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och hur kommer den att förändras i och med införandet av de nya 

regelverken K2 och K3? 

Hur resonerar banker vid kreditbedömning när företag redovisar enligt 

K2 och K3? 

Vill bankerna styra åt en viss tillämpning eller önskar de rapportering på 

basis av den löpande bokföringen? 

Syfte: Syftet med detta examensarbete är att undersöka och analysera bankers 

kreditbedömning för små och medelstora företag, samt vilken påverkan 

kreditbedömningen kommer få efter införandet av de nya 
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1. INLEDNING 

I det här inledande kapitlet kommer först bakgrunden att presenteras. Ämnet och temat som 

behandlas i den här uppsatsen kommer att tas upp och en diskussion kring problemet kommer 

att hållas. Kapitlet avslutas med en presentation av syfte, problemformulering och 

avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

Alla företag behöver kapital för att kunna bedriva sin verksamhet. De kan få tillgång till 

kapital genom olika finansiärer och finansieringstyper. De största externa finansiärerna för 

företag är banker. En bank kan därför vara den största intressenten för företagets externa 

redovisning och alla banker utför därför en kreditbedömning innan de tar ställning till om de 

kan finansiera företaget med krediter och lån. 

I huvudsak består en klassisk kreditbedömning av en bedömning av två olika risker: risk för 

obestånd och risk vid obestånd. Det vill säga att en kreditbedömning innebär att långivaren 

undersöker om låntagaren är kreditvärdig samt kan betala räntor och amorteringar i framtiden 

(Sigbladh & Wilow, 2008). Långivarnas intresse av den externa redovisningen har alltså att 

göra med kreditrisken. De vill ha information av företaget och dra en slutsats kring om 

företaget kan betala tillbaka det som de har lånat samt en avkastning i form av ränta (Smith, 

2006). 

Det finns krav på hur företagens ekonomiska ställning skall redovisas utåt och hur den externa 

redovisningen skall utformas (Smith, 2006). Det här kravet har förändrats och det är av 

intresse att se hur externa aktörer, i det här fallet banken som kreditgivare, påverkas av detta. 

Det nya kravet att redovisa efter består av regelverk som är indelade i kategorier och är en 

samling av regelverken K1, K2, K3 och K4. Vilket regelverk företagen skall redovisa efter 

avgörs dels av företagens storlek och dels av företagen själva. Regelverken kallas för K-

regelverk och de skall tillämpas av alla företag senast på räkenskapsår som påbörjades efter 

den 31 december 2013. Större företag måste redovisa efter K3 medan små och medelstora 

företag själva kan välja om de vill följa K2 eller K3 (FAR Akademi, 2013). 

Förändringen i utformningen av företagens externa redovisning kan göra att bankernas 

kreditbedömningsprocess också kan komma att förändras när företag vill ha krediter. Därför 

är det från bankernas perspektiv intressant att se om och hur de påverkas av förändringen av 

redovisningsreglerna. 
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1.2 Problemdiskussion 

De små och medelstora företagens val mellan att tillämpa K2 eller K3 i sin redovisning 

påverkar inte bara företaget i fråga. Valet avgör hur deras externa redovisning ser ut, samt hur 

informationen som dess intressenter får ta del av är utformad. Det betyder därmed att 

intressenterna på flera sätt påverkas av att regelverken förändras.  

För det första påverkas intressenterna helt enkelt av att regelverken förändras. Eftersom 

förändringen gör att redovisningen kommer att se annorlunda ut emot tidigare år. Vidare 

påverkas intressenterna av att de små och medelstora företagen själva kan välja vilket 

regelverk de vill tillämpa. Därmed förändras omfattningen av den information som finns 

tillgodo för intressenterna. Vilket bankerna måste anpassa sig efter. 

Omfattningen och utformningen av den externa redovisningen kan alltså bli olika och hur 

kreditbedömningen för banker ser ut när företag skall ta lån kan till följd av detta komma att 

förändras. Eftersom K3 är mer omfattande kan frågan ställas om det påverkar beslutsfattandet 

och processen som bankerna utför vid en riskbedömning av företaget. Från bankernas 

perspektiv krävs information från låntagaren (läs företaget) för att bankerna skall kunna få 

förtroende för företaget och ta risken att låna ut krediter. I regel är information från mindre 

företag svårare att tolka för kreditgivaren, vilket gör att kreditbeslutet blir osäkert (Bruns, 

2003). Om kreditgivare (läs bankerna) nu måste förändra sin metod för att bedöma och avgöra 

om företag kan få ett lån beviljat innebär det problem för bankerna. Detta eftersom hela 

kreditbedömningsprocessen kan bli mer omfattande och resurskrävande än vad den i nuläget 

är. Diskussionen har därför sin grund i hur kreditbedömningen för bankerna ser ut och hur den 

har påverkats eller kommer att påverkas av de nya redovisningsregelverken K2 och K3. 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka och analysera bankers kreditbedömning för 

små och medelstora företag, samt vilken påverkan kreditbedömningen kommer få efter 

införandet av de nya redovisningsregelverken. 

1.4 Problemformulering 

Den huvudsakliga frågeställningen som har arbetats fram genom syftet med den här studien är 

följande: 

 Hur ser bankernas kreditbedömning för små och medelstora företag ut och hur 

kommer den att förändras i och med införandet av de nya regelverken K2 och K3? 

Underfrågor till den primära frågeställningen är: 

 Hur resonerar banker vid kreditbedömning när företag redovisar enligt K2 och K3? 

 Vill bankerna styra åt en viss tillämpning eller önskar de rapportering på basis av den 

löpande bokföringen? 
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1.5 Målgrupp 

Uppsatsen har en målgrupp som framförallt består av banker som blir påverkade av de nya 

redovisningsreglerna, K2 och K3. Men även de som vill få ökad kunskap om kreditgivning 

och de nya regelverkens eventuella påverkan på kreditgivningens utformning kan ha nytta av 

uppsatsen. 

1.6 Avgränsning 

För att uppsatsen skall vara möjlig att genomföra har några avgränsningar gjorts. Att endast 

utgå ifrån regelverken K2 och K3, och inte ta med något annat regelverk, ansågs vara 

lämpligt. Eftersom bankernas förändring av kreditbedömning skall undersökas utifrån ett 

perspektiv där små och medelstora företag antags ansöka om lån. Det är därför sannolikt att 

de använder sig av något av regelverken K2 och K3. 

Studiens analys kommer i huvudsak att baseras på tre metoder för kreditbedömning. Dessa 

metoder är 5C-modellen, CAMPARI-modellen samt Scoring och de presenteras i 

referensramen i kapitel 3. 

1.7 Disposition 

 

 

 

Kapitel 1 – Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras först bakgrunden. Ämnet och temat som behandlas i 

uppsatsen tas upp och en diskussion kring problemet hålls. Kapitlet avslutas med en 

presentation av syfte, problemformulering och avgränsning. 

 

Figur 1: Egen framarbetad dispositionsmodell. 



4 

 

Kapitel 2 – Metod 

I metoden presenteras uppsatsens tillvägagångssätt. En kort beskrivning av metoden görs och 

sedan en motivation till varför den valda metoden har använts. Avsnittet avslutas med 

metodkritik efter relevanta metodbegrepp har presenterats. 

Kapitel 3 – Referensram 

Här presenteras den referensram som uppsatsen har utgått ifrån. Definitioner tas upp och en 

beskrivning av de modeller som sedan ligger till grund för analysen hålls. 

Kapitel 4 – Empiri 

I empirin presenteras den insamlade informationen från bankerna. I slutet av vardera bank 

presenteras en sammanfattning av intervjuerna i form av de upptäckter som vi har gjort under 

intervjuerna. 

Kapitel 5 – Analys 

I det här kapitlet analyseras empirin med hjälp av referensramen. 

Kapitel 6 – Slutsats och diskussion 

De slutsatser som dragits presenteras i det här kapitlet. Slutsatserna presenteras enskilt för 

varje bank och sedan följer en diskussion. Kapitlet avslutas med rekommendationer för vidare 

forskning.  
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2. METOD 

I det här kapitlet presenteras metoden och tillvägagångssättet som har använts i arbetet. 

Först kommer en kort beskrivning av metoderna och sedan en motivation till varför den valda 

metoden har använts. Avsnittet avslutas med metodkritik efter relevanta metodbegrepp har 

presenterats. 

2.1 Forskningsansats 

Uppsatsen har en deduktiv forskningsansats. Enligt Bryman (2011) är en deduktiv ansats när 

utgångspunkten i studien är ifrån teorier och hypoteser. Dessa teorier och hypoteser testas 

sedan mot den empiriska datainsamlingen. Sedan följer en analys av resultatet där teorierna 

och hypoteserna bekräftas eller förkastas. Om nya resultat har framkommit omformuleras 

teorierna efter dessa upptäckter. 

Vidare har vi valt att utgå ifrån den kunskap som handlar om bankernas kreditgivningsprocess 

och de två modeller för redovisning som representeras av regelverken K2 och K3. Vi har 

utgått ifrån ett intressentperspektiv (intressentmodellen, se figur 2) vid beskrivningen av 

relationen mellan företag och bank där banken har en roll som kreditgivare. 

2.2 Undersökningsdesign 

Enligt Bryman (2011) finns det två stora övergripande metoder som används i studier och 

forskningar. Dessa är kvantitativ metod och kvalitativ metod. I den här studien har den 

kvalitativa metoden använts. I grunden är det sex huvudsakliga steg som ingår i en kvalitativ 

forskning, stegen är följande: 

1. Generella frågeställningar. 

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner. 

3. Insamling av data. 

4. Tolkning av data. 

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete. 

5a. Specificering av frågeställningarna. 

5b. Insamling av ytterligare data. 

6. Rapport om resultat och slutsatser. 

Bryman (2011) påpekar att detta är en översiktlig illustration av de huvudsakliga steg som 

ingår i en kvalitativ undersökning. Han menar också att det är svårare att beskriva de steg eller 

faser som ingår i en kvalitativ forskning än de som ingår i kvantitativ forskning eftersom den 

kvalitativa metoden inte är kodifierad i samma omfattning. 
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Utöver dessa steg består den kvalitativa forskningsprocessen ofta av observationer av 

studieobjekten från nära håll, exempelvis i form av intervjuer. Användning av ostrukturerade 

och semistrukturerade intervjuer är vanlig och på så sätt kommer informationen direkt från 

källan. Kvalitativa intervjuer utförs för att få en nära och detaljerad beskrivning, vilket skapar 

kvalitet (ibid). 

Det är alltså den kvalitativa metoden som har använts i denna studie för att besvara 

frågeställningarna. Den kvalitativa metoden valdes framförallt för att genom intervjuer få reda 

på hur banker arbetar med kreditbedömning och om eller hur processen har förändrats. En 

djupare inblick i hur banker arbetar hade inte varit möjligt med den kvantitativa metoden, då 

intervjuer med personer som har inblick i ämnet var av stor vikt för utfallet av 

undersökningen. Då vi eftersträvade öppenhet var den kvalitativa metoden lämpligast som 

undersökningsmetod. Vi kunde på ett bra sätt ha kontroll över vilken typ av material vi ville 

samla in och möjligheten att ändra urvalet under studiens gång fanns också. Fördelen med att 

i hög grad kunna styra valet av respondenter i undersökningen var också en faktor i valet av 

metod. 

2.3 Insamling av data 

De data och information som empirin består av samlades in genom intervjuer med relevanta 

personer på respektive bank. Därför består empiriavsnittet (se kapitel 4) endast av primärdata. 

I följande stycken presenteras operationalisering, val av respondenter, genomförande av 

intervjuer, primärdata samt litteraturstudie och artikelsökning. 

2.3.1 Operationalisering 

Studiens empiriska data har analyserats utifrån referensramen som presenteras i kapitel 3.  

Som stöd för hela studien har vi utformat en intervjuguide (se Bilaga A) som stödjer 

huvudforskningsfrågan samt delfrågorna som stödjer studiens avgränsning. Genomförande av 

intervjuerna presenteras i avsnitt 2.3.2. Nedan beskrivs syftet med frågorna från Bilaga A:  

 

 Frågorna som presenteras i avsnitt 1 (se Bilaga A) behandlar bankens grundläggande 

kreditbedömningsprocess/modell vid kreditgivning. Som stöd för denna frågeställning 

har vi utgått från kreditgivningsmodellerna som presenteras i referensramen kapitel 3. 

Frågorna ställdes i syfte av att få en översiktlig bild av hur banken idag arbetar vid 

kreditgivning. 

 
 

 Frågorna i avsnitt 2 i Bilaga A behandlar bankens kriterier och krav på låntagaren. Vi 

har tagit hänsyn till frågorna på grund av att de behandlas i referensramen avsnitt 3.4.1 

samt 3.4.2 som en faktor vid kreditgivning. Vi presenterar utfallet av referensramen i 

kapitel 4. 
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 I kapitel 3 referensramen presenteras bankrelationer. Frågorna i avsnitt 3 i Bilaga A 

behandlar detta område samt ställdes i syfte av att undersöka i vilka avseenden 

låntagarens relation till banken påverkar utfallet av långivningen.  
 

 

 Frågan i avsnitt 4 i Bilaga A stödjer en stor del av huvudforskningsfrågan. Vi ställde 

frågan direkt ut till respondenten i syfte av att undersöka hur mycket de nya 

regelverken K2 och K3 har påverkat bankernas riskbedömning vid kreditgivning. 

Följdfrågor har ställts till respondenten under intervjun för att stödja intervjuformen 

som vi har använt oss utav. 
 

 

 Frågorna i avsnitt 5 i Bilaga A ställdes i syfte av att undersöka om banken vill styra åt 

en viss tillämpning av redovisning eller om finansiärerna nöjer sig med löpande 

uppdatering av hur investeringen resulterar. 
 

 

 Sista frågan i avsnitt 6 i Bilaga A stöds av avsnitt 3.4.1 och 3.4.2 i referensramen som 

omfattar låntagarens syfte/ändamål med finansieringen. Vi ställde frågan i syfte av att 

undersöka utfallet av kreditbedömningsmodellerna som presenteras i kapitel 3 i 

referensramen. 

 

2.3.2 Val av respondenter 

Uppsatsen är avgränsad till att undersöka de nya K2- och K3-regelverkens påverkan på 

bankernas kreditbedömning. Därför var det viktigt att hitta relevanta personer som arbetar 

inom bankvärlden med kreditbedömningsfrågor att intervjua. 

Vi började med att kartlägga banker och även personer som arbetar inom 

kreditgivningsområdet på banker som är lokaliserade i Västerås. Därefter kontaktade vi de 

personer vi ansåg var relevanta och frågade om de kunde medverka i en intervju. Utfallet blev 

att vi fick tillgång till en respondent som arbetar som försäljningschef inom företagssidan på 

Länsförsäkringar Bank. 

Trots ett stort antal mejl och telefonsamtal fick vi i det här stadiet inte någon ytterligare 

respondent. Många tackade nej på grund av brist på tid. För att finna fler respondenter sökte 

vi intervjupersoner utanför Västerås. Vi fick i det här stadiet tillgång till en intervju med den 

ansvarige för kreditbevakningen på företagssidan hos Danske Bank. Efter det här fick vi 

tyvärr ingen mer intervju, trots att vi hade mejlat och ringt närmare 90 personer som arbetar 

inom bankvärlden. 

Därför består vår empiri endast av intervjuer med två respondenter. Men vi anser att 

frågeställningarna ändå kan besvaras, tack vare respondenternas erfarenhet inom området och 

vilja att svara utförligt på våra frågor. 
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2.3.3 Genomförande av intervjuer 

Enligt Befring (1994) finns det tre huvudsakliga strategier för att samla in data på. Dessa är: 

observationer, intervjuer och enkäter. En datainsamling genom dessa strategier kallas 

vanligtvis för insamling av primärdata. 

Det är närheten till källorna som gör att informationen anses vara primärdata. Informationen 

samlas in direkt ifrån källans ursprung och är därför primär (Patel & Davidson, 2003). 

Primärdata i den här studien representeras av intervjuer i den semistrukturerade formen. Det 

är vanligt för intervjuaren i en semistrukturerad intervju att ha en uppsättning frågor i form av 

en intervjuguide som man i stora drag håller sig till. Frågornas ordningsföljd varierar och de 

är mer allmänt formulerade än vid en strukturerad intervju. Det är även vanligt att intervjuaren 

ställer uppföljningsfrågor till svar som uppfattas som viktiga (Bryman, 2011). Följdfrågor har 

ställts till respondenten som komplement till intervjuguiden som finns i Bilaga A. Framförallt 

ställdes uppföljningsfrågor där vi ansåg att intressanta svar fanns att få fram. Intervjufrågorna 

formulerades innan intervjuerna och mejlades i förväg till respondenterna för att de skulle få 

tid att förbereda sig och på så sätt också kunna ge mer utförliga och genomtänkta svar. En 

intervju har utförts i form av ett personligt möte och en intervju över telefon. Båda 

intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon och utifrån dessa inspelningar 

transkriberades intervjuerna. På så sätt fick vi en bra och överskådlig bild av datainsamlingen. 

Den bank som vi har haft ett personligt möte och intervju med var: 

 Länsförsäkringar Bank 

Intervjun genomfördes på Länsförsäkringars kontor den 28 april 2014 i Västerås och varade i 

36 minuter och 11 sekunder. 

Den bank som vi hade en telefonintervju med var: 

 Danske Bank 

Eftersom den här intervjun genomfördes över telefon gick den lite snabbare. Intervjun varade 

i 17 minuter och 37 sekunder. Intervjun utfördes den 9 maj 2014. 

Bryman (2011) menar att det finns flera fördelar med telefonintervjuer. Intervjuer över telefon 

är både billigare och mindre tidskrävande. Det är även lättare att hantera en telefonintervju än 

en personlig intervju och det faktum att intervjuaren inte fysiskt finns närvarande kan minska 

risken för att respondentens svar påverkas av intervjuaren. 

2.3.4 Litteraturstudie och artikelsökning 

För att få en ökad förståelse och inblick i problemområdet har en grundläggande 

litteraturstudie genomförts. På så sätt framgick det också vad för typ av forskning som redan 

har gjorts inom området. All litteratur som undersöktes under litteraturstudien är 

nödvändigtvis inte med i referensavsnittet, men hade ändå en betydande del i arbetet i form av 

den ökade förståelsen för ämnet som den gav. Sökningen efter litteratur skedde främst på 

Mälardalens högskolas bibliotek i Västerås. 
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En sökning efter vetenskapliga artiklar har också genomförts. För att finna relevanta 

vetenskapliga artiklar, främst till referensramen, har databaserna Abi/inform Global, Emerald 

och Google Scholar använts. Några av de nyckelord som användes i artikelsökningen och 

litteraturstudien var: kreditbedömning, redovisningsregelverk, K2, K3, banklån, FAR och 

redovisningsreglering. 

2.4 Tolkning av data 

Graden av tillit och trovärdighet till data och information som används i studien uttrycks 

genom begreppen validitet och reliabilitet. Begreppsdimensionernas mätskala uttrycks i hög 

eller låg validitet och hög eller låg reliabilitet (Befring, 1994). Bryman (2011) poängterar att 

trots att begreppen verkar vara synonyma med varandra innehåller de olika innebörder när det 

gäller bedömningen av mått på respektive begrepp. 

Validitet handlar om giltigheten och relevansen i studiens mätresultat. Bryman och Bell 

(2011) menar att det finns validitet och relevans i en studie om det finns ett sammanhang 

mellan den insamlade empirin och studiens frågeställning och syfte. Utgörs empirin av 

material som kan besvara frågeställningen antags det finnas hög validitet.  

I den här undersökningen har respondenter som arbetar på bank och har kunskap om 

kreditbedömningar intervjuats. Därför anses validiteten på den insamlade empirin vara högre 

än vad den skulle ha varit om intervjuer hade gjorts med till exempel kunder till banken. 

Reliabilitet handlar till stor del om pålitligheten i studien. Detta är en viktig aspekt om studien 

skall kunna upprepas och komma fram till samma resultat. Kan studien upprepas anses 

reliabiliteten vara hög och studien blir därför tillförlitlig (Bryman, 2011). De respondenter 

som har deltagit i undersökningen representerar sin bank och har goda kunskaper i ämnet, 

vilket gör att de anses vara pålitliga och trovärdiga. 

2.5 Forskningsetik 

Enligt Bryman (2011) skall den information som forskaren ger till tänkbara respondenter vara 

klar och tydlig. Forskaren bör vara tydlig med att de tillfrågade och tänkta respondenterna inte 

är tvingade att delta och att de har rätt att hoppa av när de vill. Utöver dessa riktlinjer finns det 

några andra etiska principer som forskare bör beakta i en undersökning.  

Bland annat är konfidentialitet en viktig aspekt utifrån ett etiskt perspektiv. Detta innebär att 

uppgifter om personer som deltar i studien skall behandlas på ett mycket försiktigt sätt, så att 

obehöriga inte får tillgång till dem (ibid). Allt detta var centralt i genomförandet av den här 

undersökningen. Vi betonade för de tillfrågade respondenterna att det var helt frivilligt att 

medverka och vi var även tydliga med studiens syfte redan vid första kontakten. 
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2.6 Metodkritik 

Vi anser att den största bristen i uppsatsen och sättet den genomfördes på var antalet 

intervjuer som har legat till grund för empirin. För att på ett bättre och mer generellt sätt 

kunna se hur kreditbedömningen ser ut och hur den påverkats av de nya regelverken skulle ett 

antal till banker ha behövts intervjuats. Men med tanke på den nedlagda tid på sökning efter 

respondenter som vi har genomfört anser vi att vi inte kunnat göra mycket mer för att få fler 

intervjuer. Respondenterna har dock stora erfarenheter inom området, vilket ökar 

trovärdigheten i den insamlade informationen. 

Det finns svagheter med att utföra telefonintervjuer. Enligt Bryman (2011) bör en 

telefonintervju vara max 20 minuter och på så sätt också vara effektivare än personliga 

intervjuer. På grund av detta kan en del resonemang falla bort under en telefonintervju då 

respondenten försöker vara effektiv och därför inte utveckla svaren fullt ut. Men eftersom 

frågorna besvaras på ett effektivt sätt blir också bortfallet från intervjuerna lågt.  
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3. REFERENSRAM 

Här presenteras den referensram som uppsatsen har utgått ifrån. Definitioner tas upp och de 

modeller som sedan kommer att ligga till grund för analysen presenteras. 

3.1 Bankrelationer 

För att företag skall kunna utföra sin verksamhet på ett bra och effektivt sätt behövs en god 

relation till finansiärerna. Banker är inte den enda, men i många fall den största gruppen av 

externa finansiärer för företag. Därför är en god relation till banken viktig. Banken har dock 

inte bara rollen som finansiär, de spelar också en viktig roll som förmedlare av betalningar, 

samordnare av likviditet och motpart vid valutaaffärer. De är även en viktig källa för olika 

slag av information (Bennet, 2003). 

3.2 Intressentmodellen 

Företag kan ha många intressenter som tar del av deras redovisning. För dessa intressenter 

utgör redovisningen ett underlag för ekonomiska beslut. En av dessa intressenter är 

kreditgivarna. Kreditgivare lånar ut kapital till företaget och blir därför företagets finansiär. 

Ägare av företaget är också finansiärer men den stora skillnaden är att kreditgivare inte har 

någon formell beslutanderätt i företaget. Kreditgivaren tar alltså en risk när de lånar ut pengar 

till företaget. Men kreditgivaren har istället en bestämd avkastning på kapitalet som de lånar 

ut, vilket utgörs av räntan på lånet. Kreditgivare förser alltså företaget med kapital och i 

utbyte får de avkastning. Som grund för beslut om kapital skall tillföras eller inte används 

företagets externa redovisning. När lånet väl har getts kan kreditgivaren använda 

redovisningen som ett kontrollinstrument för att se att ledningen agerar på ett sätt som 

långivarna anser vara godtagbart. Nedan följer en generell intressentmodell utifrån ett 

företagsperspektiv (Johansson et al, 2010). 

Figur 2: Egen framarbetad intressentmodell. 
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3.3 Svensk redovisningsreglering 

I den svenska redovisningen regleras normgivningens ledstjärna av att tillämpa och utveckla 

god redovisningssed. Detta innebär att principer, ramlagar, allmänna råd och 

rekommendationer samt praxis utgör olika nivåer i ett så kallat normsystem. Syftet med 

normsystemet är att det skall ge intressenterna en rättvisande bild av företaget och 

organisationens verksamhet (Grönlund, Tagesson & Öhman, 2013). 

 

 

Modellen som presenteras är ett normsystem som utformar redovisningen och vägleder de 

redovisningsskyldiga att följa god redovisningssed och ge en rättvisande bild till intressenter 

av företaget och organisationens ekonomiska verksamhet (ibid). 

Bokföringsnämnden är en myndighet under regeringen och ansvarar för att utveckla god 

redovisningssed. BFN ger ut allmänna råd och direktioner för att upprätthålla finansiella 

rapporter enligt BFL och ÅRL som utgångspunkt (FAR Akademi, 2013). 

Enligt FAR Akademi (2013) som refererar till BFL 1999:1 078 skall alla 

redovisningsskyldiga upprätthålla finansiell rapportering enligt god redovisningssed. God 

redovisningssed är per definition av FAR: redovisningsregler enligt lag, kompletterande 

offentlig och privat normgivning, rättsfall, samt i fall detta saknas, praxis. Vilket BFN 

ansvarar för att utveckla (FAR Online, 2014). 

 

Figur 3: Egen bearbetad modell av svensk redovisningsreglering. 
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3.4 Kreditbedömning 

Bankernas risktagande i företag bygger på trovärdighet i det finansiella systemet. Sverige har 

rättat sig efter EG i utformandet av finansiell rapportering, vilket bygger på att ge en 

verklighetsbild av företagets samtliga finansiella transaktioner (Europeiska Gemenskapernas 

Kommission, 2004). Detta är en primär faktor för bankerna och det enda sättet att göra ett 

åtagande av företagets finansiella tillstånd. En förutsättning för ett väl fungerande finansiellt 

system är att det finns förtroende för systemet och även för det finansiella institutet (läs 

banken) som verkar inom det (SOU 1998:160). 

Enligt Yu, Wang och Lai (2008) som refererar till Lai et al (2006a, 2006b) är 

kreditbedömning och modellering det mest centrala inom området finans och bank. Vidare 

förklarar författarna att en korrekt prognos av kreditrisken skulle kunna omvandlas till en mer 

effektiv användning av ekonomiskt kapital i verksamheten. Utvärdering av affärslån är en 

viktig aspekt i vårt samhälle, framförallt för affärsbanker och andra långivare (Altman, 1968). 

Bankernas utgångspunkt vid kreditbedömning är oftast företagets presenterade finansiella 

rapport. Det innebär ett antagande av processens funktion och tillförlitlighet. 

Kreditbedömningen med utgångspunkt ifrån riskerna består av tre faser och utgår ifrån 

presenterad information. Dessa tre steg är: identifiering av risktagande, utvärdering av 

risktagandet och sist överväga alternativ för att minska riskerna (Dima, 2009). 

Det finns ett antal modeller som stödjer kreditbedömningsprocessen, vi har valt att ta med två 

centrala modeller samt en metod som används för kreditbedömning. Dessa omfattar: 

 5C-modellen (Capital, Capacity, Character, Collaterals, Conditions) 

 CAMPARI-modellen (Character, Ability, Margin, Purpose, Amount, Repayment, 

Insurance) 

 Scoring 

3.4.1 5C-modellen 

Character (Karaktär) 

Företagsledningens primära utgångspunkt vid kreditbedömning är låntagarnas 

betalningsförmåga och främst deras villighet att betala tillbaka. Det finns en skillnad mellan 

att kunna betala tillbaka och vilja betala tillbaka. Fortsättningsvis stödjer modellen karaktären 

av företagets återbetalningsvilja. En viktig punkt för bankerna är att bedöma företagets 

stabilitet, integritet och främst ärlighet. Bankerna tar en risk, vilket innefattar ett stort 

förtroende i låntagarnas förhållningssätt och trovärdighet vid kreditbedömning (Moti et al, 

2012). 

Capacity (Kapacitet) 

Bankernas bedömning av företagets kapacitet att bedriva företaget lika väl som företagets 

betalningsförmåga. Dessa två har en gemensam nämnare, den ena hänger ihop med den andra. 

Om företaget inte bedriver verksamheten skötsamt, sjunker betalningsförmågan vilket då 

innebär att risktagandet från bankernas perspektiv blir högre samt att osäkerheten ökar (ibid). 
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Capital (Kapital) 

Denna fas i modellen stödjer bankernas kreditbedömning av företaget utifrån 

balansräkningen. Det vill säga att bankerna utgår ifrån balansräkningen för att se hur mycket 

företaget har i eget kapital samt hur effektivt likviditeten används för att skapa kassaflöde 

inom organisationen. Denna bedömningsfas skapar förtroende för företagets 

investeringsförmåga utifrån det egna investerade kapitalet i den satsning som företaget ämnar 

använda bankens krediter till (ibid). 

Collateral (Säkerhet) 

Vid risktagande vill banker oftast vara försiktiga. Vid detta stadie önskar banken en säkerhet 

från företagets sida i syfte av att återfå det utlånade beloppet.  Det vill säga att hur det än går 

för företaget kommer bankerna att få tillbaka finansieringen på något sätt. Så om det går 

dåligt för företaget har banken en säkerhet. Detta är dock inte en central faktor i 5C-modellen, 

men en svaghet som modellen har. Det innebär att modellen presenterar denna faktor som en 

riskminskning från finansiärers sida. Banker tar oftast risk, oavsett om det finns en säkerhet 

eller inte. Det vill säga att lånet inte är beroende av säkerhet, utan säkerheten ligger i 

bedömningen av de andra faserna i 5C-modellen (ibid). 

Condition (Tillstånd) 

Den sista fasen i 5C-modellen omfattar företagets förhållande till externa faktorer som till 

exempel lågkonjunktur, konkurrenstryck och räntehöjningar. Det vill säga vilket tillstånd 

företaget är i och hur välmående det är, vilket i sin tur reflekterar dess överlevnadsförmåga 

(ibid). 

3.4.2 CAMPARI-modellen 

CAMPARI-modellen är en faktoranalysmetod som används för att bedöma kundkrediter 

utifrån sju faktorer. Metoden för kreditbedömning är beroende av subjektiva bedömningar av 

experter samt att varje expert skall analysera kreditrisken med sin egen kunskap och förmåga. 

CAMPARI-modellen hänvisar till följande sju faktorer vid risktagande (Zhu & Wang, 2008). 

Character (Karaktär) 

Denna faktor behandlar kundens rättsinne och trovärdighet att betala tillbaka lånet. Eftersom 

det inte finns en metod för att bedöma karaktär, förutses det att långivaren gör en subjektiv 

bedömning baserad låntagarens trovärdighet att betala tillbaka lånet (Abbadi & Abu Karsh, 

2013). 

Ability (Förmåga) 

Metodens andra faktor stödjer bedömningen av kundens förmåga att uppfylla lånbetalningar 

av ränta och kapital. Detta steg i modellen är i likhet till kapacitet i 5C-modellen, som 

presenterar kundens betalningsförmåga (ibid). 
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Margin (Marginal) 

I detta steg presenteras bankernas risktagsbedömning utifrån hur mycket kunden själv 

investerat i verksamheten. Det vill säga att banker sällan finansierar det fullständiga begärda 

beloppet, utan i allra flesta fall utgår ifrån hur mycket kunden har investerat i verksamheten 

sedan kompletterar banken det resterande beloppet (ibid).  

Purpose (Syfte) 

Detta steg omfattar syftet av investeringen. Det vill säga investeringens plan och ändamål för 

verksamheten. Vissa lån innehar en hög risk och andra låg risk. Det primära inom detta steg i 

modellen är att låntagaren skall ha klart för sig vad syftet med lånet är, det vill säga, hur 

företaget skall utnyttja kapitalet i verksamheten (ibid).  

Amount (Summa) 

Summan som företaget begär är inte alltid korrekt, som grundas på specifika kalkyler för 

kostnader och utgifter för investeringen. Den viktiga frågan som banken ställer inom denna 

modell är hur mycket behöver kunden verkligen för att genomföra investeringen. Summan är 

också beroende av kundens kapacitet (ibid). 

Repayment (Återbetalning) 

Kundens återbetalningskrav är strukturerat enligt termer som banken upprätthåller. Detta är 

beroende av företagets prestationsförmåga och utfall. Bankens utgångspunkt är vad företaget 

tidigare presterat, alternativt hur pass specifik planen är (ibid).  

Insurance (Försäkring) 

Sista steget i modellen presenterar kundens försäkring till banken. Det vill säga vad för 

försäkring kunden har som banken kan använda som åtgärd vid nedgång av företaget (ibid).  

3.4.3 Scoring 

Det är vanligt att aktörer i kreditbranschen arbetar med en metod som kallas för Scoring. 

Metoden ger kreditgivaren en risknivå för kreditsökaren som uttrycks som ett numeriskt 

värde. Detta är en statistisk modell där all tillgänglig information om kreditsökaren som har 

betydelse för kreditrisken tas med i en analys. Syftet är att försöka förutse framtida 

betalningsbeteende med hjälp av tidigare betalningsbeteende och kreditgivaren får då ett mått 

på vilken risk det innebär att lämna ut kredit till kreditsökaren (Kredithantering, 2008). 

Sigbladh och Wilow (2008) belyser att både traditionella metoder och Scoring bedömer en 

kreditsökare med hjälp av erfarenheter från tidigare sökande där all väsentlig information tas 

med. Sedan vägs detta samman på ett optimalt sätt och man får då fram en siffra (score) som 

speglar kreditsökarens kreditvärdighet. 

Jämfört med andra automatiska beviljningssystem, till exempel kreditmallar, är fördelen med 

Scoring att den rangordnar kreditsökande efter den kreditrisk som de utgör. Dessutom har 

Scoring en hög precision, vilket motiverar användningen av metoden (ibid). 
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3.5 Företagsstorlek 

I FAR Akademi (2013) kan man läsa att vilket redovisningsregelverk som ett företag skall 

tillämpa till stor del beror på hur stort företaget är. Därför tydliggörs här vad för kriterier som 

behöver uppfyllas för att företaget skall räknas som ett större företag respektive mindre 

företag. 

”Per definition är ett företag större om: 

 företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldbrev är upptagna till handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet eller 

 företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: 

a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, 

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor. 

Mindre företag är per definition: företag som inte är större företag” (FAR Akademi, 2013, s. 

419). 

Ett företag kan även klassas som ett SME. SME står för Small and Medium-Sized Enterprises 

och på svenska betyder det små och medelstora företag. Enligt Tillväxtverket (2014), som 

refererar till en rekommendation från EU (vilket betyder att gränsvärdet uttrycks i euro) 

utgörs små och medelstora företag av fristående företag, och företag som tillsammans med 

partnerföretag eller anknutna företag: 

 ”sysselsätter färre än 250 personer och 

 vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller 

 vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år” (Tillväxtverket, 2014). 

Inom SME-kategorin kan företag även klassas som små företag och mikroföretag. Små 

företag definieras som ett företag som fristående, och företag som tillsammans med 

partnerföretag eller anknutna företag: 

 ”sysselsätter färre än 50 personer och 

 vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år” 

(Tillväxtverket, 2014).  

Mikroföretag definieras som företag som: 

 ”sysselsätter färre än 10 personer och  

 vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år” 

(Tillväxtverket, 2014). 



17 

 

3.6 K-Projektet 

År 2004 påbörjades K-projektet av BFN. De har arbetat med att ta fram ett samlat regelverk i 

form av fyra olika kategorier (K1, K2, K3 och K4). Det här förenklade kategoriska 

regelverket innehåller, till skillnad från det äldre regelverket, regler per område. Det finns en 

vägledning för intäkter, en annan för varulager och så vidare (FAR Akademi, 2013). 

För K2 och K3 gäller dessa anvisningar: 

 K2 Årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1). 

 K2 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1). 

 K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1). 

Vidare skall K3 tillämpas av alla större företag på ett räkenskapsår som påbörjas efter den 31 

december 2013. Ett mindre företag som är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening kan 

välja att tillämpa K2, det förenklade regelverket. Ett mindre företag får alltid byta från K2-

regelverket till K3. Om ett företag skall byta från K3 till K2 krävs dock vissa förutsättningar 

(ibid). I följande avsnitt presenteras regelverken K2 och K3 mer ingående. 

3.6.1 K2 

K2 är ett så kallat regelbaserat redovisningsregelverk. När det gäller utformningen av 

årsredovisningen är den relativt enkel att tillämpa. Regelverket har mer karaktär av en ”mall” 

för hur årsredovisningen skall se ut och dessutom krävs det mindre tilläggsupplysningar, än 

vad K3-regelverket kräver (PWC, 2012). 

Det här regelverket är en samlad vägledning för företag som enligt definition är ett mindre 

företag. Företaget kan välja att upprätta sin årsredovisning enligt K2 och om företaget väljer 

att tillämpa regelverket så skall det tillämpas i sin helhet, företaget får alltså inte bara använda 

de delarna av regelverket dem anser är bra och sedan välja bort andra delar. Regelverket eller 

”vägledningen” innehåller lagregler, BFNs allmänna råd (BFNAR 2008:1) och kommentarer 

samt exempel. Alla regler som krävs för att uppfylla ÅRLs krav finns med i regelverket (FAR 

Akademi, 2013). 

 nligt   stemann och   stemann (2010) definieras principer och regelverk ungefär på 

samma sätt som i juridisk litteratur. Detta innebär att enligt god redovisningssed skall 

företaget följa principer och regelverk, sedan förlitar företaget resterande del på att revisorn 

skall göra bedömningar utifrån goda avseenden. 

Alexander och Jermakowicz (2006) belyser regelbaserade regelverk som en form av ”recept 

koncept” för utformningen av finansiella rapporteringar. Detta innebär att det finns ett 

ramverk som skall följas, vilket innebär att flexibiliteten av regelbaserade regelverk i princip 

begränsas. 
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3.6.2 K3 

Till skillnad från det regelbaserade regelverket K2 så är K3 ett principbaserat regelverk. 

IASB’s ordförande Tweedie (2007) anser att principbaserade regelverk till stor del är 

generella. Tweedie (2007) anser därför att det krävs professionella bedömningar vid 

upprätthållandet av finansiell rapportering vid denna principbaserade variant. Vidare 

konstaterar Tweedie (2007) att principbaserade regelverk är mindre tydligt utformade än ett 

regelbaserat, vilket därmed är grunden för att det principbaserade regelverket kräver en högre 

grad av professionell bedömning. Detta bekräftar även den amerikanska kommittén för 

redovisning då de menar att principbaserade regelverk är mer krävande än ett regelbaserat 

(AAA FASC, 2003). 

K3 är framtaget som en vägledning med normgivning som skall tillämpas när årsredovisning 

och koncernredovisning skall upprättas. Precis som K2 är K3 framtaget inom den ram som 

krävs av ÅRL. K3 skall även tillämpas i sin helhet, men eftersom det är principbaserat kan det 

finnas otillräcklig vägledning. Det är främst då de principer och begrepp som tas upp i kapitel 

2 i BFNAR 2012:1 skall tillämpas. I vissa fall kan en regel avvika från de principer som tas 

upp där. Vilket ytterligare betonar betydelsen av att K3 grundläggande är ett principbaserat 

regelverk. K3 har, precis som K2, en struktur med lagtext, kommentarer och exempel i 

anslutning till punkterna i det allmänna rådet. För övrigt anses K3 vara huvudregelverket för 

hur årsredovisning och koncernredovisning skall upprättas (FAR Akademi, 2013). 
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4. EMPIRI 

Den insamlade empirin från bankerna presenteras i det här kapitlet. Informationen är 

uppdelad i ett eget stycke för varje bank för att underlätta läsningen. Innan varje stycke 

presteras en underliggande fråga till den följande texten. I slutet av vardera bank presenteras 

en sammanfattning av intervjuerna i form av de upptäckter som vi har gjort under 

intervjuerna. 

4.1 Underfrågor 

Eftersom forskningsfrågan är komplex samt bred i sin utformning har vi valt att dela upp 

huvudforskningsfrågan till två mindre underliggande frågor. Underfrågorna har ett fokus på 

bankernas kreditbedömningsprocess utifrån 5C-modellen, CAMPARI-modellen och Scoring. 

Respondenterna har ställts inför att besvara dessa frågor på ett indirekt sätt, om de inte redan 

var bekanta med denna referensram. Frågeställningarna kan läsas i avsnitt 1.4 

problemformulering. 

4.2 Intervju - Försäljningschef, Länsförsäkringar Bank (A) 

På företagssidan har Länsförsäkringar Bank funnits i fyra år och är således unga och nya på 

marknaden. Vår respondent på Länsförsäkringar Bank, Mats Wählby, har arbetat där i fyra år 

och är försäljningschef när det gäller företagskunder och lantbrukskunder. Detta omfattar 

långivning till både etablerade och nystartade företag. Innan han kom till Länsförsäkringar 

Bank arbetade han på Swedbank och där var han företagschef och kreditchef under många år. 

 Underliggande fråga: Har ni en grundläggande 

kreditbedömningsprocess/modell som ni följer när ni skall ta beslut om 

företaget får ta lån hos er? 

Länsförsäkringar Bank arbetar efter en modell när de gör kreditbedömningar. Wählby menar 

att det inte är någon rent teoretiskt känd modell men att det ändå är vissa generella steg de går 

igenom när de bedömer företag. När de gör en kreditbedömning har de ett systemstöd 

kombinerat med rådgivare. Hur de arbetar beror till viss del på vad för slags kund det är som 

de skall göra en kreditbedömning på. Är det ett nystartat företag så finns det inte så mycket 

historisk fakta att gå på, då handlar det mycket om att bedöma själva kunden. Om det är ett 

företag som har funnits länge så kan det finnas hur mycket historisk fakta som helst att titta 

på. Om företaget som vill ha krediter redan är en befintlig kund i banken gör det också 

processen lättare. Eftersom det då finns mer historiskt material att gå på och göra en 

bedömning utifrån. En genomgång av det historiska materialet är alltså steg ett, nästa steg är 

en form av bedömning av informationen som finns och då är processen igång. Efter detta görs 

en bedömning över sannolikheten för att kunden får problem inom den närmsta tiden med 

hjälp av Scoring, eller riskklass som Länsförsäkringar Bank kallar det.  
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Deras Scoring består av en modell med sju olika riskklasser och är en bedömning av 

risktagandet banken tar i företaget, om dem väljer att låna ut krediter. Länsförsäkringar Banks 

metod så här långt går alltså ut på att titta på historisk fakta och sedan göra en bedömning om 

framtiden, vilket är det intressanta. 

Nästa steg är att få in rådgivaren i bedömningen. I den fasen är det rådgivarens roll att 

beskriva det underlag som finns på ett förståeligt sätt för dem som tar besluten. Det är också i 

den här fasen som banken försöker få en bild av vad kunden skall göra med krediterna, om de 

skall göra en investering eller kanske försöka slå sig in på en ny marknad och så vidare. 

Oavsett vad det är så vill Länsförsäkringar Bank se vad kunden har för underlag och om de 

har någon plan, budget eller kalkyl för det dem har tänkt göra med krediterna. Det är ungefär i 

det här stadiet som ett beslut om banken skall gå vidare med kunden brukar tas. Detta är en 

standardiserad process och de flesta kreditbedömningar brukar se ut på det här sättet hos 

Länsförsäkringar Bank. 

Sammanfattningsvis tar Länsförsökringar Bank historisk bakgrund och får en klassificering på 

företaget, sedan matar dem in olika bokslut och prognoser i systemstödet. Avslutningsvis 

kommer rådgivaren in och beskriver det dem har kommit fram till för beslutstagarna och 

ungefär där tas ett beslut. 

 Underliggande fråga: Kräver ni någon form av säkerhet från företaget 

vid långivning samt är detta en primär faktor i 

kreditbedömningsprocessen? 

Länsförsäkringar Bank lämnar inte krediter där företaget inte har lämnat någon typ av 

säkerhet. Om de skulle göra det skulle detta göra att banken får en högre kapitalomkostnad 

och en större risk. Därför ställs det nu högre krav på säkerheter än vad som tidigare har gjorts, 

mycket tack vare bankkriser och krascher inom bankvärlden. I slutändan handlar det om att 

titta på företagets återbetalningsförmåga, men vettiga säkerheter måste ändå ingå i ett slags 

”återbetalningspaket” så att bankens risk inte blir för stor. För företag tittar banken ofta på 

balansräkningen och ser över vad det finns för säkerheter dem kan ta där, vad för tillgångar 

företaget har. 

 Underliggande fråga: I vilka avseenden har ett företags relation till er 

betydelse för utfallet av långivningen? 

Relationen mellan företagaren och banken är viktig för Länsförsäkringar Bank. Den 

finansiella biten är såklart viktig i en kreditbedömning men vad det är för typ av person som 

vill låna är också betydande i processen. Eftersom Länsförsäkringar Bank ofta arbetar med 

mindre företag blir själva företagaren viktig i sammanhanget och blir därför en nyckelperson. 

Den här delen av bedömningen är inte lätt att beskriva då det är väldigt subjektivt, menar 

Wählby. Men en personlig bedömning är alltså med i processen, vilket är det viktiga. 
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När det kommer till mindre företag, är det viktigt att företagaren har ett slags 

helikopterperspektiv på verksamheten och har koll på det mesta. Detta ger ett bra intryck och 

banken kan känna sig mer säker med kunden, vilket gör att banken kan ta risken att låna 

pengar till företaget. 

Företagets relation till banken är alltså med i Länsförsäkringar Banks arbetsmodell. Wählby 

poängterar att en ny kund, som Länsförsäkringar Bank inte har haft någon tidigare relation 

med, innebär en större risk. Olika beslutfattningsnivåer som omfattar en kreditkommitté 

kommer ofta in i kreditbedömningen. På Länsförsäkringar Bank är det ofta två tjänstemän 

som ansvarar för värdering av företag. Att ha två tjänstemän på detta innebär att det finns en 

kvalitetssäkring och dualitet i värderingen. På så sätt kommer rådgivarna inte i någon 

beroendeställning och tack vare detta kan de, till en bra kund, ha befogenhet att lämna ett 

större lån. 

Men relationen mellan bank och företag handlar inte bara om att företaget eller företagaren 

skall visa sin bästa sida. Länsförsäkringar Bank har en arbetssätt som bygger på att de 

systematiskt lägger in möten med kunden för att uppfylla kundens behov och önskemål. 

Relationen mellan kund och bank går alltså båda vägarna. 

 Underliggande fråga: Har de nya regelverken K2 och K3 påverkat 

utformningen av er bedömning av företaget? 

Oavsett vilket regelverk företaget tillämpar vill Länsförsäkringar Bank såklart ha 

årsredovisningen eller motsvarande presenterad för sig. Enligt Länsförsäkringar Banks egna 

regelverk finns det inget uttalat krav på vad för typ av rapportering som företagen måste 

presentera. Det viktiga är att det skall finnas väl dokumenterat underlag för bedömningen. 

Länsförsäkringar Banks kreditbedömning har ännu inte förändrats eller påverkats av de nya 

K-regelverken. Wählby poängterar att så länge företaget har fullständiga rapporter och goda 

underlag, till exempel genom redovisningskonsulter eller revisionsbyråer, så är det mycket 

lättare för banken att fortlöpa med processen att bedöma kreditvärdigheten. Om låntagaren 

(läs företaget) kommer med ofullständiga rapporter och inte har koll på sakerna så tappar 

banken helt förtroendet, vilket medför att de sannolikt inte kommer att få något lån. 

Länsförsäkringar Bank är mer intresserade av att titta på fullständiga rapporter och bokslut än 

att lägga för mycket tid åt att fundera över vilket regelverk rapporterna är tillämpade efter. 

Och eftersom Länsförsäkringar Bank segmenterar sig åt mindre företag så är det främst K2-

regelverket som de kommer i kontakt med. De har några företagskunder som tillämpar K3 

men det är ytterst få och processen är i princip densamma som för K2. 

Wählby menar också att det är svårt att säga hur K-regelverken kommer att påverka deras 

kreditbedömning i framtiden. Länsförsäkringars företagsbank är ung och de växer hela tiden. 

För tillfället har de en metod och process som fungerar, men med tiden kanske den förändras 

till följd av expandering eller andra omständigheter. 
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Hur de då kommer att ta sig an kunder kan också bero på vilka kunder de i framtiden kommer 

att segmenterar sig till. Större kunder som i en större utsträckning tillämpar K3-regelverket 

kan i framtiden förändra kreditbedömningen och den process Länsförsäkringar Bank går 

igenom för att riskbedöma företag. 

 Underliggande fråga: Vill ni styra åt en viss tillämpning eller önskar ni 

rapportering på basis av den löpande bokföringen? 

För Länsförsäkringar Bank är det en naturlig del att få rapportering på basis av den löpande 

bokföringen från sina företagskunder. Wählby poängterar vikten av att försöka titta framåt 

och förutspå framtiden. Men de vill ändå ha ett nuläge, vilket rapportering av den löpande 

bokföringen utgör. 

Sammanfattning (A) 

A1/ Länsförsäkringar Bank tillämpar Scoring som ett sätt att klassificera kundens risknivå 

samt risktagandet från bankens sida. 

A2/ Historiskt underlag från företaget är ett sätt för banken att göra en prognos om hur det 

ekonomiska utfallet kommer att se ut för företaget de närmaste åren. 

A3/ Låntagarens syfte med lånet är något som Länsförsäkringar Bank värdesätter högt samt 

en faktor som kan vara avgörande om företaget kommer kunna få krediterna beviljade eller 

inte. 

A4/ Säkerhet har numera blivit en viktig faktor från finansiärernas sida på grund av 

bankkrascher och bankkriser. Banken beviljar inte krediter utan säkerhet, detta för att 

säkerhetsställa återbetalningsförmågan hos kunden. 

A5/ Bedömningen av låntagarens karaktär är subjektiv, men trots det är karaktären en mycket 

viktig faktor i kreditgivningsprocessen. 

A6/ Länsförsäkringar Bank kräver inte någon tillämpning av respektive regelverk (K2 och 

K3). Oavsett vilket regelverk låntagaren tillämpar inom företaget är finansiell rapportering ett 

krav för låntagaren att presentera som underlag för banken.  

A7/ Som det ser ut idag har banken inte påverkats av de nya regelverken K2 och K3. 

Förtroendet för låntagaren hänger på hur fullständiga underlag företaget presenterar för 

banken.  

A8/ För Länsförsäkringar Bank är det en naturlig del att få rapportering på basis av den 

löpande bokföringen. Respondenten stärker detta påstående med att poängtera att vikten 

ligger i att kunna ge banken tillräckligt med underlag för att göra prognoser och sedan jämföra 

detta med det ekonomiska utfallet. 
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4.3 Intervju - Kreditbevakningsansvarig, Danske Bank (B) 

Respondent på Danske Bank är Mats Lundgren. Han är ansvarig för kreditbevakningen på 

företagssidan i Sverige, Stockholm. Det innebär att han sitter i den centrala kreditavdelningen 

och arbetar med att kontrollera och övervaka deras interna regelverk. De externa regelverk 

som påverkar Danske Bank ur ett kreditgivningsperspektiv övervakas även i den centrala 

kreditavdelningen. Lundgren har arbetat på Danske Bank i 30 år, vilket gör att han är erfaren 

och har mycket kunskap om kreditgivning. 

 Underliggande fråga: Har ni en grundläggande 

kreditbedömningsprocess/modell som ni följer när ni skall ta beslut om 

företaget får ta lån hos er? 

Från början utgår Danske Bank ifrån vad deras kund eller blivande kund har. Det är då 

kreditbedömningen börjar, när den kreditansvarige möter kunden och dem börjar diskutera 

behovet av krediten på ett eller annat sätt. Det handlar oftast om krediter till investeringar och 

finansieringar, men det kan också vara ett behov av rörelsekapital. 

Processen börjar då med att den kundansvarige påbörjar en diskussion med företaget och 

samlar material och underlag för att överhuvudtaget kunna fatta ett beslut om kreditgivningen. 

Underlaget består av reviderade bokslut och periodrapporter, aktuella balans- och 

resultatrapporter samt budgetsiffror. Ofta förekommer någon form av investeringsbedömning 

om de står inför en stor investering. Företaget måste också bedöma hur detta kommer att 

påverka deras balans- och resultaträkning samt hur deras behov av likvider kommer att se ut i 

framtiden.  

Kunden tar oftast hjälp av sin revisor i de här frågorna. Det beror naturligtvis också på vilken 

storlek kunden har och vilken kunskap de själva har inom företaget. Dock är en revisor ofta 

involverad på ett eller annat sätt om det handlar om mindre företag. 

Sedan startar själva utvärderingen av det här underlaget och det normala är att den 

kundansvarige sammanfattar detta i en kreditansökan i skriftlig form. Kundansvarige räknar, 

gör bedömningar och analyser av olika slag. Sedan tas ett beslut baserat på detta underlag och 

då används oftast beslutsfattare som inte har varit med i processen. På så sätt har Danske 

Bank någon som inte har varit inblandad tidigare att diskutera och kontrollera frågorna med. 

 Underliggande fråga: I vilka avseenden har ett företags relation till er 

betydelse för utfallet av långivningen? 

Danske Bank har även med ett inslag av ”mjukare” parametrar i sin bedömning. Det kan vara 

en bedömning av kunskap och erfarenhet hos företagsledningen. Dessutom har Danske Bank 

med en typ av affärsriskbedömning, vilket innebär att de tittar på kundens konkurrenter och 

andra marknadsrelaterade områden. 
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Historian mellan Danske Bank och kunden är också viktig i sammanhanget. En kund som de 

känner igen och har arbetat med under en längre tid känner de sig trygga med i sin 

bedömningsprocess. Eftersom de vet vad kunden klarar av och vad kunden har presterat förut. 

Men bedömningen av återbetalningsförmåga gör Danske Bank utifrån rent finansiella 

analyser. Det är det absolut grundläggande för Danske Bank, att de säkerställer att kunden kan 

betala tillbaka krediten. Nästa bedömning de har är att se vilken säkerhet de har till krediten, 

men det är alltid steg nummer två. 

 Underliggande fråga: Kräver ni någon form av säkerhet från företaget 

vid långivning samt är detta en primär faktor i 

kreditbedömningsprocessen? 

När Danske Bank skall ge lån använder de olika säkerheter i företaget för att säkerställa att de 

kan få tillbaka det utlånade kapitalet. I ett vanligt företag tittar de i balansräkningen och ser 

över vilka säkerheter som är möjliga att ta. Ofta kan det vara en fastighet men det förekommer 

också mer rörliga säkerheter som företagsinteckningar. Dessa kan vara i form av 

kundfordringar, varulager samt maskiner och inventarier. Men bara för att företaget kan visa 

upp bra säkerheter är det inte säkert att de kan få ett lån. Betalningsförmågan är också viktig 

och detta är något som Danske Bank säkerställer innan den här fasen i processen. Efter det är 

gjort börjar arbetet med att säkerställa krediten med eventuella panter och säkerheter i 

företaget. 

Om det skulle vara så att företaget inte har några egna säkerheter att ge är ett alternativ att ta 

säkerheter från ägaren på ett eller annat sätt. På så sätt kan Danske Bank genomföra en 

kreditgivning med säkerheter till nystartade företag som än så länge inte innehar några ”egna” 

säkerheter att ge. 

 Underliggande fråga: Har de nya regelverken K2 och K3 påverkat 

utformningen av er bedömning av företaget? 

För Danske Bank har de nya regelverken ännu inte påverkat deras kreditbedömning och hur 

de ser på företag. Lundgren är relativt säker på att de kommer att fortsätta säkerhetsställa 

återbetalningsförmågan hos företagen och fortsätta göra deras företagsanalys på ungefär 

samma sätt i framtiden. Det kan dock vara så att om företaget tillämpar K2, som är det mindre 

regelverket, kan Danske Bank behöva ställa kompletterande frågor till företaget eller 

företagets revisor om deras redovisning inte anses vara tillräckligt som underlag. Detta är 

dock något som Danske Bank redan gör idag och Lundgren ser inte att det dramatiskt kommer 

att förändra deras process på grund av de nya regelverken. Lundgren menar dock att det är 

svårt att säga med full säkerhet att det inte kommer att ha någon påverkan eftersom 

regelverken är så pass nya. 
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 Underliggande fråga: Lägger ni stor vikt vid företagets syfte med lånet i 

bedömningen? 

En del av bedömningen för Danske Bank är att se över syftet med lånet från företagets sida. 

De analyserar vad de skall använda krediterna till och om det exempelvis är en investering 

analyserar de hur detta kommer att påverka företaget, både resultat- och balansmässigt. Om 

det skulle vara en rörelsefinansiering måste företaget göra en analys av behovet innan Danske 

Bank går in och lånar ut pengar. Syftet med lånet är alltså viktigt i sammanhanget. 

 Underliggande fråga: Vill ni styra åt en viss tillämpning eller önskar ni 

rapportering på basis av den löpande bokföringen? 

Beroende på vad för kund det handlar om vill Danske Bank ha rapportering på basis av den 

löpande bokföringen. Om det till exempel handlar om fastighetsbolag som bara har fastigheter 

som de vet är i bra lägen så händer inte så mycket mellan kvartalen, då krävs oftast bara 

rapportering i form av det reviderade bokslutet. Om det däremot är företag som befinner sig i 

en utvecklingsfas eller i stora säsongsvariationer, där Danske Bank till exempel har 

företagsinteckningar som säkerhet, har de ett större behov av att följa den löpande 

bokföringen mer noga. Då kräver Danske Bank också in balans- och resultatrapporterna mer 

frekvent, ofta per kvartal. Detta gör Danske Bank för att se hur det går för företaget men 

också för att titta på hur deras säkerheter utvecklar sig. 

Sammanfattning (B) 

B1/ Danske Bank använder underlag i form av reviderade bokslut, balans- och 

resultatrapporter samt budgetanalyser i kreditbedömningsprocessens första fas. 

Investeringsbedömningar förekommer också om de står inför en stor investering. 

B2/ I Danske Banks bedömning finns även parametrar som är lite ”mjukare”. Det handlar om 

kunskapen och erfarenheten som finns i företaget som ansöker om krediter. Även relationen 

mellan banken och företaget finns med i den här bedömningen. 

B3/ För att hitta säkerheter hos företaget tittar Danske Bank främst i företagets balansräkning. 

Säkerheter kan till exempel vara fastigheter eller företagsinteckningar i form av 

kundfordringar och varulager. 

B4/ För Danske Bank har kreditbedömningen inte förändrats nämnvärt på grund av K2 och 

K3. Det viktiga för Danske Bank är att ha tillräckligt bra underlag för att säkerställa 

återbetalningsförmågan hos företagen. 

B5/ Rapportering på basis av den löpande bokföringen är viktig för Danske Bank. Men 

beroende på vad för företag det handlar om kan omfattningen och frekvensen i rapporteringen 

variera.  
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5. ANALYS 

I det här kapitlet kommer empirin att analyseras med hjälp av referensramen. I varje stycke 

kommer först sammanfattningarna från respektive respondent att presenteras och sedan följer 

en analys med koppling till referensramen. 

5.1 Länsförsäkringar Bank 

I följande avsnitt är utgångspunkten för relationen mellan företag och bank ett 

intressentperspektiv där banken har en roll som kreditgivare. Kreditgivaren är en av de åtta 

intressenterna som tas upp i intressentmodellen (Johansson et al, 2010) i referensramen. 

5.1.1 Scoring 

De första upptäckterna från sammanfattningen (A1-A2) som presenteras i empirin är 

följande: 

 A1/ Länsförsäkringar Bank tillämpar Scoring som ett sätt att klassificera kundens 

risknivå samt risktagandet från bankens sida. 
 

 A2/ Historiskt underlag från företaget är ett sätt för banken att göra en prognos om hur 

det ekonomiska utfallet kommer att se ut för företaget de närmaste åren. 

Scoring är en förekommande metodik som används i kreditbranschen. Banken använder 

metoden för att mäta risktagandet banken tar i kreditsökaren med hjälp av all tillgänglig 

information som kreditsökaren presenterar. Det vill säga att kreditsökaren presenterar 

historiskt underlag för att kreditgivaren skall kunna få en bild av hur det ekonomiska utfallet 

kommer att se ut för företaget. Metoden resulterar i ett numerisk värde som även kallas för 

Scoring (Kredithantering, 2008).  

Om vi jämför Scoring med andra automatiska beviljningssystem som till exempel 

kreditmallar så är fördelen med Scoring att den rangordnar de kreditsökande efter risken de 

utgör för banken. Vidare har metoden en hög precision vilket gör det allt mer motiverande att 

använda sig av Scoring som metod (Sigbladh och Wilow, 2008). 

5.1.2 CAMPARI-modellen och 5C-modellen 

Vidare följer upptäckterna från sammanfattningen (A3-A4-A5) som presenteras i kapitel 4 för 

Länsförsäkringar Bank: 

 A3/ Låntagarens syfte med är lånet något som Länsförsäkringar Bank värdesätter högt 

samt en faktor som kan vara avgörande om företaget kommer kunna få krediterna 

beviljade eller inte. 

 A4/ Säkerhet har numera blivit en viktig faktor från finansiärernas sida på grund av 

bankkrascher och bankkriser. Banken beviljar inte krediter utan säkerhet, detta för att 

säkerhetsställa återbetalningsförmågan hos kunden. 
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 A5/ Bedömningen av låntagarens karaktär är subjektiv, men trots det är karaktären en 

mycket viktig faktor i kreditgivningsprocessen. 

CAMPARI-modellen presenterar bedömning av syftet med finaniseringen som en faktor i 

kreditbedömningsprocessen. Metoden för kreditbedömning är beroende av subjektiva 

bedömningar utförda av experter inom området. Analysen skall omfatta bedömning av 

finansieringsrisken utifrån egen kunskap och förmåga (Zhu & Wang, 2008).  

Företagets plan och ändamål med investeringen är en avgörande faktor för Länsförsäkringar 

Bank. Vissa investeringar omfattar högre risk än andra, därmed är det en viktig punkt för den 

kreditsökande att presentera en tydlig plan för hur kapitalet skall investeras i verksamheten 

(Abbadi & Abu Karsh, 2013). 

Länsförsäkringar bank värdesätter punkt A3 högt i och med att det kan vara en avgörande 

faktor om kreditsökaren skall få ett lån beviljat eller inte. I kreditbedömningsprocessen ingår 

bedömning av investeringens plan och ändamål som utgör en del av risken i investeringen. 

Detta innebär att banken värdesätter investeringens ändamål och sannolikheten för om 

investeringen kommer att återbetalas (ibid).  

Respondenten på Länsförsäkringar Bank menar att på grund av historiska krascher har 

säkerheter numera blivit en viktig faktor vid kreditgivning (A4). Detta stöds av 

kreditbedömningsmetodiken 5C-modellen (Moti et al, 2012) samt CAMPARI-modellen (Zhu 

& Wang, 2008). 5C-modellen presenterar säkerhet som en försiktighetsåtgärd och som en 

riskminskning i investeringar (Moti et al, 2012).  

Länsförsäkringar Bank anser att låntagarens karaktär är subjektiv och en viktig faktor i 

kreditbedömningen i och med att banken intar en risk i företagarens förmåga att bedriva 

verksamheten (A5). 5C-modellen innehar kreditsökarens karaktär som en faktor i 

kreditbedömningsprocessen (ibid). 5C-modellens beskrivning av kreditsökarens karaktär 

stämmer därför överrens med Länsförsäkringar Banks verklighet. 

Företagets relation till banken är viktig eftersom banken är externa finansiärer (Bennet, 2003). 

Enligt Länsförsäkringar Bank (A5) är karaktär en viktig faktor och en del av trovärdigheten 

som banken förhåller till sin kund. Relationen mellan kund och bank är därför en parameter 

som har en stor påverkan på beslutstagandet, vilket stärker referensramen. 

5.1.3 Svensk regleringspåverkan – K-projektet 

Sammanfattningarna (A6-A7-A8) för Länsförsäkringar Bank presenteras nedan: 

 A6/ Länsförsäkringar Bank kräver inte någon tillämpning av respektive regelverk (K2 

och K3). Oavsett vilket regelverk låntagaren tillämpar inom företaget är finansiell 

rapportering ett krav för låntagaren att presentera som underlag för banken.  
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 A7/ Som det ser ut idag har banken inte påverkats av de nya regelverken K2 och K3. 

Förtroendet för låntagaren hänger på hur fullständiga underlag företaget presenterar 

för banken. 
 
 

 A8/ För Länsförsäkringar Bank är det en naturlig del att få rapportering på basis av 

den löpande bokföringen. Respondenten stärker detta påstående med att poängtera att 

vikten ligger i att kunna ge banken tillräckligt med underlag för att göra prognoser och 

sedan jämföra detta med det ekonomiska utfallet. 

Enligt respondenten på Länsförsäkringar Bank (A6, A7, A8) har banken ännu inte påverkats 

av införandet av K2- och K3-regelverken. Det vill säga att bankerna kommer fortsättningsvis 

att göra sina analyser som tidigare och att dessa regelverk inte påverkat bankernas uppfattning 

om hur de bedömer företag. Regelverken har i syfte att ge en rättvisande bild av företaget 

(Grönlund, Tagesson & Öhman, 2013) och Länsförsäkringar Bank anser att de fortfarande får 

det. 

5.2 Danske Bank 

Precis som för Länsförsäkringar Bank har följande avsnitt en utgångspunkt för relationen 

mellan företag och bank där banken har en roll som kreditgivare baserat på intressentmodellen 

(Johansson et al, 2010). 

5.2.1 Scoring 

Analys av upptäckt från sammanfattningen (B1) för Danske Bank som berör Scoring, 

presenteras nedan:  

 B1/ Danske Bank använder underlag i form av reviderade bokslut, balans- och 

resultatrapporter samt budgetanalyser i kreditbedömningsprocessens första fas. 

Investeringsbedömningar förekommer också om de står inför en stor investering. 

Upptäckten som presenteras (B1) visar att Danske Banks metodik för riskbedömning utgår 

från finansiellt rapporteringsunderlag i första hand. Detta stöds av metodiken Scoring 

(Kredithantering, 2008) som även har sin utgångspunkt i att klassificera kreditsökaren ur 

historiskt underlag för att kunna analysera samt bedöma betalningsbeteendet för 

kreditsökaren. 

5.2.2 CAMPARI-modellen och 5C-modellen 

Följande upptäckter från sammanfattningen berör CAMPARI-modellen och 5C-modellen: 

 B2/ I Danske Banks bedömning finns även parametrar som är lite ”mjukare”. Det 

handlar om kunskapen och erfarenheten som finns i företaget som ansöker om 

krediter. Även relationen mellan banken och företaget finns med i den här 

bedömningen. 
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 B3/ För att hitta säkerheter hos företaget tittar Danske Bank främst i företagets 

balansräkning. Säkerheter kan till exempel vara fastigheter eller företagsinteckningar i 

form av kundfordringar och varulager. 

I både CAMPARI-modellen (Abbadi & Abu Karsh, 2013) och 5C-modellen (Moti et al, 2012) 

finns en parameter som behandlar företagets och företagsledningens karaktär. Den handlar 

främst om att långivaren måste göra en subjektiv bedömning av låntagaren. Vilket Danske 

Bank beskriver som bedömningar som är lite ”mjukare”, vilket framkommer i upptäckt B2. 

Enligt upptäckt B3 använder sig Danske Bank av företagets balansräkning för att hitta 

lämpliga säkerheter i företaget. I 5C-modellen (Moti et al, 2012) tas säkerheter upp som en 

försiktighetsåtgärd vid en långivning. Syftet med att ta en säkerhet är att återfå det utlånade 

beloppet om företaget skulle få problem.  

I CAMPARI-modellen (Zhu & Wang, 2008) finns en liknande aspekt som benämns 

försäkring. Den tar upp den försäkring kunden har till banken om en nedgång av företaget 

skulle inträffa. 

5.2.3 Svensk regleringspåverkan – K-projektet 

De sista upptäckterna från sammanfattningen (B4-B5) presenteras nedan: 

B4/ För Danske Bank har kreditbedömningen inte förändrats nämnvärt på grund av K2 och 

K3. Det viktiga för Danske Bank är att ha tillräckligt bra underlag för att säkerställa 

återbetalningsförmågan hos företagen. 

B5/ Rapportering på basis av den löpande bokföringen är viktig för Danske Bank. Men 

beroende på vad för företag det handlar om kan omfattningen och frekvensen i rapporteringen 

variera. 

Enligt upptäckt B4 har Danske Banks kreditbedömningsprocess inte förändrats efter 

införandet av de nya K2- och K3-regelverken. I och med 2014 infördes de nya regelverken 

(FAR Akademi, 2013), vilket innebär att regelverken är väldigt nya. Därför anser Danske 

Bank att det ännu är för tidigt för att upptäcka avvikelser i regelverken. Upptäckten 

poängterar också att det för Danske Bank är viktigt att få tillräckligt bra underlag för att 

säkerställa återbetalningsförmågan och kunna göra en bra bedömning, oavsett vilket regelverk 

företaget redovisar efter. 

Som framgår av upptäckt B5 är rapportering på basis av den löpande bokföringen viktig för 

Danske Bank. Detta har inte förändrats på grund av K2 och K3. Vad för typ av kund det är 

avgör dock hur omfattande och frekvent den löpande rapporteringen behöver vara. 
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

I det här avslutande kapitlet kommer slutsatser att presenteras samt en diskussion att hållas. 

Frågeställningarna från kapitel 1.4 upprepas och i det efterföljande stycket presenteras 

svaret på frågan. Slutsatserna presenteras enskilt för varje bank och sedan följer en 

diskussion. Kapitlet avslutas med rekommendationer för vidare forskning. 

6.1 Länsförsäkringar Bank 

 Hur ser bankernas kreditbedömning för små och medelstora företag ut och hur 

kommer den att förändras i och med införandet av de nya regelverken K2 och K3? 

Länsförsäkringar Bank har en kreditbedömning som består av ett systemstöd kombinerat med 

en eller flera rådgivare. Metoden varierar till viss del beroende på vilken typ av kund de ska 

utföra en kreditbedömning på. Detta är också beroende på vilken historisk fakta banken har 

om kunden. Är det ett nystartat företag handlar det mycket om att bedöma kundens karaktär. 

Om det är ett väletablerat företag bedömer och utvärderar banken till stor del historisk fakta 

om kunden. Efter detta görs en klassificering av företag genom en riskklassbedömning även 

kallad för Scoring. Efter detta förs informationen in i ett systemstöd och avslutningsvis 

kommer rådgivaren in i bedömningen för att få en objektiv syn på företaget. Rådgivaren 

beskriver för beslutstagarna vad dem har kommit fram till och sedan tas ett beslut om 

kreditgivning. 

För Länsförsäkringar Bank har de nya regelverken K2 och K3 ännu inte påverkat deras 

kreditbedömning nämnvärt. Det är i nuläget svårt att avgöra hur regelverken kommer att 

påverka deras kreditbedömning i framtiden. Det beror inte bara på regelverken i sig, utan 

också i vilken omfattning Länsförsäkringar Bank expanderar och på så sätt kommer i mer 

kontakt med regelverken, framförallt K3, i en större utsträckning än vad dem gör nu. 

 Hur resonerar banker vid kreditbedömning när företag redovisar enligt K2 och K3? 

Det viktiga för Länsförsäkringar Bank är att företagets rapporteringar är fullständiga och 

därför kan vara ett bra underlag för bedömning. Sedan värdesätter Länsförsäkringar Bank 

andra påverkande parametrar som företagets karaktär, bakgrund och säkerhet.  

 Vill bankerna styra åt en viss tillämpning eller önskar de rapportering på basis av den 

löpande bokföringen? 

Länsförsäkringar Bank vill ha en rapportering på basis av den löpande bokföringen för att 

kunna se ett nuläge för företaget. Årsredovisningar utgör tiden som varit, medan löpande 

bokföring alltså utgör ett nuläge. Detta är också beroende på vad det är för företag som är 

kund. Till exempel kräver Länsförsäkringar Bank inte rapportering i samma utsträckning av 

ett fastighetsbolag som innehar affärshändelsen i mindre utsträckning än ett produktionsbolag. 
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6.2 Danske Bank 

 Hur ser bankernas kreditbedömning för små och medelstora företag ut och hur 

kommer den att förändras i och med införandet av de nya regelverken K2 och K3? 

Första steget i Danske Banks kreditbedömning är att utgå ifrån kundens behov av 

finansieringen. Det handlar oftast om krediter till investeringar och finansieringar men kan 

även vara behov av rörelsekapital. Den kundansvarige påbörjar en diskussion med företaget 

och samlar information och underlag för kreditbedömningen. Underlaget består bland annat 

av reviderade bokslut, balans- och resultatrapporter samt budgetsiffror. En 

investeringsbedömning utförs om företaget står inför en stor investering. Nästa steg är en 

utvärdering av underlaget där den kundansvarige sammanfattar underlaget i en skriftlig 

kreditansökan. En bedömning av kreditansökan görs och sedan tas ett beslut. I 

beslutsprocessen används oftast beslutsfattare som inte tidigare har varit med i processen, 

detta för att få en objektiv syn på företaget.   

Precis som för Länsförsäkringar Bank har Danske Banks kreditbedömning inte förändrats 

nämnvärt på grund av införandet av de nya regelverken K2 och K3. Det innebär att metoderna 

för kreditbedömning är så pass säkra att de inte påverkats av regleringsförändringarna. 

Bankerna kommer fortfarande att göra sina analyser samt kräva kompletterande information 

om det uppkommer ett sådant behov. 

 Hur resonerar banker vid kreditbedömning när företag redovisar enligt K2 och K3? 

Danske Banks metod för kreditbedömning har ännu inte ändrats på grund av K2 och K3. 

Därför har deras resonemang kring företagens redovisning inte heller ändrats ännu. Danske 

Bank anser dock att det är för tidigt att dra några större slutsatser om detta då regelverken är 

nya. Deras sätt att bedöma företag kan komma att ändras när regelverken är mer etablerade. 

Det kan bara framtiden utvisa. 

 Vill bankerna styra åt en viss tillämpning eller önskar de rapportering på basis av den 

löpande bokföringen? 

Danske Bank har inte något föredraget regelverk eller tillämpning de vill styra åt. Det viktiga 

är att informationen de får består av tillräckligt bra underlag för att göra en bra 

kreditbedömning. Danske Bank vill dock ha rapportering på basis av den löpande 

bokföringen. Vilket gör att de löpande har underlag för att kunna säkerställa 

återbetalningsförmågan hos kunden. 

6.3 Diskussion 

I och med att regelverken K2 och K3 är så pass nyetablerade så anser vi i efterhand att det är 

ett tidigt skede att undersöka hur detta har påverkat finansiärers syn på ekonomisk 

verksamhet. Detta kan i framtiden ändras, genom att K3 är bredare i sin omfattning kan det 

vara både en fördel och nackdel för banken. För de företag som vill vara transparanta i sin 

redovisning är K3-regelverket rekommenderad, på grund av att det finns betydligt fler 
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tilläggupplysningar samt att redovisningen är bredare i sin upprättning. Genom att vara 

transparant med sin redovisning kan banker komma till att kräva mindre kompletterande 

information av företaget som söker krediter. På så sätt sparar banken tid och resurser. Enligt 

Länsförsäkringar Bank och Danske Bank förekommer det att banken har kontakt med 

kreditsökarens revisor för att ständigt kunna få nödvändig information inför kreditgivningen. 

Detta utförs för att göra ansökan fullständig, sedan varierar det från företag till företag hur 

mycket kompletterande information som är nödvändig för banken.  

Bankernas process för beslutsfattning i kreditbedömningen liknar varandra. Både Danske 

Bank och Länsförsäkringar Bank använder sig av en objektiv bedömare som inte har varit 

med i processen tidigare i kreditgivningen. Detta är en typ av kvalitetssäkring av 

kreditgivningen från bankernas sida.  

Eftersom K-regelverken är så pass nya har det varit svårt att hitta något mönster i hur 

kreditbedömningen har påverkats eller kommer att påverkas. Bankerna som deltog i 

undersökningen menar att de ännu inte har påvekats av regelförändringen. Men de är 

samtidigt inte helt säkra på att deras metod att bedöma företag inte kommer att påverkas när 

regelverken har blivit mer etablerade och när bankerna är mer bekanta med dessa. 

Vi tror dock inte att bankernas uppfattning om hur de ska utföra kreditbedömningar kommer 

att påverkas dramatiskt av de nya regelverken K2 och K3 i framtiden heller. Syftet med K2 

och K3 är att göra redovisningen enklare för företagen samt ge en rättvisande bild av 

verksamheten. Därför tror vi att om kreditbedömningen på något sätt kommer att påverkas, så 

kommer den att bli enklare att genomföra. 

6.4 Vidare forskning 

Det finns stora möjligheter till vidare forskning om regelverken K2 och K3. Ett förslag till 

vidare forskning är att analysera olika områden inom K-regelverken och jämföra med tidigare 

normgivning. Genom en sådan forskning kan avvikelser mellan regelverken framkomma och 

en ökad förståelse för K-regelverken kan då uppnås. 

Dessutom finns möjligheten att undersöka K-regelverkens påverkan på kreditbedömning från 

företagens perspektiv, istället för bankernas perspektiv. Det vill säga hur företag har påverkats 

eller kommer att påverkas i framtiden av de nya redovisningsregelverken.  
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I 

 

BILAGA A 

Intervjuguide, banker 

1. Kreditbedömningsprocessen 

 Har ni en grundläggande kreditbedömningsprocess/modell som ni följer när ni skall ta 

beslut om företaget får ta lån hos er? Hur ser den ut? 

 Vilket stadium är det mest avgörande/kritiska i en kreditbedömningsprocess? 

 Vad kan orsaken vara till att ett kritiskt stadium uppstår, i kreditgivningsprocessen? 

 Finns det någon önskvärd information som ni kräver av företaget? 

 Finns det några avvikelser/undantag som banken gör vid kreditgivning? 

 

2. Kriterier och påverkande faktorer vid bedömning 

 Vilka kriterier och påverkande faktorer är avgörande vid kreditbedömning? Hur ser 

det ut för er under processens gång? 

 Kräver ni någon form av säkerhet från företaget vid långivning samt är detta en primär 

faktor i kreditbedömningsprocessen? 

 Vilka primära faktorer har banken som utgångspunkt vid kreditbedömning? 

 

3. Bankens relation till företaget 

 I vilka avseenden har ett företags relation till er betydelse för utfallet av långivningen? 

 Är det viktigt med en bra relation till er för företaget och tvärtom? 

 Har er bedömning av företagaren som person påverkan på utfallet av långivningen? 

 

4. Svensk regleringspåverkan K2 & K3 

 Har de nya regelverken K2 och K3 påverkat utformningen av er bedömning av 

företaget? På vilket sätt? 

 

5. Förslag till föredraget regelverk, K2 eller K3 

 Vill ni styra åt en viss tillämpning eller önskar ni rapportering på basis av den löpande 

bokföringen? 

 Föredrar ni något av respektive regelverk mer än det andra? 

 Vad ser ni för skillnad i hur ni hanterar kreditbedömningen nu jämfört med tidigare 

regelverk, för t.ex. två-tre år sedan? 

 

6. Syfte/ändamål med finansieringen 

 Lägger ni stor vikt vid företagets syfte med lånet i bedömningen? 

 

 

 


