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Titel:  Bankers behov av redovisningsinformation vid kreditgivning. 

 
Bakgrund: Den information bankerna hämtar in och använder för bedömning av 

företagets kreditvärdighet är både offentligt och företagsintern samt 
av kvantitativ och kvalitativ karaktär. För att informationen ska vara 
relevant måste den också vara tidsenlig och informativ för långivaren. 
Redovisningsinformationens roll är stor vid kreditgivningen men i 
vilka sammanhang den efterfrågas mest och i vilken omfattning är 
inte särskilt definierat i befintlig litteratur. 

 
Syfte:  På grund av detta vill vi studera och analysera bankers behov av 

redovisningsinformation vid kreditgivning. 
 

Avgränsningar:  En representant av kreditgivarna, nämligen bankerna, presenteras i 
uppsatsen. Vid kreditgivning avgränsar vi oss till företag, ingen 
kreditgivning till privatpersoner behandlas. Undersökningen 
begränsas till Växjöområdet. 

 
Metod: Kvalitativ undersökning med personliga intervjuer. 

 
Empiri:  Sammanställning av personliga intervjuer. 
 
Slutsatser:  Redovisningsinformationen har stor betydelse vid kreditgivningen till 

företag och behovet av informationen är stor vid bedömningen av 
företagets återbetalningsförmåga. Redovisningsinformation är 
relevant för att bedöma ett företags finansiella stabilitet och likviditet.  
Den är även viktig vid kreditgivningen, men inte tillräcklig för att 
fatta ett kreditgivningsbeslut utan måste kompletteras med annan 
information. 

 
Förslag till  Ett förslag till vidare forskning vore att se olika 
fortsatt forskning: kreditgivningsinstituts behov av redovisningsinformation och utvidga 

både området och antalet studerande objekts behov av 
redovisningsinformationen.  
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Inledning 

1    Inledning 
 

Kapitlet inleds med bakgrunden till uppsatsen följt av en problemdiskussion som resulterar 

i vår frågeställning. Därefter beskriver vi syftet med studien. Vi avslutar med att presentera 

avgränsningar som gjorts och disposition av uppsatsen. 

 
 

1.1    Bakgrund 

 

För ett företag som har ett behov av kapital, finns i princip tre finansieringskällor, lån från 

externa finansiärer, insats eller lån från ägare och inbetalningar från rörelsen. 

Den viktigaste finansieringskällan är extern utlåning. Statens finanser styr marknaden 

genom att styra de institut som verkar på kreditmarknaden. Bankerna styrs via 

banklagstiftningen och via Riksbankens krav på bankernas kassaställning samt räntan för 

deras upplåning i Riksbanken. 

En huvuduppgift för bankerna är att lotsa penningmedel från enheter med överskott till 

företag, privatpersoner och andra som vill låna. För att fullgöra sin uppgift gör bankerna en 

kreditvärdighetsbedömning av presumtiva låntagare. Denna bedömning kan vara mycket 

enkel i vissa fall och synnerligen komplicerad vid andra låneansökningar.1

 

Nuvarande lagstiftning och olika statliga åtgärder av kreditpolitisk natur ger en ram för 

bankernas utlåning, bland annat i form av krav på säkerheter för kredit. Bankerna lägger 

även stor vikt vid projektets risker och dess lönsamhet, företagslednings förmåga, företagets 

planeringsrutiner etc. Bankernas bedömning av ett kreditärende inriktas alltså på projektets 

företagsekonomiska förutsättningar. Banken går igenom planer, kapitalbehovsberäkningar 

och investeringskalkyler för det aktuella projektet. Slutligen kontrolleras kraven på att 

säkerheter går att uppfylla.2

                                                 
1 Broomé, P. m.fl., (1998) 
2 Funered, U. E., (1994) 
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Inledning 

Kreditvärdighetsbedömning omfattar dels en bedömning av företagets framtida intjänings- 

och betalningsförmåga, dels en säkerhetsbedömning. I fokus för bedömningen är företagets 

fortlevnadsförmåga, det vill säga förmåga att såsom fortlevande företag betala amorteringar 

och ränta. Företagets tillgångar används som säkerheter och skall i möjligaste mån garantera 

betalning om företaget hamnar i finansiell kris.3  

 

Lagen om förmånsrätt som trädde i kraft den 1 januari 2004 har förändrat bankernas 

förmånsrätt och gäller endast 55 procent av värdet av kvarvarande tillgångar efter att 

borgenärer med bättre rätt har fått utdelning vid konkurs. 

Tidigare var företagsinteckning en särskild förmånsrätt där utdelning gällde till 100 procent 

av värdet på lös egendom och hade en bättre rätt till utdelning vid utmätning eller konkurs.4 

Detta innebär att bankerna påverkas av denna förändring eftersom de ofta använder 

företagshypotek som säkerhet för krediter, vilket leder till att bankernas kreditprövning och 

kredituppföljning också har ändrats.  

 

Redovisningsinformationen är viktig i bankernas kreditbedömning. Det vill säga den 

process som syftar till att försöka bedöma ett företags återbetalningsförmåga. 

Redovisningsinformationen används då främst i den ekonomiska analysen av företaget, så 

banken försöker att få en mer överskådlig bild över företagets resultatutveckling och 

finansiella situation. Framförallt är det viktigt för banken att kunna förutsäga företagets 

framtida möjligheter. Detta görs genom en analys av investeringsbehov, räntabilitet, 

soliditet och likvid ställning.5  

 

 

1.2    Problemdiskussion 
 

Den information kreditgivarna hämtar in och använder för bedömning av företagets 

kreditvärdighet är både offentligt och företagsintern samt av kvantitativ och kvalitativ 

karaktär. Förutom redovisningsinformation är information för marknads- och 

personbedömning betydelsefull för bedömningsutfall.6

                                                 
3 Svensson, B., (2003) 
4 Förmånsrättslagen., (1979:979) 
5 Svedin, J., (1992) 
6 Svensson, B., (2003)  
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Inledning 

 

Det är både ekonomisk och icke-ekonomisk information som är av betydelse. Problemet är 

att hitta den information som behövs för att kunna göra framtida prognoser på det bästa och 

effektivaste sättet, vilket kan resultera i fördelar för alla parter samt att bankernas lönsamhet 

ökar. Det är viktigt att urskilja kärnan i den informationens överflöde. 

Förutom att informationen ska vara relevant måste den också vara tidsenlig och informativ 

för långivaren. Undersökningar visar att företag som lyckas prestera tidsenlig, detaljerad 

och begriplig information, belönas av kreditgivarna genom lägre räntekostnader.7  

 

Redovisningsinformation utgör en av flera betydelsefulla bedömningsgrunder men en viktig 

sådan. Dess kvalitet är avgörande för om det, de facto, är de kreditvärdiga företagen som 

beviljas krediter eller inte och således för hur effektivt kapital fördelas i näringslivet.8  

Bankerna gör ekonomiska analyser inför ett kreditbeslut, detta sker oftast på relativt 

etablerade företag, eftersom nystartade projekt inte har någon offentlig 

redovisningsinformation att tillgå. Hur går bankerna tillväga i dessa fall under 

kreditbedömningsprocessen? Vilken redovisningsinformation efterfrågas mest vid 

kreditgivningen?  

 

Uppsatsens huvudfråga är: 

 Vilket behov har banker av redovisningsinformation vid kreditgivningen? 

 

 

1.3    Syftet 
 

Vi vill studera och analysera bankers behov av redovisningsinformation vid kreditgivning. 

 

 

1.4    Avgränsningar 
 

Vi har valt att avgränsa till en representant av kreditgivarna, nämligen bankerna. Andra 

representanter av kreditgivarna utelämnas eftersom en sådan analys hade varit för 

                                                 
7 Sengupta, P., (1998) 
8 Svensson, B., (2003) 
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Inledning 

omfattande. Vid kreditgivning avgränsar vi oss till företag, ingen kreditgivning till privata 

personer kommer att behandlas i denna uppsats. För att underlätta vår undersökning har vi 

valt att begränsa oss till Växjöområdet. 

 

 

1.5    Disposition 
 

Strukturen på uppsatsen kommer att följa upplägget i bild 1. Efter 

inledningen kommer uppsatsen att fortsätta med kapital två där de 

metoder som har använts i uppsatsen presenteras. Kapitel tre består 

av teorier om kreditgivningen, redovisningsinformationens 

innehåll och syfte. Resultaten av de empiriska undersökningar, 

som bestått av tre intervjuer är behandlade i kapitel fyra. Analysen 

av dessa resultat finns i kapitel fem. Arbetets slutsatser presenteras 

i kapitel sex.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1: Disposition av uppsatsen 

Slutsatser 

Analys 

Empiri 

Teori 

Metod 

Inledning 
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2    Metod 
 

Detta kapitel klargör för den metod vi har använt oss av i uppsatsen. Kapitlet inleds med 

val av företag, därefter presenteras datainsamlingsmetoder där litteraturinsamling och 

empirisk insamling behandlas. Därefter behandlar vi sanningskriterium och det praktiska 

tillvägagångssättet. Avslutningsvis presenterar vi analysmodellen och sammanfattning av 

kapitlet. 

 
 

2.1    Val av företag 
 

Vi är intresserade av att studera och analysera bankers behov av redovisningsinformation 

vid kreditgivning. För att undersöka problemet och få svar på vår frågeställning har vi 

kontaktat tre olika banker som arbetar med kreditgivning till företag.  

 

 

2.2    Datainsamling 
 

2.2.1 Litteraturinsamling 
När vi blev intresserade av det valda ämnet så upptäckte vi att detta område har stora luckor 

i kunskapsmassan, med detta vill vi säga att ämnet är ganska outforskat och det finns 

väldigt lite skrivet om bankernas behov av redovisningsinformation vid kreditgivningen. 

Vår teoretiska referensram baseras huvudsakligen på litteratur, lagböcker och 

forskningsrapporter. Dessa ligger till grund för vår teoretiska referensram som består av: 

beskrivningen av kreditgivningsprocessen, redovisningsinformationens innehåll och syfte 

och  redovisningsinformationens betydelse för banker vid kreditgivningen.  

Sökorden vi använde oss av vid litteratur- och artikelsökningen var: 

redovisningsinformation, kreditgivning och kreditbedömning. 

Vid sökandet av vetenskapliga artiklar använde vi oss av Växjö universitets biblioteks 

databas ELIN (Electronic Library Information Navigator). Vi använde oss även av 

databasen Affärsdata vid sökandet av relevant information. 
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2.2.2    Empirisk insamling 
På grund av att vi besitter en del kunskap inom området i fråga, var intervjuerna som vi 

genomförde semistrukturerade.  

Semistrukturerade intervjuer är ett mellanting mellan den ostrukturerade och strukturerande 

varianten.9 Vår målsättning var att vi gärna ville genomföra personliga intervjuer för att på 

så sätt kunna föra en heltäckande diskussion med möjlighet att ställa följdfrågor och 

verifiera att svaren uppfattas korrekt. Det var också viktigt att respondenterna hade kunskap 

om området och varit delaktiga i kreditgivningsprocessen.  

Vår litteraturstudie resulterade i en teoretisk referensram som låg till grund för 

intervjuguiden som vi använde oss av vid intervjuerna. Intervjuguiden användes men avsteg 

gjordes när respondenten berättade något intressant, för att ge denne möjlighet att svara på 

sitt sätt och initiera nya infallsvinklar.10  

Vi var öppna för nya synvinklar och information som respondenten kom med. Som regel är 

det en rad förhållanden som ska belysas, vilket gör att det brukar finnas en utarbetad fråge- 

eller intervjuguide som med hjälp av stickord anger de ämnen som skall belysas och som 

intervjuaren checkar av under intervjuns gång. Ämnena behöver inte nödvändigtvis beröras 

i den ordningsföljd som finns upptagen i guiden.11

Intervjuguiden härledde oss under intervjuns gång. Samma intervjuguide användes vid alla 

intervjutillfällen. 

Vi föredrog att genomföra intervjuerna genom ett personligt möte, på grund av att den här 

typen av intervjuer ger möjlighet att få en djupare förståelse av en persons reaktioner samt 

de bitar som går förlorade vid andra typer av intervjugenomförande, t.ex. telefonintervju 

och enkäter.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
9  Andersen, I., (1998) 
10 Svensson, B., (2003) 
11 Andersen, I., (1998) 
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2.3    Sanningskriterium 
 

2.3.1 Validitet och reliabilitet 
Validiteten innebär att man i en undersökning mäter det man avser att mäta.12  

I vårt fall innebär det att vi ställer relevanta frågor som tillsammans täcker vår 

frågeställning.  Vi intervjuade personer som har kunskap inom ämnet samt att de delar med 

sig av sin kunskap på området och svarar sanningsenligt och efter sin bästa förmåga. 

Frågorna har utformats såsom ett medel för att respondenten ska kunna ge sina svar på vår 

problemformulering. Under intervjuerna har respondenterna fått möjlighet att rätta till 

eventuella felaktigheter i hur vi uppfattade svaren. 

Våra respondenter är kreditchefer eller personer som är delaktiga i kreditgivningen på tre 

utvalda banker och vi förutsätter att de har den kunskap som krävs för att svara på våra 

frågor. Vi kan ändå anta att det finns risk att svaren på våra frågor blir subjektiva inom 

ramen för bankens riktlinjer. Dessutom kan vi inte räkna med att få fullständiga svar på alla 

våra frågor, eftersom bankerna har företagshemligheter.  

Det finns samtidigt risk att bankerna försöker att presentera sin bank som det bästa 

alternativet med tanke på konkurrensen som råder på området.  

Efter vi genomfört uppsatsen kunde vi konstatera att validiteten skulle kunna höjas 

ytterligare om respondenterna hade valt att vara mer öppna och villiga att svara på våra 

frågor, vilket inte var fallet. Samtidigt har vi vänt oss till ett område som vi anser är svårt att 

undersöka på grund av att en hel del information som behandlas är bankernas interna 

sekretessbelagda information. 

 

Reliabilitet innebär pålitlighet eller tillförlitlighet och i mätningssammanhang betyder det 

även frånvaro av slumpmässiga fel.13  

De tre intervjuobjekten fick samma bakgrundsinformation om undersökningen och 

diskussionsmallen var densamma vid varje intervju. Intervjuerna utfördes under likvärdiga 

omständigheter vilket kan öka sannolikheten för att reliabiliteten blir hög. Vid 

undersökningarna använde vi oss av en diktafon, vilket ytterligare kan höja reliabiliteten 

och undvika missförstånd. Alla intervjuer har utförts av två intervjuare på respondenternas 

egen arbetsplats och har pågått i ca en timme. 

                                                 
12 Andersen, I., (1998) 
13 Ibid. 
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För att höja arbetets validitet har vi använt oss av olika källor av information, till exempel 

befintliga teorier och intervjuer. 
Vi önskar påpeka medvetenheten om att denna uppsatsens empiridel endast belyser tre 

utvalda banktjänstemäns syn på behovet av redovisningsinformation. Därmed går det inte 

att hävda att materialet är representativ för bankväsendet generellt. För den nivå denna 

undersökning befinner sig på anser vi dock att en så bra bild av området har skapats att 

syftet med uppsatsen kunde besvaras. 

 

 

2.4    Praktiskt tillvägagångssätt 
 

Studien inleddes med att framställa den grundläggande frågeställningen och 

problemdiskussionen. Nästa steg var att ta fram den metod som användes under arbetet med 

uppsatsen. Förståelse av problemet är vår uppsats kunskapssyfte, där kärnan inte är att 

förklara utan att förstå fenomenet.  

I uppsatsen använde vi oss av kvalitativ metod på grund av att den metoden ger oss 

möjlighet att fördjupa oss i problemet och är i högsta grad passande i vår typ av 

undersökning med hjälp av de semistrukturerade intervjuerna. 

Någon annan typ av metod hade inte passa oss eftersom vi inte kunde genomföra ett stort 

antal intervjuer som är typisk för t.ex. kvantitativ metod. Samtidigt skulle det ha begränsat 

vår möjlighet och vårt önskemål om en djupare förståelse. När det gäller den kvalitativa 

ansatsen så riktas intresset mer mot individen, där begreppen innebörd, kontext och process 

är framträdande. 

Det är intressant hur individen upplever, tolkar och strukturerar verkligheten i relation till 

sin kunskap och erfarenhet i dagliga situationer. Processer och dagliga förlopp 

karaktäriserar den kvalitativa ansatsen snarare än produkt och resultat som återfinns i 

traditionella ansatsen.14  

En kvalitativ ansats kännetecknas av närhet till det studerade forskningsobjekt och att man 

inte från början vet exakt vilka resultat som är tänkbara. Metoden skapar bättre förståelse 

för de bakomliggande faktorer som kan finnas och sker ofta i form av fallstudier. I 

                                                 
14 Backman, J., (1998) 
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intervjuerna undersöks faktorer och variabler som inte är kvantifierbara som exempelvis 

attityder och föreställningar.15  

Den kvalitativa ansatsen stämmer överens med uppfattningen vi har om problemet, där vi 

vill studera och förstå bankernas behov av redovisningsinformation vid kreditgivning. 

Den kvantitativa ansatsen innehåller delarna: fråga, litteraturstudie, problemformulering, val 

av analysenhet, observation, analys och tolkning.16

 

Vi tog beslut om vilken typ av intervju som skulle göras och vilka respondenter vi skulle 

kunna vända oss till för att få fram vår empiridel. 

Nästa steg var arbetet med att få fram de teorier som är skrivna angående problemet och 

välja ut det som är relevant för vår undersökning. Parallellt med det så förberedde vi 

intervjuer, samt inbokning av dessa med bankerna. Vi kontaktade banker där vi förklarade 

problemområdet och kunskaper som önskades hos personen vi sökte. Intervjuerna 

genomfördes under vecka 48. Efter intervjugenomförandet sammanställde och strukturerade 

vi materialet. Därefter analyserade vi teorin och empirin samt slutsatser drogs. 

 

 

2.4.1    Analysmodell 
Bearbetning av insamlade data: 

• Renskrivning och sammanställning av intervjuer. 

• Sökande efter gemensamma och avvikande mönster i kreditgivningen hos de tre 

bankerna till små och medelstora företag. 

• Jämförelse med existerande teorier. 

• Presentation av analys och slutsatser.  

 

 

2.5    Sammanfattning  
 

I detta kapitel har vi diskuterat tillvägagångssättet för att göra denna uppsats. Inledningsvis 

beskriver vi hur vi gick tillväga med datainsamlingen. Vi har valt en kvalitativ metod där 

datainsamlingen sker genom intervjuer. Semistrukturerade intervjuer har genomförts. 

                                                 
15 Holme, I. M. & Solvang, B. S., (1997) 
16 Backman, J., (1998) 
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Vidare uppskattas validiteten och reliabiliteten av vår studie. Avslutningsvis presenteras 

arbetets praktiska tillvägagångssätt och analysmodellen. I följande kapitel, uppsatsen 

teoretisk referensram, behandlas bankernas kreditgivning samt redovisningsinformationens 

innehåll och syftet, dess betydelse för bankernas kreditgivning. 
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 3    Teoretisk referensram 

 
I detta kapitel behandlar vi kreditgivningsprocessen både i allmänhet och genom att 

revidera dess olika delar. Redovisningsinformationens syfte och innehåll beskrivs. 

Avslutningsvis presenteras redovisningsinformationens roll vid bankernas kreditgivning 

samt sammanfattning av kapitlet. 

 
 

3.1   Redovisningsinformationens innehåll och syfte 
 

Den interna redovisningen utgör grunden för företagsledningens planering, uppföljning 

samt kontroll av verksamheten. Redovisningsinformationen kan användas för kontroll av 

olika ansvarsområden samt som underlag för prissättning etc. Redovisningen är avsedd för 

internt bruk och är inte lagreglerad. Vanligtvis utformas den efter det enskilda företagets 

kriterier.17  

Den externa redovisningen handlar om den löpande bokföringen, årsbokslutet, företagets 

delårsrapporter samt årsredovisning och är reglerad både enligt lag och via 

redovisningsnormer. Den externa redovisningens syfte är att ge olika intressenter, utanför 

företaget, såsom beslutsfattare, banker, anställda, leverantörer etc., information om företaget 

ur ett ekonomiskt perspektiv. Årsredovisningen sammanfattar i princip de händelserna som 

skett under det gångna året. Redovisningen fungerar som en kontorollfunktion och tar sikte 

på om företaget följt de mål som varit uppsatta samt om de uppnåtts.18  

 

Vid utformandet av målet med redovisningen står användarna av redovisningen i centrum. 

Användarna måste kunna lita på att informationen som företag lämnar är tillförlitlig, så att 

den kan användas som beslutsunderlag. Målen är olika beroende på vem som skall ta del av 

redovisningen.19  

Inom redovisningen finns det tre mål. Det första målet är rationalitet vilket innebär att den 

lämnade informationen skall kunna möjliggöra effektiva beslut efter det att informationen 

har granskats och analyserats. Eliminering av osäkerhet är det andra målet och innebär att 

                                                 
17 SOU,. (1994:17) 
18 Dahlin, L., m.fl., (2000) 
19 Falkman, P., (2000) 
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den lämnande informationen skall vara utformad så att den är till hjälp vid de externa 

intressenternas analyseringar samt prognostiseringar av företagets framtid. Det tredje målet 

är information om tillgångar och skulder, här skall företaget lämna sådan information att det 

framgår vem eller vilka som har fordran på tillgångarna. Skulderna och tillgångarna har 

olika värde och deras förändring under tiden skall redovisas.20  

I IASB:s (International Accounting Standards Board) ”Framework for the preparation and 

presentation of financial statements” ges en tydlig beskrivning av redovisningsrapporters 

fyra kvalitativa egenskaper: begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Dessa 

egenskaper gör redovisningsinformationen användbar för intressenterna.21

• Begriplighet innebär att informationen måste vara lättbegriplig för användarna. 

• Relevans innebär att informationen måste vara relevant för bedömningar. 

• Tillförlitlighet innebär att den måste vara fri från väsentliga felaktigheter och inte 

vara vilseledande. 

• Jämförbarhet innebär att information måste vara utformad på sådant sätt att den gör 

det möjligt att göra korrekta jämförelser mellan olika företag, kunna bilda trender 

om företagets utvecklig genom att jämföra informationen om företaget under olika 

tider. 

 

 

3.1.1    Redovisning som informationsinstrument 
Redovisningen är oftast den viktigaste kommunikationskanalen som företag har gentemot 

sina intressenter. De publicerade siffrorna och diagrammen skapar oftast en tydlig bild av 

företaget och ligger sedan till grund för bedömningar av olika slag. Syftet med 

redovisningen är i första hand att vara ett ekonomiskt beslutsunderlag för kommande 

investeringsbeslut, men även att visa upp och skapa en bild över företaget.22

Informationen som företaget lämnar om sin verksamhet kan delas upp i två delar, tvingade 

och frivillig information.  

Den tvingande informationsgivningen är reglerad av lagar och regler och gäller endast 

informationen som lämnas i de finansiella rapporterna. Exempel är krav på noter, 

                                                 
20 Ibid. 
21 Redovisningsrådet, (1995) 
22 Gudbjartsson, E., (2000) 
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tilläggsupplysningar till balans- och resultattapporten eller vad finansierings-

/kassaflödesanalysen skall innehålla.23  

Den informationen företag väljer att delge utöver det som regleras via lagar och 

rekommendationer är den frivilliga informationen. Företaget kan välja att lämna mer 

information än vad som är nödvändigt. Tanken med att ge mer information än andra företag 

eller konkurrenter är att minska osäkerheten om företaget. Den ökade 

informationsgivningen kommer också att leda till att företagets trovärdighet ökar på 

marknaden. Investerarna blir lugnare och de slipper att spekulera om företaget. De får 

lämplig information från början vilket underlättar prognostiseringen om företagets 

framtid.24  

 

   

3.2    Kreditgivning 

 

Finansinspektionen har arbetat fram allmänna råd som bör följas vid utformningen av en 

kreditpolicy. Policy är ett internt ”regelverk” som är utformat centralt i bankorganisationen. 

Det är bankens styrelse som tar beslut om policyns innehåll som sedan ska genomsyra hela 

organisationen. ”Regelverket” beskriver hur bankernas kreditgivning ska genomföras.25  

För att styrelsen ska kunna driva banken mot en enhetlig kreditgivning bör en kreditpolicy 

beskriva hur kreditansökan ska prövas. Vidare ska det framgå vilken information som ska 

inhämtas från kreditsökande och hur betalningsförmågan ska prövas. Dessutom ska det 

anges vilken tillgång som kan utgöra säkerhet för krediten och hur denna säkerhet ska 

värderas. Därtill ska policyn beröra i vilken utsträckning banken ska kräva säkerhet och 

under vilka omständigheter kredit kan beviljas utan säkerhet. Det ska även finnas direktiv 

om vilken information som ska inhämtas rörande borgensman och hur dennes 

betalningsförmåga ska prövas.26  

Kreditgivningens process ska finnas detaljerad i bankens policy där processen bryts ner i 

fem steg:27  

• Kreditansökan 

• Kreditbedömning 
                                                 

23 Samuelsson, P., (1991) 
24 Adrem, A., (1999) 
25 FFFS., (1995:49) 
26 Ibid. 
27 Jungerhem, S. & Lundh, G., (1996/1997) 
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• Kreditbeslut 

• Kreditvård (uppföljning och omprövning) 

• Återbetalning 

 

Under kreditgivningsprocessen måste en kreditgivare bedöma och ta ställning till den 

finansiella risk som kredittagaren kan ta utan att hamna i konkurs. Företaget ska under 

processens gång bedömas utifrån senaste informationen som finns. Informationen inhämtas 

från företaget och består av resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. 

Kassaflödesanalysen anses här vara en del av de viktigaste rapporterna. Inhämtade rapporter 

är en del av kreditansökan.28

 

 

3.2.1    Kreditbedömning 
Kreditbedömning anses vara en viktig del av kreditgivningsprocessen, där företagets 

återbetalningsförmåga avgörs och där syftet är att ”maximera avkastningen på bankens 

riskkapital”.29 Granskningen innehåller finansiella och affärsmässiga bedömningar av 

företag samt den risk och lönsamhet krediten kan orsaka för långivaren.30  

Reglerna och rutinerna är styrande för vilken information som ska hämtas från kredittagaren 

och hur de hanteras i en kreditbedömning. Förutom kvalitén styrs även typen av information 

som banken ska ha vid kreditbedömning. Banktjänstemannen kan tvingas att lägga vikt på 

historisk data i mer eller mindre omfattning. Sådana data kan vara affärsidé och 

marknadsposition, men även karaktärsdata, såsom ägare och företagets rykte.31  

 

 

3.2.1.1    Kreditbedömning från olika perspektiv 

En kreditbedömning skall innefatta ekonomiska och affärsmässiga bedömningar av 

företaget liksom den risk och lönsamhet krediten kan medföra för långivaren. På 

kreditgivaren vilar ett stort ansvar för att göra en allsidig bedömning. En kreditbedömning 

är inriktad på företagets återbetalningsförmåga. I återbetalningsförmågan innefattas 

betydligt mer än en bedömning av företagets ekonomiska ställning. Här ingår också en 

                                                 
28 Svedin, J., (1992) 
29 Green, E., (1997) 
30 Svedin, J., (1992) 
31 FFFS., (1995:49) 
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bedömning av företagets affärsidé, ledningskapacitet, produkter, marknadssituation etc. 

Företagets framtidsmöjligheter och affärsverksamhet måste bedömas. I bedömningen måste 

det ingå övervägande om krediten passar in i bankens portfölj och administrativa system 

samt om juridisk kompetens finns för att kunna genomföra den. Krediten bör vara rimlig i 

förhållande till företagets storlek. Utan att göra någon närmare analys kan en övergripande 

utvärdering, utifrån företagets årsredovisning, göras för att fastställa om krediten är rimlig. 

Förutom att jämföra företagets balans i förhållande till den sökta krediten kan en generell 

bedömning göras av företagets resultat och finansiella ställning. Årsredovisning bör vidare 

kompletteras med information från en kreditupplysning. En kreditupplysning ger en snabb 

uppfattning om företagets betalningsmoral, ägartillhörighet och annan intressetillhörighet 

genom information om styrelserepresentation.32  

Syftet med kreditbedömningsprocessen är dels att bedöma den potentiella kundens 

återbetalningsförmåga och dels att undersöka om kredittagaren har tillgångar som kan 

erbjudas banken som extra säkerhet. Dessa moment överlappar varandra så till vida att en 

bankkunds återbetalningsförmåga normalt förstärks om denne innehar värdefull 

avyttringsbar egendom. Kreditbedömningens bredd och djup beror i hög grad på vilket slags 

åtagande banken överväger i det enskilda fallet. Om banken kommer bevilja en kredit eller 

inte, beror inte enbart på den kreditsökandes ekonomiska utsikter utan även på bankernas 

interna kapital- och likviditetssituation. Förutom den ekonomiska analysen är det viktigt att 

bankens tjänstemän gör en förnuftsmässig bedömning av kredittagarens verksamhet och 

betalningsmoral. Det är en fördel om låntagaren redan har en etablerad affärsförbindelse 

med banken eftersom denna då besitter intern kunskap om låntagarens ekonomi och 

personliga egenskaper.33

 

Förutom att det ligger i bankens egenintresse att analysera en låntagare, ställer även 

lagstiftaren vissa krav. Bankrörelselagen 2 kap. 13 § ligger till grund för bankernas 

kreditgivning och den uttrycker att: ”Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda 

grunder kan förväntas fullgöra låneförbindelsen. Dessutom krävs betryggande säkerhet i 

fast eller lös egendom eller i form av borgen. Banken får dock avstå sådan säkerhet om den 

kan anses obehövlig eller om det föreligger särskilda skäl för att avstå från säkerhet.”  

Av texten framgår att kreditgivaren i första hand alltid skall bedöma kredittagarens 

återbetalningsförmåga.  

                                                 
32 Svedin, J., (1992) 
33 Funered, Urban E., (1994) 

15 



Teoretisk referensram 

Ur propositionen framgår följande: ”Särskilt när det är frågan om utlåning till företag måste 

banken ha en klar uppfattning om möjligheterna för företaget att klara räntebetalningar, 

amorteringar och kreditens slutliga återbetalning. För att bedöma företagets framtida 

betalningsförmåga, dess kreditvärdighet, gör banken en finansiell analys av företaget. Med 

hjälp av balansräkning, resultaträkning och beräkning av kassaflödet i rörelsen bedöms 

företagets finansiella ställning, soliditet och likviditet samt rörelsens lönsamhet. För att 

bedöma verksamhetens fortsatta utveckling görs analyser av företagets kostnadsstruktur och 

konkurrenskraft samt en bedömning av konjunkturerna inom branschen, företagets 

investeringspolitik och företagsledningens kompetens”.34

 

 

3.2.2    Säkerhet  
I en kreditpolicy ska tydligt framgå vad som kan och inte kan tas emot som säkerhet. 

Bedömningen för en kredit grundar sig inte bara på finansiella analyser, här inverkar även 

säkerhetens värde vid kreditgivningens tidpunkt. Ett säkerhetsvärde kan öka eller minska 

under kreditperiodens förlopp. Därför måste företaget informera banken löpande, med en 

rapport där säkerhetens värde anges.35

Säkerheten anses vara som en garanti för att kredittagaren ska betala sin upptagna kredit.  

Problematik som kan uppstå i samband med säkerhet är vad som ska accepteras som 

säkerhet och bedömningen av värdet på denna. Problem kan även uppstå när kredittagaren 

inte betalar sina amorteringar eller om krediten inte kan återbetalas överhuvudtaget, 

säkerhetens värde kan då bli ett utbyte vid en realisation.36  

 

 

   3.2.3 Kundens historik 
Kundens historia vid kreditbedömningen har en dominerande ställning. Därför skiljer 

banken mellan granskning av befintliga kunder och nya kredittagare. Befintliga kunder har 

banken redan en långvarig relation med, genom vilken banken har kunnat införskaffa 

lämpliga kunskaper såsom senaste årsredovisningen, kassaflöde m.m. som skall 

                                                 
34 Bankrörelselagen., (1987:617) 
35 Svedin, J., (1992) 
36 Broomé, P. m.fl., (1998) 
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kompletteras med den senaste informationen. Nya kunder kommer däremot att bedömas 

utifrån extern information, den informationen kan vara begränsad.37

Vid bedömningen av nya kunder saknar kreditgivaren oftast tidigare erfarenhet. Det är 

också viktigt att belysa att en ny kund kan vara ett företag som är nystartat, och där 

kreditgivaren saknar tidigare erfarenhet och viktig information. För sådana företag som 

saknar substans försöker banken istället avgöra företagets framtidsutsikter, där tilltron på 

ägaren, affärsidé o.s.v. från kreditgivarens sida har en stor inverkan.38  

 

 

3.3   Kreditbeslut 
 

Efter en bedömning av företagets ekonomi och säkerhet tar banken beslut om de ska medge 

kredit eller inte. I kreditpolicyn ska uttryckligt framgå hur styrelsen delegerar befogenheten 

att besluta i kreditfrågor samt vilka befattningshavare som ska ingå i 

kreditbeslutskommittéer. Därtill ska även läggas instruktioner om vilka förutsättningar som 

gäller vid enmansbeslut i kreditärenden samt vid vilka kreditbeslut styrelsen ska medverka 

vid. I policyn bör även anges hur brådskande beslut får fattas av någon annan på styrelsens 

vägnar och under vilka förutsättningar sådana beslut får tas. Tagna beslut bör alltid anmälas 

till kommande styrelsemöte.39  

 

Bankens organisatoriska uppbyggnad har en central roll vid kreditbeslutstagandet. Innehar 

banken en hierarkisk organisationsuppbyggnad ligger kreditbesluten på en central nivå och 

det lokala bankkontoret har ett litet spelrum. Har banken däremot en decentraliserad 

organisation är kreditgivningsbefogenheten delegerad till det lokala bankkontoret.40  

Beslutfattande behöver inte alltid innebära att de är centrala eller helt decentraliserade, 

eftersom vissa beslut även kan fattas intermedialt. Ett intermedialt beslut fattas av 

kreditkommittéer. Där sitter olika experter och bedömer och beslutar krediter.41  

Här kan det även vara viktigt att belysa det sätt som beslut fattas på. Två alternativ kan 

urskiljas här, individuellt eller kollektivt beslutsfattande. Fördelen med individuella 

beslutsfattanden är möjligheten till större ansvarskännande, men och andra sidan finns 
                                                 

37 Green, E., (1997) 
38 Svedin, J., (1992) 
39 FFFS., (1995:49) 
40 Jungerhem, S. & Lundh, G., (1996/1997) 
41 Buhl, U.H., (2000) 
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risken för förbiseende och bristande kompetens. För gruppbeslut, oavsett om det sker för 

analys eller beslut, kan det hända att ingen tar ansvar.42  

 

 

3.3.1 Limit 
Bankens styrelse delegerar rätten att fatta kreditbeslut nedåt i organisationen, detta för att 

kunna lämna snabba kreditbeslut till kunden. Styrelsen bestämmer vilka beloppsgränser 

som gäller för varje instans. Ju högre kreditbelopp är, desto högre upp i organisationen 

kommer beslutet att ligga vid kreditgivningen. Vid den högsta nivån av krediten ligger 

beslutet på styrelsebordet, och vid den lägsta nivån på limitgränsen ligger beslutet på den 

lokala banktjänstemannen.43  

Beloppsgränserna benämns som limit. Bankerna skiljer mellan två olika limiter, 

beslutsinstansens limit och den enskilda kundens limit. Limiten på beslutsinstansen innebär 

inte att tjänstemannen kan besluta krediten utan särskild prövning utan snarare en 

beloppsgräns som instansen har rätt att ta beslut till. 

Befogenhetsinnehavare inom de bestämda limiterna bestämmer i sin tur en limitgräns för 

den enskilde kredittagaren. I de fall kredittagaren ingår i en koncern får hela koncernen en 

gemensam limit. Detta medför att det dagliga kreditbeviljandet ute på kontoren kommer att 

ske utan större problem. Detta innebär i sin tur att om det händer något oförutsätt i företaget 

och det behövs kapital kan kontoret ta beslutet upp till den beloppsgränsen, limiten, som är 

satt för företaget. Limitgränsen för varje enskild kund beslutas varje år, d.v.s. hur mycket 

kreditlånaren kan ha behov av varje år, och är förknippad med en viss säkerhet. 

Bedömningen sker utifrån kapitalbehovet, som utgår från redan analyserad information som 

banken har om respektive företag. I analysen använder banken även sådan information om 

planer som företaget kan ha för kommande år.44  

 

 

3.4 Kreditvård  
  
Kreditvård består av löpande uppföljning och omprövning av engagemanget. Detta ska 

tydligt anges i kreditpolicyn. Uppföljningen innebär att kredittagaren ska rapportera löpande 
                                                 

42 Jungerhem, S. & Lundh, G., (1996/1997) 
43 Broomé, P. m.fl., (1998) 
44 Ibid. 
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till banken. Bland sådana rapporter räknas säkerhetens värde, kassaflöde m.m. Vid sådan 

uppföljning av krediter kan det framkomma att företagets säkerhet har minskat i värde, 

företaget har gått med förlust eller att företaget har organisatoriska problem med ledningen. 

Detta kan i sin tur leda till omprövning av engagemanget. En omprövning av krediter kan 

även grundas på att företaget inte sköter de åtagandet som avtalats eller på betalnings 

anmärkningar som företaget dragit på sig. Sådana omprövningar kan resultera i uppsägning 

av krediten.45  

En omprövning behöver dock inte alltid leda till uppsägning av krediten, eftersom detta i sin 

tur kan leda till konkurs för företaget och banken kan därmed förlora sin kredit. Banken 

som kreditgivare och som en affärsverksamhet vill inte förlora krediter eftersom 

kreditgivning bedrivs i vinstmaximerande syfte. Därför kan banken, som rådgivare, begära 

att företaget gör vissa åtgärder i förebyggande syfte. Sådana åtgärder kan vara olika 

beroende på situationen och företaget. Här kan banken ge ytterligare kredit eller minska 

risken för förlust av krediten. En åtgärd kan också vara att banken ger företaget ekonomiska 

råd som kan förbättra deras likvida situation.46  

 

 

3.5   Alternativa finansieringsformer 
 

Det finns alternativ till traditionella banklån, såsom leasing, avbetalning och factoring. 

Leasing innebär att banken köper objektet av leverantörer. Leverantörer levererar objektet 

till företaget direkt och leveransvillkoren kommer företaget själv att förhandla med 

leverantören. Efter leveransen kommer företaget att betala en leasingavgift till banken. 

Leasingobjekt utgör en bra säkerhet för krediten och ingen kompletterande säkerhet krävs 

eftersom banken finansierar och äger egendomen. Leasingen utgör inte heller en belastning 

för företagets balansräkning, eftersom den varken tillhör företagets tillgångar eller skulder. 

Detta innebär att soliditeten förblir intakt.47  

Avbetalning innebär att banken köper objektet företaget behöver och sedan säljer vidare till 

företaget på avbetalning. Oftast får företaget lägga en handpenning på egendomen och 

                                                 
45 Svedin, J., (1992) 
46 Broomé, P. m.fl., (1998) 
47 www.seb.se
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resterande belopp sätts upp på amortering, där ränta även ingår. Vid finansieringen behövs 

ingen kompletterande säkerhet eftersom egendomen utgör själva säkerheten.48  

Factoring innebär rent praktiskt att banken tar kundfordringarna som säkerhet för ett lån 

vilket frigör kapital ur företagets kundfordringar. Factoring är ett alternativ till 

checkräkningskrediter, där säkerheten oftast är företagsinteckning.49  

 

 

3.6   Banker och redovisningsinformation 
 

Redovisningsinformationen är viktig i bankernas kreditbedömning. Banken genomför då ett 

flertal analyser med olika perspektiv. Redovisningsinformationen används då främst i den 

ekonomiska analysen av företaget, då banken försöker få en mer överskådlig bild över 

företagets resultatutveckling och finansiella situation. Framför allt är det viktigt för banken 

att kunna förutsäga företagets framtida möjligheter. Detta görs genom en analys av 

investeringsbehov, räntabilitet, soliditet och likvidställning.50  

Redovisningsinformationen är ofta av historisk karaktär, eftersom den tar lång tid att 

producera, revidera och fastställa. Redovisningsinformationen kan dock understödja 

kreditgivaren i kreditgivningsbeslut genom att den ingår i följande tre huvudgrupper:51

 

• Ett ramverk som kan användas för att jämföra företags och branschers utveckling mot 

varandra och därigenom bedöma trovärdigheten i den lämnade informationen. 

 

• Genom att utgöra en indikator över finansiella hälsan. Det är då främst förmåga att stå 

emot finansiella påfrestningar, som söks i den finansiella informationen. 

 

• Genom att ge kreditgivaren varningssignaler om en utveckling som inte står under 

låntagarens kontroll. Detta är vanligt vid jämförelser mellan den 

redovisningsinformation som ett kreditgivningsbeslut grundade sig på och den 

nuvarande redovisningsinformationen.  

 

                                                 
48 www.handelsbanken.se
49 www.seb.se
50 Svedin, J., (1992) 
51 Egginton, D. A., (1982) 
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Den offentliga redovisningsinformationen består av en mängd upplysningar, poster och 

nyckeltal, som indikerar olika förhållanden och kapaciteter i företaget. De olika nyckeltalen 

och finansiella måtten har olika stor relevans i kreditbedömningsprocessen. 

I en studie av D. A. Egginton tillfrågades branschchefer inom banker, om vilka indikatorer 

som var av störst relativ relevans av redovisningsinformationen. Dessa graderades sedan i 

tre huvudkategorier i relevansordningen, enligt följande:52

 

1. Intjäningsförmåga 

• Nettovinst efter skatt, plus avskrivningar 

• Nettovinst efter skatt 

• Nettovinst före skatt och före extraordinära händelser 

 

2. Stabilitet 

• Företagets storlek, vilket indikerades genom kapital och reserver 

• Produkter och bransch 

 

3. Finansiell kondition 

• Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder 

• Skuldsättningsgrad  

 

Förutom att informationen ska vara relevant måste den också vara tidsenlig och informativ 

för långivaren. Undersökningar visar att företag som lyckas prestera tidsenlig, detaljerad 

och begriplig information, belönas av kreditgivarna genom lägre räntekostnader. Detta 

gäller oavsett om kapitalkostnaden är riskkapitalbaserad eller förmedlad genom bank.53  

 

 

3.6.1 Analys av årsredovisningen 
Bankerna gör analyser inför kreditgivningsbeslut. I den ekonomiska analysen är olika poster 

i redovisningen av varierande intresse för bankernas beslutsfattande och analysen syftar till 

olika slutsatser beroende på vilken post som analyseras, enligt nedan:54

 

                                                 
52 Ibid. 
53 Sengupta, P., (1998) 
54 Svedin, J., (1992) 
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Anläggningstillgångar 

Maskiner och inventariers avskrivningar bedöms mot vad som kan vara relevant för 

branschen och att låntagaren skriver av dessa i en normal takt. I fastigheter bedöms 

eventuella över- och undervärden som kan skilja sig ifrån den offentliga informationen. 

Goodwill granskas kritiskt. 

 

Omsättningstillgångar 

Kassa och bank bedöms efter vilka behov företaget har. Outnyttjade checkkrediter räknas in 

i likviditetsbedömningar. Kundfordringarnas utveckling studeras och bedömningar kring 

hur saldona byggs upp måste göras. Dessutom bedöms säkerheten i kundfordringarna. 

Information om varulagret används för att bedöma omsättningshastighet och därigenom 

bedöma likviditetsbehov och efterfrågan på företagets produkter. 

 

Skulder 

Skulderna analyseras bland annat genom att bedöma fördelningen mellan långa och korta 

skulder och därigenom komma till slutsatser kring hur företaget är finansierats. 

 

Eget kapital 

Används mest för att bedöma insolvensfrågor. 

 

Not anteckningar 

Används för att få en kompletterande bild av företaget. 

 

Nyckeltal 

Används för att ge en direkt bild av företagets ekonomiska ställning och för att beskriva 

trender. Ofta behandlas nyckeltal i olika databaserade analysverktyg. 

 

 

3.7    Sammanfattning 
 

I detta kapitel har vi reviderat bankernas kreditgivning både i allmänhet och genom att titta 

på dess viktiga delar: kreditbedömning, kreditbeslut, kreditvård. 
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I avsnittet har vi också beskrivit redovisningsinformationens innehåll, syfte och dess 

kvalitativa egenskaper, redovisning som informationsinstrument, samt 

redovisningsinformationens roll vid bankernas kreditgivning och analys av 

årsredovisningen. 

I följande kapitel redogörs för de data som framkommit vid de tre intervjuerna som har 

genomförts. Vi använde oss av intervjuguiden under intervjuerna med bankerna. 

Intervjuguiden härledde oss i vårat sökande efter svaret på vår problemformulering: 

Bankers behov av redovisningsinformation vid kreditgivning. Vi koncentrerar oss på att 

hitta de gemensamma momenten i de intervjuade bankernas kreditgivning där behovet av 

redovisningsinformation är oersättlig. Under intervjuernas gång la vi stor vikt på hur 

respondenterna uppfattar redovisningsinformationens relevans, begriplighet, tillförlitlighet 

och jämförbarhet vid kreditprocessen.
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4    Empiri 
 

I detta kapitel redogörs för de data som framkommit vid de tre intervjuerna på 

Föreningssparbanken, SEB och Nordea i Växjö. Materialet presenteras utifrån den 

intervjuguide55 som vi använde oss av vid datainsamlingen. 

 
 

4.1 Bakgrund 
 

Vi har utfört tre intervjuer med tre bankmän, där vi använde oss av frågeguiden. Den är 

utformad med vår problemformulering i åtanke – Bankers behov av 

redovisningsinformation vid kreditgivning. 

 

Nordea, intervju med kontorschef Hans-Göran Simonsson. 

Hans-Göran har arbetat i bank sedan 1971 och han har arbetat med kredituppgifter i stort 

sett hela tiden.  

 

Föreningssparbanken, intervju med kreditchef Hans-Christer Nilsson. 

Hans-Christer har arbetat i denna bank sedan 1991 och han är kreditchef för den lokala 

enheten som jobbar över Växjö, Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge kommun.  

 

SEB, intervju med företagsrådgivare Maria Carlberg. 

Maria är en av sju företagsrådgivare som arbetar på SEB i Växjö. Hon har arbetat på banken 

sedan 1994.  

 

Små och medelstora företag är alla intervjuade bankernas huvudsakliga kundgrupp. Ungefär 

90 procent av de företag som söker kredit får det. Ingen av respondenterna kunde ge ett 

precist tal på hur många som inte betalar tillbaka krediten men siffran uppskattas vara 

väldigt låg.  

 

 

                                                 
55 Bilaga 1 
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4.2 Kreditgivning 
 

4.2.1    Allmänt om kreditgivningen 
Respondenterna berättar allmänt om hur kreditgivningen fungerar. Bankernas rutiner kring 

kreditgivningen är relativt likartade. Informationsinhämtningen skiljer sig åt mellan nya och 

befintliga kunder eftersom historisk information, om de befintliga kunderna, redan finns 

inlagd i kreditgivningssystemet. Kundens historik har avsevärd betydelse på alla tre 

bankerna. 

Hans-Göran Simonsson säger: ”Om banken vet vad det är för typ av person, om det är en 

person som alltid står för vad han gör och har en hög drivkraft samt bra kunskaper, så har 

det en viss påverkan.” 

Ju mer banken vet om personen, som de gör affär med, desto lättare är det att ta ett beslut. 

Har banken dåliga erfarenheter av personen så tackar de oftast nej. 

 

Respondenterna förklarar att de i bedömningen av ett företag gör en analys, där de både 

analyserar historiska fakta, framtida prognoser och planer.  

Vid kreditbedömning av en ny kund granskar bankerna kundens årsredovisning, budget, 

likviditetsplan, resultaträkning och balansräkning. Är kunden ett nystartat företag vill 

banken gärna titta på en affärsplan och personerna bakom företaget. Säkerheter är också 

intressanta. Bankerna vill även undersöka balans och resultaträkning samt en budget på 1-2 

års sikt.  

Om kunden är ett etablerat företag inhämtar banken information löpande under året via 

balansräkningen och resultaträkningen.  

 

Alla företag som bankerna arbetar med har en limit, det är det som är grunden. 

Hans-Göran Simonsson säger: 

”En gång om året tas alla företag upp, som har en viss storlek på krediterna, 900 000 

kronor, och banken går igenom det som om det vore ett nytt ärende fast att det inte är det. 

Detta sker i anslutning till att årsbokslutet har kommit ut. Om företaget har fått en limit på 

2005 års siffror och sen inte hör av sig så ligger inte ärendet nere för evigt, utan en gång 

om året så årsföredrar banken alla företag oavsett om de ska ha nya krediter eller inte. I 

anslutning till det så träffar kundansvariga företagen och ställer alla framtidsfrågorna”  
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Alla företag får en total ny genombelysning minst en gång per år. I de företagen med hög 

tillväxt är banken tvungen att göra dessa bedömningar flera gånger per år eftersom det 

händer så mycket däremellan. Alltså banken jämför redovisningsinformationen som de hade 

vid kreditbeslutet med den information som de får under året.  

 

 

4.2.2    Bankorganisationens uppbyggnad vid kreditgivningsprocessen 
Nordea är en nordisk bank, i Sverige är den uppdelad i fyra olika regionbanker. 

Regionbankcentralen hjälper de lokala bankkontoren med expertis. Vid kreditgivning har 

varje kundansvarig på lokal kontorsnivå en limit som han eller hon måste hålla sig inom. 

Kreditcheferna på regionnivå har en högre limit att röra sig inom, Vid ännu högre belopp är 

den centrala kommittén/styrelsen som tar kreditbesluten. Nordea har en centraliserad 

organisation och viljeriktningen är gemensam för hela koncernen. Nordea har en utarbetad 

kreditpolicy. 

 

SEB har en kreditorganisation på olika nivåer, som är indelad i regioner. En kreditkommitté 

beslutar om krediter upp till en viss limit. Vid högre belopp är det en högre instans som 

beslutar om krediten. Den högsta instansen som fattar kreditbesluten är den centrala 

kreditchefen. Banken har en detaljerad, centralt reglerad, kreditpolicy. 

Banken gör noggranna analyser vid kreditbedömningen. Långivningen sker i två steg, första 

steget är att bedöma om låntagare klarar av kreditgivningen vilket innebär en analys av 

kassaflödet. Andra steget är att banken tittar på vilka säkerheter som finns. 

Tidigare har banken använts sig av alternativa säkerheter såsom exempelvis factoring. 

Maria Carlberg säger: ”Det är ungefär 85 till 90 procent av kreditbesluten som man själv 

tar på varje bankkontor. Vid högre belopp har vi möjlighet att kontakta andra 

kreditavdelningar i Malmö, sedan finns det ytterligare en nivå över den, då löser man det 

på så kallad Sverigenivå”. 

 

Föreningssparbanken har en mängd olika policys och regelverk. En del av bankens policy 

utformas av koncernledningen i Stockholm och gäller för hela koncernen. Ungefär 9 av 10 

kreditbeslut är delegerade på lokalnivå och därmed anser respondenten att banken har en 

decentraliserad kreditgivning. 
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Hans-Christer Nilsson säger: ”På vårt kontor i Växjö är det 15 personer som är involverade 

i kreditprocessen. Antalet personer som jobbar med varje särskilt företag varierar beroende 

på hur stort företaget är och hur stort kreditengagemanget är hos oss. 

Varje kreditansvarig arbetar i genomsnitt med mellan 50 till flera hundra kunder.” 

 

 

4.2.3 Kreditgivningsprocess: från ansökan till beslut 
Kreditprocessen inleds med att den kundansvarige har ett inledande möte med 

kreditsökande för att kunna bilda sig en egen uppfattning, alltså om man tror att det är 

någon idé att gå vidare. Sedan jobbar banken mycket med Upplysningscentralen för att få 

en kreditupplysning samt att få ett kreditråd. Svaren man får där är antingen ja, nej eller 

prövning.  

Blir det ja eller prövning så går banken vidare och skriver ett kredit-PM, där tar man in både 

ekonomiska fakta, alltså siffrorna och andra uppgifter om kundstruktur, historik om bolaget, 

ägarna och ledningen. Efter det tar banken upp ansökan i en så kallad kreditkommitté som 

finns på banken, där diskuterar man kreditbeloppet samt om det finns några begränsningar 

som går i strid med bankens policy. När det inte finns några problem och när det gäller 

mindre krediter kan det räcka med att två personer på banken tar beslutet. I andra fall tar 

kreditkommittén hand om det och då är det minst tre personer, en ordförande och två 

ledamöter.  

 

 

4.2.4 Bankernas rating av företag  
De tre intervjuade bankerna använder sig av rating av företagen, vilket är en betydande del 

av kredit-PM: et. Ratingen baseras på tre delar, nämligen finansiella, kvalitativa och andra 

faktorer. Bankerna delar in sina kunder med hjälp av analyser om marknad, bransch, 

framtida återbetalningsförmåga mm. I bankernas ratingsystem finns det bra, dåliga och 

riskfyllda kunder samt ett antal nivåer däremellan.  

Hans-Göran Simonsson på Nordea berättar om de tre faktorer som banken använder sig av 

vid företagsrating: 

• ”finansiella faktorer är de facto vad de är. Dessa ger ett tal och är hämtade ur balans- 

och resultaträkningen. 
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• kvalitativa faktorer innehåller marknad och produkter, flexibilitet och leverantörer, 

ledning, personal och finansiell beredskap, denna ger också ett tal. Det är vad vi på 

banken gör för bedömning. 

• andra faktorer är eventuella anmärkningar och ägarens ålder. 

Det första talet, alltså de finansiella faktorerna väger tyngre än det andra. Jag vet inte 

förhållandet men skulle kunna tänka mig 70-30.” 

 

 

4.3 Redovisningsinformation 
 

4.3.1 Tvingande redovisningsinformation 
Samtliga respondenter anser att redovisningsinformationen spelar en viktig roll. De 

informationskällor som är viktiga vid kreditgivningen är budgetar, likviditetsanalys, 

bokslut, årsredovisningar, balansräkningar och resultaträkningar. Informationen bearbetas 

genom att bankerna använder sig av olika kreditgivningsmodeller för att få fram en 

affärsbedömning, viktiga nyckeltal samt en bedömning av återbetalningsförmåga och risker. 

 

Bankerna använder årsredovisningen som underlag vid en kreditbedömning. Det första som 

bankerna tittar på är revisionsberättelsen. Hans-Göran Simonsson säger: ”Om man inte har 

en ren revisionsberättelse så är det tack för kaffet.” 

Står det i revisionsberättelsen att t.ex. skatter och avgifter inte har betalats i tid så ska 

företaget ha en väldigt bra förklaring. Om företaget inte sköter sina åtagande, betalar de inte 

sina skatter och avgifter så kommer de förmodligen inte betala sina lån heller. Är 

revisionsberättelsen oren så blir det ofta ett samtal med revisorn, om företaget samtycker. 

Maria Carlberg säger: ”Man använder revisorerna som ett bollplank för att stämma av 

oklarheter.”  

 

Efter revisionsberättelsen granskar bankerna på balans- och resultaträkningen. 

Resultaträkningen visar hur lönsamt ett företag är och balansräkningen visar om företaget 

har ett bra eget kapital, om de klarar en konjunkturnedgång. Banken utesluter inte någon del 

utan de tittar på helheten. 

Förvaltningsberättelsen är också en intressant del om den sköts, vilket sällan görs. Hans-

Göran Simonsson på Nordea säger: ”Förvaltningsberättelserna är ofta oerhört tunna.” 
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Bankerna tittar noggrant på om det finns goodwill i företaget, i så fall måste det kontrolleras 

utförligt. Skuldsidan har stor betydelse vid bankernas granskning, det är viktigt att veta hur 

företaget är finansierat. Eget kapital ger en tydlig bild av företagets insolvens. 

Omsättningstillgångar är av stort intresse för alla bankerna på grund av att de kan utgöra en 

alternativ form för finansieringen, där man kan använda kundfordringar som säkerhet för ett 

lån.     

 

Respondenterna tycker även att noterna är viktig information, de tittar man på tillsammans 

med balansräkningen. Noterna innehåller information om avskrivningstider vilket har 

betydelse för kreditgivarna, t.ex. om företaget har skrivit av tillgångar väldigt snabbt så 

finns det stora övervärden i företagen och det är viktigt att man känner till detta. 

 

Delårsrapporter är det som kommer därefter. Banken behöver ingen delårsrapport om de får 

ett årsbokslut som inte är för gammalt. Detta är en regel som de tre intervjuade bankerna 

har. Hans-Göran Simonsson säger: ”T.ex. om årsbokslutet är per den 31 december och 

kunden kommer i februari så behöver banken ingen delårsrapport, men kommer kunden 

med årsbokslutet i juni så vill vi ha en delårsrapport.” 

 

De bankerna som vi har intervjuat tycker att informationen i årsredovisningarna är bra men 

inte tillräcklig, bankerna vill veta mera. Årsredovisningarna visar en sak, t.ex. 2005 tjänade 

företaget så mycket pengar men det banken vill veta är varför det inte blev bättre, varför det 

inte blev sämre och vad företaget ska göra i framtiden, t.ex. om de tänker sälja bolaget. 

Hans-Göran Simonsson säger: ”I våra bedömningar så är nog 80 % framtid, alltså vi 

försöker göra bedömningar på hur bolaget kommer att klara sig i framtiden.” 

Hans-Christer Nilsson på föreningssparbanken säger: ”Årsredovisningar är ju mer ett 

avstamp, alltså den bas man har att operera ifrån i framtiden.” 

 

De tre respondenterna tycker att det är viktigt med finansieringsanalys eftersom att all 

kreditgivning bygger på återbetalningsförmåga, bankerna ska kunna se att företaget har en 

möjlighet att betala tillbaka krediterna. 

Maria Carlberg på SEB säger: 

”Finansieringsanalysen är viktig eftersom att all kreditgivning bygger på 

återbetalningsförmåga, banken ska kunna se att företaget har möjlighet att kunna betala 

tillbaka krediterna.” 
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Hans-Göran Simonsson säger: 

”Vi lånar i princip aldrig ut på säkerheter. Banken måste göra bedömningen att företaget 

kommer att klara sig och ha en framtid. Tycker vi att det saknas återbetalningsförmåga, ger 

vi inga krediter. Ingen säkerhet kan rädda situationen.” 

 

Samtliga intervjuade banker analyserar företagets intjäningsförmåga genom att titta på 

företagets resultat och kassaflöden. 

 

Alla tre banker anser att redovisningsinformation ger möjlighet att jämföra olika företag och 

branscher. 

Maria Carlberg på SEB säger:  

”Man kan inte lika mycket om alla branscher. När det gäller lite större bolag så finns det 

enheter i banken som jobbar mer specialiserat med branschanalyser. Ju mer information 

som företagarna har med sig desto bättre är det. Redovisningsinformation har en stor 

betydelse i dessa jämförelser.  Många har hemsidor där man kan hitta information. Har 

man kunder i samma bransch så kan man jämföra lite mellan dom. ” 

 

Respondenterna använder sig rutinmässigt av upplysningscentralen. Den har riskprognoser 

på varje bolag, eventuella anmärkningar på företaget osv.  

Bankerna vill även veta en del om det historiska, alltså hur verksamheten har sett ut bakåt i 

tiden. Hans-Christer Nilsson säger: ”Har företaget lyckats bra så kanske vi på banken har 

större förtroende för dem.” 

Alla bankerna är positivt inställda till redovisningsinformationens standardiserade innehåll 

och utformning, detta underlättar bankernas arbete vid jämförelserna mellan olika företag 

och samma företags utveckling under tiden. 

Samtliga intervjuade banker anser att redovisningsinformationen är grunden vid 

kreditgivningsbeslut och att de aldrig skulle fatta ett positivt kreditgivningsbeslut till en 

befintlig kund om redovisningsinformationen saknades. Uppvisar nya samt befintliga 

kunder någon form av oklarhet i redovisningsinformationen kräver bankerna att 

kompletterande information lämnas in, till exempel månadsrapporter. 
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4.3.2 Frivillig redovisningsinformation 
Bankerna säger att det är vanligt att de använder sig av intern information. De kan inte 

förlita sig på en årsredovisning utan måste veta vad som händer däremellan.  

Hans-Christer Nilsson på Föreningssparbanken säger: ”Vi vill ha så färska uppgifter som 

möjligt när vi fattar ett beslut.” 

 

Angående miljön tycker alla respondenter att det finns vissa branscher som anses särskilt 

miljökänsliga och där gör bankerna särskilda utredningar. Hans-Göran Simonsson säger: 

”T.ex. om vi belånar en fastighet där det finns skit i marken så kan det vara förödande och 

då är det viktigt att veta att man har hanterat det på ett riktigt sätt”. 

 

Respondenterna tycker att det är viktigt att titta på konsolideringen, alltså soliditeten, hur 

mycket som är självfinansierat. Det ger en bra bild om hur starkt företaget är. Har ett 

företag en hög konsolidering så har de också tillgång till kapital och man klarar 

förhoppningsvis en tillfällig nedgång, en omsättningsminskning, ett sämre resultat osv. Det 

kan också finnas faktorer som gör att företag har en lägre konsolidering, t.ex. det kan ha 

skett ägarförändringar, företaget kanske precis har byggt en fastighet som har ”blåst upp” 

balansen. 

 

Är årsbokslutet alldeles för gammalt eller inte tillräckligt vid ett kreditbeslut tittar bankerna 

på företagets budgetar och affärsplaner. 

Bankerna gör bedömningar, t.ex. om de tror att företaget kommer klara sig framöver och 

om det finns en plats på marknaden för dem. Därefter tittar bankerna på företagets 

säkerheter. 

Alla tre bankerna är positiva om företagen ger mer information än de måste och om den är 

lämplig för beslutsfattandet. Det ökar företagets trovärdighet och höjer företagets 

möjligheter att få kredit. 

Samtliga banker tycker enbart redovisningsinformation är otillräcklig för att fatta ett 

kreditbeslut. Det är viktigt att prata med företagsledare eller ekonomiansvarig. Ägarbild och 

tro på företagets framtid är viktig. 
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4.4    Nystartade företag 
 

Respondenterna är överens om att det är svårare med nya företag eftersom då har de ingen 

historik, banken har ingen erfarenhet av förtaget och man vet inte vad det är för människor 

som tänkt driva det. De nya företagen är mycket svårare att bedöma. Då måste banken titta 

noga på företagets affärsidé, marknad, budgetar, prognoser och människorna bakom 

finansieringen, är det bara lånat kapital eller finns det också ägarkapital. 

Det är annorlunda med nya företag jämfört med etablerade företag men när det gäller själva 

förloppet, med kredit-PM, föredragning osv. så är det lika. Det är inte alltid så lätt med de 

nystartade företagen, oftast är det lättare med större företag som har en historia, det är 

enklare att tolka den informationen. 

Hans-Göran Simonsson säger: ”Då har vi ingen historik så då får vi göra bedömningar. 

Det är inte bara en som gör bedömningar utan flera stycken, kan vara fyra ibland även fem 

stycken. Man kan säga att företagen belyses ur alla synvinklar. ” 

 

Bankerna anser att ett nystartat företags situation har försämrats något vid den nya 

förmånsrättslagen som trädde i kraft 1 januari, 2004. Det är därför svårare för nyetablerade 

företag att få kredit eftersom kreditgivningen inte längre kan grundas enbart på företagets 

tillgångar. Historisk data saknas som visar intjäning, istället får banken tänka på tredjemans 

säkerhet såsom ägarborgen och pant på privat egendom. Detta eftersom banken inte har 

något förtroende för de nya kunderna, då de saknar en tidigare relation, där banken vet hur 

företaget har skött sina åtagande. 

 

 

4.5    Sammanfattning 
 

I detta kapitel har de data som framkommit vid de tre intervjuerna presenterats. I följande 

kapitel görs en analys av teori och empiri som har samlats in. Kapitlet börjar med en 

analys av kreditgivning. Därefter presenteras redovisningsinformationens betydelse vid 

kreditgivning och bankers behov av detta.  
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5    Analys 
 

I detta kapitel besvarar vi vår fråga från problemformuleringen genom att analysera de 

uppgifter som framkommit i våra intervjuer och sammanföra dem med teorin. Analysen 

fokuserar sig på bankers behov av redovisningsinformationen vid kreditgivningen. 

 
 

5.1    Kreditgivning 
 

De intervjuade bankerna har en utformad kreditpolicy, deras ”regelverk”. Tyvärr kunde vi 

inte få tillgång till bankernas kreditpolicy på grund av att den är sekretessbelagd. 

 

Samtliga intervjuade banker har en hierarkisk organisation, där krediter delegeras på olika 

nivåer beroende på beloppets storlek. Vi har uppfattat de intervjuade bankerna som 

centraliserade på grund av att de på varje nivå kan ta beslut upp till en viss limit. 

 

Kreditgivningen på de tre bankerna kan brytas ner i fem steg: kreditansökan, 

kreditbedömning, kreditbeslut, kreditvård och återbetalning. Bankernas rutiner kring 

kreditgivningen är relativt likartade.  

Vid kreditbedömning har kundens historia en dominerande ställning. Därför skiljer banken 

mellan granskning av befintliga och nya kunder.56 Som vi kunde se har det sin inverkan på 

informationsinhämtningen från nya och befintliga kunder, eftersom historisk information 

redan finns i systemet om de befintliga kunderna.  

 

Kreditbedömning är inriktad på företagets återbetalningsförmåga. I återbetalningsförmågan 

innefattas betydligt mer än en bedömning av företagets ekonomiska ställning. Här ingår 

också en bedömning av företagets affärsidé, ledningskapacitet, produkter, 

marknadssituation etc. Företagets framtidsmöjligheter och affärsverksamhet måste också 

bedömas.57 Dessa nämnda faktorer återspeglas i alla intervjuade bankers rating av företag, 

vilken baseras på tre delar, nämligen finansiella, kvalitativa och andra faktorer. Bankerna 

                                                 
56 Green, E., (1997) 
57 Svedin, J., (1992) 
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delar in sina kunder med hjälp av analyser om marknad, bransch, framtida 

återbetalningsförmåga mm.  

Hans-Göran Simonsson poängterar: 

”De finansiella faktorerna väger tyngre än de andra. De är hämtade ur balans- och 

resultaträkningen.” 

Alla tre bankerna använder sig av den informationen som finns om företag på 

Upplysningscentralen (UC). Bankerna inkluderar UC:s rating av företag i sin egen rating. 

 

Vi kunde se att hela kreditgivningen på de tre utvalda bankerna är inriktad på bankernas 

förväntningar om att låntagaren kan fullgöra låneförbindelse, dess återbetalningsförmåga, 

som det framgår av Bankrörelselagen 2 kap. 13 §.  Säkerheternas betydelse har förändrats 

vid inträdet av Förmånsrättslagen, eftersom bankernas rätt att få tillbaka sin fordran vid 

konkurs har minskat från 100 procent till bara 55 procent. 

 

Bankerna använder sig utav alternativa finansieringsformer, vilka är leasing, avbetalning 

och factoring. På grund av dessa alternativa former behövs ingen säkerhet, istället utgör 

leasingobjektet eller det köpta objektet, vid avbetalning, en säkerhet för bankerna. 

Situationen är lite annorlunda vid factoring, där används kundfordringar som säkerhet, 

dessa är endast passande för etablerade kunder. 

 

För att bedöma företagets framtida betalningsförmåga gör banken en finansiell analys av 

företaget. Detta görs med hjälp av all tillgänglig redovisningsinformation: balansräkning, 

resultaträkning och beräkning av kassaflödet i rörelsen. 

 

Alla bankerna gör en total genombelysning av varje företag som fått kredit. Detta 

överensstämmer med den teoretiska beskrivning om kredtivård, vilket består av löpande 

uppföljning och omprövning av engagemang. Uppföljningen innebär att kredittagaren ska 

rapportera löpande till banken. Enligt Svedins tolkning av kreditvård så omfattar 

rapporteringen hela företagets verksamhet.58  

 

 

                                                 
58 Svedin, J., (1992) 
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5.2 Banker och redovisningsinformation 
 
5.2.1    Redovisningsinformationens betydelse 
De tre intervjuade bankerna har uppgett att redovisningsinformation har stor betydelse vid 

kreditgivningen. I likhet med Svenssons avhandling använder kreditgivarna först och främst 

årsbokslut, budgetar, prognoser och kreditupplysning från Upplysningscentralen.  

Utöver den informationen ser kreditgivarna alltid till helhetsbilden där ägaren och 

marknaden är viktiga vid kreditbeslutstagandet.59  

 

 

5.2.2    Företagets återbetalningsförmåga  
Redovisningsinformationen är viktig men enbart den kan aldrig leda till ett beslut. Faktorer 

som räknas som avgörande vid kreditgivningen kan variera från bank till bank, men alla 

intervjuade banker tycker att företagets återbetalningsförmåga är av högst betydelse.  Hans-

Göran Simonsson på Nordea säger: 

”Vi lånar i princip aldrig ut på säkerheter. Banken måste göra bedömningen att företaget 

kommer att klara sig i framtiden. Om vi tycker att det saknas återbetalningsförmågan, ger 

vi inga krediter. Ingen säkerhet kan rädda situationen.” 

 

Både teori och empiri ger stöd i att företagets återbetalningsförmåga är avgörande vid 

bankernas kreditgivning. Idag fokuserar bankerna främst på återbetalningsförmågan, genom 

bl.a. kalkyler på framtida kassaflöden. 

Återbetalningsförmågan bedöms ifrån kreditgivarens sida som en sammanvägning av olika 

faktorer. Vi kan konstatera att behovet av redovisningsinformation är stor vid bedömningen 

av företagets återbetalningsförmåga även om redovisningsinformationen är historisk, medan 

hela bedömningen av den framtida återbetalningsförmågan handlar om företagets framtida 

utveckling. 

 

Respondenterna är eniga om att de inte kan ge ett positivt kreditgivningsbeslut om 

redovisningsinformation saknas. Bankerna använder årsredovisningen som underlag vid 

kreditbedömning. 

 

                                                 
59 Svensson, B., (2003) 
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5.2.3    Företagets intjäningsförmåga, stabilitet och finansiella kondition  
De intervjuade bankerna tycker att redovisningsinformation är relevant för att bedöma ett 

företags finansiella stabilitet. Bankerna tar hänsyn till soliditeten vid kreditgivningsbeslut. 

Redovisningsinformation används som en bekräftande eller som en korrigerande källa vid 

regelbundna analyser av redan utgivna krediter där man följer upp företagets utveckling.  

Dessa indikatorer överensstämmer med de studier som D. A. Egginton genomförde, genom 

att intervjua chefer inom banker, om vilka indikatorer som var av störst relativ relevans av 

redovisningsinformationen. Resultatet blev följande: intjäningsförmåga, stabilitet och 

finansiell kondition. 

 

 

5.2.4    Nystartade företag 
Respondenterna är överens om att det är svårare med nya företag eftersom det då inte finns 

någon historisk information om företaget. Bankerna måste därför titta mer på företagets 

affärsidé, marknad, budgetar, prognoser och göra mer subjektiva bedömningar.  

Bedömningen av säkerheter har förändrats med den nya Förmånsrättslagen eftersom 

sannolikheten att banken får tillbaka hela sin fordran vid konkurs har minskat avsevärt. Det 

betyder att det är svårare för nyetablerade företag att få krediter på grund av att de inte har 

någon redovisningsinformation, data som visar deras intjäningsförmåga, vilken banken 

använder för att bedöma företagets framtida återbetalningsförmåga. Istället kan bankerna 

tänka sig att titta på tredjemans säkerhet och pant på privat egendom. 

 

 

5.2.5 Redovisningsinformationens betydelsefulla delar vid kreditgivningen 
Det var svårt att urskilja vilken redovisningsinformation bankerna har störst behov av. All 

information verkar vara viktig för dem. De vill ha all information som går att få. Företagen 

kan alltid komplettera informationen genom att ge banken delårsrapporter och även 

månadsrapporter. 

 

Bankerna tittar väldigt noggrant på företagets skuldsida, det är viktig att veta hur företaget 

är finansierat. Eget kapital visar om företaget är insolvent eller inte. Omsättningstillgångar 

är också av stort intresse för bankerna eftersom de kan utgöra en alternativ form för 
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finansieringen. Denna information överensstämmer med Svedins analys av 

årsredovisningen.60

 

Generellt tycker alla respondenterna att redovisningsinformation ger en bra bild av 

företagets ekonomiska ställning, även om kompletterande information ibland måste begäras. 

 

De tre bankerna anser att redovisningsinformation även ger möjlighet att jämföra olika 

företag och branscher med varandra. Detta ökar trovärdigheten i den lämnade 

informationen. 

 Maria Carlberg på SEB säger:  

”Man kan inte lika mycket om alla branscher. När det gäller lite större bolag, så finns det 

enheter i banken som jobbar mer specialiserat med branschanalyser. Ju mer information 

som företagarna har med sig desto bättre är det. Redovisningsinformation har en stor 

betydelse i dessa jämförelser.  Många företag har hemsidor där man kan hitta information. 

Har banken kunder i samma bransch så kan man jämföra lite mellan dem. ” 

 

Dessutom tycker respondenterna att redovisningsinformation ger tydliga indikationer om 

företagets utveckling ser ut som den ska. Detta kan bankerna göra genom årliga 

uppföljningar av företagen, då de jämför den redovisningsinformation som de hade vid 

kreditbeslutet med den som tillkommer under året. 

 

Alla bankerna är eniga om att informationen som de får av företaget måste vara tidsenlig, 

detaljerad och begriplig. Sådana kvaliteter belönas genom att företagen får krediter med 

lägre räntor. 

 

 

5.2.6    Tvingande och frivillig information 
Vad det gäller indelningen av den tvingande och frivilliga informationen märkte vi att den 

tvingande informationen naturligtvis är en självklarhet för bankerna. 

Respondenterna säger att det är vanligt att de använder sig av företagets interna 

information. De kan inte förlita sig på årsredovisningar utan måste veta vad som händer 

däremellan.  

                                                 
60 Svedin, J., (1992) 
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Hans-Christer  säger: 

”Banken vill ha så färsk information som möjligt när vi fattar ett beslut” 

 

Respondenterna är väldigt tacksamma när företag lämnar mer information än den tvingande 

informationen, då denna information är användbar vid bankernas arbete under 

kreditbedömningen. Detta överensstämmer med Adrems uppfattning om betydelsen av 

frivillig information, vilken består av att den extra informationen minskar osäkerheten om 

företaget och denna information underlättar prognostiseringen om företagets framtid.61  

 

Vi kan konstatera att samtliga banker anser att redovisningsinformation är en viktig del av 

informationsbehovet vid bankernas kreditbedömning och det är främst tvingande 

redovisningsinformation som är mest relevant vid bankernas beslutsfattande.  

 

 

5.2.7    Redovisningsinformationens kvalitativa egenskaper 
Samtliga intervjuade banker anser att redovisningsinformationen är grunden vid 

kreditgivningsbeslut och att de aldrig skulle fatta ett positivt kreditgivningsbeslut till en 

befintlig kund om redovisningsinformationen saknades. Detta visar att 

redovisningsinformation är relevant vid kreditgivningsprocessen, även om alla 

respondenterna är övertygade om att den måste kompletteras med annan information. 

 

Informationens tillförlitlighet kan variera enligt bankernas uppfattning. Informationen är 

historisk av sin karaktär, vilket betyder att det alltid måste finnas fräschare information, 

därför har respondenter ständiga kontakter med företagen.  

 

Jämförbarheten i redovisningsinformationen underlättas genom att dess innehåll är 

standardiserad.  

Begriplighet. Samtliga respondenter tyckte att redovisningsinformationen är av sådan 

karaktär att det inte finns några problem att förstå den. 

 

 

 

                                                 
61 Adrem, A., (1999) 
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5.3 Sammanfattning 
 

I detta kapitel presenteras analys av teori och empiri som samlats in. Kapitlet började med 

analys av bankernas kreditgivning i allmänhet. Därefter gjorde vi analys av bankers behov 

av redovisningsinformation vid kreditgivning. I följande kapitel presenteras våra slutsatser 

och förslag till vidare forskning. 
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6    Slutsatser 

 
I detta kapitel presenteras slutsatser som kan dras utifrån analysen och förslag till fortsatt 

forskning. 

 
 

Under arbetes gång har vi kommit fram till att bankernas rutiner kring kreditgivningen, till 

företag, kan beskrivas som relativt likartade. De intervjuade bankerna använder sig av 

samma källor till information som utgör grunden för kreditgivningen. Efter införandet av 

den nya Förmånsrättslagen har bankernas inställning till säkerheterna vid 

kreditgivningsbeslutsfattandet förändrats. 

Redovisningsinformation har stor betydelse vid kreditgivningen till företag. Det är svårt att 

urskilja vilken redovisningsinformation bankerna har störst behov av. All information 

verkar vara viktig för dem och de vill ha all information det går att få. 

 

Från analysen kan vi urskilja vissa moment där bankernas behov av 

redovisningsinformation, under kreditgivningen, är oundvikligt och beredning av vilka inte 

är möjlig utan redovisningsinformationens existens: 

 

• Behovet av redovisningsinformation är stor vid bedömningen av företagets 

återbetalningsförmåga även om redovisningsinformationen är historisk, medan hela 

bedömningen av den framtida återbetalningsförmågan handlar om företagets 

framtida utveckling. Bankerna anser att redovisningsinformation ger en god bild av 

företagets framtida återbetalningsförmåga. 

 

• Redovisningsinformation är relevant för att bedöma ett företags finansiella stabilitet 

och likviditet, vilket kan åstadkommas genom ständiga kontakter med företagen. 

Bankerna tar hänsyn till soliditeten vid kreditgivningsbeslut. 

Redovisningsinformation används som en bekräftande eller korrigerande källa vid 

regelbundna analyser av redan utgivna krediter, där man följer upp företagets 

utveckling. 
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Samtliga intervjuade banker anser att redovisningsinformationen är grunden vid 

kreditgivningsbeslut och att de aldrig skulle fatta ett positivt kreditgivningsbeslut, till en 

befintlig kund, om redovisningsinformationen saknades. Detta visar att 

redovisningsinformationen är relevant vid kreditgivningsprocessen, även om alla 

respondenterna är övertygade att den måste kompletteras med annan information. 

 

Tillförlitligheten har stor betydelse för bankerna. Redovisningsinformationen måste vara 

tidsenlig för att kunna tillgodose dessa bankers krav, vilket de åstadkommer genom ständiga 

kontakter med företagen. 

 

Redovisningsinformationen uppfattas som lättbegriplig av alla bankerna. 

Standardiserade former av redovisningsinformationen verkar inte utgöra något problem för 

bankerna, istället gör detta det möjligt att göra jämförelser mellan företagen och ett företags 

utveckling under tiden. 

Redovisningsinformationen är viktig vid kreditgivningen, men inte tillräcklig för att fatta ett 

kreditgivningsbeslut. 

 

 

6.1 Fortsatt forskning 
 

I denna undersökning har vissa avgränsningar gjorts. En avgränsning som görs är att se 

bankers behov av redovisningsinformation och en annan är att vi har avgränsat oss till tre 

banker i Växjöområdet. Ett förslag till vidare forskning vore att se olika 

kreditgivningsinstituts behov av redovisningsinformation och utvidga både området och 

antalet studerade objekts behov av redovisningsinformationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 



Källförteckning 

Källförteckning 

 

Litteratur 
Adrem, A. (1999), Essays on disclosure practices in Sweden – casues and effects. 

University Press. Lund 

 
Andersen, I., (1998), Den uppenbara verkligheten: val av samhällsvetenskaplig metod, 

Studentlitteratur, Lund 

 
Backman, J. (1998), Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur, Lund 

 

Broomé, P., Elmér, L., Nylén, B. (1998), Kreditgivning till företag, Studentlitteratur, Lund 

 

Dahlin, L., Jönsson, T. & Lunden, B. (2000), Bokslut och årsredovisning. Björn Lunden 

Information AB 

 

Egginton, D. A. (1982), Accounting for the banker. Longman Inc., Second edition 

 

Falkman, P., (2000), Teori för redovisning. Studentlitteratur. Lund 

 

Finansinspektionens författarsamling, FFFS 1995:49 

 

Funered, U. E. (1994), Bankernas risktagande, Studentlitteratur, Lund 

 

Green, Erling., (1997), Kreditbedömning och intuition – ett tolkningsförslag, University 

Press, Lund 

 

Gudbjartsson, E., (2000), Kommunikation genom siffror.  BAS 

 

Holme, I. M., & Solvang, B. S. (1997), Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa 

metoder, Studentlitteratur, Lund 

 

42 



Källförteckning 

Redovisningsrådet., (1995), Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, 

Översättning av IASC’ Framework for the preparation and presentation of financial 

statements 

 

Samuelsson, P., (1991), Information och ansvar. Nordstedts. Lund  

 

SOU 1994:17, Års- koncernredovisning enligt EG-direktiv  - del I 

 

Svedin, Jenny., (1992), Kreditgivning och kreditbedömning av företag, Amlqvist&Wiksell 

Ekonomiförlagen 

 

Svensson, B. (2003), Redovisningsinformation för bedömning av små- och medelstora 

företags kreditvärdighet, Ekonomikum, Uppsala 

 

 

Artiklar 
Sengupta, Partha (1998), ”Corporate disclosure quality and the cost of debt”, The 

accounting  review, october 1998, volym 73, nr.4, s.459-474 

 

Buhl, Ulrich Hans (July, 2000) Efficient Coordination by optimal allocation of decision 

rights för participants on electric financial services markets, Computational and 

Mathematical Organization Theory; 6:2, pp 145-159 

 

Jungerhem, Sven & Lundh, Gunnar, et al. (1996/1997) Institutioner och organisationer på 

den svenska bankmarknaden – erfarenheter från bankkrisen, Report No 8, Uppsala papers 

in financial theory 

 

 

Internet 
http://elin.lub.lu.se/elin?func=loadTempl&templ=home&lang=se

http://www.vxu.se/bib/guide/ehv/foretag/data.html 

www.seb.se

www.handelsbanken.se 

43 

http://elin.lub.lu.se/elin?func=loadTempl&templ=home&lang=se
http://www.seb.se/


Källförteckning 

Lagar 
Bankrörelselagen., (1987:617) 

Förmånsrättslagen., (1979:979) 

 

 

 

 

44 



Bilaga 1 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 
Inledande frågor 

 

1. Vilken befattning har Ni? 

 

2. Hur länge har Ni arbetat på denna bank? 

 

3. Hur länge har Ni arbetat med dessa uppgifter? 

 

4. Vilka är bankens huvudkunder? 

 

5. Hur många företag som ansöker om kredit får det? 

 

6. Varför får vissa företag inte kredit? 

 

7. Hur många av dem som får kredit har problem med återbetalningen? 

 

 

  Redovisningsinformation 

 

8. Vilka informationskällor använder Ni vid kreditgivningen? 

 

9. Hur vanligt är det att Ni använder er av redovisningsinformation vid kreditbeslut? 

 

10. Hur vanligt är det att Ni använder er av frivillig redovisningsinformation såsom 

interna redovisningsrapporter vid kreditgivning? 

 

11. Hur vanligt är det att Ni använder er av redovisningsinformation från de 

professionella upplysningsbyråerna såsom Upplysningscentralen vid kreditbeslut? 
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12. Hur ofta är den redovisningsinformationen som är tillgänglig vid besluttillfället 

aktuell respektive inaktuell? 

 

13. Finns det möjlighet att komplettera detta vid besluttillfället? Om ja, vilka delar är 

det Ni efterfrågar? 

 

14. Tycker Ni att olika delar av årsredovisningen har olika betydelse vid kreditbeslut? 

Om ja, rangordna följande delar och förklara varför. 

Tvingad redovisningsinformation 

• Resultaträkning 

• Balansräkning 

• Värderingsprinciper samt tilläggsupplysningar i form av noter 

• Förvaltningsberättelse 

• Finansieringsanalys 

• Delårsrapport 

• Revisionsberättelse 

Frivillig redovisningsinformation 

• VD:s kommentarer  

• Prognoser 

• Omvärldsanalyser, information om medarbetare, miljö, känslighets- och 

riskanalyser 

• Nyckeltal 

• Annat, ange vad 

 

15. Är redovisningsinformation tillräcklig för att bedöma/analysera nyckeltal, 

kassaflöden, budgetar och prognoser? 

 

16. Vad skulle Ni inkludera eller minska i informationsmängden för att förbättra 

redovisningsinformationens användbarhet? 

 

17. Vilken finansiell rapport anser Ni mest betydelsefull för bedömning av företagets 

framtida återbetalningsförmåga? 
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18. Beskriv om och hur betydelsefull redovisningsinformation är vid beslut om 

kreditgivning till nya respektive befintliga kunder? 

 

19. Hur relevant anser Ni att redovisningsinformationen är för kreditbeslut? 

 

20. Är redovisningsinformation tillförlitligt? 

 

21. Är redovisningsinformation begriplig? 

 

22. Hur uppskattar Ni redovisningsinformationens jämförbarhet? 

  

23. Vilken informationsvärde har redovisningsinformation i förhållande till era 

informationsbehov? 

 

24. Har behovet av redovisningsinformation blivit mer eller mindre vid inträdde av den 

nya Förmånsrättslagen?  

 

 

Kreditgivningsprocess 

 

25. Hur ser kreditgivningsprocessen ut från ansökan till beslut om kreditgivning för 

nystartade respektive etablerade företag? 

- Vem utför de olika delarna? 

- Har Ni något standardiserat program för kreditgivning? 

- Använder Ni den så kallade ”standardboken” eller instruktioner? 

 

26. Hur många personer är involverade vid beredning och bedömningen av 

kreditgivningen? 

 

27. Hur många företagskunder arbetar varje kundansvarig med? 

 

28. Klarar Ni arbetet själva eller måste Ni anlita någon extern hjälp? 

 

29. Har olika personer olika kreditlimiter vid arbetet med kreditgivningen till företag? 
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30. Hur är bankens organisation uppbyggd vid kreditgivningen? 

 

31. Använder Ni någon modell vid kreditgivningen? 

 

32. Hur arbetar Ni med analyser av säkerheter? 
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