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Sammanfattning 
 
Företag har i alla tider lånat kapital av kreditgivare till investeringar dessa vill genomföra. 
Kreditgivarna har i samband med det utlånade kapitalet krävt säkerheter av företagen för att 
bevilja krediter. Detta för att minska den risk dessa tar. För att ännu mer minska den risk 
kreditgivaren tar vad gäller utlåning av kapital till låntagare kan kreditvillkor användas. Ännu 
en möjlighet för kreditgivaren att minska risken är att låta företaget revidera sig.  
 
Revisorns uppgifter när det gäller att säkerställa kreditvärdigheten är att granska så att 
räkenskaperna och förvaltningen av bolaget är i sin ordning. Den heta diskussion som nu 
omger avskaffandet av revision i mindre företag kommer enligt Dan Bäckström att öka risken 
för någon annan intressent. Det som ovan kortfattat beskrivs, ledde oss till vårt syfte vilket är: 
 
Syftet med denna studie är att åstadkomma en djupare förståelse för hur låneprocessen ter sig 
i dagsläget samt vilken förändring som sker ifall revisionsplikten slopas och revisorn ej kan 
säkerställa företagets balans- och resultaträkning.  
 
Det perspektiv vi använder är utifrån kreditgivarens varvid fyra kvalitativa djupintervjuer med 
kreditgivare i Umeå genomfördes. Dessa kreditgivare är bland de största i Sverige. 
Angreppssättet i denna studie är den gyllene medelvägen. Vid utformandet av intervjuguiden 
användes den teoretiska referensramen som utgångspunkt. Valet av respondenter var ett så 
kallat bekvämlighetsurval där vi använde respondenter som för tillfället var anträffbara. 
Respondenterna är i denna studie även anonyma vilket har påtalats vid intervjutillfället. 
 
Låneprocessen i dagsläget med revisionsplikt är fördelaktigt för kreditgivaren. Två av 
respondenterna ansåg att ett oreviderat företag leder till en högre risk. Det vi kommer fram till 
där är att ett reviderat företag torde vara mindre riskfyllt än ett oreviderat företag. Vidare har 
kreditgivare redan i dagsläget en mycket utbyggd relation med låntagaren och respondenterna 
medger att en äldre kund är enklare att arbeta med än en ny kund. Detta då det finns en 
relation mellan den äldre kunden och kreditgivaren.  
 
De slutsatser vi kan dra i hur låneprocessen förändras om revisionsplikten slopas i mindre 
aktiebolag är den att relationen bör utökas, fler prognoser och budgetar behövs, ett vidare 
kontaktnät runt företaget samt att vissa kreditgivare ändock kommer kräva revision för att lån 
ska beviljas. Det kan påpekas att dessa förändringar kan ske men eftersom förändringen ej har 
skett kan även andra förändringar än de ovan nämnda inträffa.   
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1. Inledning 
Detta avsnitt syftar till att introducera läsaren till varför revisionen är viktig för 
kreditgivaren. Detta genom att beskriva bakgrunden till det problem som senare mynnar ut i 
vår problemformulering. Därefter redogör vi för uppsatsens syfte samt definierar olika 
begrepp använda i studien för att öka läsarens förståelse.   
 

1.1 Problembakgrund 
Företag har i alla tider lånat kapital av kreditgivare till investeringar dessa vill genomföra. 
Således ska här sägas att det var i mitten av 1850-talet som företag blev aktiebolag eftersom 
det var under denna period som aktiebolagslagen instiftades1. Kreditgivare har emellertid 
alltid burit på den risk som hänför sig till lån. Denna risk måste kreditgivaren värdera för att 
undersöka om lån kan beviljas eller ej. Detta kan vara en svår uppgift för denne vilket leder 
till att vissa lån ej beviljas då risken är för stor i jämförelse till vilken sannolikhet det finns att 
lånet återbetalas.2  
 
Kreditgivarna har i samband med det utlånade kapitalet krävt säkerheter av företagen för att 
bevilja krediter. Detta för att minska den risk dessa tar. De säkerheter som förekommer är 
företagsinteckning och fastighetsinteckningar3. I dagsläget använder kreditgivarna kontroller 
av inventarier och kundfordringar för att säkerställa att lånen kan återbetalas4. 
 
För att ännu mer minska den risk kreditgivaren tar vad gäller utlåning av kapital till låntagare 
kan kreditvillkor användas. Dessa kreditvillkor reglerar vad låntagaren får göra och vad denne 
inte får göra utan kreditgivarens medgivande. Vissa områden där kreditgivares medgivande är 
viktigt kan gälla utdelning samt skuldsättningsgrad.5 Ännu en möjlighet för kreditgivaren att 
minska risken är att låta företaget revidera sig för att säkerställa att verksamheten sköts och att 
informationen som företaget lämnar är korrekt6.    
 
Revisorns uppgifter när det gäller att säkerställa kreditvärdigheten är att granska så att 
räkenskaperna och förvaltningen av bolaget är i sin ordning vilket resulterar i att revisorn 
avlägger en revisionsberättelse.7 Det är denna berättelse som antingen är ren eller oren, om 
den är oren kan detta bringa besvär när exempelvis en kreditgivare ska låna ut kapital till 
bolaget. Det ska påpekas att revisionen inte enbart är till för bolagets kreditgivare utan för alla 
intressenter till bolaget.  
 
Den heta diskussion som nu omger avskaffandet av revision i mindre företag kommer, enligt 
oss, troligtvis avspegla sig på hur kreditgivarna kommer att värdera den information som 
kommer dem tillhanda. Det torde bli ett problem för kreditgivarna då dessa ska värdera 

                                                
1 Söderlund, Ernst. Skandinaviska banken 1864-1914. Stockholm: Esselte, (1964). s. 2 
2 Kao, Duen-Li. “Estimating and Pricing Credit Risk: An Overview”. Financial Analysts Journal. 56 (2000): 50-
66 
3 Nutek. Vad krävs för att få banklån. lydelse den 18 januari 2007 <http://www.nutek.se/sb/d/512/a/1694> 
4 Brandlin, Jeffrey, E. ”Is a certified financial statement all it’s cracked up to be?”. The Secured Lender, 60,  
(2004): 24-74  
5Vincent P, Apilado., and J. K, Millington. “Restrictive Loan Covenants and Risk Adjustment in Small Business 
Lending”. Journal of Small Business Management, 30 (1992): 38-48 
6 Jensen, Michael C., and W. H, Meckling. ”Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and 
ownership structure”. Journal of Financial Economics, 3 (1976): 305-360 
7 FAR. FARs Samlingsvolym 2006 del 2. Stockholm: FAR Förlag AB, 2006. s. 19  
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företagets situation när det ej finns någon utomstående part som exempelvis har granskat 
företagets inventarier och kundfordringar. Det kan även vara svårt för kreditgivare när dessa 
inte har revisorn att falla tillbaka mot och dennes revisionsberättelse. Detta påtalar även Dan 
Brännström när denne uttalar sig om att slopa revisionsplikten. Denne säger att tas revisionen 
bort kommer risken att öka för någon annan intressent8. 
 
Det finns länder som inte längre har kvar revisionsplikten för mindre bolag. Ett medel som 
kreditgivarna kan använda för att företaget ska revideras är att ge dessa företag en lägre ränta 
när dessa beviljas krediter9. Enligt en artikel av Svensson och Ulvenblad använder 
kreditgivare redan ett antal andra variabler exempelvis konton, budgetar, företagets idé, 
säkerheter, personen bakom bolaget och hela bolaget som sådant10. Det problem som vi kan 
uppfatta är att när dessa variabler används så bör det ske en granskning av säkerheter, konton 
och budgetar för att kreditgivaren med säkerhet ska veta att dessa variabler stämmer samman 
med vad bolaget anser det vara. 
 
Det som påpekas ovan torde leda till att kreditgivarna förbereder ett användande av andra 
utgångspunkter för att på detta vis själv bilda sig en uppfattning om företagets nutid och hur 
det kommer att fortlöpa i framtiden. Föregående resonemang leder in på uppsatsens problem 
och syfte, formulerade nedan. 
 

1.2 Frågeställning 
Hur ser låneprocessen ut i dagsläget samt hur kommer densamma att förändras om 
revisionsplikten slopas i mindre aktiebolag? 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att åstadkomma en djupare förståelse för hur låneprocessen ter sig 
i dagsläget samt vilken förändring som sker ifall revisionsplikten slopas och revisorn ej kan 
säkerställa företagets balans- och resultaträkning.  
 

1.4 Definition 
Vi kommer i denna studie att skriva om både små och mindre företag och definitionen på 
dessa företag är enligt EU11. 
 

• 10-49 anställda 
• Understiger 7 miljoner euro i omsättning  
• Balansomslutning ska inte överstiga 5 miljoner euro 
 

1.5 Begreppsdefinition 
• Kreditgivare - banker, kreditinstitut 
• Risk - kreditrisk och affärsrisk 

                                                
8 Privataaffärer. lydelse den 12 Mars 2007 < http://www.privataaffarer.se/newsText.asp?src=pa&a=19288>  
9 Blackwell, David, W., and T. R, Noland., and D. B, Winters. “The Value of Auditor Assurance: Evidence from 
Loan Pricing”. Journal of Accounting Research. 36 (1998): 57-70 
10 Svensson, Katarina, and Ulvenblad, P-O. ”Management of bank loans to small firms in a market with 
asymmetric information – an integrated concept”. SIRE, working paper. (1995:2): 14  
11 Europa. lydelse den 16 januari 2007 <http://europa.eu/scad+/leg/sv/lvb/n26001.htm> 
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1.6 Fortsatt disposition 
Teoretisk metod 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vilka utgångspunkter vi har i denna studie. Vi 
kommer exempelvis att diskutera varför vi valt att studera förändringen i låneprocessen, vilket 
perspektiv samt insamlingen av sekundärdata.  
 
Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramens första del kommer vi visa på vad kreditgivare bör granska 
utifrån olika finansieringsmetoder. I den andra delen skriver vi om vad kreditgivare tar hänsyn 
till utifrån andra forskares studier. 
 
Sammanfattande modell 
I detta avsnitt kommer författarna försöka att sammanfatta teorin till en modell där vi ger 
läsaren en möjlighet att följa låneprocessen utifrån hur vi ser på densamma.  
 
Praktisk metod 
Avsnittet är till för att ge läsaren en bild utav hur studien praktiskt har gått till. Vi kommer att 
visa på vilken metod vi valt, vilka respondenter samt hur vi arbetat med intervjumaterialet 
efter intervjutillfället. 
 
Empiri 
I detta avsnitt kommer vi att visa på hur respondenterna svarat på intervjufrågorna. Avsnittet 
är uppdelat så att var och en av respondenterna får varsin del. Detta för att underlätta 
läsningen. 
 
Analys 
Vi avser att i detta avsnitt koppla samman teori med empiri samt att sedermera diskutera 
skillnaderna och vad dessa kan bero på. Avsnittet är uppdelat på två delar vilket den första 
delen är till för att visa på hur låneprocessen ser ut i dagsläget. Den andra delen diskuterar vi 
hur låneprocessen kommer förändras om revisionsplikten slopas.   
 
Slutsatser och fortsatt forskning 
Detta avsnitt kommer att ge läsaren en sammanfattning av vad som framkommit under vår 
studie samt att vi kommer att besvara frågeställningen och syftet. Därefter behandlas vilken 
fortsatt forskning som kunde göras på ämnet. 
 
Sanningskriterier 
Det avslutande avsnittet behandlar vilken giltighet, intersubjektivitet samt praktisk 
användbarhet studien innehar. Detta för att visa på om kreditgivare samt låntagare har någon 
användbarhet för denna studie.  
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2. Teoretisk metod 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en introduktion till hur och varför vi valt att studera 
revisionspliktens slopande ur ett kreditgivarperspektiv samt hur vi har angripit studiens 
problem. Vi kommer att redogöra för vår syn på kunskap samt hur vår förförståelse har 
påverkat studiens utformning.  Slutligen beskrivs val av teori, insamling av sekundärdata och 
därtill även kritik av de valda teorierna.  
 

2.1 Ämnesval 
Vi hade i inledningen av uppsatsarbetet redan bestämt oss för att skriva en magisteruppsats 
inom ämnet revision. Detta som en naturlig följd då vi i våra tidigare studier på magisternivå 
valt revision som inriktning. Under dessa kurser dök en del uppslag till uppsatsämnen upp och 
vi valde att bygga vidare på ett av dessa. En del uppsatser inom ämnet revision och 
lånebeslutet hade redan skrivits men vi kände att det fanns ytterligare aspekter att studera. Vi 
ville undersöka vilken förändring som sker i låneprocessen om revisionsplikten slopas. Den 
slopade revisionsplikten som nu föreslås som en förenkling för små aktiebolag är enligt vår 
mening någonting som torde blir en svårighet för kreditgivaren när gäller kreditansökan. Som 
följd av ett avskaffande av revisionsplikten, hur säkerställer kreditgivaren kreditvärdigheten 
hos små aktiebolag vid ett lånebeslut. Detta var någonting som vi kände skulle kräva en 
djupare förståelse och ligger till grund för vår uppsats. 
 

2.2 Förförståelse 
En studie präglas av forskaren och kan således inte vara fri från värderingar. Dessa 
värderingar är närvarande under hela forskningsprocessen.12 Vi menar att våra personliga 
åsikter kommer att påverka uppsatsens innehåll och att vi är medvetna om detta. Då vi inser 
detta kan vi endast försöka förklara och förstå vilka effekter detta kan ha på uppsatsens 
innehåll. En forskare bör visa sina värderingar öppet och vara tydlig med dessa13. De 
erfarenheter och tidigare upplevelser som format oss kommer att vara grunden för hur denna 
studie slutligen utformas. Då vi är två författare som skriver denna magisteruppsats tror vi att 
våra respektive värderingar kommer att skapa en större öppenhet för studien. Prövning av 
varandras fördomar och värderingar underlättas vid grupparbete och skapar en större 
medvetenhet för uppsatsen14. Detta tror vi ej har påverkat uppsatsen negativt eftersom vi har 
liknade värderingar och fördomar.  
 
Den förståelse som är självupplevd och som finns hos personen när ett projekt startar är 
upplevd förförståelse.15 Vår upplevda förförståelse till ämnet i uppsatsen anser vi vara 
begränsande. Det omdebatterade avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag har vi 
båda tagit del av, vilket gjort oss intresserade och till stor del påverkat vårt ämnesval. Dock 
menar vi att det inte kan finnas någon självupplevd påverkan av studien som kan anses vara 
stor och som kan påverka utfallet av studien.  
 

                                                
12 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi, 2001. s. 37 
13 Andersen, Heine, red. Vetenskapsteori och metodlära. Lund: Studentlitteratur, 1994. s. 39 
14 Andersen, Heine, red. Vetenskapsteori och metodlära. Lund: Studentlitteratur, 1994. s. 41 
15 Gummesson, Evert. Forskare och konsult: om aktionsforskning och fallstudier i företagsekonomin. Lund: 
Studentlitteratur, 1985. s. 41 
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Den förståelse som personen får genom andras upplevelser kallas förförståelse via 
mellanhänder. Dessa kan fås genom böcker, föreläsningar etcetera.16 De tidigare 
erfarenheterna av ämnet sträcker sig till de studier som båda författarna har inom 
civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Då vi läst masterprogrammet med inriktning 
mot redovisning och finansiering har vi fått en ökad bild av revisionsverksamheten och dess 
betydelse för olika intressenter. Den förförståelse som vi fått genom inhämtad teori, främst 
vetenskapliga artiklar, påverkar oss i större grad än de böcker och föreläsningar vi tagit del av.  
 
Det finns både positiva och negativa aspekter genom förförståelse via mellanhänder. Viss 
kunskap kan vi inte uppleva utan måste vända oss till andra som besitter denna kunskap och 
som kan beskriva och tolka kunskapen åt oss. Med det negativa avses risken att missförstå 
kunskap via mellanhänder.17 Vi anser att den förståelse som vi fått via mellanhänder inte 
kommer att påverka studien i negativ riktning utan är ovärderlig då den ökar vår 
kunskapsmängd och gör vår studie möjlig att genomföra. 
 

2.3 Kunskapssyn 
I uppsatsen kommer vi att försöka skapa förståelse för hur låneprocessen förändras ifall 
revisionsplikten slopas. Vår uppgift ser vi som att tolka och få en djupare bild av hur 
kreditgivare hanterar information vid ett lånebeslut. Den hermeneutiska kunskapssynen 
handlar i grund och botten om att tolka och förstå18, varför vi anser oss ha antagit denna 
vetenskapsteoretiska startpunkt i vår studie. 
 
Den förförståelse forskaren har utgör en del av processen och denne bygger på dessa delar för 
att komma ett steg närmare den slutliga helheten. Arbetet med de enskilda delarna gör att nya 
helhetsuppfattningar hela tiden skapas. Delarna tolkas om vartefter arbetet fortskrider och 
medvetet men också omedvetet skapas nya insikter. Arbetet sker uppåtgående i den 
hermeneutiska spiralen, ett arbete som kan fortsätta i all oändlighet.19 Vår studie bygger på 
olika delar och den verklighet som vi studerar kommer att tolkas och omtolkas tills den 
slutliga helhetsuppfattningen ligger färdig. Då denna process inte har något givet slut får vi 
utifrån oss själva sträva efter att hela tiden skapa nya insikter tills vi efter viss tid måste anse 
oss färdiga. 
 
Vi tolkar endast någonting när vi inte förstår och vi tolkar för att vi vill komma framåt och 
kunna klargöra något20. Det är inte lätt att svara på vilken tolkning som kan anses vara den 
rätta. Det kan vara frågan om en ”objektiv” tolkning utifrån eller en tolkning från dem som 
arbetat inifrån och med projektet. Viktigt är dock att det framgår att de tolkningar som görs är 
just tolkningar och att andras tolkningar är deras.21  
 

                                                
16 Gummesson, Evert. Forskare och konsult: om aktionsforskning och fallstudier i företagsekonomin. Lund: 
Studentlitteratur, 1985. s. 41 
17 Gummesson, Evert. Forskare och konsult: om aktionsforskning och fallstudier i företagsekonomin. Lund: 
Studentlitteratur, 1985. s. 41 
18 Lindholm, Stig. Vägen till vetenskapsfilosofin. Lund: BTJ Tryck, 2001. s. 69 
19 Lindholm, Stig. Vägen till vetenskapsfilosofin. Lund: BTJ Tryck, 2001. s. 74 
20 Ödman, Per- Johan. Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell Förlag AB, 1979. s. 45 
21 Lindholm, Stig. Vägen till vetenskapsfilosofin. Lund: BTJ Tryck, 2001. s. 76 
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Vi är medvetna om svårigheterna att vara objektiva. Denna svårighet blir tydlig när forskaren 
närmar sig forskningsobjektet utifrån sin egen förförståelse22. Det skall sägas att vi inte anser 
det som ett problem utan snarare en möjlighet i vår uppgift att studera problemet, då vår syn 
på verkligheten är subjektiv.  
 

2.4 Perspektiv 
Perspektivet är något som författaren väljer medvetet i en önskan att upptäcka en viss 
verklighet. Den verklighet som denne väljer att studera är av avgörande betydelse för 
studien.23 Vi har valt att studera verkligheten ur kreditgivarens perspektiv. Detta känns som 
rimligt utifrån vår problemformulering eftersom vårt mål med studien är att förstå hur 
låneprocessen förändras ifall revisionsplikten avskaffas för mindre aktiebolag.  
 

2.5 Angreppssätt 
Då vår förförståelse för problemet är begränsad kommer vi att utgå från redan befintlig teori 
för att bygga upp en ytterligare förståelse. Teorin ger oss utgångspunkt till hur vi ska studera 
empirin. Vi utgår alltså från teori till empiri vilket skulle tyda på att vi anammat det deduktiva 
angreppssättet24. Detta kan te sig motsägelsefullt eftersom vi argumenterat för en 
hermeneutisk kunskapssyn och verklighetsuppfattning. En forskare som har en objektiv 
verklighetsuppfattning använder sig vanligtvis av det deduktiva angreppssättet.25  
 
Vi har till viss del känt oss begränsade av det deduktiva angreppssättet och kommit fram till 
att istället växla mellan teori och empiri. Detta är en slags mellanting mellan induktiv och 
deduktiv ansats och kallas den gyllene medelvägen. Den gyllene medelvägen ger forskaren en 
möjlighet att kunna omformulera eller fylla i teorin utifrån de empiriska iakttagelserna.26  
 
Vi vill vara noga med att inte vara för styrda av det teoretiska perspektivet när vi närmar oss 
vårt studieobjekt, men samtidigt är det för vår studie inte möjligt att möta verkligheten utan 
att först förankra oss i befintliga teorier. Vi kommer att använda vår teoretiska referensram 
som underlag för utformandet av frågor vilka vi kommer att använda oss av vid 
intervjutillfället. Angreppssättet som vi förespråkar ger oss sedan möjligheten att utveckla 
eller omformulera den teoretiska referensramen. 
 

2.6 Val av teori 
Teorierna om hur kreditgivare genomför låneprocessen är åtskilliga. Vi har försökt, likt vad 
Halvorsen beskriver i sin bok, att beskriva för läsaren hur kreditgivningen sker. Detta för att 
ge en överskådlig bild av denna process.27 Vi har när valet av teorier skett försökt att återge en 
bild av hur processen genomförs genom att välja teorier som beskriver detta förlopp.  
 
Artiklarna vi har använt oss av är uteslutande vetenskapliga artiklar från välrenommerade 
tidskrifter. Dessa tidskrifter anser vi håller en hög kvalité vilket ger tyngd åt den teoretiska 

                                                
22 Patel, Runa, och Bo, Davidson. Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Lund: Studentlitteratur, 1991. s. 26 
23 Halvorsen, Knut. Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, 1992. s. 37-38 
24 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 1993. s. 55 
25 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 1993. s. 55 
26 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 1993. s. 59 
27 Halvorsen, Knut. Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, 1992. s. 37-38 
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referensramen. Vi har även använt oss av litteratur vid enstaka tillfällen men den är sedermera 
underbyggd med vetenskapliga artiklar vilket ger den tyngd vi eftersträvar.  
 

2.7 Insamling av sekundärdata 
Att samla in teorier systematiskt och sedan avgöra när sökningen kan avbrytas är en del av 
processen kring forskarens teoriurval. När sökandet efter teori är färdigt är svårt att avgöra. 
En riktlinje för när sökningen kan avbrytas kan vara när mättnad uppnåtts, det vill säga när ny 
sökning leder till redan funna källor.28 Vi har upprepat våra sökningar tills vi upplevt att dessa 
lett till teori som vi tidigare funnit. Dock ej sagt att fler teorier hade funnits för att utöka den 
teoretiska referensramen, men vi anser att tillräcklig mättnad är uppnådd.  
 
För att samla in användbar teori har vi främst använt oss av sökningar i databaser via Umeå 
universitetsbiblioteks sökmotorer. Vi har använt sökmotorn Business Source Premier, 
Emerald och Econpapers vid letandet av vetenskapliga artiklar. De sökord vi använt oss av 
har varit: ”variabler, banklån och beslut”, ”agentteorin”, ”revision och banklån”, 
”kreditgivning”, ”debt covenans”, ”financial statement lending”, ”credit scoring”, ”asset-
based lending”, ”option pricing”. Vi har även böjt orden i olika former för att finna artiklar. 
Sökningarna har främst varit på engelska. Vi har även funnit relevanta vetenskapliga artiklar 
genom att titta på referenser från andra artiklar och uppsatser.  Litteratur i ämnet har inte 
insamlats i lika hög utsträckning som vetenskapliga artiklar. De böcker som använts har varit 
kurslitteratur från tidigare revisionskurs samt en tidigare corporate finance kurs. 
 

2.8 Källkritik sekundärdata 
Halvorsen betonar att det är bortkastad tid för forskaren att samla in primärdata om det redan 
finns tillgänglig sekundärdata inom området29. Då studiens problem inte finns belyst särskilt i 
någon teori som vi hittat kring ämnet så tolkar vi det som att det inte finns någon studie gjord 
om vårt specifika problemområde. De flesta teorier som vi hittat exemplifierar olika aspekter 
som kreditgivare tar hänsyn till vid ett lånebeslut. Dock skiljer sig artiklarnas resultat åt om 
vad som är viktigast för en kreditgivare vid ett lånebeslut.  
 
Det finns tre olika kriterier som är viktiga att ta hänsyn till vid kritisk granskning av 
teorianvändningen: aktualiteten, ursprunget och den empiriska grunden.30 Gällande våra 
vetenskapliga artiklar har vi inte uteslutande tittat på nya artiklar utan istället tittat på vilken 
relevans de har för vår studie. Johansson Lindfors betonar vikten av att forskare bör orientera 
sig kring nya forskningsrön men samtidigt inte undvika äldre teorier31. Vi har både använt oss 
av nya och äldre artiklar och vi har uteslutande haft artiklarnas relevans till ämnet som 
kriterium för vår teorianvändning. Detta för att de äldre artiklarna ger den bakgrund som de 
nya artiklarna beskriver. Vi har därför använt oss av både nya och äldre vetenskapliga artiklar 
för att finna den bakomliggande beskrivningen som görs i de nyare artiklarna.   
 
Johansson Lindfors anser att en forskare bör använda sig av förstahandskällor i stor 
utsträckning för att undvika förvanskningar av ursprungsverket32. Vid användandet av artiklar 

                                                
28 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 1993. s. 88 
29 Halvorsen, Knut. Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, 1992. s. 73 
30 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 1993. s. 88 
31 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 1993. s. 89 
32 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 1993. s. 88-89 



 

12 

som refererat till andra så har vi varit noga med att ange detta och vi har i stor utsträckning 
försökt finna förstahandskällan för att kunna referera på ett korrekt sätt.  
 
Vad gäller artiklarnas tillförlitlighet så har vi vid sökningen endast använt artiklar som är 
kritiskt granskade, såkallade ”peer reviewed”. Vi anser att detta ger den teoretiska 
referensramen en högre trovärdighet. Detta på grund utav att artiklarna är granskade av 
professorer och andra välrenommerade personer vilket gör att trovärdigheten på dessa 
vetenskapliga artiklar som är ”peer reviewed” höjs, därmed inte sagt att vi även med dessa 
artiklar granskar trovärdigheten.  
 
När det kommer till urvalet av vår teori så inser vi att det handlar om ett aktivt val från vår 
sida. Vi kan omöjligt ge en fullständig bild av alla aspekter av kreditgivarens tillvägagångssätt 
i låneprocessen. Eller som Thurén uttrycker sig: ”Att berätta är att välja”.33Vi har endast vårt 
perspektiv att anpassa oss efter. Det är genom perspektivet som vi kan avgöra vilka fakta som 
är relevanta.34 Genom att vi har upplevt en viss mättnad i teorisökningen anser vi därför att 
ytterligare inhämtning troligtvis inte skulle förändra det sammanfattande intrycket nämnvärt. 
 
 

                                                
33 Thurén, Torsten. Källkritik. Stockholm: Liber AB, 2005. s. 87 
34 Thurén, Torsten. Källkritik. Stockholm: Liber AB, 2005. s. 89 
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3. Teoretisk referensram 
Vi inleder den teoretiska referensramen med att redogöra hur kreditrisken kan beräknas, 
något som är centralt för att förstå samspelet mellan risk och ränta. Därefter förklarar vi, 
med utgångspunkt från finansieringsteorier samt metoder som värderar nuvärdet på 
företagets skulder. Vidare förklaras andra tekniker när värdering av lån sker. Sedermera 
diskuteras hur risken kan minskas genom kreditvillkoren samt revision. I nästa avsnitt 
beskriver vi vad kreditgivare i praktiken tar hänsyn till vid ett lånebeslut, vilket tar sin utgång 
i tidigare studier. Slutligen utarbetar vi en modell som förklarar låneprocessen med hänsyn 
till vår teoretiska referensram. 

3.1 Vad borde kreditgivare ta hänsyn till 

3.1.1 Riskvärdering  
När kreditgivare får en förfrågan om lån inleder dessa en undersökning vilken risk som finns i 
företaget och vilket ränta som ska användas. Kreditgivarna kan inleda sitt granskande genom 
att förutspå viken chans det finns för att hela lånet ska återbetalas och hur stor chans det finns 
att företaget går i konkurs. När detta är genomfört behöver kreditgivaren finna hur stor 
avkastning dessa vill ha på lånet eller med andra ord beräkningen av avkastningen kan ske 
utifrån den riskfria räntan. När dessa två uträkningar är gjorda inleds arbetet med att beräkna 
nuvärdet av de två chanserna, vilket ovan beskrivs. Detta för att förstå vilket värde lånet har 
idag. När detta är utfört divideras det totala lånebeloppet plus avkastningen med nuvärde för 
att finna vilken räntesats kreditgivaren behöver på lånet för att återfå hela beloppet plus 
avkastningen.35 Vi anser att denna riskvärdering påvisar för kreditgivaren vilket ränta denne 
ska belasta lånet med, men också om den beräknade räntan kan tas ut eller om ockerränta 
uppstår.  
 
Det finns ett antal olika angreppssätt för att beräkna sannolikheten för att en konkurs ska 
uppstå. Detta har Kao undersökt induktivt i sin studie. Exempel denne ger är att kreditgivaren 
granskar är fyra olika variabler. Dessa variabler är att studera företagets finansiella status, 
kapitalstrukturen, kreditspridningen och makroekonomiska variabler.36 Detta anser vi är fyra 
viktiga variabler när det gäller att undersöka vilka chanser till konkurs det finns för det företag 
som ansöker om lån. 
 
En annan teoretisk modell kreditgivaren kan använda när lån ska beviljas är Black-Scholes 
modellen. Denna modell kan användas när underlag till beslutet ska värderas. Black-Scholes 
optionspris modellen kan användas för att värdera det egna kapitalet i företaget (S). Modellen 
visas på nedan.37 
      

S=V·N{ln (V/B)+[r+(σ2/2)]T} 

                             (σ2√T) 

 
 

                                                
35 Brealey, Richard A, and Stewart C, Myers, and Franklin, Allen. Corporate Finance. New York: McGraw-
Hill/Irwin, 2006. s. 649-650 
36 Kao, Duen-Li. “Estimating and Pricing Credit Risk: An Overview”. Financial Analysts Journal. 56 (2000): 
50-66 
37 Smith, Clifford W. Jr. “Option pricing: A review”. Journal of Financial Economics. 3 (1976): 3-51 
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Modellen visar hur kreditgivaren kan göra en beräkning av företagets egna kapital. Detta 
där:38 

• V= totala värdet av företaget 
• B= totalt nominellt värde av skulderna 
• σ2= avkastning på totalt kapital 
• T= tiden 

 
Efter att beräkningen av företagets egna kapital är genomförd kan nuvärdet av skulderna 
räknas ut. Detta genom B*=V-S där B* är totala nuvärdet av skulderna.39 Vi anser att denna 
modell teoretiskt visar på hur kreditgivare kan använda Black-Scholes optionspris modell när 
det gäller att göra beräkningar på företagets egna kapital och sedermera skulderna.  
 

3.1.2 Tekniker kreditgivare använder vid beviljade av lån 
Det vi hittills har visat på är separata tekniker som kan användas för att värdera kreditrisken, 
utifrån befintliga finansieringsteorier. Vidare kommer vi att redogöra för ett antal tekniker 
som kreditgivare kan använda sig av vid beviljande av lån, där ovanstående tekniker kan ingå. 
Enligt Berger och Udell finns det fyra tekniker för att besluta om lån och dessa syftar till att 
minska kreditrisken. Dessa är ”financial statement lending, asset-based lending, credit scoring 
och relationship lending”, vilka nedan kommer att förklaras.40 Vi anser att dessa fyra olika 
tekniker kan användas som komplement till varandra och inte bara enskilt.  
 
Financial statement lending är beslut oftast tagna efter vad som finns på balans- och 
resultaträkningen. Denna teknik lämpar sig bäst när företagen är reviderade och öppna för 
insyn, men även små företag med lång historia, relativt öppen för insyn och starkt reviderade 
används denna teknik för.41   
 
Det finns två kriterier för användandet av financial statement lending. Först, måste företaget 
besitta informativa finansiella räkenskaper såsom reviderade räkenskaper av en accepterad 
revisor och som baseras på accepterade revisionsstandarder. Sedan, måste företaget inneha 
godtagbar finansiell ställning som reflekteras i de nyckeltal som beräknas utifrån dessa. 
Lånekontrakt som uppkommer utifrån financial statement lending innehåller olika 
kontraktsdelar såsom säkerheter och personliga garantier. Den främsta aspekten som 
kreditgivaren tittar på gällande återbetalning av lånet är förväntade framtida kassaflöden.42 
 
Asset-based lending är beslut tagna genom att kreditgivaren undersöker låntagarens 
säkerheter. Detta långivande är relativt dyrt och kräver en ständig övervakning av 
säkerheterna som företaget lånar på. I allmänhet används lager och kundfordringar för att 
bevilja lånet, men kreditgivaren behöver i regel en ständig överblick för att veta vad som 
händer med dessa konton för att inte lånebeloppet ska förloras.43 Vanligtvis vill inte 

                                                
38 Smith, Clifford W. Jr. “Option pricing: A review”. Journal of Financial Economics. 3 (1976): 3-51 
39 Smith, Clifford W. Jr. “Option pricing: A review”. Journal of Financial Economics. 3 (1976): 3-51 
40 Berger, Allen N., and G. F, Udell. ”Small business credit availability and relationship lending: the importance 
of bank organisational structure”. The Economic Journal. 112 (2002): 32-53 
41 Berger, Allen N., and G. F, Udell. ”Small business credit availability and relationship lending: the importance 
of bank organisational structure”. The Economic Journal. 112 (2002): 32-53 
42 Berger, Allen N and G, F. Udell. A more complete conceptual framework for financing of small and medium 
enterprises. Washington: The world Bank, Policy research working paper series, no 3795, 2005. 
43 Berger, Allen N., and G. F, Udell. ”Small business credit availability and relationship lending: the importance 
of bank organisational structure”. The Economic Journal. 112 (2002): 32-53 
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kreditgivarna att säkerheter enbart ska bestå av exempelvis kundfordringar utan säkerheterna 
ska vara uppdelade. Detta på grund utav att kreditgivarna lättare kan vara säkra på att det 
utlånade kapitalet kan återbetalas.44 Det ska tilläggas att trots att detta är en dyr utlåningsform 
står asset-based lending för 21 procent av alla kortfristiga lån tagna av industriföretag.45    
 
När belåning sker och inventarier är säkerheterna finns det vissa frågor som en kreditgivare 
behöver ställa innan lånet beviljas. Exempelvis om säkerheten är ny eller gammal, 
kontrollerbar och väl skött. Belånas företaget genom att maskiner står som säkerhet bör 
kreditgivaren vara uppdaterad på priset som gäller ifall en försäljning är nödvändig.46 Vi antar 
att säkerheterna är olika från bransch till bransch där detta bara var ett exempel på vilken 
säkerhets som kan finnas.    
 
Credit scoring bygger på olika statistiska tekniker för att kreditgivaren ska undersöka vilken 
kreditvärdighet företaget besitter. Beslut om lån tas genom att kontrollera årsredovisningen, 
dock ska stor vikt läggs på huvudägarens historia och det finansiella läget hos denna.47 I de 
statistiska modellerna bearbetar kreditgivarna materialet från företaget för att utreda i vilken 
utsträckning som konkurs kan uppstå48. I en annan artikel skriver Immergluck och Smith att 
kreditgivare använder tekniken för att redan på ett tidigt stadium bevilja eller förkasta 
låneansökan.49 Denna teknik är lättapplicerbar och lättanvändbar och bör enligt Orgler vara 
införd på samtliga banker. Den är användbar när det gäller att fördela tiden mellan att granska 
och att utvärdera om lån ska beviljas.50 Credit scoring ger också kreditgivaren möjlighet att 
övervaka och granska lånet innan kreditgivaren och låntagaren träffas.51 
 
Relationship lending är som namnet påpekar ett lånebeslut som bygger på en relation mellan 
låntagaren och långivaren. Denna teknik är likt ett nätverk där kreditgivaren insamlar 
information om låntagaren från exempelvis kunder och leverantörer. Detta samtidigt som 
möten sker mellan kreditgivaren och låntagaren för att stärka banden mellan dessa och öka 
möjligheten för att ett lån ska beviljas.52 
 
Det kan dock vara så att asymmetrisk information uppkommer på grund av att ägaren av 
företag innehar mer information om företaget än vad kreditgivaren har tillgång till. Detta 
skapar ett slags informations vakuum mellan dessa parter.53 Relationen mellan kreditgivaren 
och företaget kan dock minska denna informations asymmetri. Detta på grund av att 
                                                
44 Miller, Jeffery R., and L. M, Smith. “The Effects of the Level of Assurance, Accounting Firm, Capital 
Structure, and Bank Size on Bank Lending Decisions”. Journal of Accounting, Auditing & Finance. 17 (2002): 
51-71 
45 Buzacott, John A., and  R. Q, Zhang. “Inventory Management with Asset-Based Financing”. Management 
Science. 50 (2004): 1274-1292 
46 Frank, Sannella Jr. “Asset-based financing”. Journal of Accountancy. 155 (1983): 44-52  
47 Berger, Allen N., and G. F, Udell. ”Small business credit availability and relationship lending: the importance 
of bank organisational structure”. The Economic Journal. 112 (2002): 32-53 
48 Frame, Scott W., and M, Padhi., and L, Woosley. “Credit Scoring and the Availability of Small Business 
Credit in Low- and Moderate-Income Areas”. The Financial Review. 39 (2004): 35-54 
49 Immergluck, Daniel., and G, Smith. “How Changes in Small Business Lending Affect Firms in Low- and 
Moderate-Income Neighborhoods”. Journal of Developmental Entrepreneurship. 8 (2003): 153-175  
50 Orgler, Yair E. “A Credit Scoring Model for Commercial Loans”. Journal of Money, Credit & Banking. 2 
(1970): 435-445 
51 Frame, Scott W., and M, Padhi., and L, Woosley. “Credit Scoring and the Availability of Small Business 
Credit in Low- and Moderate-Income Areas”. The Financial Review. 39 (2004): 35-54 
52 Berger, Allen N., and G. F, Udell. ”Small business credit availability and relationship lending: the importance 
of bank organisational structure”. The Economic Journal. 112 (2002): 32-53 
53 Vincent P, Apilado., and J. K, Millington. “Restrictive Loan Covenants and Risk Adjustment in Small 
Business Lending”. Journal of Small Business Management, 30 (1992): 38-48 
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kreditgivaren samlar på sig skyddad information om företagets projekt, satsning och risk 
genom att relationen stärks.54 
 
Enligt Berger och Udell finns det inte någon bevisning för hur mycket kreditgivare använder 
dessa tekniker men det finns indikationer på att relationen mellan kreditgivare och låntagare 
är viktig när beslutet om lån tas. I studier gjord på ämnet visar det sig att om relationen är god 
kan låntagaren få en lägre ränta, bättre kreditvillkor och behöver inte lika stora säkerheter. 
Detta i jämförelse med den låntagare som inte har någon relation med kreditgivaren.55 Efter 
denna genomgång tyder det mesta på att om relationen är god mellan parterna kan låntagaren 
få bättre villkor vilket kan känns konstigt på grund utav att bara genom en god kontakt bör 
inte bättre villkor kunna skapas. Vi anser att det behövs lika villkor oavsett vilken relation 
som finns mellan parterna annars kan en kompisrelation möjligtvis göra att inte samma 
säkerheter behövs. Detta kunde resultera i att banken förlorar sitt utlånade kapital. Vi menar 
då inte om kreditgivaren har bakgrundsinformation om låntagaren utan enbart en ren och skär 
kompisrelation.  
 
Svensson och Ulvenblad styrker ovan resonemang i sin studie att analysen som kreditgivarna 
gör bygger på årsredovisningar och informationen i dessa. Dock, en nyckel för att bevilja 
banklån är att bankerna vet vilka personer som står bakom bolaget och det är då kemin mellan 
banktjänstemannen och låntagaren är av betydelse. I samma artikel skriver författarna att 
information kan hämtas från andra personer som har kopplingar med företaget och detta 
innebär att det blir ett så kallat ”nätverks perspektiv”.56 Detta skulle innebära i denna studie 
att inte bara revisionen behövs utan att nyckeln kan ligga i att kemin mellan bankmannen och 
låntagaren fungerar.  
 
I financial statement lending, asset-based lending, credit scoring är besluten byggda på hård 
information vilket är information som är lättillgängligt för kreditgivaren så som räkenskaper 
och prognoser. Relationship lending är däremot baserad på mjuk information vilket kan 
uttydas genom att relationer är någonting som byggs upp mellan låntagaren och 
kreditgivaren.57  
 

                                                
54 Berger et al. “Why do borrowers pledge collateral? New empirical evidence on the role of asymmetric 
information”. Working paper series (federal reserve bank of Atlanta), 29 (2006): 1-26 
55 Berger, Allen N., and G. F, Udell. ”Small business credit availability and relationship lending: the importance 
of bank organisational structure”. The Economic Journal. 112 (2002): 32-53 
56 Svensson, Katarina, and Ulvenblad, P-O. ”Management of bank loans to small firms in a market with 
asymmetric information – an integrated concept”. SIRE, working paper. (1995:2): 3-4 
57 Berger, Allen N., and G. F, Udell. ”Small business credit availability and relationship lending: the importance 
of bank organisational structure”. The Economic Journal. 112 (2002): 32-53 
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3.1.3 Kreditvillkor 
När kreditgivaren har genomfört de olika förfarandena, ovan skrivit, behöver kreditgivaren 
försöka minska risken de står inför. Värderingen av risken ligger till grund för hur 
kreditvillkoren kommer att utformas.  
 
Relationen mellan kreditgivaren och företaget samt mellan företagets ledning och dess 
aktieägare ger upphov till agentkostnader från skulder respektive agentkostnader från eget 
kapital.  Dessa har i sitt ursprung från intressekonflikter mellan de ovan nämnda parterna. 
Intressekonflikten mellan företagets ledning och aktieägarna handlar om att ledningen kan 
ägna sig åt sina egna personliga intressen på bekostnad av aktieägarna. Intressekonflikter 
mellan kreditgivaren och företaget handlar om utifall företaget gör investeringar vilka leder 
till att det utlånade kapitalet försvinner och kreditgivaren ej får någon återbetalning. 58 
 
För att tillrättalägga intressekonflikten mellan kreditgivaren och företaget, upprättar 
kreditgivaren kreditvillkor. Dessa är kontraktsenliga gränssättningar av ägarens agerande för 
att minska risken för kreditgivaren. Områden som ofta förekommer och regleras i 
kreditvillkor är utdelningspolicy, likviditet, lönsamhet och skuldsättningsgrad.59  
 
Den naturliga risken mellan låntagare och kreditgivare minskas med upprättandet av 
restriktiva kreditvillkor. Dock kostar det pengar för banken att upprätta kreditvillkor i form av 
förhandlingar, administration och genomdrivandet av restriktiva villkor. Det kan vara 
omöjligt för banken att specificera alla tänkbara risker och detta blir därför alltid känsliga för 
någon typ av risk. Det spelutrymme som låntagaren får kan denne använda till att förändra 
riskerna i investeringen. Låntagaren kan exempelvis investera i högrisk projekt. En 
investering som vid hög avkastning blir till fördel för låntagaren men dennes förlust är 
densamma hur låg avkastningen än blir. Den som förlorar i en situation med låg avkastning är 
istället kreditgivaren och bör emellertid vara medveten om detta problem vid ett 
kreditbeslut.60  
 
En annan risk för kreditgivaren är ifall aktieägarna underinvesterar i en situation då företaget 
är nära konkurs. Exempelvis kan ägaren av en fastighet öka värdet på fastigheten om denne 
investerar en summa från egen ficka. Fastighetsägaren kommer dock att undvika 
investeringen ifall den inte kan hindra konkursen utan istället tillfaller kreditgivaren. 
Ytterligare en risk för kreditgivaren är ifall aktieägaren tömmer bolaget på kapital i en 
situation av obestånd. Detta kan ske genom extra utdelningar eller andra värdeöverföringar. 
En möjlig lösning på låntagarens agerande på bekostnad av kreditgivaren är att höja räntan på 
lånet. Stiglitz och Weiss menar dock att om räntan höjs så kommer låntagarens 
riskbenägenhet att öka vilket leder till förluster för kreditgivaren. De menar att en högre ränta 
gör att låntagaren i större utsträckning åtar sig investeringar i högriskprojekt vilka har låg 
sannolikhet att lyckas men ger hög avkastning om de är lyckade.61 
 

                                                
58 Sung, C. Bae, D. P, Klein, and R, Padmaraj. “Event Risk Bond Covenants, Agency Costs of Debt and Equity, 
and Stockholder Wealth”. The journal of the Financial Management Association. 23 (1994): 28-41 
59 Vincent P, Apilado., and J. K, Millington. “Restrictive Loan Covenants and Risk Adjustment in Small 
Business Lending”. Journal of Small Business Management, 30 (1992): 38-48 
60 Guttentag, Jack., and R, Herring. “Credit Rationing and Financial Disorder”. The Journal of Finance, 39 
(1984): 1369 
61 Stiglitz, Joseph E, and A, Weiss. “Credit Rationing in Markets with Imperfect Information”. The American 
Economic Review. 71 (1981): 393 
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När det kommer till räntesatsen påpekas det i en artikel av Miller och Smith att företag med 
god kapital struktur får en lägre ränta än företag med sämre struktur. Det faktum att kapital 
strukturen spelar roll när kreditgivarna tar beslut, tyder att det finns ett samband mellan risken 
i företag och vilken räntesats dessa får på lånet. Vidare anges att bara för att små företag har 
en hög säkerhet i sin verksamhet betyder detta inte att dessa kunde sänka ränteutgifterna, men 
samtidigt påpekar författarna att med högre säkerhet kan ett högre lån beviljas.62     
 

3.1.4 Revision  
För att, enligt oss, minska risken ännu mer och att kreditvillkoren kan bli mer fördelaktiga för 
låntagaren kan denne revidera sig. Detta gör att kreditgivaren får ytterligare en säkerhet hur 
företagets situation är och kan på det viset förändra kreditvillkoren så att dessa står i relation 
till risken. 
 
Enligt Jensen och Meckling kräver kreditgivare att få en inblick i företaget och det sker oftast 
genom att dessa framtar ekonomisk information om företag. Detta kan kosta stora pengar för 
kreditgivare vilket gör att information i allmänhet tas fram av företaget vilket sänker 
kostnaden eftersom företaget redan har informationen som kreditgivarna kräver. Detta tilltalar 
kreditgivaren men för att säkerställa att denna information är korrekt granskar en revisor 
information som företaget ger ut.63 Vi anser att det är viktigt att kreditgivarna har korrekt 
information av låntagaren för att inte bli överraskad om företaget plötsligt upplöses. Detta då 
kreditgivaren behöver kontroll över säkerheterna som företaget har belånat. Detta kan fungera 
i större bolag men i ett mindre bolag med en slopad revisionsplikt kan detta bli ett problem 
utifall ingen revision genomförs för säkerställning av räkenskaperna. Kopplat till 
frågeställningen så bör kreditgivaren undersöka möjligheterna att på ett annat sätt än revision 
säkerställa företagets finansiella status, hur ledningen sköter sin uppgift och att säkerheterna 
fortfarande befinner sig inom företaget.  
 
Efter en genomförd revision kommunicerar revisorn via revisionsberättelsen där denne ger ett 
utlåtande om vad som uppkommit under revisionen, vilket ger kreditgivaren en förståelse vad 
som sker i företaget. Detta gör att kreditgivaren sedermera kan använda detta för att underlätta 
beslutsfattandet.64 Revisionsberättelsen anser vi är en god utgångspunkt för kreditgivaren när 
denne granskar företaget för att veta om företaget skött verksamheten under året.   

                                                
62 Miller, Jeffery R., and L. M, Smith. “The Effects of the Level of Assurance, Accounting Firm, Capital 
Structure, and Bank Size on Bank Lending Decisions”. Journal of Accounting, Auditing & Finance. 17 (2002): 
51-71 
63 Jensen, Michael C., and W. H, Meckling. ”Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and 
ownership structure”. Journal of Financial Economics, 3 (1976): 305-360 
64 Miller, Jeffery, R., and S. A, Reed., and R. H, Strawser. “Bank Loan Officers’ Perceptions of the New Audit 
Report”. Accounting Horizons, 7 (1993): 39-52 
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3.2 Studier i vad kreditgivaren tar hänsyn till  
Vi har i förra avsnittet redogjort för vad som torde inverka på kreditbeslutet och i detta 
avsnitt kommer vi att beskriva vad andra forskare funnit inverkar på kreditbeslutet. 
 

3.2.1 Prognoser 
Prognoser är, i vår uppfattning, någonting kreditgivare behöver för att värdera hur framtiden 
är inom företaget. Det finns ett flertal olika prognoser en kreditgivare kan behöva men en 
fördel är att dessa har genomgåtts av en utomstående granskare. I en artikel av Strawser har 
denne funnit indikationer på att om en utomstående redovisare gör framtida finansiella 
prognoser för företaget är sannolikheten högre att lånet beviljas än om företaget gör en egen 
prognos. Vidare i samma artikel, skriver författaren att om en revisor även är delaktig i arbetet 
och har kontrollerat de historiska data som företaget producerat är sannolikheten ännu större 
för att lånet ska beviljas.65 Vi tycker att slutsatsen som Strawser finner verkar vara av stor 
sannolikhet vilket gör intresset för vad kreditgivaren kommer efterfråga om revisionsplikten 
slopas än mer intresseväckande.  
 
Vissa företag kan inneha problem med att framställa de framtida prognoserna exempelvis om 
företaget ska producera en ny produkt. Företaget vet möjligtvis inte vilken produktion eller 
vilken vinst den produkten avger. I dessa fall kan företagen använda sig av en så kallad 
projektion vilket innebär att företaget visar kreditgivaren ett visst antal scenarion istället för 
en konkret prognos. Dessa prognoser och projektioner har sedan länge varit synnerligen 
användbara för kreditgivare när beviljandet av lån ska ske.66 Kopplat till vår frågeställning 
kan detta bli ett scenario i framtiden då företag får uppvisa olika tänkbara möjligheter istället 
för ett verkligt scenario. 
 
Svensson och Ulvenblad diskuterar om svårigheterna vad gäller att framställa korrekta 
prognoser vilket vi tidigare har skrivit. Deras studie bygger på 55 intervjuförfaranden. En tes 
författarna har är att informationen är viktig och att det torde vara en ständig kontakt inom ett 
nätverk där alla aktörer samverkar för att informationen hela tiden ska vara tillgänglig. Detta 
medför att om någonting förändras får kreditgivaren underrättelse om detta vilket gör att 
denne kan ta till medel för att säkerställa krediten som utgivits.67  
 
Diskussionen fortsätter med att författarna redogör för vilket av budgetar, företagets idé, 
säkerheter, personen bakom bolaget och hela bolaget som sådant som har störst betydelse vid 
ett lånebeslut. Enligt dessa var de två viktigaste variablerna personen bakom företaget och 
företagets idé.68 Enligt oss verkar dessa variabler vara av vikt när företaget beviljas ett lån, 
men samtidigt torde det finnas ett antal andra variabler som kreditgivarna väljer att granska 
innan ett beviljande. Vi tror likt författarna att kreditgivarna behöver veta vilka som finns 
inom företaget men vi anser likafullt att budgetar och säkerheter torde också vara av vikt för 
kreditgivaren. 

                                                
65 Strawser, Jerry, R. ”An Investigation of the Effect of Accountant Involvement with Forecasts on the Decisions 
and Perceptions of Commercial Lenders”. Journal of Accounting, Auditing & Finance. 9 (1994): 553-557  
66 Berliner, Robert, W., and W. B, Robbins. “Accounting Developments”. Journal of Accounting, Auditing & 
Finance, 1, (1986): 347-352 
67 Svensson, Katarina, and Ulvenblad, P-O. ”Management of bank loans to small firms in a market with 
asymmetric information – an integrated concept”. SIRE, working paper. (1995:2): 9 
68 Svensson, Katarina, and Ulvenblad, P-O. ”Management of bank loans to small firms in a market with 
asymmetric information – an integrated concept”. SIRE, working paper. (1995:2): 14 
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Diskussion ovan stärks av Fertuck vilket skriver att låntagaren bör utforma en affärsplan och 
att den helst ska vara genomgången av en redovisare. Affärsplanen ska bland annat innehålla 
undersökning av marknaden och budgetar för att kreditgivaren ska vara villig att bevilja lån. 
Därefter redogör Fertuck för nya företag att dessa inte får stora lån men räntan på det 
beviljade lånet är istället hög.69 Det verkar likt ovan att kreditgivare anser det viktigt att 
låntagaren har en god affärsplan för att lånet ska beviljas. Det som Fertuck därefter redogör 
för anser vi kan jämställas med ett mindre företags lån vilket kan ha en hög ränta på det 
lånade kapitalet.  
 

3.2.2 Nyckeltal 
Kreditgivare är inte bara beroende av prognoser utan även av nyckeltal för att bedöma en 
låntagarens framtid. I en studie gjord i England med intervjuer av 30 bankmän visar på att 
skuldsättningsgraden är den del som långivaren tar mest hänsyn till vid en kreditanalys. 83 
procent av de tillfrågade bankmännen ansåg detta som viktigast. Därefter kom den personliga 
finansiella ställningen hos företagaren som 73 procent av bankmännen tog i beaktande. 66 
procent av bankmännen krävde dessutom en prognostiserad balans och resultaträkning. Ingen 
av de tillfrågade bankmännen var villiga att bevilja lån utan betydande personliga 
säkerheter.70 Vi tycker studien visar på att kreditgivare är restriktiva i sitt beteende eftersom 
skuldsättningsgraden är av största betydelse och inte exempelvis avkastning på totalt kapital.  
 
Miller och Smith har studerat skuldsättningsgradens inverkan på kreditgivares beslut. Dessa 
gjorde en experimentell studie där cirka 1100 kreditgivare ingick. Kreditgivare fick där ta 
ställning till företag som antingen hade en skuldsättningsgrad vid den över kvartilen eller 
företag vid den undre kvartilen. Dessa kvartiler var satta av Robert Morris Associates. 
Skuldsättningsgraden hade en signifikans och påverkade beslutet taget av kreditgivare. 
Skuldsättningsgraden inverkade inte enbart på om lån skulle ges eller ej utan även på 
räntesatsen. I slutsatserna kommer författarna fram till att om en oberoende revision har 
genomförts är det en betydelsefull faktor i att lån beviljas.71 Denna inblick ger oss ännu ett 
perspektiv till att lösa vår frågeställning. Vi anser att denna studie visar på hur viktig 
skuldsättningsgraden är och vilken betydande roll den samma spelar när det gäller att 
kreditgivarna ska bevilja lån eller ej.  
 
I en artikel skriven av Casey vilket har gjort en liknande undersökning som Libby (1979) där 
denne tagit fram nyckeltal som används när kreditgivarna undersöker möjligheterna till lån. 
Casey använder sig av  
 

• skuldsättningsgraden 
• nuvarande förhållande mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 
• räntabilitet på totala tillgångar 
• omsättningshastigheten 
• andelen omsättningstillgångar av totala tillgångar  

                                                
69 Fertuck, Len. ”Survey of small business lending practices”. Journal of Small Business Management. 20 
(1982): 32-41 
70 Deakins, David., and G, Hussain. ”Risk assessment with asymmetric information”. International Journal of 
Bank Marketing. 12 (1994): 24-31 
71 Miller, Jeffery R., and L. M, Smith. “The Effects of the Level of Assurance, Accounting Firm, Capital 
Structure, and Bank Size on Bank Lending Decisions”. Journal of Accounting, Auditing & Finance. 17 (2002): 
51-71 
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• andelen kassa av totala tillgångar 
 
Dessa nyckeltal anser Casey att kreditgivare använder sig av mestadels när dessa granskar 
huruvida om lån ska beviljas eller ej. I studien rangordnar Casey i vilken ordning dessa 
nyckeltal används. Denne kommer fram till att skuldsättningsgraden var väldigt användbar för 
kreditgivarna med fallande ordning som listan ovan.72  
 

3.2.3 Revisionsberättelsens betydelse i samband med lån 
För att veta om låntagarens prognoser och nyckeltal kan överensstämma tar kreditgivaren 
hjälp av oberoende revisor. Efter dennes revision avlämnas en revisionsberättelse i vilken 
revisorn uttalar sig om företaget.73 I en studie gjord av Gómez-Guillamón har denne funnit att 
kreditgivare tar stor hänsyn till vad det står skrivet i revisionsberättelsen. Denne utförde 
studien genom att skicka ut enkäter med post och fax till 335 kreditgivare. Kreditgivarna 
medger att revisionsberättelsen är ett viktigt inslag när dessa bedömer och bestämmer lånet. 
Det ska också påpekas att revisionsberättelsen är en komponent när kreditgivarna bestämmer 
sig för att satsa eller inte satsa i ett företag. Kreditgivarna tillstår att informationen som 
revisorn lämnar är både relevant och användbar vad gäller lånebeslutet.74 Denna studie är 
väldigt intressant för vår frågeställning när det gäller att slopa revisionsplikten för små 
aktiebolag. Eftersom Gómez-Guillamón studie visar att kreditgivarna tar stor hänsyn till 
revisionsberättelsen borde detta innebära att kreditgivarna bör finna andra variabler att ta 
hänsyn till vid beslut om lån. Vi anser att denna studie ger inslag som visar på att ett problem 
kan uppstå när kreditgivare ska ta beslut om lån om företaget ej är reviderat. 
 
Även Douglas, Pany och White har undersökt om revisionsberättelsen har någon betydelse 
vid beslutet om lån. Dessa utgav fyra olika case i vilket det fanns olika scenarion. Dessa 
scenarion var att ingen revisionsberättelse var med, det fanns en revisionsberättelse, en 
sammanställning och en sammanfattning. Därefter skulle kreditgivarna bedöma dessa 
scenarion och bedöma om lånet skulle beviljas eller ej. Kreditgivarna skulle sedermera ange 
vilken ränta det skulle använda på lånet. Allt detta för att författarna skulle undersöka om 
revisionsberättelsen hade någon betydelse. Författarna fann att om det fanns en 
revisionsberättelse tillgänglig ansåg kreditgivarna att dessa företag skulle vara fria från 
oegentligheter, inget fel i bokföringen och vara enligt god redovisningssed.75 
 
Författarna skriver vidare att dessa inte kunde finna någon signifikans om hur kreditgivarna 
tog beslut om lån, men scenariot som innehöll revisionsberättelsen ansågs hålla en högre klass 
än de andra scenariona. I slutsatserna kommer dessa fram till att om lånet är säkrat av 
kundfordringar istället för fasta tillgångar skulle verksamhets- och revisionsberättelsen vara 
av större betydelse. Fortsättningsvis påpekas det att vissa av kreditgivarna gärna vill samla in 
mer information samt träffa vederbörande till lånet. Avslutningsvis skriver författarna att 
effekten av revision fortfarande kunde vara viktig vid lånebeslut.76 
 
                                                
72 Casey, Cornelius J. Jr. “The Usefulness of Accounting Ratios for Subjects’ Predictions of Corporate Failure: 
Replication and Extensions”. Journal of Accounting Research. 18 (1980): 603-613 
73 FAR. FARs Samlingsvolym 2006 del 2. Stockholm: FAR Förlag AB, 2006. s. 19, 497-505 
74 Duréndez Gómez-Guillamón, Antonio. ”The usefulness of the audit report in investment and financing 
decisions”. Managerial Auditing Journal. 18 (2003): 549-559 
75 Johnson, Douglas A., and K, Pany., and R, White. “Audit Reports and the Loan Decision: Actions and 
Perceptions”. Auditing: A Journal of Practice & Theory. 2 (1983): 38-51 
76 Johnson, Douglas A., and K, Pany., and R, White. “Audit Reports and the Loan Decision: Actions and 
Perceptions”. Auditing: A Journal of Practice & Theory. 2 (1983): 38-51 
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Denna studie styrks genom en artikel av Miller och Smith. Dessa undersöker om vilken effekt 
revisionsberättelsen har på beslutet från kreditgivaren. Författarna använde sig av liknande 
scenarion som Douglas, Pany och White. Författarna kom likt ovanstående artikel fram till att 
det inte fanns någon signifikans att revisionsberättelsen hade nämnvärd inverkan på 
kreditbeslutet.77  
 
I en undersökning av Libby försöker denne undersöka om revisorns osäkerhet hade någon 
påverkan på kreditgivaren. Denne fann att revisorns osäkerhet kring företaget inte hade någon 
effekt om kreditgivaren redan var osäker. Dock ska påpekas att uppfattning av en osäkerhet 
kring företaget medförde att riskbilden av företaget ändrades men det hade inget med 
revisionsberättelsen att göra.78 Vi tycker att denna studie medför ännu ett perspektiv på hur 
kreditgivare ser på revisionsberättelsen. 
 

3.2.4 Vilka effekter har revision för små företag 
Revisionen kan även inverka på små företags räntekostnader. Dessa effekter undersöks av 
Blackwell, Noland och Winters. Dessa skriver om reviderade jämfört med oreviderade små 
företag och vilken effekt detta kan få på räntesatsen från kreditgivaren. I undersökningen har 
det framkommit att reviderade företag får igenomsnitt 0.25 procents lägre ränta än företag 
som är oreviderade. Författarna har också dragit slutsatser att reviderade företag får betala 
lägre ränta vilket leder till att revisionsarvodet kan bli mindre på grund utav att inte samma 
räntesats behöver betalas. Med andra ord, pengar företagen ”sparar” på lägre ränta kan dessa 
minska sitt revisionsarvode med. Skribenterna slår fast att om det är ett riskfyllt företag skulle 
dessa vinna på att bli reviderade för att minska räntesatsen.79 Detta tycker vi visar på att 
reviderade företag lättare får bättre räntsatser vilket torde vara en fördel vad gäller att spara 
pengar. Visserligen får de reviderade företagen betala revisionsarvodet men om företaget är 
riskfyllt kanske revisionsarvodet är lägre än den ökning av räntesatsen dessa får betala.  
 
När det kommer till den största användaren av räkenskaperna hos små företag är det den 
verkställande direktören, men även kreditgivaren. Små företag är ofta familjeägda och 
ägarstyrda och har således inte ett stort problem med risker mellan intern och extern kontroll. 
Detta gör att kravet på revision från utomstående intressenter såsom aktieägare inte blir lika 
stort som hos stora företag. Däremot är det viktigt för kreditgivare att kvalitén på 
räkenskaperna är styrkt av en revisor.80  
 
Collis med flera har undersökt faktorer som påverkar efterfrågan av revision. Studien visade 
att agentförhållandet mellan företaget och kreditgivare är en aspekt som påverkar efterfrågan 
av revision. I fall revisionsplikten inte är lagstadgad så kommer företaget ändå välja att bli 
reviderade för att tillfredställa kreditgivarens behov. Andra faktorer som påverkade 
efterfrågan av revision var:81  

                                                
77 Miller, Jeffery R., and L. M, Smith. “The Effects of the Level of Assurance, Accounting Firm, Capital 
Structure, and Bank Size on Bank Lending Decisions”. Journal of Accounting, Auditing & Finance. 17 (2002): 
51-71 
78 Libby, Robert. ”The Impact of Uncertainty Reporting on the Loan Decision”. Journal of Accounting Research. 
17 (1979): 35-57 
79 Blackwell, David W., and T. R, Noland., and D. B, Winters. “The Value of Auditor Assurance: Evidence from 
Loan Pricing”. Journal of Accounting Research. 36 (1998): 57-70 
80 Collis, Jill., and R, Jarvis., and L, Skerratt. “The Demand for the Audit in Small Companies in the UK”. 
Accounting and Business Research, 34 (2004): 87-100 
81 Collis, Jill., and R, Jarvis., and L, Skerratt. “The Demand for the Audit in Small Companies in the UK”. 
Accounting and Business Research, 34 (2004): 87-100 
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• Uppfattningen av fördelarna med revision 
• VD: s utbildningsnivå 
• Storlek på företagets omsättning 
• Agentrelationer mellan ägare  

 
Vi anser att dessa punkter ovan samt kreditgivaren kan vara en anledning till att revisionen 
kommer att genomföras även om revisionsplikten slopas i mindre aktiebolag. I nästkommande 
avsnitt kommer vi att redogöra för en modell av lånebeslutet. Denna redogörelse bygger på 
hur vi uppfattar lånebeslutet genom den teoretiska referensramen. 
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4. Sammanfattande modell 
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Figur 1 (Egen producerad modell av författarna) 

 

4.1 Förklaring av modellen 
Förklaringen om modellen kommer att ske utifrån författarnas perspektiv och med deras egna 
ord. Den första som sker är att kreditgivaren får en förfrågan om lån vilket innebär att 
kreditgivaren där får sin första kontakt med låntagaren. Efter denna kontakt inleder 
kreditgivaren en riskvärdering i vilket de olika teknikerna (tidigare beskrivna i teorin) infinner 
sig. Det kan nämnas bland annat credit scoring, asset-based lending och relationship lending.   
 
I riskvärderingen ingår prognoser, nyckeltal, revision och relation. Dessa fyra är de mest 
framträdande. Därmed inte sagt att det finns andra variabler en kreditgivare granskar redan i 
detta skede. När kreditgivaren granskar de ovan nämnda variablerna görs detta för att en 
konkurs ska kunna uteslutas.  
 
Därefter när riskvärderingen är genomförd bildar kreditgivaren sig en uppfattning om dessa 
vill fortgå med lån förfrågan eller om dessa ger låntagaren ett negativt svar. Detta sker under 
kreditbeslut i modellen. Om ett jakande svar uppkommer och kreditgivaren vill fortgå med 
lånet leder detta till att kreditvillkor kommer att upprättas.  
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Detta innebär att kreditgivaren framställer de kreditvillkor som denne anser är nödvändiga för 
lånet. Detta för att minimera risken ännu mer så att kreditgivaren kan återfå det utlånande 
kapitalet om en konkurs skulle uppstå eller att låntagaren ej skulle återbetala lånet.  
 
Efter att kreditgivaren uppställt kreditvillkoren för låntagaren kommer denne fram till att 
prissätta lånet (räntan). Där tyder det på att även revisionen spelar in. Detta då revisionen 
sänker räntekostnaden för företaget vilket vi beskrivit i teorin. Därmed inte sagt att inte fler 
komponenter används för att bestämma priset på lånet. Därefter beviljas lånet av kreditgivaren 
och låntagaren får det lån som denne ansökt om. Vi anser att denna modell anger hur vi ser på 
teorin och hur en låneprocess enligt teorin skulle kunna förefalla.  
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5. Praktisk metod 
I detta kapitel beskrivs hur insamlingen av primärdata till denna studie gått till. Vi beskriver 
hur vi valt ut våra respondenter. Därefter redogörs för hur själva intervjuerna gått till samt 
hur vi bearbetat den data som framkommit. Slutligen för vi en diskussion om anonymitet och 
felkällor samt kritik av primärkällor. 
 

5.1 Val av metod 
När syftet med vår studie är att införskaffa en djupare förståelse för hur kreditgivare 
säkerställer kreditvärdigheten vid ett lånebeslut så bör valet av metod ge oss den möjligheten. 
Detta gör att vi använder en kvalitativ metod i denna studie. Detta för att vi ska finna det djup 
vi eftersträvar för att påvisa hur kreditgivningen kommer att ske om revisionsplikten slopas i 
mindre aktiebolag. Genom djupintervjuer får forskaren en djupare förståelse för en persons 
beteende, motiv och personlighet82. Eftersom vi önskar få en större inblick i kreditgivarens 
förhållande anser vi att detta bäst kan uppnås genom djupintervjuer och således bör vi 
använda en kvalitativ metod.  
 
Via djupintervjuer kan forskaren samla in relevanta attityder genom att informanten ges 
utrymme att med egna ord beskriva sina erfarenheter utifrån problemställningen. 
Frågeställningarna är inte utarbetade i detalj utan samtalet löper fritt och kan styras av 
intervjuaren genom att denne på förhand har en lista över temaområden som intervjun kretsar 
kring.83 Då vi vill få ökad förståelse och inblick i vilka aspekter och variabler kreditgivare tar 
hänsyn till vid ett lånebeslut ger denna form av datainsamling oss möjlighet att ge 
respondenten fritt utrymme att beskriva sin syn på problemet därför har vi valt semi-
strukturerad intervju. 
 

5.2 Utformning av Intervjuer 
Då vi önskar finna hur låneprocessen förändras vid ett slopande av revisionsplikten bör vi 
fråga oss vad som vi specifikt vill kartlägga. Enligt Widerberg bör en forskare skilja mellan 
individuella och sociala sammanhang. Det vill säga att antingen undersöks respondenten som 
individ eller som bärare av sociala mönster och intervjuerna bör därför utformas utefter vad 
som står i fokus för analysen.84 Vi vill utreda kreditgivaren som en person som besitter 
specifik kunskap inom det ämnesområde vi valt att undersöka, därför är vi inte intresserade av 
kreditgivaren som individ utan snarare som en källa till att förstå kreditgivare ur ett 
helhetsperspektiv.  
 
Vid utformningen av intervjumanualen funderade vi hur detaljerad denna manual skulle vara. 
För att styra respondenten så lite som möjligt så valde vi att utforma manualen med 
huvudfrågor från den teoretiska referensramen i stället för specifika frågor. Allt för att 
respondenten själv skulle kunna få möjligheten att fritt berätta och delge oss sina erfarenheter 
utan att vi skulle styra för mycket. 
 
Patel och Davidsson betonar att forskaren bör tänka på graden av standardisering och 
strukturering när datainsamlingen påbörjas. Hög grad av standardisering kännetecknas av att 
                                                
82 Halvorsen, Knut. Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, 1992. s. 85 
83 Halvorsen, Knut. Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, 1992. s. 86 
84 Widerberg, Karin. Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur, 2002. s. 67 
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samma frågor ställs till varje intervjuperson i exakt samma ordning. Hög grad av strukturering 
innebär att forskaren ger intervjupersonen lite utrymme att svara inom.85 Bryman nämner att 
semi-strukturerad intervju bygger på att ge respondenten fritt utrymme att besvara frågorna 
samtidigt som forskaren har specifika teman som ska nämnas. Denna form tillåter även 
forskaren att ställa följdfrågor som inte finns i intervjumanualen men som kan aktualiseras 
under intervjuns gång.86 Då vi ville ge respondenterna fritt utrymme att svara på våra frågor 
men samtidigt ha en intervjumanual bedömde vi att en semi-strukturerad intervju skulle passa 
bäst vilket vi tidigare nämnt. Detta för att styra respondenten så lite som möjligt men 
samtidigt ha vissa specifika teman som måste belysas för att ge svar åt problemet.  
 
I samband med en intervjuform som innebär en relativt öppen form, finns det en 
accessproblematik. Accessen innebär att upparbeta och vidmakthålla ett förtroende till 
respondenten.87 Genom att inte fokusera på respondenten som individ utan tydliggöra att 
intresset ligger i dennes kunskap bör således minska denna accessproblematik.88Vi tror, likt 
Widerberg, att detta skapar en trygghet hos både forskare och respondent.  
 
Vidare kan forskaren arbeta upp ett förtroende med respondenten genom att aktivt lyssna 
vilket kan innebära att återupprepa vad respondenten sagt för att visa detta.89 Detta är något vi 
tagit fasta på och därför varit noga med att vara uppmärksamma och aktiva under intervjuns 
gång. Vi har genom den första kontakten med respondenterna varit noggranna med att 
klargöra studiens syfte. Genom att vi från början försökt arbeta förtroendeingivande tror vi 
har bidragit till god access till informanten. 
 

5.3 Val av respondenter 
Valet av respondenter var enligt vår mening inte ett svårt val eftersom frågeställningen är hur 
ser låneprocessen ut i dagsläget samt hur kommer densamma att förändras om 
revisionsplikten slopas i mindre aktiebolag. Detta ledde till att vi valde kreditgivare i Umeå 
vid fyra stora kreditgivarföretag. Varför valet föll på dessa beror i första hand på att det var 
kreditgivarperspektivet vi ville undersöka och inte företagarperspektivet.  
 
Urvalet som sådant ska ske utifrån en given ram där en viss variation ska vara tillåten90. Vi 
anser att genom vår teoretiska referensram har vi skaffat oss den givna ramen som urvalet ska 
ske utifrån. Vi genomförde ett så kallat bekvämlighetsurval när vi valde respondenter. Detta 
innebär att forskaren använder sig av personer som finns disponibla vid det tillfälle då kontakt 
tas91. Vi gjorde detta bekvämlighetsurval eftersom vi anser att respondenten mer utförligt 
känner till vilka personer som lämpar sig att diskutera den frågeställning vi innehar. 
 

5.4 Tillvägagångssätt 
Vid urvalet av respondenterna telefonerade vi deras växel, presenterade oss och tillkännagav 
vilket ärende vi hade. Växeln kopplade oss vidare till en lämplig intervjurespondent. Det ska 

                                                
85 Patel, Runa, och Bo, Davidson. Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Lund: Studentlitteratur, 1991. s. 60-61 
86 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi, 2001. s. 301 
87 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 1993. s. 122 
88 Widerberg, Karin. Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur, 2002. s. 67 
89 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 1993. s. 122 
90 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, 2005. s. 117 
91 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi, 2004. s. 114 
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påpekas att dessa respondenter är delaktiga i hela låneprocessen. Vissa av de respondenter vi 
fick kontakt med när växeln kopplade oss ville inte ställa upp eller ansåg sig inte vara den 
rätta personen för frågeställningen. Personerna gav oss istället namn och telefonnummer till 
andra mer kvalificerade personer vilka vi sedermera kontaktade. Dessa respondenter bestämde 
vi tid och datum med för en intervju. Vi påpekade samtidigt att intervju skulle pågå i ungefär 
en timme vilket inte var till problem för respondenterna samt att dessa intervjuer var 
anonyma.   
 
När vi anlände till intervjun blev vi mottagna i entrén och därefter gick vi till respondentens 
arbetsrum där vi enskilt diskuterade frågorna med denne. Vi påbörjade intervjun med att 
meddela respondenten att vi använder oss av inspelningsutrustning under intervjun vilket 
ingen av respondenterna nekade oss att använda. Detta kan kopplas till intervjuar etik när det 
gäller att informera respondenten vad som kommer att ske under intervjun, men också 
samtidigt kunna få ett samtycke till att intervjun får användas i den studie som genomförs92.  
 
De intervjuer som genomfördes varade under en och samma vecka. Två av intervjuerna var 
under samma dag men på olika tider medan de andra två varade under varsin dag. Efter var 
och en av intervjuerna avlyssnades vad som sades under densamma och transkriberades för att 
en överblick skulle infinna sig. Efter avlyssning av den första intervjun fann vi hur vi bättre 
kunde framföra de frågor vi ställde och vilka teman som gav mest respons hos respondenten. 
Detta är enligt Trost en bra metod att använda för att utreda hur frågorna kan formuleras när 
nästkommande intervju ska genomföras93. Vi anser detta hjälpte oss att bli bättre på hur vi 
skulle ställa frågorna samt ungefär vilka motfrågor som vi kunde ställa.  
 

5.5 Databearbetning  
Databearbetningen påbörjades som vi ovan skrivit nästintill direkt efter intervjutillfället. Vi 
avlyssnade materialet och transkriberade ner detta ordagrant. När vi hade bearbetat materialet 
läste vi noga igenom desamma för att, likt vad Patel skriver, finna vilka teman eller kategorier 
som vi kunde använda för att det empiriska avsnittet skulle vara uppbyggd på ett liknande sätt 
efter intervjuerna94.  
 
Efter indelningen i teman och kategorier påbörjades arbetet med att granska vilka delar som vi 
skulle använda i det empiriska avsnittet. Detta för att likhet skulle uppstå mellan 
respondenterna och för att läsaren lättare skulle förstå de skillnader som finns mellan 
respondenternas svar. Vi anser likafullt att denna indelning och nedkortning av 
respondenternas svar inte påverkar studiens helhet utan bara underlättar för läsaren att förstå 
olikheterna. Om en nedkortning ej hade skett skulle inte dessa olikheter framträda på ett 
sådant lättförståligt sätt som nu är fallet. Att vi utgick från materialet vilket var ordagrant 
nedskrivet garderar oss dessutom från att missa viktiga detaljer. Nedkortningen är någonting 
som alla inte gör men vi tror att för den läsarkrets som läser denna studie kan en nedkortning 
vara nödvändig95. Vi har efter att vi sammanställt empirin skickat respektive empiri del till 
respektive respondent. Detta för att vi vill vara säkra på att vi tolkat och sammanställt empirin 
i likhet med vad respondenten svarade. Respondenterna hade efter genomläsning ingenting att 
tillägga eller förändra i respektive empiri del.  

                                                
92 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, 2005. s. 104-105 
93 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, 2005. s. 53-54 
94 Patel, Runa, och Bo, Davidsson. Forskningmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Lund: Studentlitteratur, 1991. s. 101 
95 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, 2005. s. 134-135 
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5.6 Kritik av intervjuerna 
Det finns inte någon kritik vi anser nödvändig att tillskriva respondenterna, detta då svaren 
dessa har givit oss har varit tydliga och rikliga på information. En anledning till svarens 
tydlighet och den rikliga information vi fått kan bero på det enskilda rum som användes, detta 
där respondenten inte blev störd av andra händelser som skedde på arbetsplatsen. 
 
Frågorna som ställdes under intervjun kan i vissa hänseenden tydas som känsligare än andra 
frågor, men vi upplevde inte detta som något problem eftersom intervjun hölls i ett enskilt 
rum. En möjlighet som gjorde att dessa frågor besvarades var även att vi utlovade anonymitet 
till respondenterna. Detta kan ha möjliggjort att respondenterna svarade mer sanningsenligt än 
om anonymitet ej hade utlovats.  
 

5.7 Anonymitet 
Som vi ovan påtalat använder vi oss av anonyma respondenter eftersom vi anser att 
företagsnamnet där respondenten arbetar på inte har någon större betydelse för uppsatsens 
helhet. En aspekt när det gäller anonymisering är att känsliga frågor rörande företaget inte ska 
kunna utläsas av något annat företag genom den forskning som bedrivits96. Vi tror likt 
Johansson Lindfors att det är bra med anonymisering gällande känsliga frågor. Vi förmodar 
att de kreditgivare vi intervjuar har ett liknande sätt att tänka på, men för att vara säkra när det 
gäller känsligheten så anonymiserar vi dessa kreditgivare. Vi tror att genom att anonymisera 
kreditgivarna har detta givit mer information än annars skulle ha skett.  

 

5.8 Felkällor 
En felkälla som kan uppkomma när intervjuer genomförs är intervjuareffekten. Denna effekt 
innebär att forskaren kan medverka för att respondenten svara på ett visst sätt. Detta 
exempelvis genom tonfall, hur frågan ställs och ordval.97 Vi tror att viss påverkan kan ha 
förekommit men detta har skett omedvetet och vi anser att detta inte har påverkat studien 
negativt. Vi har inte lett in respondenten på de svar vi ville ha utan denne har utifrån sin egen 
förmåga fått svara på frågorna.  
 
 
 

                                                
96 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur, 1993. s. 178 
97 Dahmström, Karin. Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning. Lund: 
Studentlitteratur, 2000. s. 74-75 
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6. Empiri 
I detta kapitel får läsaren ta del av de insamlade primärdata, vilket vi redogör för genom en 
sammanställning av intervjuerna. Vi har valt att benämna de fyra intervjuade personerna 
såsom respondent eller kreditgivare.   
 

6.1 Kreditgivare A 
Kreditgivaren är en av de större långivarna i Sverige. När en ny låneansökan inkommer till 
kreditgivaren genomför denne en första riskvärdering genom en diskussion med låntagaren. 
Vid denna första kontakt samtalar kreditgivaren och kredittagaren om vilken affärsidé som 
företaget innehar samt att denne får lämna material som kreditgivaren kan granska. Under 
samtalet får kunden även berätta om den tänkta verksamheten, vilken kundstruktur som finns i 
företaget, vilka leverantörer som företaget ska samarbeta med och hur personalstyrkan ter sig. 
Kreditgivaren påpekar att denne helst ser att en redovisningsbyrå eller en revisionsbyrå ska 
framta material för att säkerställa så att inte låntagaren har manipulerat bokföringen.  
 
Det material som kreditgivaren går igenom med låntagaren är dennes budgetar, prognoser för 
framtiden i företaget, vilken investering det gäller, hur mycket kapital som företaget kan bidra 
med och hur resten av investeringens ska finansieras. Detta kan ske genom att kreditgivaren 
beviljar kredit men det kan också vara så att kreditgivaren beviljar en del och sedan får 
företaget eftersöka ännu en finansiär för att investeringen ska kunna genomföras. Hur mycket 
kreditgivaren är beredd att låna ut beror enligt respondenten på vilken sorts finansiering som 
menas. Respondenten påvisar att det är skillnad mellan fastighetsbelåning, objektsbelåning, 
rena banklån och checkkrediter.   
 
Kreditgivaren nämner att det är många delar som ska genomgås innan ett lån beviljas. När 
kreditgivaren har tillgång till materialet beräknar denne återbetalningsförmågan samt att en 
kreditprocess utförs för att ett slutgiltigt beslut ska fattas.  
 
Vad gäller omfattningen på kreditanalysen om det är en ny kund respektive en gammal kund 
menar respondenten att om kreditgivaren känner kunden blir omfattningen på kreditanalysen 
mindre. Samtidigt påpekar respondenten att samma material ska granskas men om kunden är 
välkänd så kan en del genvägar tas under analysen. När nya kunder kommer till kreditgivaren 
så får alltid dessa kunder en varningsflagg i systemet. Detta för att vid en återblick finns nya 
företag oftast bara i tre till fem år innan dessa är borta. Detta leder till att nya företag får en 
varningsflagg för att undvika kreditförluster.  
 
När vi frågade varför genvägar kunde tas med äldre kunder förklarade respondenten att den 
ekonomiska ställningen är redan känd samt att säsongsvängningarna är kända för 
kreditgivaren. På samma gång som kreditgivaren inte har stor koll på ett nytt företag har 
denne väldigt stor koll på ett äldre företag, detta eftersom mer material har insamlats.  
 
Kreditgivaren använder sig av olika metoder och modeller för att beräkna om lån ska beviljas. 
Respondenten nämner rating som dessa använder på låntagaren. När bedömningen görs 
begrundar kreditgivaren den finansiella påfrestningen samt motståndskraften. 
Motståndskraften är i detta fall vilket eget kapital som finns i företaget för att kunna motstå en 
förlust under kommande år. De finansiella påfrestningarna är här att likviditeten i företaget 
ska vara god för att kunna betala de löpande utgifterna.  
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Kreditgivaren använder därefter ett program för att framta olika nyckeltal. Detta görs genom 
att siffrorna från de senaste åren samt budgetar läggs in i programmet. När detta är gjort 
beräknas dessa siffror och ett antal nyckeltal blir tillgängliga för att analyseras. Respondenten 
berättar att det finns olika värdeomdömen som ska granskas vilket består av 25 punkter som 
ska besvaras för att sedermera kunna bestämma vilken rating kunden ska inneha. 
Respondenten säger att ju bättre ratingen en kund har desto bättre kapitaltäckningskostnad får 
denne.  
 
Vi efterfrågade vad respondenten ansåg om relationen mellan låntagaren och långivaren och 
denne påpekar att relationen spelar in i låneprocessen. Kreditgivaren påpekar också att ju 
längre relationen är desto bättre för låntagaren eftersom kreditgivaren känner dennes företag 
och har arbetat med företaget under en lång period.  
 
Vid utlåning till små företag finns det risker som att det inte finns tillräckligt med kapital vid 
en temporär svacka. Beräkningar bör göras på dessa svackor för att kreditgivaren ska veta 
vilken risk som finns i företaget. Svårigheten som blir när utlåning ska ske är att det kan vara 
svårt att hitta tillgångar som ger rätt värde för att lånet ska beviljas. Små företagare har oftast 
små resurser och när den enskilda firman ombildas till aktiebolag får dessa företagare stå för 
insatsen som behövs för att bilda aktiebolag. När kapitalet är funnet och investerat så är de 
små företagarna oftast utblottade vilket blir en risk när kreditgivaren värderar risken i att 
bevilja lån.   
 
Respondenten påpekar sedan att självklart kan små företagare också få lån och detta genom 
att kreditgivaren bedömer motståndskraften i företaget. Denna motståndskraft beräknas via 
vilken tillväxt som finns inom företaget samt vilket eget kapital som finns tillgängligt. En 
sårbarhet i små företag är om det inte finns en stark ägare vilket även bedöms innan lån 
beviljas.  

 
De olika riskerna som finns för en kreditgivare kan minskas genom att kreditvillkor skrivs 
mellan långivaren och låntagaren. Respondenten säger när denna fråga kommer på tal att 
dessa knyter ägaren till företaget via ett borgensåtagande. Detta åtagande är att ägaren borgar 
för alla nuvarande och framtida krediter i företaget. Enligt respondenten är det viktigt att 
koppla ägaren samman med företaget för att små företag kan fort byta ägare. Detta medför att 
kreditgivaren kan medge lån till ägaren men sedermera säljs företaget till en annan med helt 
andra avsikter vilket kan leda till problem för kreditgivaren. Respondenten påpekar vikten då 
med att knyta ägaren även till de framtida krediterna samt att ägaren inte avvänder sig 
företaget.    
 
Vidare diskuterade vi när det gäller villkor vilken kontroll kreditgivaren har på kapitalet dessa 
lånar ut. Diskussionen ledde in på högriskprojekt vilket är att låntagaren inte investerar i det 
projekt som kreditgivaren har beviljat kapital för bara för att tjäna mer pengar åt företaget, 
men detta leder till att en större risk tas vilket ej är bevilja av kreditgivaren.  
 
Respondenten säger att dessa skulle vidta rättsliga åtgärder för styrelsen om dessa inte 
använder kapitalet som har framförts till kreditgivaren. För att undvika att sådant sker kan 
enligt respondenten en så kallad objektsfinansiering genomföras. Detta innebär att 
finansieringen sker efter att papper har uppvisats för kreditgivaren på att en affär ska 
genomföras. Papperet med dessa uppgifter ska förevisas av både kunden och leverantören. 
Detta för att undvika att styrelsen satsar på andra investeringar än som var uppvisat hos 
kreditgivaren och att risken minskar för kreditgivaren om konkurs skulle uppstå.  
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Vid annan finansiering kan denna ske genom säkerheter i lager och maskiner. Vid en sådan 
finansiering litar kreditgivaren på vad som står i balansräkningen. Detta då denne anser att 
granskning ska ha utförts av revisorer vilket ger ett utlåtande på att allting är korrekt.   
 
Kontroller av lånet sker hela tiden. Vid en stor kund, så kallad limit pliktig kund görs en 
kontroll varje år. När en sådan kontroll sker granskar kreditgivaren bokslutet för denna kund 
samt värderingen. Mindre kunder som inte är limit pliktigt (mindre än en miljon) sker tyvärr 
inte samma uppföljning vilket respondenten anser inte är bra. Denne vill ha en årlig 
uppföljning även på dessa kunder.  
 
Den kontroll som kreditgivaren gör är mestadels på likviditeten i företaget. Respondenten 
påtalar att dessa kräver att företaget har sitt flöde i banken. Detta innebär att kreditgivaren har 
en ständig kontroll vilka ut- och inbetalningar som sker i företaget samt vilken likviditet som 
finns.   
 
Samtidigt som kreditgivaren märker om likviditeten tryter så har dessa även bevakning genom 
Upplysningscentralen (UC). UC ger information om hur företaget går vad gäller 
betalningsanmärkningar och liknande upplysningar. Detta ger kreditgivaren en första 
varningsklocka om att företaget kan vara på väg mot konkurs.   
 
Kreditvillkoren följs också upp. Sker det en händelse i engagemanget så finns det ett 
risksystem där kunden registreras. Dessa händelser upptäcks genom bevakning av UC och 
konton som övertrasseras. Skulle företaget komma i en så kallad fallisimangsrapport sker det 
en riskanalys varje kvartal på den kunden. Respondenten påtalar att engagemang som inte 
sköts har denna järnkoll på, detta då kreditförlust ej accepteras.  
 
Vidare säger denne att det kan ta lång tid innan en konkurs är konstaterad. Där denne arbetar 
ska ingen vara oförberedd om en konkurs skulle uppstå. Situationen i företaget ska redan vara 
känt och inlagd i ett system där företag med risk för konkurs finns registrerade. I detta system 
kan alla kontrollera så att det ej uppstår någon oklarhet om denne kund skulle vilja ha ett nytt 
lån.  
 
Nästkommande fråga handlade om hur låneprocessen skulle förändras om revisionsplikten 
slopas. Respondenten vet inte vad som skulle ske om revisionsplikten skulle slopas. Denne 
menar att revisionen har sin betydelse och är viktig för att lån ska beviljas. Vidare säger 
respondenten att dessa litar på en ren revisionsberättelse, detta anser denne borgar för att 
siffrorna är korrekta och att dessa är trovärdiga. De använder alltid periodbokslut men ett 
fastställt bokslut som är reviderat är mycket bättre och det borgar som sagt för korrekthet i 
siffrorna.    
 
Skulle revisionen slopas skulle kreditgivaren kräva att en sådan genomförs eller att på något 
annat sätt lämna en revidera rapport om företaget. Respondenten påtalar att det inte är bra om 
företag kan startas med utan att någon har granskat dessa. Denne tror vidare att risken skulle 
bli större för dessa företag. Detta likt vad enskilda firmor är idag. Respondenten säger att 
dessa inte vill vara med på så mycket när det kommer till enskilda firmor eftersom dessa inte 
är reviderade eller på annat sätt kan avlämna en rapport på att företaget har granskats.  
 
När vi frågar om kreditgivaren inte själv kunde genomföra revisionen blir denne fundersam 
och tror inte att sådant blir fallet. Denne refererar till hur skattesidan ter sig och där har arbetet 
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med skatter överlämnats till revisorerna och något sådan torde enligt respondenten även bli 
fallet med revisionen. Känner inte kreditgivaren företaget väl kommer dessa att kräva en 
riktad revision.  
 
Revisionsberättelsen är någonting som respondenten läser noggrant igenom. Dessutom säger 
denne att det har börjat stå mer i revisionsberättelsen än vad tidigare var fallet. Om 
revisionsplikten skulle slopas, slopas även revisionsberättelsen och där skulle kreditgivaren 
ändock kräva ett utlåtande av en revisor.   
 
Under intervjun efterfrågades vilka prognoser som granskas innan ett lån ska beviljas. 
Respondenten angav att likviditetsbudget och resultatbudget är det viktigaste prognoser dessa 
vill att företaget ska överlämna till innan ett beviljade kan ske. Skulle det handla om att lånet 
gällde att köpa upp andra företag vill kreditgivaren att en proforma balansräkning uppförs för 
tre till fem år framåt, detta för att påvisa hur koncernen kommer att te sig när förvärven är 
genomförda. Ett problem när det gäller att uppvisa balansräkningen är att den kan vara svår 
att förutspå vilket leder till att den inte är positiv. En lättare uppgift enligt respondenten är att 
förutsäga likviditeten och resultatet. Det som även kan vara av vikt är hur branschen kommer 
att vara under framtiden vilket kan göra det lättare för kreditgivaren att bevilja lån eller ej.  
 
När vi diskuterade vilka nyckeltal som användes fick vi ett antal av dessa som kreditgivaren 
gick igenom innan denne kunde bevilja lån. De nyckeltal som respondenten använde sig av 
var återbetalningsförmågan, totala intäkter, resultat efter finansnetto, poster av 
engångskaraktär, rörelsemarginal, räntetäckningsgrad, räntabilitet på totalkapital, vilket 
kassaflöde och finansiella påfrestningar. Vad gällde motståndskraften var det andra nyckeltal 
som granskades vilket bland annat var eget kapital, soliditet, räntebärande skulder, totala 
tillgångar, likvida medel och eventuell goodwill.  
 
När återbetalningsförmågan beräknades användes skötseluppgifter från UC och tre års 
räkenskaper. Utifrån dessa uppgifter får kreditgivaren sedan fram ett antal nyckeltal vilket 
sedermera analyseras. Med hänsyn till nyckeltalen finns det åtta värdeomdömen som ska 
analyseras. Dessa är intäktsutveckling, förtroende för ledningen och styrelse, omsättning 
respektive kostnadsanpassning, nyckelpersoner, konton som är övertrasserade, 
betalningsanmärkningar. När detta är gjort värderas risken i normal risk, hög risk eller låg 
risk. Respondenten argumenterade för att bakgrunden är viktig och erfarenheterna. Likaledes 
är en välkänd person av betydelse när lån ska beviljas samt att ledningen kan komma till 
avslut i affärer.    
 
När motståndskraften beräknas använde respondenten likviditet, förmågan att frigöra bundet 
kapital och tillgång på riskkapital. När alla beräkningar är genomförda och nyckeltalen är 
granskade sätter kreditgivaren ratingen på företaget.  

 
Kreditgivaren använder sig av olika säkerheter vilka var fastegendom, företagsinteckning, 
objekt hos finansbolag, depåer, konton, fonder, alla typer av konton vi kan får kontroll över. 
Dessutom nyttjas borgen, tredje mans pantsättning vilket innebär att någon annan ställer upp 
med säkerheter, försäkringar och kapitalförsäkringar. Om ett företag inhandlar en maskin 
handlar detta om objektsfinansiering, vilket innebär att detta är en leasing eller en avbetalning. 
Det viktigaste när det gäller objektsfinansiering är att maskinen går att särskilja för att inte 
ingå i konkursboet om det sådant skulle uppkomma samt att kreditgivaren äger maskinen tills 
den är avbetalad.  
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Effekten som kan uppkomma efter revisorns uttalande ansåg respondenten kunde ha betydelse 
men var inte av någon avgörande betydelse. Vad gäller prissättningen (räntan) används 
mestadels de andra bitarna i låneprocessen. En faktor som är av betydelse vid prissättningen 
av lånet är om kreditgivaren har hela kunden. Detta innebär att kunden har bara denna 
kreditgivare och ingen annan. Om kunden bara har denne kreditgivare blir prissättningen 
bättre än om kunden har fler kreditgivare. Respondenten påtalar att om mer tjänster används 
hos kreditgivaren desto bättre insyn får denne samt att detta leder till bättre villkor. Samtidigt 
framhåller respondenten att gäller det ett enskilt företag påverkar inte revisionen eftersom 
dessa känner enskilda företag bättre. Respondenter medger emellertid att i ett oreviderat 
företag torde risken vara högre än i ett företag som är reviderat.  
 
Avslutningsvis frågade vi om respondenten hade en personlig åsikt men denne menade att 
debatten om en slopad revisionsplikt ej fanns inom organisationen. Denne trodde istället att 
revisorerna försöker att arbeta så att mer konsulttimmar inköps från dessa.  
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6.2 Kreditgivare B 
Kreditgivaren har ungefär 30 procent av marknaden. Hur den första riskvärderingen ser ut 
beror på företagets storlek och syfte med verksamheten. Kreditgivaren menar att 
riskvärderingen är väldigt personrelaterad när det gäller mindre aktiebolag. Det handlar om 
vilka människor som står bakom företaget och vad de har gjort tidigare. De kunder som det 
inte finns någon historia på, menar kreditgivaren, blir svårare att granska. Oftast har företag 
med tio-tolv anställda gjort någonting tidigare och har ett finansiellt förflutet. Kreditgivaren 
påtalar att med en ny kund blir det annorlunda och man får försöka identifiera riskerna i 
förhållande till rörelserisk och finansiell risk. Kreditgivaren säger att de alltid börjar med 
rörelserisken eftersom den påverkar den finansiella delen som de vill vara med på. 
 
När det gäller omfattningen av kreditanalysen så menar kreditgivaren att på en befintlig kund 
känner de oftast rörelsen väldigt bra, de vet vad företaget håller på med och hur de har skött 
olika verksamheter tidigare. Detta medför att kreditanalysen blir lite mer översiktlig. Dock 
påtalar kreditgivaren att på en helt ny kund vill de gärna titta på en marknadsplan för att få en 
riktig bild av hur låntagaren tänkt, vad avsikten är och vilket behov dessa vill fylla. Andra 
faktorer som kreditgivaren menar är viktiga att ta reda på är hur företagets kunder ser ut samt 
hur företaget ska nå dessa. Kreditgivaren menar också att de gärna tar in en CV på personerna 
bakom företaget. Om personen som ansöker om lån är känd av banken sedan tidigare menar 
kreditgivaren att det är lättare att lån beviljas. Denne menar att det är lättare att låna ut till 
någon som denne vet vad de har gjort förut.  
 
På frågan om kreditgivaren använder sig av nätverket kring företaget för att samla in 
information om kunden menar denne att svårigheten ligger i sekretessen och denne har skrivit 
på en sekretessförbindelse. Vidare menar kreditgivaren att de inte kan avslöja vilka kunder 
som finns eller vilka propåer dessa tittar på. Kreditgivaren säger att om bolaget har funnits 
tidigare finns det betalningshistorik, men utöver det så kan de inte berätta att de har haft 
kontakt med en kund vilket gör det svårt att prata med leverantören. Däremot påtalar 
kreditgivaren att chans finns, när de diskuterar med kunden, att fråga om denne har några 
referenser vilket kan medföra att diskussion kan föras med leverantörer. Detta kräver dock ett 
förtroende hos den person kreditgivaren träffar. 
 
Hur insamlandet av materialet går till menar kreditgivaren är beroende på storlek. När det 
gäller större bolag så kollar denne in hur branschen går, inhämtar statistik internt om vad 
organisationen anser om branschen och hur den förväntas utveckla sig. Kreditgivaren tittar på 
makroperspektivet, försöker se hur sysselsättning i branschen kan tänkas påverka och hur 
lönerna ser ut. Denne menar att det är viktigt att försöka tänka till i dessa termer. Vidare säger 
kreditgivaren att en del av detta material tillhandahålls så att de kan hämta upp det men att det 
kräver en hel del arbete och att detta arbete sker främst i fall bolaget omsätter tio gånger så 
mycket som de mindre aktiebolagen. Dock påpekar denne att det som gäller för större bolag 
också gäller för mindre bolag, speciellt i samma bransch. Därför menar kreditgivaren att det 
arbete denne utför aldrig görs förgäves, genom att den informationen som redan finns, finns i 
bakhuvudet när denne träffar en mindre kund. 
 
De metoder som kreditgivaren använder sig av är väldigt traditionella. Kreditgivaren begär att 
kunden gör en marknadsplan som innehåller vad denne vill åstadkomma samt framtar en 
budget som ligger till grund för analysen vilken trovärdigheten sedan ska avgöras utifrån.  
På frågan om hur metoderna används svarar kreditgivaren att de har en koppling till officiell 
statistik. Statistiken genereras in i deras system vilket framtar nyckeltal i form utav 
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omsättning, vinstnivå, hur balansen ser ut, konsolideringsgrad, kassalikviditet, 
bruttomarginaler, skuldsättningsgrad och räntetäckningsgrad.  
 
Kreditgivaren säger att dokumentet innehåller en likviditetsbudget över tolv månader, 
månadsbasis, där dessa har tagit hänsyn till utdelningar, investeringar samt vilken 
amorteringstakt som gäller. Respondenten tittar även på vilket kapital företaget har i början av 
året kontra slutet. Kreditgivaren påpekar dock att det är en ren hypotes och att de inte vet 
någonting om det verkliga utfallet. Denne får därför göra ett antal antaganden om 
kassabindning, varulager, omsättningshastighet, hur snabbt kunderna betalar samt hur snabbt 
företaget betalar sina leverantörer. Kreditgivaren säger att metoden innefattar mycket 
beräkningar och arbete med siffror.  
 
Risken i utlåningen till små företag, menar kreditgivaren, beror på vilken bransch de är inne i. 
Respondenten försöker styra risken i den mån de kan. Kreditgivaren förklarar detta att 
beroende på om företaget har få kunder eller beroende på om företaget har okända faktorer på 
insidan blir rörelserisken högre och det är då lämpligt att finansiera sig lägre. 
 
Kreditgivaren använder sig av kreditvillkor men inte på små företag utan på företag som är 
större. Detta, förklarar kreditgivaren, är därför att genom att teckna ett avtal som företaget ska 
följa, måste företaget ha en administrativ möjlighet att följa upp avtalen också. Denne betonar 
vikten av att det finns en ömsesidighet i det hela och menar att tar företaget på sig något 
sådant så måste dessa ha en chans att leva upp till det. Kreditgivaren säger att denne ibland 
tecknar avtal om nyckeltalsklausuler, till exempel att företagen ska hålla en viss typ av 
konsolideringsgrad eller vinstmarginal samt att ej uppta krediter hos någon annan 
kreditgivare. 
 
När det gäller att kontrollera lånet säger kreditgivaren att de alltid följer nyckeltalen hos deras 
kunder som är lite mindre. Respondenten diskuterar även saken med kunderna när dessa 
träffas vilket sker ett par gånger per år. Saker som kreditgivaren då tittar på är om det finns en 
negativ trend och hur ägaruttagen ter sig. Detta genom att föra en dialog och oftast är det inget 
problem. Kreditgivaren menar dock att finns det ett dialogproblem kan ansträngdhet 
uppkomma men oftast är kunderna medvetna om vart det är på väg så det blir en ömsesidighet 
i dialogen. Kreditgivaren säger att som konjunkturen ser ut blir det ingen ansträngd dialog 
med företagare generellt utan snarare en press åt andra hållet. Denne menar att det är i de 
goda tiderna som de dåliga besluten tas. 
 
På frågan om kreditgivaren kontrollerar att kapitalet som lånats ut används till det som 
låntagaren har angett, svarar denne att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan långivaren 
och låntagaren när det gäller investeringar rent generellt. När dessa lånar ut till fastigheter blir 
det per automatik så att de har kontroll eftersom oftast hjälper kreditgivaren till med 
lagfartsansökan och inteckningsansökan. All typ av maskininvestering går oftast per 
automatik via deras finansbolag och då har de kontroll. I den mån rörelsefinansiering används 
i olika former är kontrollen inte lika hög.  
 
Kreditgivaren följer upp lånet minst en gång per år på grund utav att denne är skyldig till det. 
Om de ser att det börjar gå sämre för företaget kan det bli oftare, åtminstone månadsvis och 
ibland på veckobasis. Dessutom säger kreditgivaren att ifall det går sämre blir det fler 
inblandade. På frågan om hur det vet att det går sämre från dag till dag ifall kunderna inte har 
sitt flöde hos kreditgivaren svarar denne att, kunder där flödet ej finns går de inte så långt i 
rörelserisken att de hamnar i det läget. Vidare menar denne att om det görs en 
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maskininvestering så har denne granskat den investering som gjorts. Finns det ett värde på 
investeringen används detta genom att det ger en säkerhet för kreditgivaren. 
  
Kreditgivaren har ett internt system som gör att de kan kolla upp företag som sökt lån tidigare 
men kanske hos en annan kreditgivare inom organisationen. Denne menar att har alla gjort sitt 
arbete ska det finnas information om kunden tidigare sökt lån på exempelvis annan ort.  
 
När det gäller kreditgivarens syn på om låneprocessen kommer att förändras om 
revisionsplikten slopas för mindre aktiebolag säger kreditgivaren att denne har fått den frågan 
förut och att denne alltid haft en ganska bestämd uppfattning att det blir en försämring. 
Samtidigt menar kreditgivaren att denne lever i symbios med revisions- och 
redovisningsbranschen och att det finns gott om duktiga konsulter som kanske inte lämnar en 
revisionsberättelse kring ett bolag, men att kreditgivaren ändå bygger upp något slags 
förtroendekapital hos dessa. Detta då dessa företag hjälper till med redovisningen samt 
granskningen av densamma. Kreditgivaren menar att denne på en erfarenhetsbasis får en 
uppfattning om dessa är duktiga eller om det lämnar en del att önska. Revisionen är en gång 
per år och ibland behövs att arbetet är närmare kund än en gång per år säger kreditgivaren. Då 
måste kreditgivaren så att säga gå längre än vad revisionen kanske gör. Denne fortsätter att 
förklara att som kreditgivare lever denne mycket närmare sin kund än att bara få bokslutet 
levererat en gång per år. Det kan ibland vara sex till åtta månader gamla siffror och i värsta 
fall ännu längre och då är det historia, menar kreditgivaren. Redan idag följer kreditgivaren 
kunderna mycket närmare än så. Då får de leva med att siffrorna kanske inte är reviderade. 
Utifrån hur det stämde i fjol med siffrorna som kreditgivaren fått skapas en uppfattning om 
företagen är duktiga på att följa upp sig själv. Kreditgivaren tror att det kommer att kunna 
fungera ändå fast revisionsplikten slopas. Även om denne alltid tyckt att det är synd om 
revisionsplikten eventuellt ska slopas även om det lutar åt det. Enligt kreditgivaren har det 
varit bra att få en riktig kvalitetsstämpel åtminstone en gång per år och att någon tar ett rejält 
grepp om saker som kreditgivare aldrig får se. Denne menar att vill en kund blåsa dem så går 
ju det. Det kan vara fel på IB samt fel på lagervärdena. Genom revisionen får kreditgivaren 
åtminstone den avläggningen. Denne anser generellt att det är synd om revisionsplikten slopas 
men att det borde gå att vara utan den. 
 
På frågan om kreditgivaren kommer att kräva att deras kunder är reviderade kunde denne inte 
svara. Respondenten säger att det i så fall kommer att bestämmas på central nivå och att det 
finns en väldigt tydlig kreditpolicy när det gäller vad dessa ska granska eller ej. Kreditgivaren 
säger att det säkert kommer någonting konkret om det men att denne inte känner till någonting 
i dagsläget. 
 
Kreditgivaren studerar revisionsberättelsen i den mån att de kollar att det är grönt. Denne 
förväntar sig att revisionsberättelsen är ren och om så inte är fallet är det negativt. Frågor som 
kreditgivaren då ställer sig är vad det beror på och om det är en tillfällighet. Kunderna kan 
ändå få låna om dessa berättar varför. När det gäller effekten av revisorns utlåtande menar 
kreditgivaren att en oren revisionsberättelse skulle förorsaka en hel del frågor. 
 
De prognoser som kreditgivaren ber att kunderna inlämnar beror på vad dessa vill 
åstadkomma. Det kan handla om att en ny kund vill expandera eller göra något speciellt. Då 
granskar kreditgivaren vad kunderna själv tror att det kommer att innebära för 
kreditbelastning. Det ger kreditgivaren en känsla för vad kunden har tänkt. 
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När det gäller vilka nyckeltal som kreditgivaren tittar på menar denne att det är väldigt 
traditionellt och nämner konsolidering, kostnadsnyckeltalsanalyser, KSV/omsättning, 
personalkostnader/omsättning, övriga kostnader/omsättning och detta jämförs mellan åren. 
Detta för att se om någonting sticker ut. Det är nyckeltal som kreditgivaren granskar men 
betonar att dennes egen uppfattning har en avgörande roll. Kreditgivaren som organisation 
menar att bruttovinstmarginaler och nettovinstmarginaler är viktiga att granska samt vilket 
kassaflöde. Framförallt är det återbetalningsförmågan som kontrolleras vilket är grunden för 
allt. Kreditgivaren säger att denne egentligen inte är så säkerhetsfixerad inom organisationen 
utan det handlar mest om återbetalningsförmåga. Med detta menas att kapitalet som bolaget 
genererar i form av kassaflöde efter investeringar och amorteringar räcker till att hantera deras 
löpande utgifter. 
 
De säkerheter som kreditgivaren använder sig av är företagsinteckning. Beroende på vilken 
storlek på företaget kan det vara fråga om något borgensåtagande men det är inget generellt 
utan beror på vilka bolag. Kreditgivaren försöker även att riskklassificera deras kunder 
internt. Beroende på hur starkt företaget är, hur bra dessa tjänar pengar och vilken uppföljning 
som finns får de ett internt kreditbetyg. Detta styr också till viss del prissättningen (räntan), 
menar kreditgivaren. 
 
De olika finansieringsformerna som kreditgivaren använder sig av är främst via finansbolaget, 
där det finns ett antal produkter. Exempelvis leasing, avbetalning, factoring, olika typer av 
export-import samt vanliga traditionella lån till fastigheter och till investeringar.  Vidare 
påtalar kreditgivaren att det kan handla om rena rörelsekrediter, checkkrediter som löper på 
ett år och som förlängs varje år 
 
Kreditgivarens personliga åsikt angående slopad revisionsplikt är att denne alltid tyckt att det 
har varit negativt, men att det säkert går att hitta vägar ur det också. Denne har tyckt att det 
har varit värdefullt att ha revisorn inblandad i de små företagen på grund utav att, då vet 
respondenten att företagsledaren har support från revisorn. Kreditgivaren anser att mindre 
bolag också behöver vägledning och uppföljning. Dock påpekar denne att det inte ingår i 
revisionsplikten på något sätt men att det brukar finnas ett värde i att ha en avstämning och att 
detta skapar en trygghet. Respondenten tror att det kommer att bli en försämring, men anser 
att det går att överbrygga det med andra medel. Då menar respondenten att företagen ändå 
förser sig med en redovisningskonsult som hjälper dem med siffror, och märker respondenten 
att detta inte är tillfyllest, att redovisningskonsulten inte gör det tillräckligt bra då kanske krav 
ställs att en revisor införskaffas. 
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6.3 Kreditgivare C 
Kreditgivaren är den största långivaren i Sverige. Den första riskvärderingen som görs när en 
ny låneansökan inkommer är att utvärdera vilka personer som finns bakom företaget. En 
analys görs på om personen som vill starta företaget har någon utbildning eller ej vilket 
respondenten tycker är viktigt att veta. Vidare påtalar respondenten att bakgrund, utbildning 
och affärsidén är betydelsefulla faktorer när en låneansökan inkommer. Angeläget är även att 
presentationen av affärsidén är trovärdig samt att en research är genomförd, men 
respondenten påpekar att det finns också stor erfarenhet inom organisationen för att utreda om 
lån ska beviljas eller ej. Det är inte bara trovärdigheten som har en betydande faktor utan även 
vilken rimlighet det finns i vad bolagsmännen säger. Respondenten säger vidare att olika 
branscher varierar i risk, men i en högrisk bransch kan ett smalt spår finnas vilket kan göra att 
risken minskar för den affärsidén.  
 
Undersökningen av personen bakom företaget sker både extern men också internt för att 
minimera risken för lurendrejare. Externt används Upplysningscentralen (UC). Respondenten 
påtalar att dessa följer tre steg för att utröna om lån ska beviljas eller ej. Steg ett är att granska 
personerna bakom för att inte luras, steg två är erfarenheten, utbildningen och kunskap vad 
som påtalas för kreditgivaren. Steg tre är materialet som inkommer. Dessa kräver budgetar 
och framåtriktade prognoser. Dessa budgetar och prognoser ska det finnas någon trovärdighet 
i och detta kan åstadkommas genom att en redovisningsbyrå varit delaktig i arbetet. Kan 
kreditgivare bocka av dessa steg går processen vidare för låntagaren.  
 
Omfattningen av kreditanalysen är olika beroende om det är en gammal kund respektive en ny 
kund. Respondenten säger att om det handlar om en gammal kund kan de ovanstående tre 
stegen bockas av snabbt. Detta på grund utav att informationen om kunden redan finns 
tillgänglig för kreditgivaren. Där kommer även relationen in vilket gör att kreditgivaren vet 
vilken kund dessa har att göra med. Med en gammal kund vet kreditgivaren redan branschen 
samt vilken låntagare det gäller. Respondenten påpekar att vid utlåningen sker samma analys 
och ställningstagande. Dock säger denne att vet kreditgivaren historian bakom företaget 
underlättar detta samt att ju solidare företag och mer intjänade kapital företaget har desto 
lättare blir utlåningen.     
 
Grunden ligger alltid i att, enligt respondenten, bedöma den framtida återbetalningsförmågan. 
Den bedömningen bygger på olika komponenter. Ännu en gång påpekar respondenten att 
finns det historik blir det lättare att veta om dessa budgetar överensstämmer om det är ett 
gammalt företag i jämförelse med ett företag kreditgivaren ej har arbetat med tidigare. 
Givetvis finns det omvärldsfaktorer som kan föranleda svårigheter vid återbetalning som 
kreditgivaren ej kan förutspå men finns det historik är denna bedömning lättare att genomföra 
än om historik saknas.       
 
Kreditgivaren använder sig av olika modeller för att utröna om lån ska beviljas eller ej. Dessa 
använder sig av ett rating system vilket bygger på olika faktorer. Faktorerna bygger på den 
riskbedömning kreditgivaren gör. De studerar ett antal nyckeltal, vilken bransch och storleken 
på företaget. Nyckeltalen studeras utifrån vilken bransch företaget befinner sig i vilket är olika 
för olika branscher. Ett antal mjuka faktorer granskar även kreditgivaren vilka bland annat är 
ekonomifunktionen, trovärdigheten på kunden, informationsrisken samt vilken marknad som 
företaget opererar på. Respondenten säger att materialet vad gäller siffror är en 
objektivbedömningen medan bedömningen av kunden och markanden är subjektiv. Detta på 
grund utan den kompetens som finns i organisationen.  
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I rating systemet kan företaget få rating från dåligt till superb. Det siffror som används i olika 
räknesnurror är till för att nyckeltal ska frambringas. Dessutom kastas vissa poster om i 
resultaträkningen för att undvika att någon störelseförstörande post ska ingå. Kreditgivaren 
vill att kassaflödet ska åstadkommas. Denne påpekar att det finns tre huvudrisker. Dessa är 
branschrisk, företagsrisk och finansieringsrisk. Företagsrisken är vilken risk som finns inom 
företaget och den är olika för olika företag. Detta om det finns en kund eller flera kunder, en 
leverantör eller flera leverantörer, vilka avta samt om företaget är beroenden av råvarupriset. 
Finansieringsrisken handlar om risken i resultat- och balansräkning. Dessa tre risker utmynnar 
i en totalbild av företaget.   
 
Dessa modeller används tillsammans och då granskas ett antal olika risker. Riskerna som 
granskas är ägarrisken, industririsk, kompetens, informationsrisk, miljörisk, erfarenheter, 
branschrisk, markandsrisk, konkurrensrisk, konjunktur teknologier, myndigheter, politik, 
företagsrisk, konkurrensfördelar, säkerheter kommer sent in i denna granskning. Det 
viktigaste är ändå vilken återbetalningsförmåga kunden innehar. Alla dessa risker genomgås 
vid varje tillfälle ett lån ska beviljas. Detta oavsett om det är ett stort företag eller ett litet 
företag.  
 
Vid utlåning till små företag finns det risker vilket respondenten säger. Denne påtalar att de 
första fem åren är det en förhöjd risk vilket med tiden sänks successivt. De första ett till två 
åren är konkursrisken störst. Under hela denna tid som företaget är ett litet företag är 
ägarrisken hög. Ägarrisken är att det finns en ägare och skulle någonting hända denne kan 
hela företaget gå i konkurs. Detta är enligt respondenten den stora risken vid utlåning till små 
företag.  
 
Risken kan minskas genom försäkringar. Försäkringar är en viktig del i att låna ut till mindre 
företag. Samtidigt vill kreditgivaren att hela flödet ska ingå i organisationen men denne 
påpekar även att dessa är ute efter hel kund. Kreditgivaren försöker i viss mån styra sina 
utlåningar till att vara en objektsfinansiering vilket innebär att företaget avbetalar eller leasar 
produkten av kreditgivaren. 
 
Uppföljning av lånet och villkoren sker ständigt. Vid ett nystartat företag sker denna 
uppföljning oftare än vid ett äldre företag. Om någonting skulle förändras för låntagaren 
indikeras detta genom de olika system som finns inom organisationen.   
 
Respondenten tror inte att processen för lån kommer att förändras om revisionsplikten slopas. 
Denne säger att det inte är en stor sak. Vi handhar redan idag enskilda och handelsbolag vilket 
ej har revisionsplikt. Denne uttrycker det i att trovärdigheten är den del som har störst 
betydelse vid beslutet. Dessutom skulle företaget få hjälp av en redovisningsbyrå kunde detta 
medverka till att trovärdigheten höjs. Skulle revisionsplikten ändock slopas tror respondenten 
att organisationen kommer att kräva detta ändå för att säkerställa resultat- och balansräkning. 
Detta för att annars skulle en medverkan av dessa ej vara möjlig.    
 
Kreditgivaren granskar även revisionsberättelsen men ej så ingående utan enbart om 
revisionsberättelsen är ren eller oren. Respondenten säger att det finns även en rapport som 
dessa kan få från revisorn om denne har upptäckt någonting som är av intresse för 
kreditgivaren. Respondenten känner att dessa kan ha en god dialog med revisorn och det har 
hänt att kund, revisor och kreditgivaren har diskuterat tillsammans om företaget. Samtidigt 
påpekar respondenten att deras arbetsuppgift ligger i att minimera risken oavsett vad den är 
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för någonting. Denne påtalar även att nätverket kring företaget kan vara viktigt, men anmärker 
även att kompetensen i organisationen är mycket bra. Vidare säger dock respondenten att 
information är viktigt och utan information kan inte någon fullständig riskanalys göras. Kan 
kreditgivaren ej genomföra en fullständig riskanalys så kommer dessa inte heller att bevilja 
lån så informationen är en grundläggande byggsten.  
 
Kreditgivaren använder sig av olika prognoser vilket hos denna kreditgivare oftast är resultat- 
och balansräkning samt kassaflöde. Respondenten känner inte att det finns någon avsevärd 
svårighet att göra dessa prognoser eftersom företaget oftast har tillräckligt på fötterna för att 
genomföra prognosarbetet. Storheten ligger i att finns det någon marginal för avvikelse eller 
kommer den avvikelsen göra att företaget gör konkurs. Ännu en gång är trovärdigheten en 
viktig komponent.   
 
Utifrån prognoserna tas nyckeltal fram för att granska om det finns någon rimlighet i 
prognosen i jämförelse med hur branschen går. Nyckeltalen som frekvent används är 
soliditeten, avkastning på sysselsatt kapital, avkastningsmått, skuldåterbetalningsförmåga, 
framtida likviditet, EBITA marginalen, ränteteckningsgrad, EBIT. Respondenten säger att 
dessa granska resultatet efter finansnettot och vad som genereras där. Kreditgivaren granskar 
effektiviteten i alla mått. Denne framhåller att det finns olika nyckeltal beroende på vilken 
bransch som diskuteras. Effektiviteten i kundfordringarna är även en del som granskas. Vid 
fastigheter används oftast externa värderingar för att säkerställa rätt värde innan nyckeltalen 
framtas.    
 
Kreditgivaren medger att organisationen använder sig av säkerheter när beviljande av lån 
sker. Dessa använder företagsinteckning, företagshypotek vilket alltid tas ut samt borgen. 
Borgen är på hela engagemanget och består i en skötselborgen dock ska borgen vara rimlig. 
Vid objektsfinansiering är det objektet som är säkerheten. Respondenten erkänner att vid en 
objektsfinansiering kanske inte en företagsinteckning behövs. Denna finansieringsform är den 
vanligaste. Respondenten anger att faktura belåning även medges när finansiering sker till 
rörelseverksamheten.   
 
Betydelsen av revisionen har respondenten ej någon uppfattning om utan denne säger att 
prissättningen styrs av risken eller bör i alla fall styras av risken. Vid en hög risk blir det 
dyrare för företaget. Skulle det finnas ett reviderat och ett oreviderat, ceteris paribus, beror det 
på vilken redovisningsbyrå som används och annars är det relationen som är avgörande.   
 
Avslutningsvis anser respondenten personligen att dessa kan styra lite som de själv känner 
för. Dessa kommer att kräva revision om detta känns nödvändigt. Respondenten medger även 
att det finns mycket bra kompetens i organisationen, men att det arbete som revisorn gör när 
denne granskar företaget på plats kommer ej att finnas inom organisationen.  
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6.4 Kreditgivare D 
På frågan hur kreditgivaren genomför den första riskvärderingen när låneansökan inkommer 
svarar kreditgivaren att de bygger ihop flera delar när de gör riskbedömningen. Dels så tittar 
de på vad det är för affärsidé företaget har, hur konkurrenssituationen ser ut och bedömer om 
denne tror att det finns en möjlighet att slå sig in på den här marknaden i den här staden. 
Vidare tar kreditgivaren reda på vad det är som gör att denna affärsidé är så speciell jämfört 
med andra som är liknande. Sedermera tittar denne på den person som faktiskt ska driva 
företaget och utröner vad den personen har för erfarenheter och kvaliteter. Kreditgivaren 
menar att personen som ska driva verksamheten är väldigt viktig ur risksynpunkt. Vidare 
säger respondenten att denne får granska vilken finansiering som behövs och vilka säkerheter 
som kreditgivaren får samt hur kassaflödet ser ut. Det är massvis med bitar som kreditgivaren 
tittar på vid den första riskvärderingen. Respondenten menar att denne inte kan säga att 
någonting kommer före det andra utan att de väver ihop en massa olika delar för att göra en 
totalbedömning. 
 
Huruvida omfattningen i kreditanalysen skiljer sig mellan ny respektive en gammal kund 
påtalar kreditgivaren att om denne har följt en kund under ett antal år och vet hur utvecklingen 
har varit samt känner branschen så blir kreditanalysen inte lika omfattande. Är det en helt ny 
kund finns det två scenarion som kreditgivaren nämner. Dels kan det vara en kund som 
faktiskt bedrivit sin verksamhet men haft en annan bank eller så kan det vara någon som 
startar upp en verksamhet, antingen startar en helt ny verksamhet eller övertar verksamheten 
men själv är ny som företagare. Kreditgivaren menar att det som organisationen redan vet om 
kunden behöver dessa inte ta reda på och analysera, men det företaget ska använda det 
utlånade kapitalet till måste kreditgivaren göra en bedömning om. De bör bedöma om det är 
vettigt och hur kassaflödet ser ut om företaget gör den investering som är tänkt. Det som är 
viktigt för kreditgivaren är att förvissa sig om att det finns en långsiktig bärighet i det hela så 
att dessa kan återfå kapitalet i slutändan. 
 
Kreditgivaren har en rad olika analysverktyg när det gäller kreditanalysen och påtalar att 
kassaflödet är en viktig del, att det är kassaflödet som visar om det bär, det som kunden har 
tänkt göra. Kassaflödet bygger på historisk data och hur budgeten ser ut. Vidare säger 
respondenten att mycket är sådant som systemet räknar ut automatiskt utifrån vad som lagts 
in.  
 
Kreditgivaren säger att relationen till kunden spelar en viss roll. Har de haft en långvarig 
relation till en kund så byggs ett förtroende upp. Kreditgivaren vet att det funkar bra och har 
fått in alla rapporter från kunden. Respondenten menar att om de alltid kunnat lita på kunden 
så förutsätter denne att framtiden blir likadan. Innan respondenten har byggt upp relationen 
blir det lite mer formellt och lite mer uppgifter som måste inhämtas för att trygghet ska 
uppstå. Vidare menar kreditgivaren att om en person som denne vet är en duktig entreprenör 
som lyckas med det han/hon har startat upp så kollas självklart affärsidén men respondenten 
förutsätter att om de lyckats fjorton gånger så är det troligt att de lyckas även den femtonde 
gången. Om en kund däremot aldrig varit egenföretagare menar respondenten att det blir 
svårare att bedöma. Slutligen säger denne att relationen har en viss inverkan, men att i 
slutändan handlar det alltid om vilken affärsidé som kunden har och vilken ekonomisk 
bärighet som finns. 
 
Risken för kreditgivaren är i fall kunden inte återbetalar kapitalet vilket kan bero på olika 
saker. Antingen att det var fel affärsidé eller att marknaden förändrats på något sätt, eller att 
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det är fel person som sköter verksamheten. Kreditgivaren påtalar återigen vikten av att det är 
rätt person som bedriver verksamheten och menar att om det hade varit någon annan så hade 
det kanske lyckats. Vidare nämner respondenten att även politiska beslut kan ha inverkan på 
risken i utlåning och konstaterar att det är väldigt många faktorer som kan påverka risken. 

 
Kreditgivaren säger att kreditvillkor inte är någonting som är vanligt, men denne använder 
ändå detta. Kreditgivaren använder ibland inte villkor som exempelvis nyckeltalsklausuler. 
När det gäller villkor till mindre företag, säger kreditgivaren, att eftersom små företag oftast 
är baserade på en enda person blir denne en nyckelperson för företaget. Respondenten sätter 
då villkor vilka kan innebära tecknande av sjukvårdsförsäkring och sjukavbrottsförsäkring för 
att säkerställa att om personen, som är nyckelpersonen för företaget, blir sjuk skall kapital 
ändå tillfalla bolaget. Respondenten menar att kostnaderna, som är fasta, tickar på och kan 
stjälpa bolaget om nyckelpersonen är sjuk. 
 
På frågan om företaget får använda det utlånade kapitalet till andra investeringar än vad det 
har sagt till kreditgivaren säger denne att förutsättningarna är att företaget använder kapitalet 
till det som är avtalat.  Kreditgivaren lägger dessutom upp en amorteringsplan och lånet 
amorteras successivt. Har företaget då ytterligare investeringar på gång så måste dessa föra ett 
resonemang kring detta med kreditgivaren och det optimala som respondenten vill är att 
genom att ha regelbundna genomgångar med kunden och få en bild av vad de har för planer 
för det kommande året. Kreditgivaren vill diskutera vad som är tänkt för det kommande året 
samtidigt istället för att kunden ska komma flera gånger. Respondenten vill ha en nära relation 
till kunden så att bra affärer kan göras ihop. 
 
På frågan om kreditgivaren kan vidtaga några rättsliga åtgärder mot kunden i fall denne har 
investerat pengar i exempelvis ett högriskprojekt svarar respondenten att denne inte vet om de 
kan stämma kunden ifall denne förlorar pengar, vilket således gör att kreditgivaren blir utan. 
Respondenten menar att det är väldigt ovanligt att någon gör annat än de sagt och att det 
tillhör undantagsfallen. Det som däremot kan hända, enligt respondenten, är att kunden 
använder sin rörelsekredit på kontot för att göra en investering. Detta gör att kunden hamnar 
illa till likviditetsmässigt. Kreditgivaren påpekar att dessa får varningar om det till exempel 
inte finns pengar till att betala skatter. Samtidigt kommer även signaler från UC att det 
uppkommer betalningsanmärkningar eller byte av styrelse. Då börjar de fundera vad som är 
problematiken med detta.  
 
Kreditgivaren har årsvis uppföljning när det gäller mindre företag, inte bara för lånets skull 
utan överhuvudtaget för att göra genomgång med kunden om hur deras verksamhet har 
utvecklats sig och om det är någonting ytterligare som dessa behöver. Respondenten säger att 
det kan handla om behov av någon ny banktjänst eller om dessa ska ändra på någonting eller 
om de kanske behöver smidigare betalningsflöde. Det är helheten som kreditgivaren vill följa 
upp och inte bara lånet. 
 
När kreditgivaren får in en ny kund vill denne gärna ha hela kunden, inklusive kassaflödet. 
Respondenten menar att flödet är viktigt eftersom det är hjärtat i maskineriet för företaget. 
Utgångspunkten är att kreditgivaren vill ha flödet och ska denne låna ut pengar ska företaget 
bli helkund. Vidare förklarar respondenten att det ibland kan vara så att dessa vill dela risken 
med någon, främst på nystartade företag. Dock påpekar denne att organisationen inte vill dela 
risken med en konkurrent utan istället exempelvis Almi. Riskkapital får kreditgivaren inte 
syssla med, utan ska endast syssla med kapital som används till någonting som det finns 
någon substans i. Därför säger kreditgivaren att de ibland kan behöva söka andra partners.  
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Respondenten tror inte att deras låneprocess kommer att förändras så mycket ifall 
revisionsplikten slopas. De kommer att begära att få in revision ändå även om det inte finns 
något tvång i det. Kreditgivaren kommer att begära att få ett utlåtande av revisorn angående 
en kunds ekonomiska ställning. Denne tror inte att deras låneprocess kommer att se 
annorlunda ut mot kunden och tydliggör att det många gånger kommer att se till att få fram 
reviderat underlag fast inget krav finns. Dock påpekar respondenten att det kan räcka med att 
kunden har hjälp av en redovisningsbyrå, men att det är olika från kund till kund. Sedan beror 
det också på vad kunden själv har för egna kunskaper och hur de själv följer upp sin 
verksamhet. Kreditgivaren säger att detta varierar oerhört mycket på små företag. Större 
företag har oftast egna ekonomiavdelningar, där de endast arbetar med dessa frågor och där en 
ständig uppföljning sker. En del småföretag vet knappt vad balans och resultaträkning är för 
något, enligt respondenten som dock påpekar att andra småföretag kan ha bra koll och vet 
precis hur deras likviditet ser ut och vet precis hur ställningen är i företaget. Kreditgivaren tror 
att det givetvis kommer att skilja lite grann beroende på vilket företag det är. Samtidigt tror 
denne att många gånger beroende på hur mycket pengar det handlar om vill dessa nog 
säkerställa att den ekonomiska information de har fått faktiskt är riktig. För att kunna 
säkerställa behövs kanske inte i alla fall men i många fall någon annan part med i det hela, 
påpekar respondenten 
 
Revisionsberättelsen granskar respondenten och påpekar att den oftast är ganska 
standardiserad i sin utformning. Det som kreditgivaren reagerar på är om det är några 
avvikelser och funderar då på vad detta beror på och vad som kan göras åt det. Kreditgivaren 
säger att det ofta kan handla om att företaget har varit sen att betala skatter eller att de har 
gjort några förbjudna lån. Då kollar kreditgivaren med kunden vad detta beror på och vad som 
görs åt det. De kontaktar också revisorn och påpekar att det ofta kan vara lite luddigt att veta 
hur allvarligt det är. Detta görs för att kontrollera om det är en engångsföreteelse eller ständigt 
förekommande. Respondenten säger att denne har mycket kontakt med revisorerna och även 
ett bra samarbete med dem. Om revisionsplikten slopas kommer denne ändå vilja se ett 
utlåtande från en revisor om den ekonomiska ställningen men vet ej om det ska kallas 
revisionsberättelse. 
 
De prognoser som kreditgivaren vill ha in vid en låneansökan är en resultat- och 
likviditetsbudget för ett par år framåt i tiden. För vissa små företag är det svårt att få fram 
dessa prognoser eftersom inte fokus finns på dessa bitar utan istället på den praktiska 
verksamheten menar respondenten. De känner, enligt kreditgivaren, att det har fungerat bra 
hittills och därför borde fungera bra i fortsättningen också och denne spenderar inte så stor 
energi på att fundera på hur saker och ting hamnar i en budget. De tycker att kreditgivaren är 
krångliga som vill ha in detta men samtidigt påpekar denne att de brukar ge rådet att företaget 
kan ta hjälp av sin redovisningsbyrå med detta. 
 
De nyckeltal som kreditgivaren tittar på är bland annat soliditet och avkastning på eget 
kapital. Denne påpekar att de främst försöker titta på likviditet och återbetalningsförmåga.  
 
När det kommer till vilka säkerheter som kreditgivaren kräver så handlar det enligt denne 
oftast om företagsinteckningar. Detta eftersom den nya förmånsrättslagen gör att 
kreditgivarens villkor blivit sämre gällande företagsinteckningar så kompletteras det med 
borgen av ägaren. Investering av maskiner går oftast via deras finansbolag med säkerhet 
direkt i objektet. Utöver detta nämner respondenten även fastigheter, bostadsrätter och aktier 
som säkerheter. 
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Revisionsplikten har ganska stor betydelse, enligt kreditgivaren, eftersom det är en tredje part 
som granskar företaget. Denne litar på de revisorer dessa arbetar med och för en bra dialog 
med dessa. Om revisionsplikten försvinner så tror respondenten att de ändå kommer att kräva 
att en revisor lämnar något slags utlåtande om den ekonomiska ställningen, men hur formen 
för detta ska se ut vet kreditgivaren inte. Det finns kunskaper inom organisationen inom dessa 
områden men det gäller att veta att det är rätt underlag som inkommit och detta är 
problematiken menar kreditgivaren. Kreditgivaren vill veta att informationen speglar 
verkligheten. De kan inte själva åka runt till kunderna och gräva i deras uppgifter säger 
respondenten.  
 
Huruvida revisorns utlåtande har någon påverkan på prissättningen säger kreditgivaren att om 
denne ändå har uppgifter som denne känner mig trygg med så borde det inte påverka 
prissättningen. Känner respondenten inte sig säker ska denne inte fatta något kreditbeslut. 
 
Respondentens personliga åsikt angående den slopade revisionsplikten är att denne tycker att 
det är synd eftersom det har fyllt en bra funktion för dem. Samtidigt så kan denne förstå att 
många av de mindre företagen bara tycker att det är en kostnad. Respondenten säger sedan att 
man kan fundera på vad som är viktigt i revisionen egentligen, om det ska vara som det är nu 
eller någon annan inriktning ska tas. Det som är viktigt är utifrån vad respondenten vet om 
företaget, vad denne tror om framtiden och att denne skulle vilja se lite mer om framtiden och 
inte bara hur det såg ut i fjol. 
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6.5 Sammanfattning intervjuer 
Vi avser här att visa på de viktigaste synpunkterna från empirin vilket gör att läsaren enklare 
kan få en överblick av densamma innan analysens påbörjas. 

Relationen mellan långivare/låntagare 
Samtliga respondenter menar att relationen spelar en roll i låneprocessen. Förtroende byggs 
upp vid långvarig relation vilket underlättar för både kreditgivaren och låntagaren. 

Omfattning av kreditanalys vid äldre respektive nya kunder 
Samtliga respondenter säger att kreditanalysen blir mindre omfattande i de situationer då 
kreditgivaren känner till kunden sedan tidigare. 

Risker 
Respondent C och D påpekar ägarrisken som störst när det gäller utlåning till små företag. De 
menar att företaget är beroende av en enda person och om någonting skulle hända denne kan 
företaget gå i konkurs. Respondent A menar att den största risken är om det inte finns 
tillräckligt med kapital i företaget vid en temporär svacka. Respondent B säger att risken 
varierar beroende på bransch. 

Minskning av risk 
Kreditgivare C och D påpekar att försäkringar är viktigt för att minska ägarrisken. 
Kreditgivare A minskar risken genom att knyta ägaren till ett borgensåtagande. Kreditgivare 
B använder sig ibland av nyckeltalsklausuler för att minska risken. Alla respondenter 
använder sig av objektsfinansiering för att minska riskerna. 

Kontroll 
Samtliga kreditgivare följer upp lånet minst en gång per år.  

Revisionens betydelse 
Kreditgivare A säger att risken är högre för ett oreviderat företag än för ett reviderat. 
Kreditgivare B och D menar att det är bra om en revisor har varit hos företaget och granskat 
och säkerställt informationen. Kreditgivare C menar att det viktigaste är vilket 
redovisningsföretag företaget använder. 

Krav på revision 
Respondent A, C och D säger att dessa kommer att kräva att deras kunder frivilligt reviderar 
sig ifall revisionsplikten slopas. Respondent B menar att det kommer att fungera även fast 
kunderna ej är reviderade. Denne menar att de redan idag följer kunderna närmare än vad 
revisorn gör.  
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7. Analys/diskussion 
I analysen kommer vi först att diskutera hur kreditgivaren arbetar idag samt vad denne 
använder för medel för att bevilja lån, uppföljning, prognoser, nyckeltal samt säkerheter. 
Därefter kommer vi att analysera vilken förändring som kommer att ske om revisionsplikten 
kommer att slopas för mindre aktiebolag. 
 

7.1 Relationer 
Det vi ser efter intervjuerna är att den första riskvärderingen genomförs genom att insamla så 
mycket material som finns om kunden. Detta kan kopplas till relationship lending där 
kreditgivaren insamlar material om kunden för att en relation ska kunna uppstå mellan dessa 
två parter98. Respondenterna påtalar att informationen är viktig och att vetskapen om vilka 
som står bakom företaget är därmed också mycket viktigt. Detta är likt vad Svensson och 
Ulvenblad påpekar att personerna bakom företaget är viktiga99. Vi anser att vad 
respondenterna här säger är att, för att företaget ska kunna beviljas ett lån behöver 
kreditgivaren mycket information. Det är inte bara resultat- och balansräkning som är viktigt 
utan även vilka personer som finns bakom och kring företaget. Detta tycker vi låter rimligt 
med tanke på att en kund kan tidigare ha låtit företag gå i konkurs och då kan det vara viktigt 
att granska den personen.  
 
När vi frågade respondenterna om en äldre kund är enklare att arbeta med än en ny kund sade 
dessa att en äldre kund har dessa redan information om och kanske även en relation så visst är 
det enklare med en äldre kund. Detta visar ännu en gång på att relationen är viktig mellan 
kreditgivaren och kredittagaren vilket kan leda till att företaget får lån snabbare än om en 
relation ej funnits100. Vi tror likt vad respondenterna säger att om relationen finns där torde 
det vara enklare att ta en genväg samt att all information inte behöver insamlas igen. Detta då 
företaget redan är kund och kreditgivaren har alla information om kunden. Detta visar enligt 
oss på att om kunden har en relation till kreditgivaren kan detta leda till att ett lån beviljas 
snabbare. Det ska här tilläggas att respondenterna påpekade att dessa granskar den finansiella 
informationen oavsett om det är en gammal kund eller en ny kund.  
 

7.2 Metoder 
Kreditgivarna använder sig av olika metoder för att beräkna risken på investeringen. 
Respondenterna medgav att flera olika modeller används för att beräkna 
återbetalningsförmågan vilket är kreditvärdigheten i företaget. Respondenterna använder sig 
av financial statement lending samt credit scoring. Dessa modeller, vilket vi skrivit om i 
teorin, handlar om att använda den finansiella informationen som företaget har och använda 
detta i olika statistiska modeller101. Detta visar på att de olika teknikerna som är beskrivna i 
teorin kan användas flera åt gången. När dessa modeller används är det för att frambringa 
olika nyckeltal som sedermera analyseras av kreditgivaren för att granska kreditvärdigheten. 
                                                
98 Berger, Allen N., and G. F, Udell. ”Small business credit availability and relationship lending: the importance 
of bank organisational structure”. The Economic Journal. 112 (2002): 32-53 
99 Svensson, Katarina, and Ulvenblad, P-O. ”Management of bank loans to small firms in a market with 
asymmetric information – an integrated concept”. SIRE, working paper. (1995:2): 3-4 
100 Berger, Allen N., and G. F, Udell. ”Small business credit availability and relationship lending: the importance 
of bank organisational structure”. The Economic Journal. 112 (2002): 32-53 
101 Berger, Allen N., and G. F, Udell. ”Small business credit availability and relationship lending: the importance 
of bank organisational structure”. The Economic Journal. 112 (2002): 32-53 
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Vi, liksom Orgler, anser att credit scoring är bra för kreditgivaren när lån ska beviljas. Detta 
då de olika systemen kan ta emot stora mängder med information och därefter omvandla detta 
till nyckeltal och andra värdefulla upplysning för kreditgivaren. Detta torde i sin tur medföra 
att kreditgivaren mer aktivt kan arbeta med fler låntagare än om denne skulle behöva beräkna 
kreditvärdigheten själv. Detta borde leda till att banken tjänar på att införa credit scoring då 
kreditgivaren kan arbeta med aktivt med fler lån samtidigt.  
 

7.3 Kreditrisker 
Vid utlåning till små företag finns det större risker än vid utlåning till större företag. Detta 
anser även respondenterna vilka påtalar att risken blir högre eftersom den så kallade 
ägarrisken infinner sig. Denna risk handlar om att det bara finns en ägare samt att det är denne 
som har hela ansvaret på företaget. Skulle denne utav någon orsak förolyckas kan detta leda 
till vad respondent C säger, att företaget kan gå i konkurs.  
 
Dock kan denna och andra risker minskas genom kreditvillkor vilket kreditgivaren oftast 
skriver med sina kunder. Det problem som kan uppstå om kreditgivaren ej skriver 
kreditvillkor kan vara att företagaren ger sig mer förmåner än tidigare vilket kan leda till 
kapital ”saknas” i företaget. Oftast är det utdelningspolicyn, lönsamhetsmått och 
likviditetsmått som behandlas i dessa villkor. 102 De flesta av respondenterna försöker att på 
ett eller annat sätt styra sina kunder så att risken ska minska för kreditgivaren. Samtidigt säger 
respondent C och D att dessa använder sig mer av försäkringar än av kreditvillkor till små 
företag. Vi anser att med kreditvillkor kan kreditgivaren minska den risk som finns. Vad vi 
under intervjuerna fått fram är att en del respondenter inte säger sig använda kreditvillkor men 
dessa styr ändock sina kunder till vissa investeringsformer vilka sänker risken i sig. Vi tycker 
att fast inte respondenterna säger det rakt ut finns det en baktanke att styra kunden så att 
risken minskas. Detta för att säkerställa att likviditeten i företaget bibehålls samt att 
lönsamheten finns. Det ska också sägas här att om lån ska beviljas hos kreditgivarna kräver 
dessa att kassaflödet från företaget ska finnas inom deras organisation. Detta tycker vi är bra 
eftersom om flödet finns hos kreditgivaren kan dessa få informationen snabbt samt reagera för 
att inte företaget ska gå i konkurs.  
 
Detta fenomen om att styra kunderna kan vi även uttyda när det gäller ett så kallat 
högriskprojekt. Respondenterna väljer oftast att finansiera genom att använda 
objektsfinansiering vilket gör att företaget avbetalar eller leasar föremålet av kreditgivaren. 
En lösning till att inte investera i ett högriskprojekt om inte objektsfinansiering är möjlig är att 
höja räntan. Dock kan då riskbenägenheten hos låntagaren öka.103 Vi anser att om 
kreditgivaren finner att ett högriskprojekt ska investeras torde dessa styra kunden till 
objektsfinansiering eller om detta ej är möjligt använda en ständig uppföljning av lånet. Detta 
för att risken inte ska falla på kreditgivaren vilka vid ett högriskprojekt får stå för en stor risk.  
 
Uppföljningar av både lån och kreditvillkor sker hela tiden under året. Respondent A, B och D 
säger att är kunden stor sker en uppföljning varje år dock sker inte en liknande uppföljning på 
mindre företag. Den uppföljning som sker är mestadels på likviditeten vilket är förståligt. 
Respondent C säger att en ständig uppföljning sker, då helst om företaget är nybildat. Vi anser 
att det är viktigt att kreditgivarna har en ständig uppföljning av lånen för att inte bli tagna på 
                                                
102Vincent P, Apilado., and J. K, Millington. “Restrictive Loan Covenants and Risk Adjustment in Small 
Business Lending”. Journal of Small Business Management, 30 (1992): 38-48 
103 Stiglitz, Joseph E, and A, Weiss. “Credit Rationing in Markets with Imperfect Information”. The American 
Economic Review. 71 (1981): 393 
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sängen om företaget skulle gå i konkurs eller på annat sätt upphöra med verksamheten. Detta 
kan bli ännu mer viktigt i framtiden vilket vi sedermera kommer att diskutera.  
 

7.4 Prognoser och nyckeltal 
Prognoser är någonting som kreditgivarna arbetar mycket med för att ett underlag till beslutet 
ska finnas. Prognoserna som används idag av kreditgivare tar hänsyn till likviditetsmått vilket 
vi kan förstå. Kreditgivare A anger att likviditets- och resultatbudget är det viktigaste denne 
vill ha. Detta stärks av vad kreditgivare B och D säger att dessa vill veta vilken likviditet som 
kommer att finnas i företaget efter investeringen. Kreditgivare C vill också att kassaflödet 
skall ingå men denne säger samtidigt att detta kan göras av kreditgivaren själv om företaget 
lämnar in resultat- och balansräkningsbudgetar. Det kan finnas en svårighet att framställa 
dessa prognoser, detta om företaget exempelvis ska producera en ny produkt104. Vissa av 
respondenterna ansåg inte detta vara något problem och sade att hade företaget bara använt 
sig av en redovisningsbyrå torde det inte vara någon svårighet. Dock påpekades att använder 
företag sig inte av en revisions- eller redovisningsbyrå kunde det uppstå svårigheter. Vi tycker 
att de budgetar kreditgivarna använder sig av är betydelsefulla för att utröna om likviditeten 
finns i företaget också efter investeringen. Dock anser vi att svårigheten torde vara högre än 
vad kreditgivarna medger, detta då mindre företag vid första kontakten möjligtvis inte har 
använt sig av en redovisningsbyrå.  
 
Nyckeltal är någonting alla respondenter påpekar används i deras dagliga arbete. Respondent 
A påtalar att denne använder nyckeltal som har med likviditeten att göra, detta stämmer väl 
med vad respondent C och D också granskar. Respondent B granskar visserligen också 
nyckeltal om likviditet men denne granskar även vilket kassaflöde som bolaget har. I den 
teoretiska referensramen diskuterat Casey vilka nyckeltal som anses vara viktiga105. Dessa 
nyckeltal är väldigt lika de nyckeltal respondenterna granskar. Detta torde betyda att vad 
Casey skriver om nyckeltal stämmer väl in med vad kreditgivare använder sig av. Vi anser att 
de likviditetsmått som kreditgivarna använder är nödvändiga eftersom den stora frågan vad 
gäller lån är när allt kommer om kring återbetalningsförmågan. Skulle inte kreditgivare 
granska likviditeten kan företaget ha tillgångar kvar men dock inte möjligheter att betala sina 
löpande skulder vilket föranleder att återbetalningsförmågan ej kan uppfyllas till fullo. Detta 
resonemang stärks av vad respondenterna säger att utifrån nyckeltalen beräknas 
återbetalningsförmågan.  
 
Kring återbetalningsförmågan diskuterade alla respondenter. Detta var väldigt viktigt och om 
kunden inte hade ”rätt” återbetalningsförmåga kunde inte heller ett lån utges. Vi anser likt 
respondenterna att om inte återbetalningsförmågan finns så ska inte ett lån beviljas. Självfallet 
finns det undantag men genom vad vi fick veta av respondenterna borde detta vara den första 
beräkning som genomförs. 
 

7.5 Finansieringsformer  
När respondenterna diskuterade vilka säkerheter som användes vid lån kunde vi särskilja en 
respondent. Detta var kreditgivare A vilket använde fastegendom, företagsinteckning, objekt 
hos finansbolag, depåer, konton, fonder, alla typer av konton vi kan får kontroll över. 
                                                
104 Berliner, Robert, W., and W. B, Robbins. “Accounting Developments”. Journal of Accounting, Auditing & 
Finance, 1, (1986): 347-352 
105 Casey, Cornelius J. Jr. “The Usefulness of Accounting Ratios for Subjects’ Predictions of Corporate Failure: 
Replication and Extensions”. Journal of Accounting Research. 18 (1980): 603-613 
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Dessutom nyttjas borgen, tredje mans pantsättning vilket innebär att någon annan ställer upp 
med säkerheter, försäkringar och kapitalförsäkringar. Alla dessa säkerheter använde inte 
respondent B, C och D vilket använde sig av företagsinteckningar, borgen samt försäkringar. 
Vi har försökt att förstå varför en respondent använder många olika säkerheter men har inte 
tytt detta. En anledning kan vara att respondentens organisation ej accepterar en kreditförlust 
vilket kan avgöra att dessa vill försäkra sig att hela kapitalet återbetalas.  
 
Vidare arbetar kreditföretagen med att styra sina kunder till i största möjliga mån använda 
objektsfinansiering. Detta för att minimera risken att återbetalning ej sker. Respondent D 
antyder att när det gäller objektsfinansiering är det en fördel för kreditgivaren eftersom 
produkten vid detta tillfälle kan särskiljas från konkursboet om ett sådant skulle uppstå. Detta 
eftersom förmånsrättslagen enligt respondent D har blivit sämre för kreditgivaren. Detta 
resonemang kan vi även finna bland de andra respondenterna vilket påtalar att 
objektsfinansiering är till fördel för kreditgivaren. Vi anser att denna finansieringsform är till 
fördel för både kunden och kreditgivaren. Detta då kreditgivaren äger produkten tills den är 
avbetalad samt att den fungerar som säkerhet för kreditgivaren.  
 

7.6 Revision 
När revision görs kommunicerar revisorn via en revisionsberättelse106. Denna berättelse läser 
samtliga respondenter mer eller mindre. Dock läser respondent A denna mer än resten av 
respondenterna. Revisionsberättelsen har ingen större effekt på prissättningen av lånet ansåg 
respondenterna. Detta anser vi anmärkningsvärt då vi i teorin har fått uppfattningen att 
uttalande från revisor tar kreditgivaren stor hänsyn till107. Det vi också skrivit om i teorin är 
att för mindre företag påverkar revisionen prissättningen positivt108. Detta var likt 
revisionsberättelsen ingenting som respondenterna kände av. Däremot ansåg respondent A 
och C att om det fanns ett reviderat och ett oreviderat, ceteris paribus, skulle risken vara högre 
i den oreviderade företaget. Detta tolkar vi som att revisionen har betydelse för vilken 
prissättning som gäller. Detta trots att respondenterna ej finner det så. Dock, vad dessa säger 
är att om risken är hög i ett företag blir priset högre. Om då risken är hög i ett oreviderat 
företag borde detta betyda att om företaget är reviderat blir det likt teorin att företaget får en 
lägre ränta.  
 
Det vi ovan har diskuterat handlar om hur låneprocessen ser ut i dagsläget med revisionsplikt 
och vi kommer nu att försöka utreda hur förändringen kommer att te sig om revisionsplikten 
skulle slopas.  
 

7.7 Revisionsplikt 
Revisionen har i dagsläget en del i beviljandet av lån att göra. Det är som Jensen och 
Meckling skriver att den information som kommer från företagen behöver granskas av en 
tredje part för att information ska kunna säkerställas109. Respondent D anser att 

                                                
106 Miller, Jeffery, R., and S. A, Reed., and R. H, Strawser. “Bank Loan Officers’ Perceptions of the New Audit 
Report”. Accounting Horizons, 7 (1993): 39-52 
107 Duréndez Gómez-Guillamón, Antonio. ”The usefulness of the audit report in investment and financing 
decisions”. Managerial Auditing Journal. 18 (2003): 549-559 
108 Blackwell, David W., and T. R, Noland., and D. B, Winters. “The Value of Auditor Assurance: Evidence 
from Loan Pricing”. Journal of Accounting Research. 36 (1998): 57-70 
109 Jensen, Michael C., and W. H, Meckling. ”Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and 
ownership structure”. Journal of Financial Economics, 3 (1976): 305-360 
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revisionsplikten har en stor betydelse för att lån ska beviljas, detta då en utomstående part har 
säkerställt informationen som kommer från företaget. Respondent B anser att det är bra om en 
revisor har varit hos företaget, granskat och säkerställt informationen från företaget. 
Respondent A har under intervjun medgett att oreviderade företag har en högre risk än ett 
reviderat företag. Däremot vid samma fråga till respondent C ansåg denne att det avgörande 
inte var revisionen utan vilket redovisningsföretag som använts.  
 
Det vi anser utifrån respondenternas svar är det att respondent B och D anser det vara bra med 
revision för att dessa säkerställer information, vilket sedermera kommer kreditgivaren 
tillhanda och då bör detta vara granskat för att dessa ska kunna avgöra om lån kan beviljas 
eller ej. Vi tycker att respondent A har en korrekt åsikt när denne medger att högre risk torde 
finnas hos det oreviderade företaget. Dock förstå vi ej resonemanget som respondent C gör. 
Det är inte alla små företag som använder sig av en redovisningsbyrå eller har kapital att 
använda en sådan. Vi menar att om kreditgivare skulle inleda med att kräva att alla små 
företag använder sig av redovisningsbyråer, kan möjligtvis dessa kunder söka sig till andra 
kreditgivare vilket i sin tur leder till att kreditgivaren förlorar en potentiell kund. Med andra 
ord, skulle kreditgivare kräva att företaget skulle behöva en redovisningsbyrå kan den 
kostanden för detta bli alldeles för hög. Detta då företaget även krävs på revision. Dessa 
kostnader kan bli för mycket för företaget och då kan denne stället byta kreditgivare för att 
minska kostnaderna.   
 
Respondenterna har alla sin åsikt vad gäller slopad revisionsplikten. Respondent A vet inte 
vad dennes organisation skulle göra om inte revision fanns att tillgå. Denne tror att 
organisationen skulle kräva ett företaget frivilligt genomförde en revision för att lån ska 
beviljas. Samtidigt säger respondent C att denne inte tror att det kommer att bli någon 
förändring vilket även D till viss del håller med om. Respondent B har alltid haft en åsikt att 
det kommer att bli sämre om revision ej finns. Dock säger denne att redan i dagsläget arbetar 
kreditgivare närmare kunden vilket möjligtvis kan uppväga revisionen.  
 
Vi anser att det kommer likt respondent B säger bli en försämring. Vi tror också likt denne att 
detta kan uppvägas genom en närmare kontakt eller att kreditgivare kräver revision. Dock 
anser vi att vid ett krävande av revision kan kreditgivaren gå miste om kunden eftersom denne 
möjligtvis då går till en annan kreditgivare vilket lånar ut kapital utan att kräva revision. Vi 
tror om revisionspliktens slopas får detta konsekvenser för kreditgivare. Vi menar att vid den 
första kontakten med kreditgivaren krävs det att den information som lämnas utav låntagaren 
är trovärdig. Detta påpekar respondent C är viktigt redan i dagsläget men vi anser att detta 
kommer att vara än mer viktigt om revisionsplikten slopas. Detta för att kreditgivaren går på 
det första intrycket vilket då bör vara bra. Detta första intryck behövs för att kreditgivaren ska 
vilja gå vidare med låneansökan. I framtiden kommer kreditgivaren att förlita sig mer på 
vilken finansiell status, kapitalstruktur, kreditspridning och vilka makroekonomiska variabler 
som finns kring företaget110, vilket vi anser. Det vi redan ser idag är vad respondenterna säger 
att återbetalningsförmågan är viktig att utröna innan ett lån kan beviljas. Vi menar då att 
genom att granska de variabler som vi nämnt kan kreditgivaren på ett enklare sätt undersöka 
om konkurs kan uppstå samt vilken återbetalningsförmåga som företaget innehar. 

                                                
110 Kao, Duen-Li. “Estimating and Pricing Credit Risk: An Overview”. Financial Analysts Journal. 56 (2000): 
50-66 
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7.8 Prognoser och relationer 
Vidare förmodar vi att det material likt budgetar och prognoser blir lika viktigt som i 
dagsläget om inte viktigare. Det som kan vara svårigheten med detta material är att säkerställa 
vilken sanningshalt som finns i informationen. De källor som används idag som 
Upplysningscentralen och det interna systemet kommer i framtiden möjligtvis även vara 
betydelsefullt, men vi anser att kreditgivare också bör finna andra källor. En tanke kan vara att 
arbeta närmare en redovisnings- eller revisionsbyrå och erbjuda den tjänsten till låntagaren att 
använda dessa hjälpmedel för att kreditgivaren ska kunna säkerställa informationens 
trovärdighet.  
 
Det som dock blir väsentligt är vilken kontakt som kreditgivaren skapar med kunden. Både 
teorin och respondenterna påtalar detta. I Svenssons och Ulvenblands studie fann dessa att 
affärsidén samt personen bakom företaget är av vikt111. Detta säger samtliga av våra 
respondenter med. Vad vi förmodar kommer att hända är att stora kontaktnät kommer att 
byggas för att hjälpa kreditgivaren att säkerställa materialet denne får in från låntagaren. Det 
som kan bli ett tänkbart utfall vilket vi redan skrivit är att låntagaren får visa upp olika 
projektioner för kreditgivaren. Projektionerna visar då olika scenarion istället för den konkreta 
budget/prognos som visas i dagsläget112. Detta är ingenting som respondenterna har diskuterat 
utan vi anser att ett scenario likt detta torde vara en möjlighet för kreditgivaren att få en 
bredare bild av vad företaget tror blir utfallet i goda respektive sämre tider. 
 

7.9 Finansieringsform och kreditrisk 
En möjlighet för kreditgivare att låna ut kapital trots att denne ej känner full säkerhet är att 
objektsfinansiera. Denna finansieringsform kan jämställas med asset-based lending där 
låntagaren lånar på säkerheter113. Objektsfinansiering är som vi tidigare påtalat en 
finansieringsform där låntagaren leasar eller avbetalar till kreditgivaren. I detta läge äger 
kreditgivare föremålet. Vi liksom flertalet av respondenterna anser att detta är en bra 
utlåningsform. Det ger låntagaren möjligheten att beviljas kredit samtidigt som kreditgivaren 
har en god säkerhet om företaget skulle gå i konkurs. Skulle ej utlåning på objekt vara möjligt 
kan detta bli en svårighet för kreditgivaren för att balans- och resultaträkningen hos företaget 
kanske inte överensstämmer med vad som verkligen finns i företaget. Det är i dessa fall som 
kreditgivaren behöver utröna nya metoder och använda andra källor för att säkerställa 
materialet för att utlåning ska vara sannolikt för låntagaren.  
 
Utifrån vilken finansieringsform som används bör även villkoren vara därefter. Det vi ovan 
skrivit om kreditvillkor är det som gäller i dagsläget. Vi anser att dessa villkor kommer också 
i fortsättningen att gälla men att vissa villkor kommer att stärkas för att inte kreditgivaren ska 
förlora det utlånade kapitalet. Vi förmodar att försäkringar och borgen kommer att bli mer 
använda i framtiden på grund utav att detta föranleder att om någonting händer företagaren så 
kan kreditgivaren ändock med hjälp utav försäkringen eller borgen återfå kapitalet. 
Kreditvillkoren är också till fördel när det gäller informationsvakuumet vilket kan uppstå 
mellan låntagaren och kreditgivaren114. Detta vakuum tror vi kan avhjälpas genom att 

                                                
111 Svensson, Katarina, and Ulvenblad, P-O. ”Management of bank loans to small firms in a market with 
asymmetric information – an integrated concept”. SIRE, working paper. (1995:2): 14 
112 Berliner, Robert, W., and W. B, Robbins. “Accounting Developments”. Journal of Accounting, Auditing & 
Finance, 1, (1986): 347-352 
113 Frank, Sannella Jr. “Asset-based financing”. Journal of Accountancy. 155 (1983): 44-52  
114Vincent P, Apilado., and J. K, Millington. “Restrictive Loan Covenants and Risk Adjustment in Small 
Business Lending”. Journal of Small Business Management, 30 (1992): 38-48 
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låntagaren i kreditvillkoren måste återge information till kreditgivaren under årets lopp. Vi 
antar att likt vad respondent B och D säger kommer kreditgivare i framtiden att teckna så 
kallade nyckeltalsklausuler. Detta innebär att låntagaren måste uppvisa nyckeltal som 
kreditgivaren sätter upp vilket gör att om denne inte klarar villkoret bryter denne mot 
kreditvillkoret. Vi är övertygade om att nyckeltalsklausuler kommer att användas. Visserligen 
kan problem uppstå då kreditgivaren ej kan fastslå att trovärdigheten i rapporten stämmer till 
fullo. Dock anser vi att detta inte ska vara något större problem då fler än kreditgivaren är 
beroende av att veta vad som händer i företaget. Vi menar då att alla intressenter behöver 
förlita sig på informationen och skulle företaget börja få betalningsanmärkningar ska även 
kreditgivaren få denna information via de källor som finns inom organisationen. 
 
En möjlighet för kreditgivaren att låna ut kapital till en låntagare utan att kreditgivaren kan 
fastställa trovärdigheten hos låntagaren är att låna ut till en högre ränta. Detta är till nackdel 
för låntagaren men som tidigare skrivits är det beroende på den risk kreditgivaren känner 
sätter denne räntan. Problemet som kan uppkommer i och med att ränta blir högre är att 
låntagaren lämnar kreditgivaren vilket i sin tur gör att dennes vinst sjunker. Samtidigt kan det 
vara så att om en låntagare lämnar kreditgivaren kan även andra göra detta vilket leder till att 
kreditgivaren måste låna ut till en lägre ränta trots att full säkerhet i rapporten ej finns. Detta 
kan bli ett dilemma för kreditgivaren vilken vill låna ut pengar för att tjäna pengar men 
samtidigt satsas dennes kunds pengar i riskfyllda projekt.  
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8. Slutsatser och fortsatt forskning 
Vi tänker i detta avsnitt kort framställa vilka viktiga slutsatser vi funnit samt besvara 
frågeställningen, hur ser låneprocessen ut i dagsläget samt hur kommer densamma att 
förändras om revisionsplikten slopas i mindre aktiebolag? Vi vill dock poängtera att dessa 
förändringar kan ske men eftersom förändringen ej har skett kan även andra förändringar 
inträffa. Slutligen kommer författarna att ge förslag på vilken fortsatt forskning som kan 
bedrivas utifrån denna studie. 

 

8.1 Slutsatser 
Låneprocessen i dagsläget med revisionsplikt är fördelaktigt för kreditgivaren. Två av 
respondenterna ansåg att ett oreviderat företag leder till en högre risk. Det vi kommer fram till 
där är att ett reviderat företag torde vara mindre riskfyllt än ett oreviderat företag. Vidare har 
kreditgivare redan i dagsläget en mycket utbyggd relation med låntagaren och respondenterna 
medger att en äldre kund är enklare att arbeta med än en ny kund. Detta då det finns en 
relation mellan den äldre kunden och kreditgivaren.  
 
De kreditrisker som bland annat kan uppkomma är att ägaren till det mindre företaget 
förolyckas eller på grund utav sjukdom ej kan fullfölja sina uppgifter. Detta kan leda till att 
företaget går i konkurs. Dessa risker kan minskas med kreditvillkor vilket de flesta av 
respondenterna använder sig av. Det som används mest är att försäkringar och borgen skrivs 
med låntagaren. Dessutom har kreditgivarna en uppföljning av lånet varje år. 
 
De prognoser och nyckeltal som används av kreditgivaren är mest hänförda till likviditetsmått 
vilket respondenterna medger. Prognoserna som används är bland annat resultat- och 
balansbudgetar samt kassaflöden. Detta för att beräkna återbetalningsförmågan. De nyckeltal 
som används är som skrivits likviditetsmått där respondenterna använder nyckeltalen för att 
också där beräkna återbetalningsförmågan.  
 
Samtidigt försöker respondenterna styra sina låntagare att använda finansieringsformer som 
sänker risken för att organisationen inte ska förlora det utlånade kapitalet. Den vanligaste 
finansieringsformen är objektsfinansiering vilket är fördelaktigt för kreditgivaren då denne får 
säkerheten i det belånade objektet.  
 
Den förändring som kan ske om revisionsplikten för mindre aktiebolag slopas är att den första 
kontakten kommer att vara av större betydelse än den är i dagsläget. Dock bör det påpekas att 
den kontakten redan är viktig för kreditgivaren. När revisionen som är av betydelse för 
kreditgivaren kommer att slopas bör också kreditrisken öka för kreditgivaren. Respondenterna 
säger att om en slopad revisionsplikt införs vet dessa inte hur deras organisation kommer att 
ställa sig till detta. Vissa respondenter anser att ett krav på revision kommer att bli nödvändigt 
för att kreditgivaren ska kunna minska risken så att lån ska beviljas.  
 
Vidare kommer prognoser och budgetar vara av större vikt än idag detta då kreditgivarna 
behöver mer material för att kunna sänka den risk som uppstår i samband med lån. Detta då 
återbetalningsförmågan är viktig för kreditgivaren att beräkna. De prognoser och budgetar 
som används anser de flesta respondenter bör göras av en redovisningsbyrå. Detta för att 
säkerställa materialets trovärdighet. De källor som används nu kommer i framtiden att vara än 
viktigare. Upplysningscentralens roll kommer att te sig mer betydelsefull för kreditgivaren.  
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Det som med stor sannolikhet kommer att vara betydelsefullt är relationen som kreditgivaren 
och låntagaren har. Kontaktnätet kommer att framträda i större form än tidigare, detta för att 
kreditgivaren behöver ständig uppdatering vilket kan utnyttjas genom att ett ständigt flöde 
finns inom kontaktnätet.  
 
Fast inte full säkerhet kan infinna sig hos kreditgivaren kan denne ändock bevilja lån. Detta 
genom att exempelvis objektsfinansiering används. Respondenterna påpekar att detta används 
mer och mer och vi tror att detta kommer enbart att öka. Detta för att objektsfinansiering ger 
kreditgivaren större säkerhet i en konkurs. För om en konkurs skulle uppstå äger kreditgivaren 
föremålet och kan återta föremålet vilket leder till att kreditgivaren får tillbaka det utlånade 
kapitalet.  
 
Fortsättningsvis kommer även kreditvillkoren förändras, detta då mer säkerheter kan krävas 
för att minska kreditrisken för kreditgivaren. Vi anser att försäkringar och borgen kan bli de 
mest betydelsefulla villkoren kreditgivaren vill teckna med låntagaren. Detta för att enklare 
återfå det utlånade kapitalet. Ännu en aspekt att beakta är att långivaren kan låna ut till högre 
ränta vilket bör ske om kreditgivaren inte kan säkerställa trovärdigheten i de prognoser och 
rapporter som låntagaren ger till kreditgivaren.  
 
Sammanfattningsvis kommer låneprocessen att förändras om revisionsplikten slopas för 
mindre aktiebolag genom att kreditgivaren möjligtvis behöver fler prognoser och budgetar. 
Relationen kommer att bli mer betydelsefull, vilket första intryck som ges till kreditgivaren 
samt vilka personer som står bakom företaget. Samtidigt kommer kontaktnätet att användas 
mer frekvent än tidigare samt att vissa kreditgivare kommer att kräva revision av de låntagare 
som vill ha lån hos dessa. Dock vill vi påpeka att alla företag kanske inte är beredda att betala 
revisionen för att ett lån ska beviljas. Dessa kan då istället få en högre ränta. Detta är en 
avvägning. Vi tror dock att kreditgivarna kommer att använda de ovan nämnda variablerna för 
att säkerställa kreditvärdigheten hos låntagarna.  
 

8.2 Fortsatt forskning 
• Uppföljning av denna studie om/när revisionsplikten slopas  
• Vilka variabler använder en kreditgivare sig av när ett lån beviljas? 
• Hur viktig är relationen för en kreditgivare? 
• Hur kan kreditgivaren mer effektivt använda kontaktnätet kring företaget? 
• Kan kreditgivare arbeta närmare redovisnings- eller revisionsbyrå för att erbjuda den 

tjänsten till låntagaren? 
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9. Sanningskriterier 
Detta avsnitt syftar till att visa på studiens giltighet, intersubjektivitet samt praktiska 
användbarhet. Dessa kriterier visar på om kreditgivare samt låntagare kan använda denna 
studie till att förstå vilken förändring som sker i låneprocessen om revisionsplikten slopas för 
mindre aktiebolag. 
 
Vi har valt att angripa studiens problem genom en blandning mellan deduktiv och induktiv 
ansats, den såkallad gyllene medelväg.115 Detta ger oss möjlighet att utreda studiens 
trovärdighet genom ett antal olika kvalitetsmått. Vi har valt att redogöra för studiens giltighet, 
intersubjektivitet samt praktiska användbarhet, något som enligt Johansson Lindfors är 
användbara mått för att bedöma trovärdigheten i den genererade teorin.116 Då vi även, i någon 
form, kommer att avbilda verkligheten skulle vi kunna använda mått som validitet, reliabilitet 
och generaliserbarhet. Vi bedömer dock att dessa mått ligger relativt nära varandra vilket gör 
att vi väljer att redogöra för de förstnämnda. Enligt Johansson så handlar valet av 
sanningskriterier om att givet det valda angreppssättet finna kriterier som bedömer 
måluppfyllelsen.117 Dessa kommer vi att argumentera för nedan. 
 

9.1 Giltighet 
Studiens giltighet kan sägas bero på tillräckligt och kvalitetsmässigt godtagbart underlag för 
den genererade teorin. Det vill säga att vi studerat tillräckligt många företag och hittat 
tillräckligt många kvaliteter hos det studerade fenomenet att detta speglas i den teori som 
framkommer.118 Vi har i studien valt att studera fyra olika kreditgivare vilka arbetar på fyra 
olika företag. Då dessa företag är fyra av de mest välkända och största inom kreditbranschen 
anser vi att det räcker för att uppnå giltighet. Givetvis hade vi kunnat intervjua fler och 
således fått mer information. Vi kan inte med säkerhet säga att detta inte hade tillfört mer 
kvalitet till studien. Vi har tidigare argumenterat för att vi uppnått viss mättnad i teorin. Detta 
är något som Glaser och Strauss (1967) i Johansson Lindfors anser vara ett mått på studiens 
giltighet.119  
 

9.2 Intersubjektivitet 
Detta kriterium handlar om att gjorda tolkningar ska kunna accepteras av forskaren såväl som 
respondenten.120 Vi har givit respondenterna möjlighet att ta del av och kommentera de 
tolkningar vi gjort, genom att skicka en kopia av den färdigställda studien till var och en av 
respondenterna. Dessa har inte uttryckt någon kritik eller på något vis opponerat sig mot de 
tolkningar som gjorts. Vi anser att detta uppfyller kriteriet på intersubjektivitet till viss del. 
Dock inser vi att respondenterna kanske inte haft möjlighet att läsa studien och därför inte 
heller haft några invändningar mot de tolkningar som gjorts. Därmed kan inte 
intersubjektiviteten helt styrkas. 
 

                                                
115 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 1993. s. 59 
116 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 1993. s. 165 
117 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 1993. s. 160 
118 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 1993. s. 165 
119 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 1993. s. 165 
120 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 1993. s. 166 
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9.3 Praktisk användbarhet 
Praktisk användbarhet betyder hur tillämpbar teorin är i praktiken.121 För att kriteriet skall 
uppfyllas måste andra personer, än den som teorin var utvecklad för, ta den till sig och 
använda den. Först då kan den praktiska användbarheten avgöras. Vi anser dock att studien 
bör vara till nytta för exempelvis små aktiebolag, eftersom dessa genom studien får en 
uppfattning om vad kreditgivare anser som viktigt vid ett kreditbeslut.  

                                                
121 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 1993. s. 167 
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Intervjumanual 
 

• Hur genomförs den första riskvärderingen när låneansökan inkommer? 
 

• Hur omfattande är kreditanalysen vid ny kund resp. gammal kund? 
 

• Specifika metoder/modeller? Relationen mellan låntagare-långivare? 
 

• Hur används dessa modeller? Används flera eller bara en åt gången? 
 

• Vilka risker finns det i utlåningen till små företag? 
 

• Hur minskas den risken genom kreditvillkor? 
 

• Om utlåning till en investering görs, får företaget använda dessa pengar till andra 
investeringar eller bara för den investering lån sökts för? (Högriskprojekt) 

 
• Kontroll från kreditgivare? 

 
• Kommer Er låneprocess att förändras om revisionsplikten slopas för små aktiebolag? 

 
• Om ja, hur? Om Nej, Varför inte? 

 
• Studerar ni revisionsberättelsen? 

 
• Om ja, vilken förändring om revisionsplikten slopas? 

 
Praktisk teori 
 

• Prognoser? Varför? Vilka? 
 

• Nyckeltal? Varför? Vilka? 
 

• Säkerheter? Varför? Vilka? 
 

• Vilken effekt har revisorns utlåtande gällande företaget? (Räntan?) 
 
Bakgrund 
 

• Långivarens storlek? 
 

• Hur många lån behandlas? 
 

• Personlig åsikt angående slopad revisionsplikt? 
 


