsinformationen för den gångna räkenskapsperioden till intressenterna (Grönlund, 
Tagesson & Öhman 2010, s. 25).  

Enligt 2 kap. 1 § ÅRL skall en årsredovisning innehålla följande delar: en balansräkning, en 
resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. I ett större företag skall även en 
finansieringsanalys ingå i årsredovisningen (2 kap. 1 § ÅRL). En balansräkning skall i 
sammandrag redovisa företagets samtliga tillgångar, avsättningar samt eget kapital på 
balansdagen (3 kap. 1 § ÅRL). Företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsår 
skall i sammandrag redovisas i en resultaträkning (3 kap. 2 § ÅRL). I årsredovisningen måste 
viktiga poster redovisas i noter (Grönlund, Tagesson & Öhman 2010, s. 196). Resultat- och 
balansräkningen måste vara jämförbar från ett år till ett annat med hjälp av noter i 
årsredovisningen, detta för att större förändringar i företaget skall kunna uppmärksammas av 
intressenterna (Grönlund, Tagesson & Öhman 2010, s. 196). Allmän information om 
företagets verksamhet, viktiga händelse under det gångna året och information om företagets 
förväntade utveckling skall rapporteras i en skriftlig förvaltningsberättelse (Grönlund, 
Tagesson & Öhman 2010, s. 193). Förvaltningsberättelsen skall även innehålla hur styrelsen 
vill disponera vinster i företaget samt nyckeltal som visar företagets utveckling över flera år 
(Grönlund, Tagesson & Öhman 2010, s. 193). 

3.2.3 Redovisningsinformations betydelse 
Tidigare finansiella resultat från ett företag är av betydande karaktär i dess möjlighet att 
återbetala ett lån (Bruns & Fletcher 2008, s. 178). Bruns och Fletcher (2008, s. 178) menar att 
denna information återfinns i företagets redovisningsinformation. Vidare anser de att 
nyckeltal är en tillförlitlig källa för att se huruvida ett företag kommer misslyckas med 
betalning eller inte. Bruns och Fletcher (2008, s. 185) har också uppmärksammat att de tre 
viktigaste faktorerna för att kunna fullgöra sina kreditförpliktelser beror på tidigare 
omständigheter. De tre faktorerna är: tidigare resultat, finansiell ställning och kompetens. 
 
När företag ökar i storlek menar Berger och Black (2010, s. 725) att kvaliteten på 
årsredovisningen också förbättras, vilket leder till att företaget får en fördel gällande hårddata. 
Berger och Black (2010, s. 724) förklarar att hårddata består av nyckeltal och reviderade 
årsredovisningar. När det kommer till bedömningen av kreditvärdighet handlar det om att 
långivaren utvärderar företagets förmåga att betala trots förändrade förutsättningar och 
konjunktursvängningar på marknaden (Bruns & Fletcher 2008, s. 177). Långivare vid större 
banker fokuserar på utlåning till större företag genom att använda sig av nyckeltal och 
kreditvärdighet vid bedömning (Berger & Black 2010, s. 724). Medan långivare vid mindre 
banker är mer flexibla när det kommer till utvärdering om kredit, där de använder sig av 
personliga egenskaper och kunskap hos företagsledaren (Berger & Black 2010, s. 724). 

3.3 Revision 
Under slutet av 1800-talet började diskussionen om en mer professionell revisorskår eftersom 
antalet förskingringar och bedrägerier hade ökat kraftigt på grund av dåtidens revision 
(Näringsdepartementet 1995, s. 34). I 1895 års ABL infördes revisionskrav för aktiebolag i 
Sverige (Thorell & Norberg 2005, s. 16). Enligt Thorell och Norberg (2005, s. 16) fanns det 
ingen etablerad yrkeskår av revisorer på den tiden, men år 1899 skapades Svenska 
Revisorsamfundet (SRS) för att höja revisorernas och redovisningens anseende i samhället 
(Näringsdepartementet 1995, s. 34). 1 januari år 1983 infördes kravet på kvalificerad revision 
i alla aktiebolag (Thorell & Norberg 2005, s. 16). 
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Revision innebär att en eller flera revisorer granskar företagets årsredovisning och bokföring. 
Revisorns skyldigheter är även att undersöka företagets styrelse och verkställande 
direktörernas förvaltning av företaget (SOU 2008:32, s. 12). Slutligen skall revisorn även 
lämna en årlig revisionsberättelse (Carrington 2010, s. 58). Revisionsberättelse är ett viktigt 
dokument för externa intressenter eftersom det kan vara den enda kontakten revisorn har med 
dessa (Carrington 2010, s. 58) Thorell och Norberg (2005, s. 6) menar att revisionsplikt för 
alla aktiebolag gynnar intressenterna eftersom reviderad information kan fungera som ett 
standardkontrakt. Syftet med revision är att kontrollera att företagets verksamhet sköts enligt 
lagen, god redovisningssed och att resultatet redovisas på ett korrekt sätt för att skydda 
företagets intressenter (Justitiedepartementet 2010, s. 49). 

3.3.1 Slopad revisionsplikt 
Europeiska rådet och EU har länge försökt att minska de administrativa kostnaderna för små 
och medelstora företag genom förenklade regler. Revisionskostnader är en stor del av 
småföretagens administrativa kostnader (SOU 2008:32 s, 14). I EG:s fjärde bolagsdirektiv 
gavs Medlemsstaterna rätt att inte ha revision i småföretag (Thorell & Norberg 2005, s. 17). 
De flesta länderna i EU har avskaffat revisionsplikten för småföretag. I exempelvis England 
hade alla aktiebolag revisionsplikt men det kravet avskaffades år 1993 (Thorell & Norberg, s. 
13). Thorell & Norberg (2005, s. 11) hävdar att orsaken till att småföretag enligt EG:s fjärde 
bolagsdirektiv inte hade revisionsplikt påverkades av att det inte fanns tillräcklig med 
kvalificerade revisorer för att kunna utföra revision i alla småföretag, bland annat gäller det i 
Tyskland och flera medlemsländer kring medelhavet. Den första november år 2010 blev 
avskaffandet av revisionsplikten även verklighet i Sverige (2010:834 Övergångsbestämmelser 
ABL). Företagen som har möjlighet att välja bort sin revisor är de som inte uppfyller minst 
två av tre följande gränsvärden: mer än 1.5 miljoner kronor i balansomslutning, 
nettoomsättning på högst 3 miljoner och högst tre anställda (9 Kap. 1 § ABL).  

3.4 Lån 
Enligt Voordeckers och Steivers (2006, s. 3069) finns det tre olika typer av lån. Den första 
typen är lån utan säkerhet, den andra är lån med intern säkerhet och den sista typen är lån med 
extern säkerhet. Med en intern säkerhet avses en tillgång som ägs av det företaget som önskar 
låna pengar (Blazy & Weill 2013, s. 1111). Säkerheten kan bestå av kundfordringar, lager 
eller anläggningstillgångar (Blazy & Weill 2013, s. 1111). En extern säkerhet, är istället en 
säkerhet utanför företaget i fråga (Berger & Udell 1998, s. 639). Berger och Udell (1998, s. 
639) menar att en sådan säkerhet vanligtvis utgörs av ägarens tillgångar med hänsyn till redan 
befintlig pantsättning av tillgången eftersom det påverkar turordningen vid en eventuell 
utmätning. Användningen av säkerhet vid lån är vanligt förekommande när det kommer till 
lånekontrakt mellan ett företag och långivare (Voordeckers & Steijvers 2006, s. 3068). Blazy 
och Weill (2013, s. 1109) delger tre olika skäl till varför säkerheter är att föredra. Det första 
skälet är att säkerheter minskar kreditförluster i de fall då företagen inte kan betala sina lån 
(Blazy & Weill 2013, s. 1120). Det andra skälet menar Blazy och Weill (2013, s. 1109) är att 
om låntagaren är villig att pantsätta sina egna eller företagets tillgångar, torde investeringen 
vara väl genomtänkt. Det tredje och sista skälet är att det skapas ett incitament hos låntagaren 
att sköta sitt företag till sitt yttersta eftersom denne annars riskerar att förlora egendom (Blazy 
& Weill 2013, s. 1109). Manove, Padilla och Pagano (2001, s. 727) menar att även fastän 
bankerna har tillräcklig med information angående kreditbeslut och de anser att projektet är 
lönsamt, väljer banker att ta ut en säkerhet vid lån. Med det hävdar Manove, Padilla och 
Pagano (2001, s. 727) att bankerna inte litar på sin egen kunskap och förmåga gällande 
bedömning av framtidsutsikterna för företagskunder. Genom att säkerheter tas ut kan 
utvecklingen av kreditmarknaden för småföretag hämmas, då de inte alltid har tillgångar som 
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kan användas som säkerhet vid lån och därför kan de inte beviljas lån (Manove, Padilla & 
Pagano 2001, s. 727). 
 
Utlåning till småföretag genom finansiella institut kan enligt Berger och Udell (2002, s. 36) 
kategoriseras i fyra olika utlåningstekniker. Dessa fyra är bokslutsutlåning, tillgångsbaserad 
utlåning, kreditvärdighetsutlåning samt relationsutlåning (Berger & Udell 2002, s. 36). De tre 
första utlåningsteknikerna baseras på information från hårddata och dessa tre tekniker går 
också under namnet transaktionsbaserad utlåning (Berger & Udell 2002, s. 36). Den fjärde 
tekniken baseras snarare på mjukdata, vilket samlas in kontinuerligt under relationen med 
låntagaren (Berger & Udell 2002, s. 37).  
 
Bokslutsutlåning handlar om utlåning baserad på företagets årsredovisning, beslutet att få 
lånet beviljat och villkoren för lånet baseras således på företagets resultat- och balansräkning 
(Berger & Udell, 2002 s. 37). Denna typ av låneteknik anser Berger och Udell (2002, s. 37) är 
att föredra när företag har reviderad årsredovisning. Vid tillgångsbaserad utlåning baseras 
utlåningsbesluten istället på kvaliteten på de tillgängliga säkerheterna (Berger & Udell 2002, 
s. 37). Det betyder att banken behöver övervaka säkerheterna, vilket är kostsamt (Berger & 
Udell 2002, s. 37). Det krävs också att företaget i fråga har säkerheter, då syftar Berger och 
Udell (2002, s. 37) på att det finns kundfordringar och ett lager, dessutom måste de vara av 
god kvalitet och låg risk. Kreditvärdighetsutlåning, menar Berger och Udell (2002, s. 37) är 
en ganska ny företeelse och baseras på en analys av och statistik dels från årsredovisningar 
men också från huvudägaren. Den sista modellen som är relationsutlåning baseras istället på 
relationen över tid mellan långivaren och företaget (Berger & Udell 2002, s. 37). De menar 
också att Information kan samlas in från företagets kunder och leverantörer. Det Berger och 
Udell (2002, s. 37) menar, är att informationen som samlats in har ett värde bortom det 
finansiella värdet av företaget. 
 
Relationsutlåning anses enligt Berger och Udell (2002, s. 32) vara en av de bättre metoderna 
för banker när det kommer till att minska asymmetrisk information vid utlåning till 
småföretag. Anledningen till det är att en längre relation leder till mer tid för en potentiell 
långivare att samla in och utvärdera information om ett företag (Cole 1998, s. 963). Tidigare 
relationer kan också generera användbar information för bedömning av kreditvärdigheten i ett 
företag, vilket i sin tur underlättar för långivaren vid beviljandet av kredit (Cole 1998, s. 962). 
En annan aspekt är att det vid relationsutlåning kräver att det ges mer befogenheter till 
långivaren, eftersom denne har god tillgång till information om företaget (Berger & Udell 
2002, s. 39). Berger och Udell (2002, s. 41) menar att det kan antas att större banker undviker 
utlåning genom relationer eftersom dessa bankers ledning är långt ifrån själva 
utlåningssituationen. 
 
Resonemanget kring relationsutlåning gäller även ur småföretagens perspektiv, då Strahan 
och Weston (1996, s. 1) poängterar att när mindre företag är i behov av mer kapital, vänder de 
sig främst till banker de redan har en relation med. Dock spelar inte längden av relationen 
någon roll, utan det väsentliga är att företaget haft en relation bestående av finansiella tjänster 
med banken i fråga (Cole 1998, s. 961). Med det menar Cole (1998, s. 963) att företagets 
beroende av en potentiell långivare som källa för finansiering bör påverka huruvida företaget 
beviljas kredit eller inte. Dock poängterar Cole (1998, s. 961) också att räntan inte är 
beroende av relationslängden mellan företaget och banken. 
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3.5 Kreditprocess 
Småföretags primära finansieringskälla utgörs av mindre banker (Strahan & Weston 1996, s. 
1). En anledning till att banker är en viktig finansieringskälla för mindre företag är att dessa 
inte kan få in kapital från exempelvis börsen då de inte är börsnoterade (Strahan & Weston 
1996, s. 1). Peek och Rosengren (1998, s. 800) menar att det kan uppfattas som att stora 
banker inte är lyhörda för de mindre företagens behov. De anser att det beror på att lån till 
större företag har ökat för stora banker medan lån till mindre företag inte ökat på samma sätt. 
På samma sätt menar Peek och Rosengren (1998, s. 800) att lån till mindre företag ökat för 
mindre banker. Peek och Rosengren (1998, s. 802) poängterar att lån till mindre företag inte 
är lika viktigt för de större bankerna som det är för de mindre bankerna. En annan aspekt är att 
de stora bankerna använder sig av kreditbetygsmodeller vilket leder till standardisering av 
kreditprocessen och lägre kostnader (Peek & Rosengren 1998, s. 818). Det finns dock 
motsägelser angående resonemanget att mindre företag väljer att låna av mindre banker. 
Strahan och Weston (1996, s. 5) menar att det inte finns något sådant samband, utan mindre 
företag lånar av banker oavsett bankens storlek. 
 
När företagsledare för småföretag söker banklån är det en fördel om dessa förstår långivarens 
beslutsprocess (Bruns & Fletcher 2008, s. 171). Anledningen till detta menar Bruns och 
Fletcher (2008, s. 171) kan vara att företagsledaren då kan öka chanserna till ett mer 
fördelaktigt lån och på så sätt sänka lånekostnaderna. Även om banker försökt skapa 
standardiserade rutiner för beslutsprocesser vid lån, menar McNamara och Bromiley (1997, s. 
1066) att kommersiella långivare vid banker inte är bundna av de standardiserade 
beslutsprocesserna. McNamara och Bromiley (1997, s. 1066) anser också att en personlig 
bedömning är en viktig del när det kommer till kommersiella lån. De anser också att en fara 
med standardisering av kreditbedömningen leder till att risken på lån underskattas 
(McNamara & Bromiley 1997, s. 1083). En iakttagelse menar McNamara och Bromiley 
(1997, s.1083) är att nyare låntagare tenderar att få en bättre riskbedömning än låntagare som 
redan har en relation med banken i fråga. Kreditriskbedömningen påverkas också av 
organisatoriska faktorer såsom lönsamhet och storleken på lånet (McNamara & Bromliley 
1997, s. 1084). 
 
Enligt Landström (2003, s. 67) så har den mänskliga aspekten av kreditbedömning inte varit i 
fokus under tidigare undersökningar. Istället har långivarens kreditbedömning riktas mot 
utveckling och användning av finansiella modeller som endast utgår från kvantitativ data 
(Landström 2003, s. 67). Landström (2003, s. 67) menar att den mänskliga aspekten vid 
kreditbedömning har fått en viktigare betydelse, speciellt vid utlåning till småföretag. För 
många nystartade företag existerar väldigt lite objektiv information därför baseras 
kreditbedömningen i princip bara på förtroendet för företagaren som person (Landström 2003, 
s. 67). Förtroendet som ofta går under benämningar som känsla, instinkt eller personkemi har 
blivit en viktig aspekt i kreditbedömningen (Landström 2003, s. 67).  
 
Svensson (2003, s. 13) menar att inte enbart känslan, instinkten och personkemin är viktigt 
vid kreditbedömningen utan även företagarens erfarenhet är av vikt. Andra faktorer såsom 
relationen mellan kreditgivaren och företagen, företagsstorlek, kreditbelopp och löptid är även 
viktiga faktorer vid kreditbedömning för småföretag (Svensson 2003, s. 15). Svensson (2003, 
s. 15) menar att marknadens aktörer och lokala sociala nätverk är mer betydelsefullt för 
kreditgivarna på mindre orter än det är för kreditgivarna i storstäder. Kreditgivarna på mindre 
orter förlitar sig på kvalitativ information och har en bättre tillgänglighet av information 
genom att kunna verifiera muntlig information från företagsledningen. I storstäderna hämtas 
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informationen i huvudsak direkt från företagen och offentlig tillgänglig information vid 
bedömningen (Svensson 2003, s. 15). 

3.5.1 Asymmetrisk information 
Med asymmetrisk information avses att företagsledare har bättre information om företaget i 
fråga än investerare som kommer utifrån (López-Gracia och Sogorb-Mira 2008, s. 122). 
Enligt Svensson (2003, s. 1) har små och medelstora företag oftast mer information än dess 
externa intressenter. Asymmetrisk information orsakar problem mellan företagen och 
kreditgivaren eftersom desto mer asymmetrisk informationsfördelning desto högre grad 
osäkerhet (Svensson 2003, s. 1). Däremot kan kreditgivaren minska osäkerheten och 
övervinna företagens informationsövertag genom skriftliga överenskommelser istället för att 
höja räntan och begränsa tillgängligheten av kredit till företagen (Svensson 2003, s. 2). 
Bharath, Dahiya, Saunders och Srinivasan (2006, s. 370) menar att vara låntagare också kan 
innebära en drabbning av asymmetrisk information. De menar således att det inte enbart 
behöver ses ur bankernas perspektiv utan även att låntagare kan drabbas. Tidigare lånerelation 
med en bank ökar sannolikheten av att samma bank väljs vid ytterligare lån (Bharath et.al 
2006, s. 370). Siffrorna de redovisar är att banker som har en god relation med kunden har 
mer än 40 % sannolikhet att få låna ut till samma kund igen, medan en bank utan god relation 
till låntagaren har 3 % sannolikhet att erhålla framtida lån till samma kund. Sharpe (1990, s. 
1070) diskuterar att banker utnyttjar en god relation med kunden genom att ta ut extra avgifter 
på lånet utan att ens asymmetrisk information förekommer. 

3.5.2 Kreditvärdighetsbedömningsmodeller 
Svensson (2003, s. 12) menar att kreditvärdighetsbedömningsprocessen kan delas in i tre olika 
faser. Den första fasen är inhämtning av information, den andra fasen är bearbetning, 
undersökning och tolkning av information och den sista fasen är beslutsfattning baserad på 
informationen (Svensson 2003, s. 12). Enligt Svensson (2003, s. 12) är själva 
kreditvärdighetsbedömningen egentligen två bedömningar av företaget, den ena fokuserar på 
företags framtida resultat och likviditet medan den andra bedömningen inriktar sig på 
företagets tillgångar. Vidare presenterar Svensson (2003, s. 13) tre olika 
kreditvärdighetsbedömningsmodeller. Den första är 3C-modellen, den andra är 5C-modellen 
och den tredje är CAMPARI-modellen. 
 
3C-modellen påstås vara en av de tidigare modellerna, modellen består av tillgångar, 
betalningsförmåga och personlig karaktär (Svensson 2003, s. 13). Utifrån 3C-modellen 
utvecklades 5C-modellen, vilken består av ytterligare två bedömningskriterier, dessa två är 
säkerheter och marknad/kontext (Svensson 2003, s. 13). I CAMPARI-modellen bedöms 
kundens kreditvärdighet istället utifrån sju olika aspekter (Zhu & Wang 2008, s. 512). De sju 
olika aspekterna förklaras utifrån modellens sju bokstäver (CAMPARI). Bokstaven C står för 
karaktär, bokstaven A står för möjlighet, bokstaven M står för marginal, bokstaven P står för 
syfte, det andra A:et står för Belopp, R står för återbetalning och I står för försäkring (Zhu & 
Wang 2008, s. 512). Metoden baseras på historisk data från kunden och långivarens 
subjektiva bedömning av låntagaren (Zhu & Wang 2008, s. 512). Zhu och Wang (2008, s. 
512) anser också att metoden främst är lämpad som en kvalitativ analysmetod och inte som en 
kvantitativ metod. Trots det anser Zhu och Wang (2008, s. 512) metoden vara effektiv för att 
bedöma kreditvärdigheten hos kunden. Svensson (2003, s. 13) menar att CAMPARI-modellen 
används frekvent. 
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3.6 Agentteorin 
Agentteorin har sin grund i ett agentproblem, vilket uppstår när en samarbetspartner har andra 
mål (Eisenhardt 1989, s. 58). Eisenhardt (1989, s. 58) menar att agentteorin berör lösning av 
två olika problem som kan uppstå i agentrelationer. Hon menar att det första problemet som 
kan uppstå handlar om en konflikt mellan principalen och agenten angående önskemålen om 
vad som skall utföras. Det andra problemet handlar om att det är kostsamt för principalen att 
kontrollera exakt vad agenten gör, och att risken här handlar om huruvida principalen kan 
undersöka om agenten agerar på rätt sätt utifrån vad principalen anser är rätt sätt (Eisenhardt 
1989, s. 58). 
 
Utlåning som är baserad på mjukdata i form av personlig kunskap och ledarskap kan kopplas 
till agentteorin (Berger & Black 2010, s. 726). Med det avses att agentproblem kan uppstå 
mellan olika parter vid en lånesituation (Berger & Udell 2002, s. 40). Den första situationen är 
mellan småföretaget och långivaren, där långivaren skall agera utifrån bankens intresse 
(Berger & Udell 2002, s. 40). Långivaren avtalar i sin tur med bankledningen, i denna 
situation kan långivaren på grund av den givna befogenheten inte uppfyllt det som ledningen 
önskar (Berger & Udell 2002, s. 40). Vidare avtalar bankledningen med bankens aktieägare 
och aktieägarna kan komma att avtala med tillsynsmyndigheter (Berger & Udell 2002, s. 40). 
Där ligger problemet i om aktieägarna önskar en riskfylld eller riskavert placering och hur 
banken ställer sig till utlåningen om den är riskfylld eller riskavert (Berger & Udell 2002, s. 
42). Detsamma menar Berger och Udell (2002, s. 42) gäller i att tillsynsmyndigheter eller 
regeringen kan sätta sig emot om banken beviljar alltför riskfyllda lån. Berger och Udell 
(2002, s. 40) menar alltså således att agentproblem kan uppstå mellan alla de nämnda 
situationerna. 
 
Berger och Black (2010, s. 726) poängterar att långivare på små låneinstitut har en fördel 
gentemot större eftersom de mindre låneinstituten har färre ledningsnivåer och därför minskar 
också risken att agentproblem skall uppstå. Ett exempel är att det på mindre banker kan vara 
samma person som både beviljar utlåning och utgör bankledning (Berger & Udell 2002, s. 
40). Dessutom är inte heller de mindre bankerna börsnoterade och därför finns det ingen 
offentlig handel av aktierna (Berger & Udell 2002, s. 40). 

3.7 Pecking order teorin 
Pecking order teorin uppstår till följd av asymmetrisk information och teorin utgår från den 
finansieringskälla som innehar minst risk och lägst informationskostnad (López-Gracia och 
Sogorb-Mira 2008, s. 122). Det är informationsasymmetrin mellan företagsledare och 
investerar som skapat ordningen gällande finansieringskällor (Leary & Roberts 2009, s. 333). 
López-Gracia och Sogorb-Mira (2008, s. 122) menar således att internt genererade medel är 
att föredra, efter det är det kortfristiga skulder med låg risk följt av långfristiga skulder med 
högre risk och sista alternativet är nytt kapital, vilket också är den finansieringskälla med den 
högsta informationskostnaden. Ordningen gällande finansieringen påvisar därför att interna 
medel är att föredra framför externa medel (Leary & Roberts 2009, s. 332). Det är också de 
internt genererade medlen som är minst kostsamma och ofta föredrar småföretag att först 
använda sig av denna typ av medel eller nästan internt genererade medel i form av 
kapitalfinansiering från ägare, vänner och familj (Bruns & Fletcher 2008, s. 172). Småföretag 
påverkas av asymmetriska informationsproblem såsom ”Moral hazard” och ”Adverse 
selection” (López-Gracia och Sogorb-Mira 2008, s. 122). Med ”Moral hazard” avses att det i 
en kontraktsituation mellan två parter kan bli svårt för parterna att förstå den andres motiv 
(Zhao 2008, s. 472). Detta eftersom det kan förekomma ett egenintresse hos ena parten (Zhao 
2008, s. 472). ”Adverse selection” innebär att bankerna inte har möjlighet att kontrollera eller 



- 16 - 
 

tillräckligt med information om låntagaren. Dessutom vet inte banken i fråga om låntagaren 
har varit i kontakt med andra banker för att få en kredit beviljad (Dell’Ariccia, Friedman & 
Marquez 1999, ss. 515-516). En förklaring till varför privat kapital i form av ägartillskott är 
att föredra gällande finansiering är, eftersom de asymmetriska informationsproblem som kan 
uppstå mellan långivare och företag minimeras (Berger & Udell 2002, s. 36). 
 
De empiriska bevisen för att en ”Pecking order” teori existerar är av olika uppfattning, dock 
menar Bulan och Yan (2010, s. 180) att teorin förekommer i ett urval av större företag.  Bulan 
och Yan (2010, s. 180) poängterar att mindre företag snarare får kapital av sina ägare i form 
av eget kapital medan större företag i högre utsträckning har skulder i form av exempelvis 
banklån. Det förekommer dock även skuldfinansiering i mindre företag, men detta är mindre 
vanligt desto äldre företaget är (Bulan & Yan 2010, s. 180). Anledningen till det är att äldre 
företag tenderar att skapa mer vinst än det skapas i nystartade företag (López-Gracia och 
Sogorb-Mira 2008, s. 122). López-Gracia och Sogorb-Mira (2008, s. 117) anser även att det 
skiljer sig mellan hur mindre- och större företags finansiering sker. Leary och Roberts (2009, 
s. 332) poängterar att det förekommer en oenighet gällande huruvida Pecking order teorin är 
att föredra eller inte och att teorin bättre beskriver stora företags beteende än mindre företags 
beteende. 
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4 Empiri 

4.1 Inledning 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av var och en av intervjuerna som genomfördes 
med representanter från de fem största bankerna i Sverige. Dessa banker är Danske Bank, 
Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Svaren från respondenterna har sammanställts 
och summerats i löpande text. Anledningen till det är att många av frågorna hänger ihop med 
varandra. Frågorna som ställts till respondenterna finns presenterade under bilagan.   

4.2 Danske Bank 
Danske bank klev in på den svenska marknaden år 1997 (Danske Bank 2014). Idag har 
bankkoncernen i Sverige cirka 50 bankkontor med totalt 1 300 medarbetare (Danske Bank 
2014). Vidare är Danske Bank Danmarks största bank och en av nordens största koncerner 
(Danske Bank 2014). För Danske Bank är det ett mål att bli den mest betrodda finansiella 
partnern och de arbetar med att tillgodose kundernas behov, detta eftersom de anser att nöjda 
kunder är nyckeln till framgång och hållbar lönsamhet (Danske Bank 2013, s. 4). Vi 
intervjuade Periklis Mountzias som arbetar som kundansvarig mot företag på Danske Bank i 
Borås. Vid Boråskontoret har han arbetat i 3 år och totalt sett har han arbetat 28 år inom 
banksektorn varav 10 år med företagskrediter. Han har en affärsjuridikexamen och en juridisk 
kandidatexamen. 

Mountzias estimerar att lån till småföretag utgör 80 % av alla företagslån, dock menar han att 
det är svårt att uppskatta antalet eftersom småföretag i ett första skede ansöker om lån via 
Danske Banks hemsida. Vissa av dessa företag får då avslag direkt genom internet och är 
därför inte i kontakt med någon företagsrådgivare. De anställda vid det lokala kontoret har 
befogenhet att bevilja lån upp till 20 miljoner kronor. Ofta vill även banken att de företag som 
ansöker om lån både skall vara privat- och företagskunder eftersom att de då får bättre 
kontroll och inblick i verksamheten. 

Processen för kreditgivningen är i grund och botten densamma både när det kommer till små 
och stora företag. När banken lånar ut till en befintlig kund menar Mountzias att det är mindre 
komplext eftersom att de då redan har en relation med kunden och vet hur pålitlig kunden är. 
Banken har även en kreditpolicy, vilket är extra viktigt för nya kunder som banken inte har 
haft någon tidigare relation med. Mountzias menar att banken då får gå till de källor som finns 
tillgängliga, exempelvis använda sig av bolagsverket, bokslut, kreditupplysning från UC. Det 
är även väldigt viktigt för banken att blicka framåt genom att titta på affärsidé, mjukdata i 
form av ledningen och dess kompetens och finansiella styrka samt budget. Orsaken till att ett 
företag i många fall inte fungerar menar Mountzias beror på bristande ledning. 
Företagsrådgivaren åker alltid ut till kunden för att få en bättre förståelse av verksamheten. 
Nästa steg i processen är att se vilket behov av kapital som behövs och hur kapitalet skall 
användas. När det är klart så läggs allt in i ett system, vilket visar hur företagets 
betalningsförmåga ser ut och olika nyckeltal. Beroende på storleken och syftet med lånet 
sätter banken upp återbetalningsplan. Företagsrådgivarna vid Danske Bank använder sig av ett 
scoring-system för att besluta om vilken ränta lånet får. Genom scoring-systemet får 
företagsrådgivaren också fram en rating på företaget som önskar kredit. Mountzias menar att 
ratingen sätts utifrån bolagets finansiella status, löptiden på lånet, och vilka säkerheter som 
tagits ut vid lånet. Rådgivarna använder sig även av benchmarking där branscher och olika 
företags nyckeltal kan jämföras med varandra. 
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Enligt Mountzias används säkerhet vid lån i nästan varje fall dock finns det olika typer av 
säkerheter. En typ är företagsinteckning som innebär att företagets kundfordringar, varulager, 
och inventarier används som säkerhet en annan typ är att ett pantbrev tas ut i ägarens privata 
egendom. I vissa fall när lånen är relativt små upp till 200 000 kronor är det tillräckligt med 
borgen. 

Årsredovisningen är mycket viktig i kreditbeviljningsprocessen och enligt Mountzias har 
företagsrådgivarna som grundregel att de vill ha reviderad redovisningsinformation för att 
säkerställa kvaliteten. Enligt Mountzias är balansräkningen den viktigaste informationskällan 
följt av resultaträkningen som kan ses som en källa till kassaflödet. Kassaflödet är viktigt 
eftersom det visar ett företags återbetalningsförmåga. Mountzias menar att de flesta 
småföretag har valt att ha kvar revisor och han menar att revisorns anseende och 
revisionsberättelsen även är viktigt vid kreditbedömning. Mountzias poängterar att 
kreditbedömningen inte har ändrats sedan revisionsplikten slopades för småföretag eftersom 
de ändå alltid kräver reviderat bokslut. Däremot menar Mountzias att riskbedömningen av 
småföretag har blivit tuffare och att företagsrådgivarna undviker att bevilja lån till vissa 
branscher. Anledningen till det är att vissa branscher enligt Mountzias har en högre risk, 
exempel på sådana branscher är restaurang- och mindre taxiverksamheter. Det finns också 
branscher som är mindre konjunkturkänsliga och som således anses vara av lägre risk. Sådana 
branscher är exempelvis fastighets- och läkemedelsbranschen. Mountzias menar också att det 
beror på vilka typer av lån banken har sedan tidigare eftersom Danske Bank vill sprida 
riskerna och inte fokusera på en bransch i samhället. Ägarens rykte kan också påverka 
kreditprocessen och Mountzias menar att personliga faktorer såsom personlighet och 
erfarenhet kan påverka kreditprocessen och utfallet. 

4.3 Handelsbanken 
Handelsbanken grundades år 1871 i Stockholm av åtta tidigare styrelseledamöter i 
Stockholms Enskilda Bank som avgick på grund av personkonflikt (Handelsbanken, 2014). 
Handelsbanken fick efter ett par år en stark ställning bland Stockholms banker eftersom de 
första åren var väldigt framgångsrika (Handelsbanken, 2014). År 1873 noterades bankens 
aktier på Stockholm fondbörs (Handelsbanken, 2014). Idag har handelsbanken kontor 
rikstäckande i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna samt 
verksamhet i ytterligare 18 länder med totalt 11 000 medarbetare runt om i världen. 
Handelsbankens verksamhet utgår alltid från kundens behov (Handelsbanken, 2014). Under 
1970-talet ändrades handelsbankens organisation och den är nu starkt decentraliserad. Detta 
för att banken ska kunna arbeta nära kunden, med kunden alltid i centrum (Handelsbanken, 
2014). Vi intervjuade Jan Gottberg, som sedan fyra år tillbaka är kontorschef på 
Almedalskontoret i Göteborg. Gottberg har arbetat i Handelsbanken 30 år, varav 20 år som 
kontorschef. Företagsrådgivning har han arbetat med de senaste 27-28 åren och han har en 
kandidatexamen i företagsekonomi. 

Enligt Gottberg är uppskattningsvis 80-90% av företagskunderna småföretag. Med småföretag 
menar han att företagen har en omsättning upp till 10 miljoner. En stor del av 
företagskunderna är även kunder privat hos Handelsbanken men det är inget krav. 
Handelsbanken är strikt indelad i verksamhetsområden. Det är även viktigt för Handelsbanken 
att på mindre orter anställa någon med lokalkännedom om orten eftersom företagsrådgivaren 
på så sätt kan få en bättre förståelse av företaget som önskar kredit. Handelsbanken har en 
kreditpolicy som de måste följa. De använder sig av ett system som hjälper till med att 
analysera företaget. Företagsrådgivaren använder informationen från systemet men enligt 
Gottberg är det företagsrådgivaren och inte systemet som beslutar om de ska bevilja ett lån 
eller inte. Företagsrådgivarna på bankerna har gått flera internutbildningar för att kunna göra 
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ett så korrekt beslut som möjligt. Kreditbedömmaren använder sig av ett rating-system som 
har godkänts av Finansinspektionen, där värderas bolagets risk för finansiell påfrestning och 
dess finansiella styrka. 

Enligt Gottberg har företagsrådgivarna även en väldigt nära relation med kunderna detta sker 
genom att besöka kunder i dess verksamhet. Varje kreditkund ses även över årligen av 
banken. Beroende på storleken av lånet så har de lokala kontoren egen beslutsfattning. 
Gottberg menar att en stor del av krediterna beviljas på kontoren medan de största krediterna 
beviljas regionalt eller centralt, dock efter att kontoren tillstyrkt dessa. Det är viktigt att alla 
kreditärenden alltid handläggs och initieras av kontoren eftersom det är där lokalkännedomen 
finns. 

Årsredovisningsinformationen är enligt Gottberg väldigt viktig i kreditbedömningsprocessen. 
Det är först och främst den informationen som företagsrådgivarna använder sig av men även 
månadsrapporter och framåtriktad information i form av budget eftersom att det är viktigt för 
banken att få en förståelse om hur en expandering kan påverka företaget. Gottberg menar att 
alla delar av årsredovisningen är mycket viktiga vid kreditbedömningsprocessen, dock så 
anser han att kassaflöde är den viktigaste delen i årsredovisningen eftersom den visar om 
företaget kan betala tillbaka eller inte. Han menar att det med ett dåligt kassaflöde kan bli 
väldigt svårt för kunden att få ett lån beviljat och det kan jämföras med privatekonomin. Har 
du hög lön men inga pengar kvar i plånboken kan du ändå inte betala utgifterna. Gottberg 
anser att alla företag som ansöker om lån måste ha en revisor eftersom det kan ses som en 
kvalitetsstämpel på företagets redovisningsinformation. Han poängterar att det inte är centralt 
beslutat av Handelsbanken att kräva att företag måste ha en reviderad årsredovisning. Enligt 
Gottberg så har han inte sett någon förändring av kreditgivningsprocessen för småföretag 
sedan revisionsplikten slopades. Gottberg kan ändå se att de flesta av småföretagen som idag 
ansöker om lån har beslutat att ha kvar sin revisor. Revisorns anseende spelar en viss roll och 
en revisor med dåligt rykte kan påverka kreditbedömningsprocessen negativt. Om kunden 
skulle fråga efter en revisor uppger Gottberg att de anställda vid bankkontoret kan 
rekommendera någon de tycker är lämplig. Enligt Gottberg är det viktigt för långivaren att 
lära känna företagaren för att förstå verksamheten och få en djupare förståelse för siffrorna i 
verksamheten. Han menar också att det är viktigt att en företagare kan beskriva sin 
verksamhet, vilket gör att det blir lättare för bankens rådgivare att förstå verksamheten. Vid 
kreditbedömningsprocessen för större företag kräver företagsrådgivarna fler upplysningar, det 
finns också mer information att tillgå i form av en mer detaljerad årsredovisning. 

Branschtillhörighet kan även påverka kreditbesluten eftersom vissa branscher är mer 
konjunkturkänsliga och banken har svårare att låna ut till dessa. Till högriskbranscher räknas 
restaurang-, hotell- och taxibranschen. Enligt Gottberg är det svårare att hitta någon direkt 
lågriskbransch. Det skulle i så fall vara branscher som är mindre konjunkturkänsliga än andra 
branscher, som till exempel läkemedelsindustrin. Enligt Gottberg använder sig alltid banken 
av en säkerhet vid kreditbeslut, det finns väldigt få undantag då banken inte tar någon 
säkerhet. Huvudregeln är alltid att en kredittagare ska ha en god återbetalningsförmåga samt 
lämna en god säkerhet för krediterna. I många fall används företagets materiella tillgångar 
som säkerhet men hos nystartade företag finns det oftast inget större värde i företagets 
tillgångar, då tar banken oftast en borgen på ägaren eller så kan ägarens privata egendom 
pantsättas. Immateriella tillgångar kan banken inte ta som säkerhet eftersom det innebär en för 
stor risk, en svensk bank är inte en riskfinansiär och kan inte heller ta samma risker som en 
riskfinansiär. 
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4.4 Nordea  
Nordea grundades år 2001 och är en sammanslagning av fyra stora banker i norden och är den 
största finansiella koncernen i norra Europa (Nordea 2014). Banken har idag totalt cirka 800 
kontor och totalt 600 000 företagskunder i koncernen (Nordea 2014). Vi intervjuade Malin 
Kaiser som är Kontorschef på Nordea (bankrådgivargruppen södra), på kontoret arbetar 
dessutom sju personer som bankrådgivare. Nordeas benämning på småföretag är enligt Kaiser 
företag som har fyra anställda och omsätter upp till tio miljoner kronor. Malin har en 
civilekonomexamen och har arbetat med kreditgivning till företag i fyra år och totalt 13 år vid 
Nordea. 

Kreditbeslut handlar om en helhetsbedömning av kunden och Kaiser menar att 
företagsrådgivaren möter kunden för att förstå verksamheten. För att skapa en förståelse tar 
rådgivaren även hjälp av en kreditupplysning och årsredovisningen. Det upprättas också en 
behovsanalys där banken försöker förstå kundens behov och verksamhet och Kaiser menar att 
beroende på storleken av lånet kan det krävas att behovsanalysen kompletteras med 
årsredovisningen. Därefter upprättas ett beslutsunderlag (PM) och det är utifrån 
beslutsunderlaget som beslutet om lån fattas. I Nordea följer man ”four eyes principle”, vilket 
innebär att kreditbeslut alltid beslutas av två personer. Nordea arbetar efter ”relation 
banking”, som enligt Kaiser innebär att om man i banken tar in en ny kund så vill man hjälpa 
kunden med alla transaktioner och affärer och inte enbart enstaka transaktioner. Nordea vill 
således inte enbart låna ut kapital till företag. Målet är därför enligt Kaiser att alla 
företagskunder också blir privatkunder. 

I grund och botten så finns det en kreditpolicy som Nordea använder sig av och som är 
godkänd av Finansinspektionen. Det finns modeller vid beviljning av mindre lån till 
småföretag upp till 2 250 000kr. Banken använder sig av en scoringprocess vid lån av denna 
karaktär. Kaiser menar då att banken använder sig av en förenklad process som lutar sig mot 
en kreditupplysning från UC och deras riskprognos. Vid lån över 2 250 000kr används istället 
förfinade modeller, så kallade rating-modeller. För scorade bolag (som lånar upp till 2 250 
000kr) är inte alltid årsredovisningen av störst vikt utan kreditupplysningen från UC är av 
betydande karaktär och även relationen till ägaren. Kaiser anser ändå att en grundregel är att 
analysera och gå igenom någon form av bokslut. Kaiser menar att företagsrådgivarna 
analyserar främst kassaflödet när de går igenom årsredovisningen, men även resultaträkning 
och soliditet är viktigt vid kreditbeslut. En annan aspekt menar Kaiser är att de ser på 
framåtriktad information, såsom budget. Hon menar att det i många fall kan vara viktigare än 
bakåtriktad information, såsom årsredovisning. Andra upplysningar från revisorer är en viktig 
indikation som ingår i den totala förståelsen av kunden och dess verksamhet. Onormalt stora 
poster i årsredovisningen som inte förklarats i en not men som kan förklaras av ägaren kan 
ändå anses vara acceptabelt. Nordea lägger även vikt på hur skötsam ägaren är eller hur denne 
sköter verksamheten internt och externt. Med andra ord anser Kaiser att även magkänslan är 
en del av kreditbeviljningsprocessen.  

Enligt Kaiser så är det ingen bransch som har en högre risk än övriga branscher. Det finns de 
som kan lyckas även i de tuffaste branscher därför handlar det mer om ägaren. 
Företagsrådgivaren måste få en förståelse om affärsidé, historik, uppfattning och skötsamhet. 
När rådgivaren inte förstår kunden är det en risk. För småföretag är immateriella tillgångar 
och humankapital av mindre vikt. Med det menar Kaiser att det i många fall inte existerar 
stora goodwillposter i småföretag. Dessutom går analysen inte så långt utan balansräkningen 
är oftast väldigt okomplicerade och således krävs ingen djupare analys.  
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Det är en fördel om det finns revisor, Kaiser kan även i vissa fall starkt rekommendera att det 
finns en revisor eftersom det är en kvalitetsstämpel. Revisorns eller revisionsbyråns anseende 
spelar in, de finns byråer och enskilda revisorer med ett sämre rykte. Vid lån används i många 
fall säkerhet. Säkerheten kan bestå av, fastighet, företagshypotek, borgen eller en 
direktpantsättning via Nordea Finans. Det kan även vara en kombination av olika säkerheter. 
Vid lån till småföretag eller nystartade företag kan exempelvis en borgen på ägaren tas ut med 
det avses att om företaget hamnar i obestånd går ägaren personligen in och betalar av lånet.  

4.5 Skandinaviska Enskilda Banken 
Skandinaviska Enskilda Banken (hädanefter SEB) är en bank som grundades för drygt 150 år 
sedan, närmare bestämt år 1856 (SEB 2013, s. 2). Banken verkar främst i Norden, Baltikum 
och Tyskland. SEB har i Sverige 140 000 små och medelstora företag som kunder (SEB 2013, 
s. 3). Vidare är bankens mål att bli den ledande företagsbanken både i norden och i Sverige 
(SEB 2013, ss.6-7). Vid SEB i Borås arbetar 25 medarbetare och ungefär hälften av dessa 
arbetar med företagsrådgivning. Vi intervjuade Torbjörn Sjögren som är 
företagsmarknadschef vid SEB i Borås. Han har arbetat inom SEB i 15 år och med 
kreditgivning till företag i 12-13 år. Sjögren har en kandidatexamen i företagsekonomi med 
inriktning mot redovisning. 
 
Enligt Sjögren är uppskattningsvis 80-90 % av alla företagskunder småföretag. SEB har oftast 
som krav att företagskunden även skall vara privatkund, dock menar Sjögren att det finns 
undantag. Undantaget är när det finns två ägare eftersom det då kan räcka att en av dessa även 
är privatkund hos SEB. Han berättar också att SEB har valt att marknadsföra sig mot 
småföretag eftersom att de företagen kan expandera och bli större bolag. Enligt Sjögren 
använder sig många småföretag av SEB:s telefonbank när de ansöker om lån. Telefonbanken 
har befogenhet att bevilja kredit men det lokala kontoret har lite större befogenhet än 
telefonbanken gällande beviljning av lån. Anledningen till detta menar Sjögren är att det 
lokala kontoret har en direktkontakt med kunden och en lokalkännedom om marknaden på 
orten. Även om själva låneprocessen sker via telefonbanken så krävs det en kreditupplysning 
via UC och kunden måste besöka ett lokalt bankkontor för att slutföra processen. 
 
Kreditprocessen till småföretag är ganska standardiserad och med ett stort fokus på ägaren, 
med det menar Sjögren att oavsett företag så är processen för kreditgivning till företag 
likartad. Anledningen att det är stort fokus på ägaren i småföretag menar Sjögren beror på att 
ägaren och bolaget oftast är en och samma person. Det första steget i kreditprocessen är att 
undersöka personen eller personerna i företaget, få förståelse för verksamheten och ta reda på 
varför företaget behöver kapital. Nästa steg i processen är att banken använder sig av 
kreditupplysning från UC. Detta menar Sjögren är en hjälp för att effektivisera 
kreditprocessen. Banken får via UC ut väldigt mycket information om företaget och 
rekommendationer som är till hjälp vid ett beslut om kredit. Sjögren poängterar dock att UC:s 
utslag inte följs fullt ut utan det ligger även en personlig bedömning vid varje beslut. UC ses 
därför endast som ett hjälpverktyg för SEB. Enligt Sjögren är kreditprocessen mindre 
standardiserad för större företag. 
 
Årsredovisningen utgör en viktig grund i kreditprocessen menar Sjögren, eftersom den visar 
ifall företaget har sund lönsamhet och att företaget inte redan har en för hög belåningsgrad. 
Sjögren menar även att företags lönsamhet inte är den viktigaste aspekten utan att ett 
långsiktigt kassaflöde är den enskilt viktigaste delen. Revisionsberättelsen är också viktig men 
hos småföretag är det inte lika aktuellt utan Sjögren känner att de får tillräckligt med fakta 
från UC för att besluta om kredit och Sjögren menar även att beloppet inte är av betydande 
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karaktär, då det ofta handlar om summor mellan 50 000- 500 000 kronor. Sjögren anser också 
att mjukdata såsom ägarens kompetens, erfarenhet, bransch och konjunkturkänslighet är minst 
lika viktigt. Även kan historiska aspekter påverka kreditbesluten, det vill säga hur ägaren 
tidigare lyckats i olika sammanhang. Företagets webbsida kan även ge en bra indikation på 
hur företaget drivs.  
 
Enligt Sjögren finns det branscher med hög risk och branscher med normal risk. Anledningen 
till att han menar att det inte finns branscher med en låg risk är för att många företag i dessa 
branscher inte är i behov av kredit, exempel på sådana branscher kan vara redovisningsbyråer, 
revisionsbyråer, och advokatfirmor. Branscher som har varit av låg risk kan komma att bli 
högriskbranscher eftersom konkurrensen ökar när marknaden märker att det finns potential att 
lyckas inom branschen. Sjögren ger exempel på att tjänstesektorn är en sådan bransch, där det 
generellt visat sig vara en hög lönsamhet under de senaste 10-15 åren. Han menar även att 
högriskbranscher i motsats till branscher med låg risk uppvisar låga marginaler och således 
låg lönsamhet. Exempel på sådana branscher är åkeribranschen, småföretag inom detaljhandel 
och tryckeribranschen. Samtidigt undviker inte företagsrådgivarna den typen av företag utan 
Sjögren menar att det finns bra företag inom varje bransch men banken blir samtidigt mer 
restriktiv att gå in en högriskbransch. 
 
Företagsrådgivarna värderar inte immateriella tillgångar hos småföretag vid en kreditprocess, 
dock är materiella tillgångar viktiga eftersom att de kan ses som ”second way out”. 
Kundfordringar, inventarier och varulager menar Sjögren är mindre bra säkerheter eftersom 
det kan vara svårt att värdera vad det verkliga värdet är av dessa tillgångar medan fastigheter 
kan ses som bra tillgångar. Det är inte alltid en säkerhet behövs vid en låneansökan men oftast 
tas en personlig borgen på ägaren eller en företagsinteckning i en kombination med borgen ut. 
Anledningen till att det är en fördel med borgen anser Sjögren är ifall företaget säljs utan 
borgen kan det uppstå problem för banken med lånet. Det krävs inte att småföretagen skall ha 
reviderad redovisningsinformation, utan Sjögren anser att ifall företagets ekonomi sköts av en 
redovisningsbyrå som har ett bra anseende kan det räcka väldigt långt. Enligt Sjögren har han 
sett att fler småföretag har valt att inte ha en revisor och i dagsläget ser inte Sjögren att 
riskbedömningen har ändrats till följd av det. Han menar dock att ifall revisionsplikten skulle 
slopas för större företag skulle det ha en annan påverkan på kreditbeslutprocessen. 

4.6 Swedbank Sjuhärad 
Swedbank Sjuhärad grundades år 1831 och är en fristående bank (Swedbank Sjuhärad 2013, 
s. 4). Banken är majoritetsägd av en lokal stiftelse (Swedbank Sjuhärad 2013, s. 4). Bankens 
kärnvärden är närhet, engagemang och värdeskapande (Swedbank Sjuhärad 2013, s. 4). Vi 
intervjuade Göran Sundelius som är kreditchef på Swedbank Sjuhärad. Han har arbetat vid 
den posten i 11 år och inom banksektorn i totalt 30 år. Sundelius akademiska bakgrund består 
av en kandidatexamen i företagsekonomi och en juristexamen. Totalt har banken cirka 5 000 
företagskunder och Swedbank Sjuhärad verkar inom sjuhäradsområdet, vilket innefattar Borås 
kommun, Marks kommun, Svenljunga kommun och Bollebygds kommun (Swedbank 
Sjuhärad 2013, s. 4). Sundelius berättade att det totalt arbetar cirka 30 stycken 
företagsrådgivare på banken och av dessa arbetar uppskattningsvis en femtedel med lån till 
småföretag. Anledningen till att det är fler rådgivare som arbetar mot större företag är bland 
annat att analysen av dessa företag är mer omfattande än analysen av mindre företag. 

Vid en kreditgivningsprocess på Swedbank Sjuhärad sätter sig rådgivaren ner med varje kund 
för att få en bättre inblick i verksamheten och för att varje kund är unik. Processen skiljer sig 
också åt beroende på om företagen redan har en relation med banken eller om företaget är en 
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ny kund. Handlar det om en befintlig kund menar Sundelius att de ser till ägarens egenskaper, 
entreprenörskap, affärsidé, budget och konkurrenter, vilka kan ses som framåtriktad 
information gentemot bokslut som istället är historia. Skulle det istället handla om en ny 
företagskund krävs mer information från siffror, detta på grund av att banken inte tidigare har 
någon relation med företaget och känner då inte heller till företagets räkenskaper. Sundelius 
menar dock att det även här handlar om att blicka framåt och exempelvis se en budget och 
inte enbart fatta beslutet utifrån sifferinformation från bokslut. För nya kunder krävs det också 
personliga säkerheter vid lån, som exempelvis en personlig borgen. Sundelius vill dock ändå 
trycka på att låntagarens personlighet, utbildning och erfarenhet många gånger är viktigare än 
bakåtriktad information i form av bokslut. Sundelius poängterar också vikten av att vid en 
kreditgivningsprocess besöka kunden i dess verksamhet, dessutom kan de i vissa fall ta hjälp 
av andra experter inom det kreditsökande företagets bransch om det är något som är oklart 
eller banken inte har tillräckligt med kunskap. 

Företagsrådgivaren analyserar sedan investeringen genom en kalkyl för att se om det finns en 
lönsamhet. Trots att bokslut kan ses som bakåtriktad information är årsredovisningen givetvis 
viktig vid långivningsprocessen. Bokslutet är alltid en del av analysen som läggs in i bankens 
system som ligger till grund för ett kreditbeslut. I årsredovisningen är nyckeltal som soliditet 
och kassaflödet de två viktigaste delarna när analys av företagets redovisning skall 
genomföras. Men Sundelius anser också att vilka delar de tittar på i årsredovisningen varierar 
och beror på vad det är för företag som ansöker om lån, exempelvis är 
lageromsättningshastigheten intressant när det handlar om handelsföretag. Det sker också en 
kreditupplysning via UC i samband med kreditbeslutet. Beslutet som fattas kan ibland 
motsäga sig systemets beslut ifall rådgivaren är av en annan uppfattning dock krävs det att 
beslutet noga motiveras så att banken följer Finansinspektionens regler. En riskklass 
bestämmer också kreditgivningsvillkoren och ett nytt företag får i regel en sämre riskklass än 
ett befintligt företag, vilket också leder till en högre ränta på ett lån till ett nytt företag. Det 
lokala kontoret beslutar själva om de mindre lånen men vid större lån kan det bli aktuellt för 
styrelsen eller en kreditkommitté att fatta beslut huruvida kredit skall beviljas eller inte. 

Sundelius ser helst att företagskunderna har en reviderad årsredovisning eftersom det kan ses 
som en garant men det är inget krav. Sundelius menar att ur en säkerhetssynpunkt är de 
materiella tillgångarna av större intresse i kreditgivningsprocessen, med det menar Sundelius 
att om ett företag går i konkurs har ändå dessa tillgångar ett verkligt värde för småföretagen 
medan immateriella tillgångar och humankapital vid en sådan tidpunkt saknar ett värde. 
Kreditgivningsprocessen har inte heller ändrats sedan revisionsplikten avskaffades men finns 
det en revisor kan revisorns anseende roll i kreditgivningsprocessen. 

Det finns vissa branscher som banken helst inte vill låna ut kapital till. Exempel på sådana 
branscher är café- och restaurangverksamheter. Anledningen är att det är svårt att sätta ett 
verkligt värde på dessa företag och få en rättvis uppfattning om kassaflödet. Men Sundelius 
menar också att det inte går att peka på vilka branscher som har en hög- respektive låg risk, 
utan det handlar mer om personen bakom företaget då många småföretag enbart består av en 
ägare. 
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5 Analys 

5.1 Inledning 
I detta kapitel analyseras empirin med hjälp av den teoretiska referensramen. Analysen 
presenteras i tre olika avsnitt, där vi i första avsnittet presenterar analys av olika faktorers 
påverkan vid kreditbedömning. I andra analyseras kreditprocessen och sista avsnittet 
diskuteras risk. Anledningen till denna uppdelning är att många av delarna gällande 
kreditgivning till småföretag är sammanflätade med varandra.  

5.2 Tidigare resultat, finansiell ställning och kompetens 
Gällande frågorna om hur bankerna bedömer kreditgivning för småföretag och vilken roll 
redovisningen har i kreditbedömningen, så märkte vi att alla respondenter som intervjuades 
anser att redovisningsinformation har en stor betydelse vid kreditgivningsprocessen och 
bedömning av återbetalningsförmågan. Detta stämmer överens med det Grönlund, Tagesson 
och Öhman (2010, s. 16) hävdar, då de menar att redovisningsinformation är av stor betydelse 
för intressenterna. Det skall dock tas i beaktande att den informationen kan anses som 
bakåtriktad. Sundelius vid Swedbank Sjuhärad anser att det kan krävas att informationen 
kompletteras med framåtriktad information såsom budget, även Gottberg vid Handelsbanken 
menar att framåtriktad information i form av budget kan vara användbar för bankens 
företagsrådgivare. Anledningen är att de då kan få en förståelse för hur en expandering kan 
komma att påverka företaget. Sjögren vid SEB har en annan åsikt då han istället anser att 
mjukdata i form av ägarens kompetens, erfarenhet, bransch och konjunkturkänslighet minst är 
lika viktigt som redovisningsinformationen när det kommer till lån som gäller småföretag. De 
övriga respondenterna anser också att denna typ av information är viktig vid kreditbeslut men 
inte lika viktig som årsredovisningen. Utan mjukdata skall fungera som kompletterande 
uppgifter till årsredovisningsinformationen. Kaiser vid Nordea menar även att 
företagsrådgivarens magkänsla är en aspekt att ta i beaktande vid kreditbeslut, vilket sticker ut 
från de övriga respondenterna som inte tar upp aspekten magkänsla.  
 
När det istället handlar om vilka delar i årsredovisningen som är av mest vikt vid 
kreditbedömning är svaren av olika utfall. Även när vi bad respondenterna att rangordna de 
olika delarna i årsredovisningen var utfallet olika och de ansåg att det var svårt att svara på, då 
det är många faktorer som påverkar vad de analyserar utifrån. Sundelius menar att en 
betydande faktor som påverkar är vilket typ av företag det är som önskar lån. Exempelvis 
menar de att när det handlar om handelsföretag kan vara av intresse att se till 
lageromsättningshastighet. I grund och botten är ändå alla respondenter eniga om att alla delar 
i en årsredovisning är viktigt.  
 
Majoriteten av respondenterna anser att kassaflödet är av mest vikt eftersom det påvisar 
företagets betalningsförmåga. Gottberg exemplifierar detta genom att jämföra med 
privatekonomin, då du kanske har en hög lön men inga pengar kvar i plånboken kan du ändå 
inte betala dina utgifter. Det skall dock nämnas att det inte finns något krav för småföretag att 
ha en kassaflödesanalys i årsredovisningen (2 kap. 1 § ÅRL), men det var ingen av 
respondenterna som menade att det var en svårighet att få fram ett kassaflöde. Mountzias vid 
Danske Bank är av en annan åsikt då han istället anser att balansräkningen är av mest vikt. 
Detta stämmer överens med teorin som anser att tidigare finansiella resultat är av betydande 
karaktär när det gäller återbetalningsförmågan av lån (Bruns & Fletcher 2008, s. 178). Bruns 
och Fletcher (2008, s. 178) anser också att de tre faktorerna för att kunna återbetala ett lån är: 
tidigare resultat, finansiell ställning och kompetens. Gällande de tre faktorerna tar samtliga 
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banker alla tre faktorerna i beaktande vid kreditbedömning. Dock är dessa tre faktorer av olika 
vikt hos bankerna. Där vi kan summera det som att finansiell ställning är av mest vikt för 
Mountzias. Tidigare resultat är av mest vikt för Gottberg, Sundelius och Kaiser och för 
Sjögren är kompetens minst lika viktigt som tidigare resultat.  
 
Berger och Black (2010 s. 720) menar att när större banker lånar ut till större företag 
fokuserar de på nyckeltal och när mindre banker lånar ut till mindre företag är de istället mer 
flexibla och fokuserar på personliga egenskaper. Alla respondenter arbetar vid banker som är 
stora aktörer inom banksektorn i Sverige trots detta märkte vi inte av att de enbart fokuserar 
utlåningen till större företag och inte heller enbart använder sig av nyckeltal. En anledning till 
det kan vara att bankerna anses vara decentraliserade eftersom respondenterna menar att det 
lokala kontoret befogenhet över att besluta om lån. Därför kan dessa bankers lokalkontor 
uppfattas som en liten bank när det gäller frågan om utlåning till småföretag. En annan 
anledning till att de stora bankerna ändå lånar ut till småföretag kan vara att majoriteten av 
bankernas företagskunder sett till antalet utgörs av småföretag. Likaså menar Altman och 
Sabato (2007, s. 332) att små och medelstora företag är grunden till ekonomin i många länder 
och att 97 % av det totala antalet länder i OECD-länderna består av denna typ av företag, 
därför är det inte förvånande att majoriteten företagskunderna hos bankerna utgörs av 
småföretag. Peek och Rosengren (1998, s. 802) poängterar att lån till mindre företag inte är 
lika viktigt för de större bankerna som det är för de mindre bankerna. Detta kan ifrågasättas då 
Sjögren anser att småföretagen är en väldigt viktig kundkrets för banken eftersom många av 
dessa företag kan expandera och bli stora företag. Inte heller någon av de övriga bankerna 
nämnde att de undviker att låna ut kapital till småföretag.  
 
I teorin menas att personliga egenskaper i form av erfarenhet och relationen till 
företagsrådgivaren har blivit viktigare för småföretagen vid kreditbeviljning (Svensson 2003, 
s. 13).  Kaiser menar att en helhetsbedömning av kunden och se att företaget består av mer än 
bara siffror. Detta märkte vi också av när vi intervjuade de olika respondenterna, då alla utan 
undantag diskuterade företagarens personliga karaktär och egenskaper. Respondenterna menar 
också att det är mindre komplicerad när de lånar ut till befintliga kunder, detta eftersom att de 
redan har en relation och har en förståelse för dess verksamhet 
 
Småföretag har idag ingen revisionsplikt (9 kap. 1 § ABL). Ändå menar Thorell och Norberg 
(2005, s. 6) att revisionsplikt för alla aktiebolag gynnar intressenterna eftersom reviderad 
information kan fungera som ett standardkontrakt. Detta märktes även vid intervjuerna då de 
flesta respondenterna anser att det är av betydande karaktär och kan ses som en 
kvalitetsstämpel om det är ett reviderat företag och att det är en riskfaktor med en oreviderad 
årsredovisning. Gottberg var den enda som krävde reviderad årsredovisning, men han 
poängterade att det beslutet inte är centralt utan på lokal nivå. Gottberg menar att han inte 
märkt av någon förändring gällande om småföretag väljer bort revisor utan de har valt att 
behålla revisorn. Sjögren är av en annan åsikt då han anser att lånebeloppen inte är av 
betydande karaktär för småföretag är det i många fall tillräckligt om ett företags ekonomi 
sköts av en redovisningsbyrå med ett gott anseende. Carrington (2012, s. 58) menar att 
revisionsberättelsen är ett viktigt dokument för intressenter, eftersom de kan vara deras enda 
kontakt med revisorn. Vi märkte av att det var ett viktigt dokument i de fall då företagen 
använder sig av revisor. Anledningen till det är att respondenterna då vill se en ren 
revisionsberättelse. Alla av respondenterna anser att riskbedömningen vid kreditgivning inte 
ändrats till följd av den slopade revisionsplikten.  
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5.3 Kreditprocessen 
Voordeckers och Steivers (2006, s. 3069) menar att det finns det tre olika typer av lån, den 
första typen är lån utan säkerhet, den andra är lån med intern säkerhet och den sista är lån med 
extern säkerhet. När det kommer till lån för småföretag är det egentligen bara aktuellt med två 
typer av lån enligt respondenterna. Dessa är lån med intern och extern säkerhet. Mountzias 
förklarar att intern säkerhet utgörs av exempelvis företagsinteckning, vilket innebär en 
inteckning av företagets kundfordringar, inventarier och varulager. Lån med extern säkerhet 
innebär istället exempelvis pantsättning av personlig egendom.  

Berger och Udell (2002, s. 36) kategoriserar utlåningstekniker i fyra olika kategorier. Dessa 
fyra är bokslutsutlåning, tillgångsbaserad utlåning, kreditvärdighetsutlåning samt 
relationsutlåning. Enligt respondenterna används inte någon av dessa tekniker till fullo, utan 
snarare används en kombination av teknikerna. Egentligen kan vi se att alla fyra tekniker 
används. Anledningen till det är att respondenterna anser att årsredovisningen, säkerheter, 
analys av ägaren och relationen mellan företagsrådgivaren och företagaren alla är viktiga 
delar i kreditbeviljningsprocessen. I teorin menas att kreditvärdighetsutlåning baseras på 
analys av statistik från både årsredovisningar och huvudägaren (Berger & Udell 2002, s. 37). 
Men enligt respondenterna handlar det istället om information hämtad från UC. Alla 
respondenter förutom Sjögren nämner att de använder sig av ett ”rating-system”, där de 
använder sig av informationen från årsredovisningen och information från UC för att få fram 
en riskklass på företaget som önskar kredit. Det ihop med företagsrådgivarens bedömning av 
ägaren leder till ett beslut angående beviljad kredit eller inte.   
 
Enligt Svensson (2003, s. 12) kan kreditvärdighetsbedömningsprocessen delas in i tre olika 
faser. Den första fasen är inhämtning av information, den andra fasen är bearbetning, 
undersökning och tolkning av information och den sista fasen är beslutsfattning baserad på 
informationen. Alla de tre olika faserna kan vi utläsa att företagsrådgivarna går igenom vid en 
kreditbedömningsprocess. Svensson (2003, s. 13) menar att 3C, 5C och CAMPARI är olika 
modeller vid kreditvärdighetsbedömning. Respondenterna var väldigt förtegna när det 
kommer till hur deras modeller ser ut i detalj. De menar också att det är för komplext att 
förklara hur dessa ser ut och fungerar. Vi kunde dock utläsa under intervjuerna att de tre 
modellerna Svensson (2003, s. 13) nämner återfinns i företagsrådgivarnas 
kreditvärdighetsbedömning. Alla tre aspekter i 3C-modellen utvärderas av samtliga 
respondenter. Företagsrådgivarna utvärderar företagets tillgångar, betalningsförmåga i form 
av kassaflöde och personlig karaktär hos ägaren. Vi kan även se att 5C-modellen efterföljs till 
stor del, då alla av respondenterna menar att de använder sig av säkerhet vid lån. Vidare 
menar Sjögren och Gottberg att det är viktigt för dem att förstå marknaden och således också 
ha en lokalkännedom om den marknad de skall bevilja kredit.  
 
Detsamma gäller CAMPARI-modellen, då alla respondenter anser att karaktär i form av 
personliga egenskaper hos den som lånar pengar är av vikt. Likaså gäller det syftet med lånet, 
lånets storlek, återbetalning av lånet och säkerhet vid lån. Gottberg och Mountzias anser att 
det finns mindre möjligheter inom vissa branscher och konjunkturkänslighet påverkar 
möjligheten att lyckas inom den branschen. Samtidigt menar Kaiser, Sjögren och Sundelius 
att ägaren bakom företaget också påverkar möjligheten att lyckas även inom de tuffaste 
branscher. Marginal är det egentligen enbart Sjögren som diskuterar och anledningen är att 
han kopplar ihop marginalen på varor och tjänster med risken på branschen. Med andra ord 
har en högriskbransch lägre marginaler på varor och tjänster än en lågriskbransch.  
 
Det vi utöver kreditbeviljningsmodellerna 3C, 5C och CAMPARI kan utläsa är att de lokala 
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bankkontoren har sina egna beslutfattningsprocesser. Alla respondenter använder sig av någon 
form av system vid kreditbeviljning och alla företagsrådgivare genomför en kreditupplysning 
på företagskunden som önskar kredit. Det skall dock poängteras att den mänskliga faktorn i 
form av företagsrådgivarens kompetens och bedömning också ligger till grund för 
kreditbeviljningsbesluten. Kaiser nämner även att de alltid är två företagsrådgivare som fattar 
beslut om kredit till företag, vilket benämns som ”Four eyes principle”. Detta gör Nordea 
unika eftersom ingen av de övriga respondenterna menar att de krävs två personer för att 
besluta om kredit till småföretag. Eftersom respondenterna menar att företagsrådgivarnas 
kompetens ligger till grund vid beslut om kredit kan det anses vara en fördel att två personer 
analyserar och beslutar om kredit i motsats till om en person gör det.  

5.4 Riskbedömning 
När vi istället analysera relationen mellan risk och redovisning kunde vi se att risk alltid tas i 
beaktande. Manove, Padilla och Pagano (2001, s. 727) menar att utvecklingen av 
kreditmarknaden hämmas då det krävs säkerhet vid lån och de anser att bankerna ändå har 
tillräckligt med information för att bevilja lån. Detta stämmer inte överens med 
respondenternas åsikt. Anledningen till det är att de anser att lån utan säkerhet innebär en för 
hög risk. Dessutom har de krav på sig från Finansinspektionen gällande beviljning av lån. 
Gottbergs skäl till varför lån utan säkerhet är uteslutet är på grund av att banken inte är någon 
riskfinansiär och kan därför inte ta samma risker som en riskfinansiär. Enligt Blazy och Weill 
(2013, s. 1109) finns det tre olika skäl till varför bankerna använder sig av säkerhet. Dessa 
skäl är, i de fall låntagaren inte kan betala sina lån, då kan banken minska kreditförlusten 
genom säkerheten. Nästa skäl handlar om låntagaren är villig att pantsätta sina egna eller 
företags tillgångar så förmodas investeringen vara väl genomtänkt och det sista skälet är ifall 
säkerhet används så skapas ett incitament hos låntagaren att sköta sitt företag väl. Sjögren 
nämner även en annan anledning till varför säkerhet i form av borgen används. Anledningen 
är att ifall företaget säljs utan borgen så kan banken få krediter som de inte vill ha, eftersom 
bankerna går mycket efter personliga egenskaper vid beviljning av lån kan det leda till att den 
nya ägaren inte uppfyller bankernas krav.  

Standardisering av kreditbedömningen på lån leder till att risken underskattas anser 
McNamara och Bromiley (1997, s. 1083). Både Sjögren och Mountzias menar att processen 
vid kreditgivning till småföretag till stor del standardiserad, vilket gör att det kan uppstå en 
högre risk och asymmetrisk information. Även Kaiser menar att en förenklad process används 
vid kreditgivning upp till 2 250 000 kronor. Gottberg och Sundelius menar istället att 
processen individanpassas beroende på vilken typ av kund, vilken typ av företag och längden 
på relationen med företagskunden. Beträffande relationer vid utlåning menar Sundelius i 
motsats till Cole (1998, s. 961) och McNamara och Bromiley (1997, s. 1083) att längden på 
relationen kan påverka räntan. Det vill säga att nya företagskunder i regel får en sämre 
riskklass och således också en högre ränta vid lån hos Swedbank Sjuhärad.   
 
Ingen av respondenterna nämner egentligen asymmetrisk information men underförstått är det 
ett problem i kreditbeviljningsprocessen. Respondenterna anser att det främst är vid nya 
företagskunder som informationsproblem kan uppstå, då de inte har tillräckligt med 
information om företaget. Mountzias, Sundelius och Gottberg besöker nya företagskunder 
som önskar få lån beviljat. Det kan ses som ett sätt att få en bättre förståelse av verksamheten 
och minska asymmetrisk information. Sjögren kan anses avvika gällande den punkten då 
många av SEB:s småföretagskunder kan ansöka om lån via telefonbanken och således sker 
ingen direktkontakt med kunden innan lånehandlingarna skall signeras.  
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Eisenhardt (1989, s. 58) presenterar agentproblemet som ett problem, vilket kan uppstå när 
samarbetspartners har olika motiv. Gottberg och Mountzias menar att det är viktigt att besöka 
kunderna i dess verksamhet för att kunna få en bättre förståelse varför ett företag ansöker om 
kredit och på sätt minska agentproblemet vid kreditbeviljningsprocessen. Det kan således vara 
kostsamt för banken och företagsrådgivaren att undersöka exakt vad låntagaren gör, om denne 
talat sanning om sin verksamhet och om låntagaren utifrån de krav som långivaren ställer. Det 
skulle även kunna uppstå ett agentproblem mellan det lokala bankkontoret och dess ledning 
och i slutändan även ett agentproblem mellan banken och Finansinspektionen. Anledningen är 
att varje respondent vi intervjuade menar att företagsrådgivarna har befogenhet att bevilja lån 
till småföretag. Sundelius menar också att även fastän systemet de använder sig av vid 
kreditgivning ger avslag kan företagsrådgivaren ändå bevilja lån. Sundelius är dock noga med 
att poängtera att det då krävs noga motivering så att banken följer Finansinspektionens 
riktlinjer. Genom detta känns det som att det inte uppstår ett agentproblem utan majoriteten av 
respondenterna vi intervjuade nämnde någon gång under intervjun Finansinspektionen och att 
det är viktigt att följa deras riktlinjer.  
 
De empiriska bevisen för att en Pecking order teori existerar menar Bulan och Yan (2010, s. 
180) är av olika uppfattning. Detsamma gäller uppfattningen vi fick genom intervjuerna. 
Frågan berör snarare småföretagens perspektiv än bankens perspektiv. Enligt Stahan och 
Weston (1996, s. 1) utgörs småföretagens primära finansieringskälla av banker. Genom 
intervjuerna fick vi ingen indikation att Pecking order teori existerar men det vi fick ut var att 
av bankernas företagskunder utgör småföretagen majoriteten. 
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6 Slutsats 

6.1 Inledning 
I detta kapitel presenteras en redogörelse av svaren på studiens forskningsfrågor, som har sin 
grund i studiens syfte. Redogörelsen är baserad på det empiriska materialet tillsammans med 
den vetenskapliga litteraturen kring kreditgivning. Det empiriska materialet består av 
intervjuer med representanter vid fem olika banker. Avslutningsvis framför vi även förslag till 
framtida forskning inom kreditgivning till småföretag.  

6.2 Relationen mellan redovisning och kreditgivning 
Genom studiens syfte som är att analysera relationen mellan redovisning, risk och kreditgivning 
för befintliga småföretag i Sverige samt belysa kreditgivningsprocessen i olika banker och betona 
dess skillnader. Kan vi utläsa att redovisningen har en betydande roll i en kreditgivningsprocess. 
Kreditgivningsprocessen bedöms efter flera olika faktorer. Dessa faktorer är redovisningsmaterial 
i form av årsredovisning och en kreditupplysning via UC. Dessutom kunde vi se att personliga 
egenskaper även är en betydande del i kreditgivningsprocessen för småföretag. Anledningen till 
att de personliga egenskaperna är viktiga beror på att ägaren i många fall är en stor del av 
företaget när det gäller småföretag. Dessutom anser majoriteten av respondenterna att en 
kompetent företagare kan lyckas även i de svåraste branscher. En annan aspekt vid bedömningen 
är att budget har betydelse, då det kan ses som framåtriktad information.  
  
Även fastän de personliga egenskaperna är viktiga vid en kreditgivningsprocess analyserar 
företagsrådgivarna bokslut och det ses som en viktig grundpelare i en kreditgivningsprocess. Det 
finns en oenighet om vad som är av mest vikt i bokslutsmaterialet. Majoriteten av respondenterna 
anser att kassaflödet är det som är viktigast, eftersom det visar betalningsförmågan hos företaget. 
Dessa är således resultaträkningsorienterade. Det framgick också att respondenterna hade en 
svårighet att rangordna de olika delarna i redovisningen. Företagsrådgivarna bedömer således 
kreditgivningen utifrån en helhetsbild av företaget, där både redovisning och personliga 
egenskaper är viktigt. Det skiljer sig även åt vad respondenterna bedömer efter beroende av vilken 
typ av företag det är.  
 
Trots att revisionsplikten har slopats för småföretag i Sverige, anser de flesta av respondenterna 
att en reviderad årsredovisning kan ses som en kvalitetsstämpel. Det är således svårt för 
småföretag utan reviderad årsredovisning att kunna beviljas lån hos de intervjuade 
företagsrådgivarna eftersom de anser att en oreviderad årsredovisning är en riskfaktor.  Det skall 
även poängteras att revisorns anseende har betydelse. En av respondenterna anser därför att det 
istället är tillräckligt om ett företag har välskött bokföring som utförs av en redovisningsbyrå med 
gott anseende. Säkerheter används också som ett sätt att minska risken för bankerna vid 
kreditgivning. Men kvaliteten på ett företags tillgångar påverkar om en företagsinteckning är 
möjligt eller om företagsrådgivarna istället för en företagsinteckning väljer att ta ut en personlig 
borgen. Det kan också kopplas till om det är en reviderad årsredovisning eller inte, då det är en 
svårighet för företagsrådgivaren att bedöma tillgångarnas värde hos ett oreviderat bolag.  
Företagsrådgivarna kan därför anses riskaverta då de nästan utan undantag använder sig av 
säkerheter.  
 
Utifrån informationen vi fick in genom intervjuerna med respondenterna kunde vi utläsa att 
informationen till stor del stämmer överens med teorin kring detta ämne. Det skall även 
poängteras att respondenterna i praktiken lägger större vikt vid personliga egenskaper än vad som 
framgår i den vetenskapliga litteraturen, där det istället är störst fokus på redovisningsinformation. 
En annan tanke är den att företagsrådgivarna mer eller mindre fortfarande har ett krav angående 
att företag som önskar kredit skall ha reviderat bokslut trots att revisionsplikten är slopad. En sista 
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reflektion är att respondenterna generaliserar olika branscher och i stor grad undviker 
kreditbeviljning inom dessa så kallade högriskbranscher. Denna studie har därför bidragit till att 
påvisa skillnaderna mellan hur de olika bankerna analyserar tekniska aspekter och sociala aspekter 
vid kreditgivningsprocessen för småföretag.  

6.3 Förslag till vidare forskning 
I vår uppsats har företagsrådgivarnas perspektiv på utlåning till småföretag undersökts och 
analyserats. Ett perspektiv som vore intressant att undersöka är således småföretagarnas 
perspektiv och syn på möjligheten att beviljas lån. Utifrån småföretagarnas perspektiv kan 
vidare forskning undersöka ordningen av finansieringskällorna. Teorin gällande Pecking 
order utgår från ordningen gällande finansieringen och den påvisar att interna medel är att 
föredra framför externa medel (Leary & Roberts 2009, s. 332).  Men frågan är hur 
verkligheten ser ut för småföretagarna gällande ordningen på finansieringskällor.  
 
Det kan vara intressant att jämföra företagsrådgivare som arbetar vid bankkontor på mindre 
orter med företagsrådgivare som arbetar vid bankkontor på större orter och se om 
kreditgivningsprocessen skiljer sig. Anledningen är att några av de intervjuade bankerna 
nämnde att lokalkännedom om marknaden är viktig vid kreditbedömning. Vid intervjuerna 
nämnde respondenterna UC och Almi används vid kreditbeviljningsprocessen och därför 
skulle det vara av vikt att även intervjua dessa företag.  
  
I och med att bankerna menar att deras kreditbedömningsprocess är komplext anser vi att det 
skulle krävas mer tid för att få en djupare förståelse av kreditbedömningsprocessen för 
småföretagen. 
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7 Slutdiskussion 
Utifrån intervjuerna med respondenterna från de fem olika bankerna och den vetenskapliga 
litteraturen har vi skapat oss olika personliga uppfattningar kring ämnet kreditgivning till 
småföretag. Dessa personliga uppfattningar presenteras under avsnittet egna reflektioner.  

7.1 Egna reflektioner  
Vid lån till småföretag använder sig företagsrådgivarna av kreditupplysning från UC i 
kreditgivningsprocessen. Det framgick genom intervjuerna att vissa av respondenterna till stor 
del förlitar sig på informationen från UC, gällande lån till småföretag. Vi anser att en 
kreditupplysning från UC är standardiserad och kan således påverka låntagaren negativt. 
Låntagaren kan exempelvis beviljas ett lån till ett projekt som inte är lönsamt eftersom 
processen vid lån är standardiserad. Låntagaren kan exempelvis även nekas lån på grund av 
att UC påvisar att det finns tidigare betalningsanmärkningar.  
 
Respondenterna menar att de går efter personliga egenskaper vid kreditbeviljning. Den 
personliga relationen mellan företagsrådgivaren och låntagaren kan därför anses vara ytterst 
viktig om en företagare skall ha möjlighet att beviljas lån från en bank. Det skapar en högre 
risk ur bankens perspektiv eftersom låntagaren inte skulle beviljas lån hos andra banker på 
grund av dåligt resultat och ett negativt kassaflöde. Men på grund av en god relation till 
företagsrådgivaren blir lånet beviljat. Banker skall inte ta höga risker utan de har krav på sig 
från Finansinspektionen och är det högriskföretag som önskar lån skall de istället hänvisas till 
andra finansieringsinstitutioner.  
 
Å andra sidan anser respondenterna att en reviderad årsredovisning är av betydande karaktär 
vid kreditbeviljning och att även kassaflödet är viktigt. Vi delar respondenternas uppfattning 
om att kassaflödet är viktigt eftersom detta visar betalningsförmågan. Vissa av respondenterna 
menar att de inte skulle låna ut till företag med oreviderad årsredovisning. Anledningarna till 
varför EU ville slopa revisionsplikten för mindre bolag var att revisionskostnaderna utgör en 
stor del av administrativa kostnader för småföretag. Vissa av respondenternas krav motsäger 
därför EU:s direktiv gällande revisionsplikt för småföretag. Det kan därför bli negativt för 
småföretag utan revisionsplikt ifall de är i behov av finansiering eftersom de inte kan beviljas 
lån utan reviderad årsredovisning.  
 
Respondenterna uttrycker egentligen tydligt vad de anser är viktigt men frågan är om det 
räcker om en företagare som önskar lån har goda personliga egenskaper eller en reviderad 
årsredovisning med positivt kassaflödet. Eller krävs det helt enkelt att företagaren både har 
goda personliga egenskaper och en reviderad årsredovisning och positivt kassaflöde för att 
beviljas lån? 
 
Det var förvånande att se att majoriteten av respondenterna kräver säkerhet vid lån. Vi anser 
att det kan vara hämmande för företagets utveckling eftersom en småföretagare som önskar 
kredit måste pantsätta privat egendom eller personlig borgen om det inte finns 
företagsinteckningar av betydande värde. Även om investeringen eller projektet är lönsamt 
vill kanske inte en småföretagare riskera allt genom att pantsätta personlig egendom. Flera av 
respondenterna menar även att de helst vill undvika att låna ut kapital till vissa branscher. 
Anledningen är att de anser att de är högriskbranscher och att det kan vara svårt att få en 
rättvis bild av kassaflödet i dessa branscher. Vi anser att de generaliserar och drar alla över en 
kam. Det finns seriösa företagare inom varje bransch.  
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Bilaga 
 
Personlig bakgrund 
 

1. Vilken befattning har du? 
 

2. Hur många år har du arbetet med kreditgivning till företag? 
 
3. Vad har du för akademisk bakgrund och arbetslivserfarenhet? 
 
4. Hur många år har du arbetat inom banksektorn? 
 
5. Hur många år har du arbetat i denna bank? 

 
Kreditgivning 
 

1. Hur ser kreditgivningsprocessen ut? 

2. Hur stor andel av de företagskunder som ansöker lån, utgörs av småföretag? 

3. Har varje kontor kontroll över utlåningsbesluten eller styrs det centralt? 
 

4. Hur ser relationen ut till de företag som lånar kapital (är de befintliga kunder)? Är dessa 
även privatkunder? 

 
6. Använder ni er av någon modell vid beviljandet av kredit till företag? 

 
Redovisning 

1. Hur viktig är företagens årsredovisning i en kreditbedömningsprocess? 
 
2. Vilka delar av årsredovisningen är viktigast för ett kreditbeslut? 

 
3. Finns det annan information än information från årsredovisningar som utgör underlag 

för kreditbeslut? 
 

4. Vilket är av mest vikt vid kreditbedömningen: kassaflöde, resultaträkning, 
balansräkning och nyckeltal? 

 
5. Vilken betydelse har upplysningar och övrig information i årsredovisningen för 

kreditbeslut? 
 
Risk 
 

1. Påverkar branschtillhörighet för ett företag kreditbeslutet? 
 

2. Vilka branscher anses ha hög respektive låg risk? 
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3. Hur påverkar företagets tillgångar bedömningen? Då menar vi i form av materiella 
tillgångar, immateriella tillgångar och humankapital? 

4. Bedöms risken annorlunda om ett företag har en revisor respektive inte har en 
revisor? 

 
5. Vilken betydelse har revisorns anseende för kreditbeslutet?  

 
6. Har riksbedömningen ändrats sedan revisionsplikten slopades? 

 
7. Används säkerheter vid lån? 

 
 

Vill du tillägga något som du anser är viktigt? 

 
 
 
 
 



 

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 Handels- och IT-högskolan (HIT) 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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