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Sammanfattning
Bakgrund och problemformulering: Det är ett problem för mindre-och medelstora företag
då redovisningsstandards som redovisningen upprättas enligt har varit onödigt komplicerad
utifrån de behov användarna har av redovisningen. Sveriges förenklingsarbete har bland annat
kännetecknats av förenklingar för de små-och medelstora företagen. Förenklingsarbetet
benämndes K-projektet vilket delvis har till syfte att tillgodose användarnas behov av
finansiella rapporter. K2 är det förenklade regelpaket som riktar sig till mindre företag såsom
mindre aktiebolag där banker är en av de primära användarna av deras finansiella rapporter.
Då K2 medför förenklingar, schabloniseringar och en mindre rapporteringsskyldighet får detta
konsekvenser för bankerna eftersom de efterfrågar mycket information vid en
kreditbedömning av ett företag för att fatta välgrundat beslut. Utifrån detta blev
problemformuleringen följande:



I vilken omfattning använder banker företags redovisningsinformation vid kreditgivning?
Hur anser bankerna att årsredovisningar upprättade enligt K2-regelverket täcker
informationsbehovet vid kreditgivning?

Syfte: Vi vill undersöka hur bankernas informationsbehov tillgodoses vid kreditbedömningen
utifrån finansiella rapporter upprättade enligt K2-regelverket. Studien syftar till att öka
förståelse och uppfattning för vad bankerna efterfrågar i den finansiella information som
företagen lämnar.
Metod: Syftet med studien var att öka förståelsen och uppfattningen om det valda ämnet. En
kvalitativ metod syftar till just att erhålla en djupare förståelse. En fallstudie innefattas av
komplexitet i det som undersöks, vilket vår studie kännetecknas av eftersom det är relativt få
företag som idag tillämpar K2 vid upprättande av redovisningsinformation, därav valdes en
fallstudie. Valet att intervjua banker skedde utifrån att de är en primär användare av
finansiella rapporter enligt K2.
Slutsats: Redovisningen är den primära källan som banker utgår ifrån i en kreditbedömning.
Redovisningen utgör dock aldrig ett tillräckligt beslutsunderlag för banken utan ytterligare
information inhämtas för att fatta ett välgrundat beslut. Bankens egen bedömning av företaget
som helhet innebär inhämtning av både hård- och mjuk data. Detta medför att oberoende av
vilket regelverk ett företag använder sig av gör banken alltid egna interna kreditbedömningar
av företagen. Att redovisningen skall kunna återspegla det verkliga värdet är en viktig
egenskap för banken. Då K2 kännetecknas av förenklingar, schablonlösningar och begränsade
valmöjligheter skapas sämre förutsättningar för detta.
Förslag till vidare forskning: Ett intressant regelverk att göra en liknande studie om är K3regelverket då detta är en valmöjlighet för mindre aktiebolag. Idag är det frivilligt att tillämpa
K2 vilket medför att få upprättar sin redovisning efter K2. En ny undersökning då regelverket
blivit obligatoriskt för mindre aktiebolag vore ett sätt att belysa bankens direkta uppfattning
om regelverket.
Nyckelord: Informationsasymmetri, K2, banker, kreditgivningsprocessen och
redovisningsinformation.
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Abstract
Background and problems: It has been an issue for small- and medium sized companies, as
accounting standards that they set up their accounts after having been unnecessarily
complicated in compared to the needs of the users of its financial statements. Sweden’s efforts
to simplify these accounting standards has among other things, been characterized by easing
the work for small- and medium size companies. These efforts were called K-projektet, whose
purpose partly has been to meet the needs of users of financial statements. K2 is the simplified
rule package aimed at smaller companies. Banks are one of the primary users of small
companies’ financial statements. K2 is characterized by simplifications, standardization and
less reporting obligation. Since banks are demanding a lot of information at a credit decision
of a company to make an informed decision, the questions where as follow



To what extant do banks use companies accounting information in credit decision?
How do financial statements prepared in K2 framework meet the needs of regarded
information in credit decisions?

Purpose: We examine how the information needs of banks´ are met at credit decisions based
on financial statements prepared in the K2 framework. The study aims to increase the
understanding and perception of what banks´ demand in the financial information provided by
the entities.
Method: In the purpose of this study, we wanted to increase the understanding and perception
of the chosen topic. A qualitative method aims to do just that, to obtain a deeper
understanding of banks´ information demand for credit. A case study includes a complexity of
the investigated object, which our study is characterized by because there are relatively few
companies that currently apply the K2 in the preparation of accounting information, hence a
case study was chosen. The choice to interview the banks was based on that they are the
primary users of financial statements in accordance to the K2-regulation.
Conclusion: In credit evaluation, accounting is the primary source of information for banks´.
Accounting is never a sufficient basis for credit decision for the bank. They have to obtain
further information to make an justified decision. The banks´ own assessment of the company
as a whole, are based on both hard and soft information which means that regardless of the
regulations a company is incorporated by, the banks own internal assessment if a company
will be able to repay the credit they will be granted. The most important quality for the bank is
that the financial statements are reflecting the fair value, but since K2 is characterized by
simplifications, standard solutions and limited choices it creates fewer opportunities for it.
Suggestions for further research: An interesting framework to conduct a similar study on, is
the K3-framework, since smaller entities may be able to also establish its own financial
statements for these regulations. Today is it voluntary to apply K2 this means that few today
have chosen to apply the rules. Establishing a new survey when regulations become
mandatory for small companies would be a way to highlight the banks´ direct perception of
the rules.
Key words: Information asymmetry, K2, banks´, the credit process and accounting
information.
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Förkortningar och begrepp
BFNAR

Bokföringsnämndens allmänna råd

BFL

Bokföringslagen

BFN

Bokföringsnämnden

EES

Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

EG

Europeiska Gemenskapen

EU

Europeiska Unionen

FAR SRS

Föreningen Auktoriserade Revisorer och Svenska Revisor
Samfundet. Är en branschorganisation som ger ut
redovisningsrekommendationer.

GAAP

Generally Accepted Accounting Principles

IAS

International Accounting Standards

IFRS

International Financial Reporting Standards

IFRS for SME

Det internationella regelverket för SME-företag.

IASB

International Accounting Standards Board

K-projektet

BFN har inom redovisningsområdet sedan början av 2000-talet
arbetat för att förenkla den svenska redovisningen. Projektet har gått i
linje med EU:s förenklingsarbete och främst innefattat förenklingar
för de icke-noterade företagen, men de börsnoterade företagen har
också innefattats av projektet. K-projektet består av fyra olika
regelverk

K1

Ett regelverk som tillämpas av företag vilka inte är skyldiga att
upprätta årsredovisning. Dessa är enskilda näringsidkare och
ideella föreningar som upprättar förenklat bokslut och
handelsbolag som ägs av fysiska personer där nettoomsättningen
understiger 3 miljoner kronor.

K2

Ett regelverk som tillämpas av mindre aktiebolag, enskilda
näringsidkare, ekonomiska föreningar och handelsbolag vilka
upprättar årsbokslut samt har en nettoomsättning som överstiger 3
miljoner kronor, innefattar även företag som upprättar
V

årsredovisning. Undantag härifrån är företag som är moderföretag i
större koncerner.

K3

Ett regelverk tänkt att utgöra det primära alternativet för företag
vilka avslutar räkenskapsåret med en årsredovisning. Dessa regler
skall tillämpas av större företag om det ej enligt EU´s förordning
är tvingande att tillämpa IAS/IFRS.

K4

Ett regelverk som skall tillämpas av företag vilka upprättar
koncernredovisning, dessa bolag skall upprätta sin redovisning
enligt IAS/IFRS.

PE

Private Entities, fram till 2008 gick begreppet under SME, dessa
är enligt IASB:
a) Har inte offentlig exponering
b) De har inte för avsikt att publicera finansiella rapporter till
externa användare i första hand.

PM

Promemoria

RR

Redovisningsrådet

SME

Small and Medium-sized Entities

SOU

Statens offentliga utredningar.

UC

Upplysningscentralen är ett företag som tillhandahåller
kreditupplysningar och beslutsunderlag för kreditbedömningar i
Sverige.

ÅRL

Årsredovisningslagen

Mindre företag
enligt BFN

Ett större företag är:
Företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är
upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande
marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller
Företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:
a) Medelantalet anställda har för vart och ett av de två senaste
räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
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b) Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av
de senaste två 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.
Ett mindre företag är ett företag som inte definieras som större.
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1 Inledning
I detta kapitel ges läsaren en övergripande bild och bakgrund om ämnet som undersöks. Hur
vi har identifierat problemet gällande bankers påverkan vid kreditbedömningen avseende
företag som upprättar sina finansiella rapporter enligt K2-regelverket, samt en
problemdiskussion.

1.1 Bakgrund
Sverige har sedan sitt inträde i EES 1995 rättat sig efter de direktiv som EU har upprättat och
som dess medlemsstater skall följa. EU´s arbete kring redovisning har huvudsakligen syftat
till att förbättra insynen och jämförbarheten mellan företagen samt att förbättra kvaliteten på
redovisningen, allt för att skapa en större harmonisering mellan de olika ländernas sätt att
upprätta sin redovisning.1
Det finns huvudsakligen två stycken bolagsdirektiv utfärdade av EU som har en central
betydelse för harmoniseringen inom redovisning; det fjärde direktivet och det sjunde
direktivet.
Det sjunde direktivet innebär att alla börsnoterade företag skall följa de internationella
redovisningsreglerna IAS/IFRS, vilka är menade att ange grunden för hur redovisningen skall
utformas för att öka jämförbarheten över tid i företags egen redovisning samt att kunna
jämföra med andra företags finansiella rapporter. Detta för att underlätta möjligheten till
jämförelse för externa intressenter globalt mellan företag och även underlätta för den
internationella handeln.2
Harmoniseringen riktar sig inte bara till börsnoterade företag. EU:s fjärde direktiv riktar sig
till de icke-noterade företagen där arbetet syftar till att minska omotiverad
rapporteringsskyldighet för företagen och att genom en lättare reglering också minska de
administrativa kostnaderna. 3
Redovisningsstandarders som icke-noterade företag tillämpar har varit komplicerade då de
utifrån ett historiskt perspektiv varit förenklingar av de börsnoterade bolagens
redovisningsregler.4
SME-företag är den engelska beteckningen av små- och medelstora företag och står för Small
and Mediumsized Entities. SME-företag utgör en betydande del i varje lands ekonomi och det
fjärde EU direktivet riktar sig till dessa företag. Det finns därmed även ett behov av en unik
finansiell rapportering speciellt utformad utifrån just små och medelstora företags behov.
1

Europeiska kommissionen
Eur-lex rådets sjunde direktiv
3
Eur-lex rådets fjärde direktiv
4
Pacter, 2009
2

1

Det har länge varit globalt erkänt att SME-företag kräver andra rapporteringsstandarder för att
tillfredsställa de externa användarnas behov av den finansiella informationen. Reglerare är
överens om att IAS/IFRS är för komplicerade, att affärshändelser är svåra att applicera i
praktiken och att de av denna anledning inte är passande avseende den finansiella
rapporteringen för SME. Frågan blir då vilka finansiella redovisningsstandarder som SME bör
tillämpa för att informationsbehovet hos alla användare skall bli tillfredsställt. 5
2007 släppte IASB ett förslag om en förenklad, fristående uppsättning av
redovisningsprinciper vilka riktade sig mot SME-företag.
Genom att eliminera icke relevant information i redovisningen för bolagen samt genom att
förenkla metoder för att mäta och ge upplysning skulle detta ge företagen en enklare standard
att redovisa efter. Förslaget byggde på IFRS och hade till syfte att skapa en förutsättning för
bättre jämförelse mellan alla bolag som väljer att tillämpa dessa globala
redovisningsstandarder för mindre bolag. IASB:s förslag för mindre företag hade till syfte att
öka harmoniseringen mellan mindre företag och göra det lättare för långivare att erhålla
information om företagets ekonomiska situation. Bättre förutsättningar för att jämföra
börsnoterade företag har funnits i Sverige sedan 2005, då det blev krav på att alla
börsnoterade företag ska tillämpa IFRS.6
BFN har som svenska statens expertorgan inom redovisningsområdet i uppdrag att främja
utvecklingen av god redovisningssed i företagens redovisning och har sedan i början av 2000-talet
arbetat för att förenkla den svenska redovisningen. BFN:s åtgärder har gått i linje med EU:s arbete
och har främst innefattat förenklingar för de icke-noterade företagen, men de börsnoterade
företagen har också innefattats av BFN:s arbete.7 Förenklingsarbetet kom att kallas K-projektet
och avser främst att göra det enklare för mindre svenska företag eftersom redovisningen i
Sverige ansetts vara alltför komplex för de mindre företagen, bland annat att det har krävts
onödigt stor kunskap för att tillämpa redovisningsreglerna.8

K-projektet består av fyra olika regelverk vilka benämns K1, K2, K3 och K4. Dessa utgör
fyra enskilda regelverk som innefattar fyra separata företagskategorier.9
Dessa K-regelverk syftar till att förenkla i förhållande till tidigare regelverk, då de funnits
samlade per redovisningsområde. Lösningen blev att istället ha färdiga regelpaket som
används vid upprättande av årsbokslut eller årsredovisning10
Avgörande för vilken kategori ett företag ingår i är beroende av företagets storlek och
associationsform.11
5

Sever, 2008.
Pacter, 2009
7
Bokföringsnämnden Årsredovisning. 2010. 2
8
Månsson och Ohlson, 2008
9
Broberg, 2009
10
Fars samlingsvolym. 1
6
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BFN definierar företagets storlek utifrån:




Medelantal anställda
Balansomslutning
Omsättning

K1-regelverket skall tillämpas av företag vilka inte är skyldiga att upprätta årsredovisning.
Dessa är små enskilda näringsidkare, ideella föreningar som upprättar förenklat årsbokslut
och handelsbolag som ägs av fysiska personer och där nettoomsättningen understiger 3
miljoner kronor.12
K2-regelverket skall tillämpas av enskilda firmor och handelsbolag vilka upprättar årsbokslut
samt har en nettoomsättning som överstiger 3 miljoner kronor. Undantag härifrån är företag
som är moderföretag i större koncerner. K2-regelverket innefattar även företag som upprättar
årsredovisning. Regelverket kommer att innehålla förenklingar för mindre företag, mindre
aktiebolag och ekonomiska föreningar. Detta regelverk kommer att vara frivilligt att tillämpa
samt vara ett mindre komplicerat alternativ i förhållande till K3-regelverket, vilket även är ett
alternativ för de mindre aktiebolagen.13
K3-regelverket utgör det primära alternativet för företag vilka avslutar räkenskapsåret med en
årsredovisning. Dessa regler skall tillämpas av större företag om det ej enligt EU:s förordning
är tvingande att tillämpa IAS/IFRS.14
K4-regelverket skall tillämpas av företag vilka upprättar koncernredovisning enligt
IAS/IFRS.15
Alla regelverken utformas av BFN. Dock bygger K4 helt på IFRS och K3 utifrån det
internationella regelverket för SME-företag, IFRS for SME16
Det är inte enbart företagen som påverkas av den reglering de tillämpar avseende sina
finansiella rapporter. Användarna av företagens finansiella rapporter och deras behov utgör
även en huvudsaklig del vid utformandet av dessa nya redovisningsstandarder. Detta då det är
viktigt att de finansiella rapporterna tillgodoser användarnas behov samt blir användbara även
genom att de utformas begripligt. De nya standarderna skall öka användarnas tillit till de
finansiella rapporterna, skapa ökad jämförelse mellan företag samtidigt som rapporterna skall
utformas tillräckligt begripligt för att möjliggöra att användarna ges en förståelse för
företagets finansiella ställning.17

11

Broberg, 2010
Ibid
13
ibid
14
Ibid
15
Ibid
16
ibid, 2010
17
Pacter, 2009
12

3

PE-företag definieras enligt IASB som företag vilka ej har för avsikt att publicera finansiella
rapporter till externa användare i första hand och som inte har offentlig exponering. PE står
för det engelska begreppet Private Entities och utgör därmed enligt svensk översättning
privata företag. Användarna av PE-företags finansiella rapporter utgör en mindre grupp än
större företags användare. Fler beslut fattas även utifrån större företags finansiella rapporter
där oftast aktieägarna har större betydelse och kräver mer information från de större
företagen. Besluten som fattas utifrån PE-företagens finansiella rapporter är i regel av mindre
omfattning och av annan art i förhållande till de större företagens finansiella rapporter. De
primära användargrupperna av större företags finansiella rapporter skiljer sig även åt i
förhållande till PE-företags användargrupper. De huvudsakliga användarna av PE-företagens
finansiella rapporter är ägare, anställda, chefer, långivare samt leverantörer.18 Hädanefter
kommer SME-företag att benämnas PE-företag vilket var den nya benämningen från och med
2008.

1.2 Problemdiskussion
Hittills har BFN:s arbete resulterat i att enskilda näringsidkare sedan 2007 haft möjligheten att
tillämpa K1:s regler vid upprättande av sitt årsbokslut.19 Även mindre aktiebolag har haft
möjligheten att upprätta 2009 års bokslut med hjälp av K2:s regelverk.20 Tanken är även att
större aktiebolag skall ha möjlighet att för år 2013 upprätta årsredovisning enligt K3.21 Alla
icke-noterade aktiebolag som upprättar årsredovisning skall enligt Bokföringsnämndens
huvudregel innefattas av K3-regelverket. Ett undantag är om ett aktiebolag definieras som ett
mindre bolag enligt ÅRL. Om det enligt ÅRL:s gränsvärden definieras som ett mindre
aktiebolag finns även möjligheten för bolaget att använda sig av K2-regelverket22.
Företagen, som idag innefattas av K2-regelverket, har banker som viktigaste intressent vilket
bekräftas av Nair och Rittenburgs studie där de valde att undersöka företag, revisorers och
bankers åsikter om att göra förenklingar i små och privata företags årsredovisningar. De kom
bland annat i denna undersökning fram till att banker och kreditgivare är den primära
användaren av dessa företags årsredovisningar. De kom även fram till att informationsbehovet
vid kreditbeslut inte skiljer sig beroende på om ett företag är större eller mindre. 23 Banker är
även en viktig användare då över hälften av alla PE-företag i Europa har banklån. Långivare
utgår från dessa företags finansiella rapporter då beslut avseende långivning, fastställande av
villkor samt räntan på lånen tas. 24
Bankernas kreditgivningsbeslut grundas även på företagets framtida intjäningsförmåga och
betalningsförmåga. Information avseende dessa förutsättningar inhämtas bland annat utifrån
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företagens årsredovisningar, periodrapporter, budgetar samt kreditupplysningar. Information
hämtas även från externa källor.25
Hirofumi menar också att banker grundar sina beslut avseende banklån till PE-företag utifrån
tre faktorer: en relationsfaktor, en säkerhets/garantifaktor samt utifrån finansiella
rapportfaktor. Studien visar att många banker lägger stor vikt avseende relationen mellan bank
och företaget. De förlitar sig därmed ej enbart på hårda data, som finansiella rapporter utan
lägger även mer vikt vid förtroenden och långa relationer.26
En av bankernas viktigaste underlag som ligger till grund för kreditgivningsbeslut är ett
företags finansiella rapporter. Den förenklade årsredovisningen som K2-regelverket innebär,
medför att informationen i finansiella rapporter upprättade enligt K2 minskas och
återspeglingen av ett företags räkenskaper begränsas. Det finns skillnader mellan K2regelverket och annan svensk normgivning vilka mindre och medelstora företag idag kan rätta
sig efter. Bland annat skiljer sig K2-regelverket gentemot ÅRL och FAR SRS avseende flera
balansposter. FAR SRS är beteckningen för Föreningen Auktoriserade Revisorer och Svenska
Revisor Samfundet. Det är en branschorganisation som ger ut redovisningsrekommendationer.
ÅRL är Årsredovisningslagens förkortning och innehåller svenska redovisningsnormer om
upprättande av årsredovisning. Detta kan få positiva konsekvenser gällande företag vilka
redovisar enligt K2-regelverket då nyckeltal som bland annat kassalikviditet och
balanslikviditet kan verka mer positiv.27
Utifrån de skillnader som uppkommer genom att redovisa enligt det förenklade regelverket
K2 istället för ett annat kan svårigheter uppstå för banker vid kreditbeslut då informationen
bankerna får genom ett företags finansiella rapporter till viss del begränsas vid upprättande
enligt K2.
Baker och Cummingham ville i sin undersökning se till bankernas reaktioner avseende
beviljelse av lån, räntenivå, de finansiella rapporternas användbarhet och förtroende för
rapporterna. Respondenterna skulle i undersökningen se till ovanstående och ställdes inför att
granska finansiella rapporter som var upprättade enligt olika regelverk. De kom fram till att
bankerna hade mer tillit till en mer komplett och utförlig redovisning än en förenklad.28
Coker och Hayes kom fram till ett liknande svar i sin undersökning. De ville utifrån
bankernas perspektiv undersöka riskbedömning, användbarheten av redovisningen och
behovet av ytterligare information från företag då företag upprättade sin redovisning enligt ett
mer omfattande regelverk i förhållande till en mer förenklad redovisning. De kom fram till att
förenklad redovisning var mindre användbar än en mer komplett och att företag som använde
en förenklad redovisning fick en högre riskbedömning än ett företag som redovisade enligt ett
regelverk med mer omfattande redovisning.29
25
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Eftersom bankerna är den viktigaste användaren av PE-företags finansiella rapporter är det
viktigt att deras informationsbehov tillfredställs. K2-regelverket innebär att den finansiella
informationen i rapporterna kan begränsas. Det kan ifrågasättas om denna mindre omfattande
information som K2 medför är tillräcklig för att bankerna skall kunna göra välgrundade beslut
i kreditgivningsprocessen. De undersökningar som Baker och Cunningham samt Coker och
Hayes har gjort visar på att bankerna inte är tillfredställda med den information som en
förenklad redovisning innebär. Dessa undersökningar kan dock inte läggas till grund för hur
K2 regelverket tillfredställer bankers informationsbehov, men erfarenheter från förenklad
redovisning tyder på att informationsbehovet ej tillfredställs. Hirofumi kommer även fram till
att banker även lägger vikt vid relationen till kredittagande företaget och att banken inte
förlitar enbart på hård data. Diskussionen ovan antyder på att banker, vid inhämtandet av
årsredovisningar från företag upprättade enligt K2-regelverket, kräver ytterligare information,
utöver vad regelverket medför. Vår problemformulering blir då som följer.

1.3 Problemformulering



I vilken omfattning använder banker företags redovisningsinformation vid
kreditgivning?
Hur väl anser bankerna att årsredovisningar upprättade enligt K2-regelverket
täcker informationsbehovet vid kreditgivning?

1.4 Syfte
Vi vill undersöka hur bankerna påverkas vid kreditbedömning avseende de finansiella
rapporter upprättade enligt K2-regelverket. Studien syftar till att öka förståelse och
uppfattning för vad bankerna efterfrågar i den finansiella information som företag lämnar.

6

1.5 Fortsatt disposition

7

2

Metod

I detta kapitel kommer först förklaras vad som väglett oss i genomförandet av arbetet. Vilken
typ av material vi har valt att granska för att tillslut komma fram till vår problemformulering.
En beskrivning och motivering till det metodval som ligger till grund för studien samt vilka
teoretiska utgångspunkterna vi valt kommer att redogöras. En redogörelse kommer att
återges för vårt tillvägagångssätt för att inhämta och bearbeta den empiriska datan. Förklara
och försöka ge en ökad förståelse till läsaren varför vi valt just detta tillvägagångssätt och
även hänförlig kritik till metodvalet. En undersökningsdesign utifrån givna förutsättningar
kommer även att ges.

2.1 Undersökningsdesign
I valet av problemområde ville vi undersöka hur intressenters informationsbehov täcks utifrån
de finansiella rapporter som är upprättade enligt K2. Valet av intressent föll på banker
eftersom vi i artiklar kunde konstatera att en av viktigaste intressenterna för mindre företag
var just banker.30 Undersökningen belyste ett objekt, banker, och valet av studiedesign föll
därför på en fallstudie. En fallstudie kännetecknas bland annat av att den innefattar
komplexitet i vad som valts att undersöka.31 Att företag redovisar enligt K2 är ett relativt nytt
fenomen som har varit möjligt på frivillig basis sedan 2009, dock har valet att börja tillämpa
regelverket inte fått någon direkt genomslagskraft.32 Detta skapade en komplicerad situation
då få av de redovisningar som kommit banken tillhanda är upprättade enligt K2, men genom
en fallstudie som kännetecknas av att detaljerat och ingående studera ett fall kunde vi få svar
på vår problemformulering.33

2.2 Forskningsstrategi
Vi ville i vår studie använda oss av en kvalitativ metod för att få svar på vår
problemformulering samt syfte. Valet motiverades av att vi i vårt syfte vill öka förståelsen och
uppfattningen om det valda ämnet, en kvalitativ forskning syftar just till att ge en mer
fullständig och djupare uppfattning om det som studeras. För att få en uppfattning om en
organisation menar Holme och Solvang att man måste ”komma dem inpå livet”. 34 Ett
tillvägagångssätt att göra detta är genom kvalitativa intervjuer som kännetecknas av egna
uppfattningar och synsätt hos den intervjuade, detta speglade problemformuleringen bra
eftersom vi vill få svar på hur väl bankerna anser att informationsbehovet täcks av K2regeverket.35 Valet av intervjuform föll på semi-strukturerad intervju eftersom vi ville få
30
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respondenterna att svara fritt kring ämnet och även ha möjligheten att ställa ytterligare frågor
för att få en mer djup intervju med fler infallsvinklar kring ämnet.36

2.3 Informationsinhämtning
Vi har genom att studera det material som BFN utgivit om K-projektet skapat oss en bra
överblick om vad projektet innebär och vad som kännetecknar K2. Genom att studera
information från organisationer som granskat regelverket samt från vetenskapliga artiklar som
behandlar bankers och andra intressenters behov av företags finansiella information har detta
möjliggjort att vi har kunnat avgränsa oss och skapa en grund för djupgående uppfattningar
om fenomenet.
Inhämtningen av informationen som utgjort grunden i den teoretiska referensramen har skett
genom en litteraturgenomgång gällande kreditgivningsprocessen med inriktning mot
redovisningsinformationen som K2-regelverket medför samt banker som användare av de
finansiella rapporterna. Där har våra nyckelbegrepp i informationssökandet varit
kreditgivning, användares behov av redovisningsinformation samt mindre- och medelstora
företags behov av en förenklad redovisningsreglering. Därför har vår inriktning i de
vetenskapliga artiklarna varit mot SME-företag och PE-företag, som är de internationella
beteckningarna av den svenska definitionen av mindre- och medelstora företag, vilka främst
har ett behov av en förenklad redovisning. Dessa internationella företagsbeteckningar innebär
detsamma men båda existerar eftersom SME-företag 2008 bytte namn till PE-företag. Då vi
sökt på båda begreppen, har möjliggjort inhämtning av information även från äldre artiklar
utgivna före 2008 som behandlar dessa företag där framförallt deras behov varit i fokus. Samt
har vi erhållit en global förståelse för mindre- och medelstora företags
redovisningsregleringsbehov. Vi har efter vår litteraturgenomgång kopplat våra
nyckelbegrepp till de teorier som behandlar dessa begrepp vilket möjliggjort en tolkning för
att kunna besvara vårt problem. Då vårt problem behandlar banker som primär användare av
kreditsökande företags redovisningsinformation har kreditgivningsprocessen och
redovisningsinformationen utgjort basen i informationsinhämtandet.
Utifrån detta har vi ansett att förtroendeteorin och agent/principal teorin ger bäst möjlighet för
att kunna tolka och besvara vårt problem. Utifrån detta har vi inhämtat information om dessa
teorier genom litteratur som gett en ökad förståelse, tolkning och utredning av vårt problem.
Valet av dessa teorier skedde då banker har sekundär tillgång till och ett stort behov av
kreditsökande företags redovisningsinformation, medan företaget däremot har fullständig
kunskap kring hur deras ekonomiska situation ser ut. Då banker satsar kapital i ett företag,
utgör förtroendet för företaget en betydande del i kreditgivningen eftersom de vill få tillbaka
satsat kapital plus avkastning.37
Agent/principlteorin bygger på förhållandet att banken som principal ger kapital till företaget
som är agenten. Detta kapital skall sedan förräntas i form av avkastning till banken och
redovisningen finns då emellan parterna för att kunna ge prognoser och vetskap till banken
36
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om de förväntas erhålla avkastning. Ägande och kontroll separeras medan de olika aktörerna
även kan ha olika mål. Denna del av teorin benämns moral hazard och är den som behandlar
problematiken i kreditgivningsprocessen.38
Det är utifrån dessa teorier vi tillämpat i den teoretiska referensramen, tillsammans med
studiens nyckelbegrepp och litteratur som vi analyserat i vår empiriska data och utrett vårt
problem.
Genom intervjuer har vi erhållit svar som vi sedan kunnat ställa i relation till våra teorier som
vi erhållit genom litteratur vilket möjliggjort svar på vår problemformulering. Vi har med
hjälp av den teoretiska referensramen lyckats bearbeta och tolka insamlad empirisk data från
respondenterna. Teorin har även styrkts utifrån de svar vi erhållit från respondenterna. Med
dessa utgångspunkter har problematiken utretts och utifrån analysen har vi kommit fram till
en slutsats.

2.4 Urval
Vi har i vår undersökning valt att inrikta vårt forskningsobjekt på kreditgivare. Valet föll på
de fem största bankerna i Sverige; Swedbank, Nordea, Handelsbanken, SEB samt Danske
Bank.39 Att valet föll på dessa banker grundas i att de är de största kreditgivarna på
marknaden, vilket också ger belägg för att de i stor utsträckning ger krediter till mindre
företag som använder K2. Ett kreditbeslut innebär en stor omfattning gällande inhämtande av
information och analys. Detta ställer krav på stor kompetens hos personal som handlägger
kreditprocessen och kreditbeslutet. Det är denna personal vi hade avsikt att komma i kontakt
med i intervjusituationen.

2.5 Insamling av empirisk data
Kontakten med intervjupersonerna togs via telefon för att få kontakt med personal som
dagligen arbetar med kreditgivningsbeslut åt företag. Intervjuerna spelades in, en person
intervjuade medan den andra personen antecknade svaren. Detta upplägg möjliggjorde att en
person kunde kritiskt lyssna, anteckna samt komma med följdfrågor på sådana svar
respondenten gav. Detta kunde exempelvis vara oklarheter i aspekter som den intervjuande
personen inte tänkte på i intervjusituationen. Detta upplägg bidrog till minskad risk för
oklarheter och bortfall av eventuellt relevant information.
Före intervjusituationerna frågade vi respondenterna om de ville vara anonyma eller om vi
kunde ange deras namn. Vi frågade även om hur de ställde sig till att bli citerade samt gjorde
dem införstådda med att uppsatsen skulle bli offentlig. Vi har försökt att i intervjusituationen
ställa konkreta frågor för att undvika missuppfattningar och få irrelevant information. Dock
ville vi i största mån utforma frågorna för att ge utrymme för respondenten att utveckla kring
ämnet genom att svara förklarande på våra konkreta frågor. Vi har i våra intervjuer att försökt
att avgränsa våra frågor till vårt problemområde för att få svar på frågor som är relevanta för
att besvara vårt problem. Vid användande av en kvalitativ forskningsmetod med kvalitativa
38
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intervjuer kan replikationen bli lidande, eftersom respondenten får möjlighet att inom ramarna
för frågorna prata fritt. För att en replikation av studien skall kunna göras har vi i största
möjliga utsträckning beskrivit vårt tillvägagångssätt.
Vår första fråga i intervjun handlade om att skapa en uppfattning om respondenternas
bakgrund för att säkerställa att de har den yrkeskompetens och erfarenhet som krävs för att på
ett bra sätt kunna besvara våra frågor.
Efter en beskrivning av bakgrunden kom vi in på områden som mer direkt belyser vår uppsats
nämligen; kreditgivningsprocessen och redovisningen. I kreditgivningsprocessen togs frågor
upp som berör hur banken arbetar mot ett företag då de ansöker om kredit hos dem. Inom
kreditgivningsprocessens område inleddes det med frågor som behandlar arbetsgången då ett
företag ansöker om en kredit hos banken. Detta för att få en överblick hur banken arbetar mot
företag i kreditgivningsprocessen men även för att se vad som kännetecknar bankens sätt att
arbeta. I området om kreditgivningsprocessen hade vi även frågor till de intervjuade som
handlade om den information banken efterfrågar hos företag. Informationen som företag
lämnar hade vi dels delat in i hård och mjuk information. Detta för att vi under uppsatsens
framställande uppmärksammade att bankernas behov av information kan delas in i just dessa
kategorier. Ändamålet med dessa frågor var att försöka få svar på vilken typ av information
banken kräver att företag lämnar vid en kreditgivning men också att se på vilken typ av annan
information som kan påverka bankens syn på företag som kund vid kreditgivning. Frågorna vi
upprättade under denna kategori är även indelade i områdena små och stora företag. Syftet
med denna sistnämnda uppdelning var att undersöka bankens uppfattning om det skiljer sig
mellan mindre och större företag gällande informationsinhämtning, omfattningen,
kreditgivningsprocessen och kvaliteten på informationen. Den bakomliggande tanken med
dessa frågor var att undersöka huruvida banker skulle kunna påverkas med hänsyn till
redovisningsinformationens eventuella skillnader i mindre och större bolag. Då dessa kan
upprätta sin redovisning efter olika regelverk. Utifrån dessa frågor ville vi belysa om bankers
behov och tillvägagångssätt skiljer sig åt mellan större och mindre företag och därmed även
efterfrågar olika information vid kreditbeslut.
Under kategorin redovisning ställdes frågor vilka direkt var kopplade till hur banker använder
sig av ett företags årsredovisning i kreditgivningsprocessen. Frågorna belyste också om
banken tyckte att vissa delar i årsredovisningen var extra betydelsefulla. Med denna fråga
ville vi få svar på om de använder vissa delar i årsredovisning mer än andra delar och på detta
sätt spegla det mot K2 och se om regelverkets förenklingar kan ge konsekvenser vid
kreditgivningsbeslut då det skiljer mot tidigare normgivning. Med frågorna angående
redovisningen ville vi också se på hur bankerna idag upplever att årsredovisningen fyller det
behov bankerna efterfrågar. Detta ville vi återkoppla utifrån K2 och om det regelverket
tillgodoser behovet som efterfrågas i finansiella rapporter. Frågan angående om bankerna
beaktar att redovisningen kan vara upprättad enligt olika regelverk syftade till att undersöka
hur pass medvetna bankerna är om de olika regelverken, hur de återspeglar och vilka effekter
de får på företagets räkenskaper. Den näst sista frågan handlade om de egenskaper som
kännetecknar K2 och hur bankens kreditbeslut skulle påverkas. Med denna fråga ville vi
undersöka utifrån de referenser banken har idag om ett företags årsredovisning, se om K2
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eventuellt skulle få en positiv eller negativ effekt på ett kreditbeslut. Vi ansåg ändå att det var
en relevant fråga att ha med för att erhålla bankernas åsikter även fast den potentiellt enbart
skulle besvaras i spekulationer. Vi avslutade intervjun med att igen belysa kvalitén hos
årsredovisning som ett företag upprättar för att igen försöka få bankens åsikt angående mindre
företags årsredovisningar om dess relevans och därmed användbarheten i beslutsfattandet och
även att se vad bankerna efterfrågar i ett mindre bolags årsredovisning. Detta för att
undersöka om K2 matchar det behov som bankerna efterfrågar för att kunna fatta ett
välgrundat beslut.
När alla intervjuer var utförda samt nedskrivna skickades materialet till respektive respondent
och möjlighet gavs till godkännande, korrigeringar och eventuella tillägg ifall det hade skett
någon form av missuppfattning. Vi har inte publicerat något material före ett godkännande har
skett av de olika respondenterna.

2.6 Trovärdighet
Vid användande av en kvalitativ studie kan trovärdigheten bli lidande och ifrågasättas.40 Då vi
valt att använda oss av intervjuer för att samla in våran empiriska data, finns det många
faktorer som påverkar trovärdigheten i denna insamlade information. Vi har kontaktat de fem
största bankerna inom kreditgivning på den svenska marknaden eftersom vi ville säkerställa
att bankerna hade kunder som innefattades av K2-regelverket. Då vi ville säkerställa att få
kontakt med lämplig person som erhöll rätt kompetens och erfarenhet inom kreditgivning, var
det sannolikt att störst möjlighet till detta skulle ges om vi kontaktade de fem största bankerna
på den svenska marknaden. Vi har enbart utfört fem intervjuer vilket kan begränsa
möjligheten att tillämpa en generalisering av erhållna svar från respondenterna och resultatet
från intervjuerna.
I intervjusituationen har vi valt en semi-strukturerad intervjuteknik. Detta medför att
respondenten får prata fritt kring frågorna, detta kan medföra att svaren kan ge stor mängd
irrelevant information samt att svaren kan bli subjektiva.41 För att minska den irrelevanta
informationen har vi dels i utformandet enkäterna efter våra 2 basbegrepp;
redovisningsinformation och kreditgivningsprocessen. I tolkandet av respondenternas svar har
vi selekterat erhållen information som är relevant för våra huvudsakliga begrepp i
genomförandet av studien. Banker är en hård reglerad marknad vilket delvis innebär att de har
tystnadsplikt samt inte lämnar ut vissa företagsspecifika policys eller företagshemligheter som
faktiskt påverkar kreditgivningsprocessen. Detta är en faktor som kan påverka trovärdigheten
och den fullständiga sanningen i de erhållna svar vi fått från respondenterna. En annan kritisk
del i vår studie är det faktum att K2-regelverket är relativt nytt och den kunskap om
regelverket som idag finns är begränsad vilket även kan påverka trovärdigheten.
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2.7 Källkritik
All information som finns att tillgå om K2 grundas på helt färdigställda lagar. Då vår uppsats
till del har sin utgångspunkt i denna information skapas en bra grund för tillförlitligheten
eftersom lagarna blivit granskade av flera instanser. En del av källorna är hämtade från
sökdatabasen FAR- komplett samt från branschorganisatoriska böcker. Informationen från
FAR- komplett samt böckerna, är skrivna av författare, aktiva inom branschen redovisning
och revision, vilket gör denna information mer trovärdig då dessa är skrivna och genomgånga
av kompetenta och erfarna personer inom området. I erhållen information utifrån dessa icke
vetenskapliga skrifter har vi tagit hänsyn till att de kan vara vinklade och innehålla mer
personliga åsikter än vetenskapliga artiklar, samt att de inte heller granskats i samma
utsträckning. Då vi bearbetat informationen i icke vetenskapliga artiklar har vi varit extra
noggranna med att informationen skall styrkas av annan författare.
För att få bra tillförlitlighet har vi också i vårt val av vetenskapliga artiklar varit noga med att
de ska ha blivit granskade. I artikelsökandet har vi försökt att utgå ifrån olika författare som
behandlar ämnet. Detta för att styrka de argument en författare säger genom stöd från andra
författare, därmed har vi inte förlitat oss enbart på vad en författare framhåller utan stöd från
andra källor. Syftet med detta har även varit att erhålla olika vinklar och beaktanden kring
väsentliga områden för studien.
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3 Teoretisk referensram
I teoriavsnittet förklarar vi kort förenklingsarbetet utifrån ett internationellt, svenskt och
utifrån ett företags perspektiv. Därefter tar vi upp K-projektet, K2-regelverket samt vilka
effekter K2-regelverket ger i de finansiella rapporterna.
Vi förklarar kreditgivare, kreditgivningsprocessen, vad forskare tidigare ansett om mindre
företags redovisningsinformation Samt vilka egenskaper redovisningen bör innefatta för att
vara användbar som beslutsunderlag.

3.1 Förenklingsarbetet
IFRS var från början tänkt att vara applicerbar för alla företag. Dock har praxis visat att
informationsbehovet hos PE-företags intressenter skiljer sig i förhållande till större företag.
När kostnads- och nyttoperspektivet togs i beaktande stod det klart att kostnaden för att
framställa finansiell information för PE-företag i enlighet med IAS/IFRS överstiger nyttan av
den.42 Kostnads - nytto analys är en teknik för att bedöma en investering och används för att
jämföra kostnaderna och nyttan med ett potentiellt investeringsprojekt. Kostnadsnyttoanalysen kan i princip ske ”ex ante” eller ”ex post”. Med det menas att konsekvenserna
av ett projekt kan undersökas innan projektet har börjat respektive efter att projektet har
genomförts.43
Kritiken i genomförandet av IAS/IFRS för alla företag baseras på att dessa standarder är
alltför komplicerade. De innehåller komplicerade transaktioner som är svåra att genomföra i
praktiken för alla företag, även för stora och börsnoterade bolag. Utifrån att implementeringen
av dessa standarder visat sig vara alltför komplex har juridiska krav i de olika länderna styrt
implementeringen. Detta har fått till följd att redovisningen för PE-företag i många länder
särbehandlats och avvikit ifrån den huvudsakliga tanken att IFRS/IAS skulle vara tillämpbar
på alla företag.44
Europeiska rådet har sedan 2007 arbetat med ett åtgärdsprogram som en del i arbetet att
förenkla de olika reglerna, speciellt avseende mindre och medelstora företag. Ett av målen
med detta arbete har varit att lyckas minska de administrativa bördorna med 25 % till 2012.
Andra argument för förenklad redovisning för mindre och medelstora företag var den smalare
användargruppen av redovisning, att redovisningen används till färre beslut, att företagen
upprättar mindre komplicerade transaktioner samt att mindre och medelstora företags
redovisning analyseras mindre och på ett annat sätt hos dess intressenter. Därav har en
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utvärdering av regleringen gällande redovisning och finansiell rapportering även skett. 45 I
Sverige har målet varit att lyckas med detta redan 2010. 46
Gällande svenska företag startade bokföringsnämnden det så kallade K-projektet under 2004
då behovet av att se över svenska redovisningsnormer var känt. De ansågs för omfattande i
vissa delar och för komplicerade för de mindre företagen. Tanken är att förenkla och skapa
fyra särskilda regelpaket beroende på företags olika förutsättningar. Detta eftersom företag
inom de olika kategorierna har olika typer av användargrupper och därav även olika behov,
som skall tillfredsställas utifrån dessa företags finansiella rapporter.47
Efter att BFN:s normgivnings arbete påbörjats har utredningar gjorts i Sverige om bland annat
enklare redovisning samt sambandet mellan redovisning och beskattning då dessa är tätt
sammankopplade i Sverige. Därför har även BFN och Skatteverket samarbetat och
tillsammans haft ett gemensamt arbete för att lyckas åstadkomma förenklingar i systemet för
redovisning och beskattning.48 BFN och Skatteverket tillsatte även en arbetsgrupp som kom
att kallas Aktiebolagsgruppen vars uppgift var att arbeta fram förenklingar för små och
medelstora onoterade aktiebolag.49 Aktiebolagsgruppens arbete har varit en stark bidragande
faktor för framväxten av K-projektet. Utredningar har även utförts i syfte att åstadkomma
omfattande förenklingar gällande mindre företags redovisning och förslag inkom om att ändra
gränsen mellan små och större företag för att få en överenstämmelse med gränsvärden enligt
EU.50De nya gränsvärdena medförde att 97 % av alla svenska aktiebolag definieras som
mindre.51

3.1.1 Gränsvärden
PE-företag är enligt IASBs definition som nedan.
a) Inte har offentlig exponering
b) Inte har för avsikt att publicera finansiella rapporter till externa användare i första
hand52

Vid införandet av de nya gränsvärdena blev ett större företag definierat enligt följande i
Sverige:
▪

Företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en
reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet eller
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▪

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 en nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste
räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.
d) Ett mindre företag är ett företag som inte definieras som större.53

3.1.2 Kostnads- och nytto perspektivet
IFRS var från början tänkt att vara applicerbart på alla företag. Dock har praxis visat att
informationsbehovet hos små och medelstora skiljer sig gentemot de större företagen. När
kostnads- nyttoperspektivet togs i beaktande stod det klart att kostnaden för att framställa
finansiell information för PE-företag i enlighet med IAS/IFRS överstiger nyttan av den.54
Bokföringsnämnden har bland annat i sitt ansvar att aktivt verka för att redovisningsreglerna
utformas i enlighet med god redovisningsed samt att redovisningen framställs för att på bästa
sätt uppfylla det informationsbehov som existerar hos intressenterna. Med vetskapen att olika
företagskategorier utifrån dess associationsform och storlek även har olika behov påbörjade
BFN arbetet med K-projektet.55 Syftet med deras arbete är delvis att lyckas mäta
informationsbehovet men även försöka undvika att göra redovisningen onödigt komplex och
kostsam eftersom nyttan med redovisningen PE-företag upprättar oftast överstiger nyttan för
dessa PE-företag.56 För att försöka undkomma att problemet med att upprätta en alltför
kostsam redovisning ansåg BFN att det fanns anledningar till ett nytt regelverk, vilket gav PEföretag möjligheten att upprätta ett förenklat årsbokslut.57
Kostnads- och nyttoperspektivet kan också ses från intressenters sida, där banker är en av de
viktigaste intressenterna för PE-företag. Ur ett kapitalmarknadsperspektiv kan bättre
finansiella rapporter underlätta för bankerna att fatta bättre beslut, vilket också resulterar i en
bättre fungerande kapitalmarknad och en lägre kapitalkostnad för ekonomin som helhet. På
detta sätt upplever företagen också fördelar genom förbättrad tillgång till kapitalmarknaderna
och möjligtvis en lägre kostnad för det kapitalet58. Kostnadseffekter hos bankerna då de
kommer att behöva förhålla sig till ett nytt regelverk, sker främst genom att de måste lägga
ned tid och resurser för att förstå det nya regelverkets krav och de konsekvenser det medför.
En viss förvirring kan även ges hos investerare och kreditgivare, vilka kan justera sina
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beräkningar utifrån avkastningskravet i ljuset av ny information som görs tillgänglig på grund
av förändringar i redovisningsstandarder.59

3.1.3 K2:s effekt på redovisningen
Banker använder företags redovisning som en utgångspunkt i deras bedömning av företaget.
K2 innebär förenklingar, schabloniseringar och ett mindre flexibelt regelverk. Detta beror på
att K2 är ett regelbaserat regelverk.60 I en regelbaserad redovisning är redovisningsprinciperna
en utgångspunkt för en betydande mängd detaljerade regler och förpliktelsen för att
redovisningen blir korrekt upprättad ligger inte till största del hos företaget utan hos de regler
företaget upprättar sin redovisning efter. Att upprätta sin redovisning efter ett regelbaserat
regelverk kan liknas vid ett kok-boksrecept, om företaget följer det som står i ”receptet”
kommer det att upprätta en korrekt redovisning. I kontrast står den principbaserade
redovisningen där ansvaret istället finns hos företaget att göra uppskattningar och regelverket
är inte vägledande i den omfattning som hos ett regelbaserat regelverk.61
Den redovisningsprincip som till största del ligger till grund för K2 regelverket är
försiktighetsprincipen. Detta yttrar sig i att tillgångar bara får värderas till anskaffningsvärde
samt att immateriella tillgångar inte får tas upp i balansräkningen.62 Att företag får färre
valmöjligheter vid värdering av tillgångar är ett tydligt exempel på att K2 är ett regelbaserat
regelverk. Företaget behöver inte göra uppskattningar utan regelverket gör det åt företaget.
Huruvida den rättvisande bilden uppfylls vid tillämpning av K2-regelverket har diskuterats.
De schablonlösningar och förenklingar som regelverket medför påverkar hur den ekonomiska
verkligheten återspeglas, detta får konsekvenser hur intressenter uppfattar företaget som
tillämpar K2.63
Ett exempel är nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar. Om värdet på en finansiell
anläggningstillgång överstiger noll och tillgångens värde understiger det redovisade värdet
med mindre än det lägsta av 25 000 kr och 10 % av det egna kapitalet vid årets ingång,
behöver inte en nedskrivning göras. Ett företag kan ha en tillgång som är redovisad till
24 000, men egentligen kan tillgången vara värd 1 kr. Därmed kan avspeglingen av den
ekonomiska verkligheten avvika från vad tillgången verkligen är värd, vilket påverkar den
rättvisande bilden. 64
Aktiebolagsgruppen som har fått i uppgift att förenkla redovisningen menar att K2 inte är
tillämpbart på alla företag som innefattas av K2. De menar att det är affärsverksamhetens
kompexitet och vilket behov intressenterna har av viss precis redovisningsinformation som
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styr om ett företag som innefattas av K2 bör tillämpa regelverket eller inte. 65 Ett exempel på
en sådan post är egenupparbetade immateriella tillgångar som inte får tas upp enligt K2. 66
Banker som intressent lägger stor vikt vid tillförlitlig information. Tillförlitligheten är en
egenskap som gör redovisningen användbar därmed att den skall stå sanningen nära i
möjligaste mån, därav att ge en rättvisande bild av ett företags ekonomiska situation.67 I sitt
arbete att analysera ett företags redovisning är nyckeltal ett hjälpmedel som banker använder
sig av. De viktigaste nyckeltalen för bankerna är kassaflödesmässiga nyckeltal såsom. 68
De förenklingar och schabloniseringar som K2 i många avseende medför kan i sin tur ge
konsekvenser på den finansiella informationen som ges i rapporterna, då K2 exempelvis
huvudsakligen utgår ifrån försiktighetsprincipen vid värdering av tillgångar.69
Den främsta kritiken riktad mot K2 är att den rättvisande bilden av ett företags finansiella
rapporter blir lidande.70 Eftersom banker till stor del utgår ifrån de finansiella rapporterna ett
företag lämnar påverkar det bankens uppfattning om företagets ekonomiska situation och
därmed även bedömningen av ett företags kreditvärdighet.71
Ett tydligt exempel på hur den rättvisande bilden påverkas är att egenupparbetade
immateriella tillgångar ej får aktiveras enligt K2, utan utgifterna kostnadsförs direkt och
påverkar resultatet istället även fast detta utgör en tillgång i företaget. Att kostnadsföra
tillgångar istället för att aktivera dem ger en negativ påverkan på nyckeltalet soliditet hos
företaget, vilket är ett nyckeltal som banken lägger stor vikt vid i kreditgivningsprocessen.

3.2 Bankernas kreditbedömning och modeller
Precis som Sverige har rättat sig efter EG i utformandet av redovisning, måste Sverige också
rätta sig efter den reglering och tillsyn som gäller banker. En av de viktigaste punkterna är att
det måste finnas ett förtroende för det finansiella systemet. Särskilt viktigt är att det finns ett
förtroende för bankerna, att de kan fullfölja sina ekonomiska åtaganden.72 Finansinspektionen
har som ett delsyfte att se till att förtroendet för banksystemet uppfylls, genom att ha tillsyn,
regelgivning och tillståndsprövning på den finansiella marknaden och i finansiella företag.73
För att en bank skall kunna bevilja en kredit i Sverige måste den enligt lag pröva risken som
följer av att kreditavtalet kanske inte kan fullföljas. Banken får bara bevilja en kredit om det
på goda grunder kan konstateras att kreditavtalet kommer fullföljas.74
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En kreditbedömning kan delas in i tre faser: inhämtning av information, bearbetning, analys
och tolkning av informationen samt beslut. En kreditbedömning består också av att hela tiden
följa upp företagens kreditvärdighet. För att bedöma ett företags kreditvärdighet måste två
bedömningar göras; den ena avser företagets fortlevnad, dess framtida intjänings- och
betalningsförmåga och den andra avser säkerheternas framtida realiserade värde.75 Bankens
fokus ligger ursprungligen på att se de historiska trender företaget har haft med avseende på
marginaler, kassaflöde och hur belånat företaget är. Det andra steget är vanligtvis att kontakta
ett kreditupplysningsföretag för att få en oberoende åsikt om företagets kreditvärdighet, men
att också få information om ägarens historia vad gäller om denna har uppfyllt sina betalningar
eller inte. Annan information som kan inhämtas är från leverantörer, kunder och andra
banker.76
Det finns ett antal olika modeller för att beskriva kreditvärdigheten, två av dessa är:



5C-modellen (Capital, Capacity/Capability, Character, Colleterals, Conditions)
CAMPARI-modellen (Character, Ability, Margin, Purpose, Amount, Repeyment,
Insurance)

3.2.1 5-C Modellen
Character (Karaktär)

Den karaktär som ett företags ledning har är en viktig faktor att utvärdera för att få en
uppfattning om företagets ledning är villiga och beredda att betala tillbaka ett lån. Det är
viktigt att skilja på att kunna betala tillbaka ett lån och vilja betala tillbaka det. När banken
bedömer karaktären hos företagsledningen ser de delvis till viljan att betala tillbaka lånet och
delvis hur verksamheten bedrivs. Viktiga egenskaper bankerna ser efter när karaktären skall
värderas är integritet, stabilitet och ärlighet. En bedömning görs också utifrån hela företaget
där viktiga egenskaper såsom hur länge företaget varit aktivt, storlek samt vilka kompetenser
och förmågor som finns i ledningen.77
Capacity (Förmåga)
Innefattar att ledningen måste inneha en förmåga att kunna driva företaget på ett sätt som gör
att de kan betala tillbaka sina krediter. Bedömningen görs nästan uteslutande från de
finansiella rapporterna ett företag lämnar. Genom de finansiella rapporterna görs bedömningar
av ett företags kassaflöden och om dessa visar att företaget har en möjlighet att kunna betala
av sin skuld.78
Capital (Kapital)
Bedömningen av ett företags kapital görs utifrån styrkan i dess balansräkning. Banken vill
vara säker på att företaget har nödvändiga medel i form av kapital för att kunna driva
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företaget. Utifrån balansräkningen görs bedömningar av hur mycket eget kapital företaget har
och hur effektivt detta kapital används för att generera kassaflöden.79

Collateral (Säkerhet)
Detta är en försikthetsåtgärd från bankens sida och en alternativ källa från bankens sida att få
betalt. Säkerheten i sig är inte avgörande om ett lån skall bli beviljat eller inte utan används
om svagheter befaras på andra ställen finns i 5-C modellen. 80
Condition (Förhållande)
Termen syftar att se till företaget i förhållande till sin externa miljö och hur pass känsligt det
är för till exempel lågkonjunktur, konkurrenstryck, räntehöjningar och andra institutionella
faktorer. 81
Campari modellen är liknande som modellerna ovan och står för:
 Character (Karaktär)
 Ability (Förmåga)
 Margin (Marginal)
 Purpose (Syfte)
 Amount (Belopp)
 Repayment (Återbetalning)
 Insurence (Försäkring)
Modellen är mer inriktad mot kreditvillkor, företagets kreditbehov och ändamålet med
krediten. Modellerna syftar till att beskriva hur bankerna i grova drag tillgodogör sig
information från företaget och på detta sätt minska informationsasymmetrin mellan parterna.82
Den information en bank efterfrågar vid en kreditbedömning kan också delas in i ”hard
information” och ”soft information”. Hard information innefattar att ett lånebeslut i huvudsak
kan baseras på årsredovisningen, företagets tillgångars värde vilket företaget ställer i säkerhet
och den kan baseras på en kreditupplysning av företag. Denna information är relativt lätt för
banken att få. Ett lånebeslut baserat främst på ett företags årsredovisning lägger tonvikt på att
analysera ett företags årsredovisning och är baserat på innehållet hos företagets balans och
resultaträkning. Företagets tillgångars värde används för att bestämma kvaliteten hos
företagets ställda säkerheter. Att grunda ett lånebeslut på detta sätt kräver stor övervakning
och är relativt dyrt för banken. Banken måste lägga resurser på att övervaka hur mycket
företagets tillgångar omsätter. Vid användandet av kreditupplysning analyseras data för att
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bedöma om företaget är kreditvärdigt. Bedömningen baseras på årsredovisningen men också
på information om företagets ekonomiska tillstånd i nutid och historiskt.83
Soft information innefattar att lämplig information inhämtas om företaget under en varierande
tidsaspekt. Den information, som inhämtas, kommer också från flera olika källor i företagets
omgivning och detta underlag blir en väsentlig del i kreditbedömningen. Källorna från vilket
informationen inhämtas kommer från andra personer och organisationer och inte från själva
företaget och innefattar leverantörer och kunder vilka kan ge specifik information om
företaget och ägaren eller generell information om den miljö företaget verkar i. Soft
information handlar mer om relationen företaget har till banken än vilka siffror företaget kan
visa upp. Graden av hur stark relationen är beror av hur lång tid banken har haft företaget som
kund och om företaget utnyttjar fler tjänster som banken erbjuder, mer än att ha endast ett lån
hos banken.84

3.3 Redovisningsinformationen
Ett kreditbeslut baseras främst på den information som ett företag lämnar i sitt bokslut eller
årsredovisning. Dessutom är kapitalstruktur, kassaflöde, lönsamhet, lividitet, soliditet
räntetäckningsgrad, tillväxt och vilka tillgångar företaget kan ställa som säkerhet viktiga
faktorer vid ett kreditbeslut. Bankerna använder också företags redovisningar för att jämföra
ett företag med andra, och prognostisera samt analysera ett företags utveckling i framtiden. På
detta sätt kan banken förutse ekonomiska hot och möjligheter för företaget.85
Det finns en negativ korrelation mellan storleken på ett lån och kvaliteten på de finansiella
rapporterna som ett företag redovisar till banken. Små företag som tar ett mindre lån har oftast
svårt att uppvisa kvalitativ och användbar information till banken, trots att deras största källa
till nytt kapital oftast går genom banklån. Ju större lånet och företaget är, desto bättre kvalitet
har redovisningsinformationen som lämnas till banken.86 Att denna korrelation finns beror på
att större företag har en mer differentierad redovisning och större företag anses ha fler
kontrollåtgärder i sitt upprättande av finansiella rapporter.87 Detta får till följd att kreditgivare
istället försöker samla huvuddelen av informationen genom den som kan vara svår att
tillgodogöra sig eftersom ”soft information” inte är offentlig och lika tillgänglig som ”hard
information”.88 Att mindre företags redovisningsinformation håller sämre kvalitet får
konsekvenser då kvaliteten på den redovisningsinformation som ett företag lämnar avgör hur
effektivt banken kan hantera och bearbeta informationen och därmed också hur pass väl
informationen kan användas vid ett beslut.89
Det är inte bara kvaliteten på redovisningsinformationen som spelar roll för kreditgivare,
också kvantiteten spelar roll. Desto mer information banken har om företaget desto mer
välgrundat blir bankens beslut. Kan företaget förmedla ytterligare information vid ett
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kreditbeslut är detta till stor nytta för banken. Beroende på vilket intryck banken har fått av
företaget kan ytterligare information få både positiv och negativ påverkan på ett kreditbeslut.
Banken kan få ett negativt intryck av ett företags resultat och balansräkning, men genom att
visa upp en lovande budget eller en bra investeringsplan kan denna information vända
bankens negativa intryck till ett positivt.90

3.3.1 Egenskaper hos redovisning
Redovisningen utgör en väsentlig del av beslutsunderlaget då banken skall fatta ett
kreditbeslut.91 För att redovisningen på ett bra sätt skall kunna användas måste den ha både
användarspecifika-och beslutsspecifika kvalitéer. De användarspecifika kvalitéterna relateras
till erfarenhet, kunskap, kompetens samt förmågan att förstå och kunna använda
redovisningsinformationen. De beslutsspecifika kvalitéterna är direkt hänförliga till
redovisningsinformationens användbarhet.92 Dessa kvalitativa egenskaper gör informationen i
de finansiella rapporterna ändamålsenliga för användarna. De fyra viktigaste kvalitativa
egenskaperna i redovisningen är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. 93
Begriplighet
Begriplighet är en egenskap som är direkt hänförlig till användare av redovisningen.
Informationen skall vara lättbegriplig, men förutsättningar måste finnas hos användarna för att
ta till sig informationen. Användarna måste ha en rimlig kunskap om företagets
affärsverksamhet samt om ekonomi och om redovisning generellt och dessutom vara beredd
att studera informationen som rör komplicerade frågor. Komplicerad information som är
relevant som beslutsunderlag bör ingå i de finansiella rapporterna och får inte utelämnas
enbart av det skälet att den kan vara allt för svår för användarna att förstå.94
Relevans
För att informationen skall ha ett värde för användarna måste den vara relevant som
beslutsunderlag. Relevant information definieras som att den påverkar användarnas beslut,
genom att underlätta bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser eller att
bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar. Denna egenskap är viktig för bankerna då
relevant information måste finnas dem till handa så att de skall kunna ta ett välgrundat
beslut.95
Tillförlitlighet
Informationen som ett företag lämnar måste vara tillförlitlig. Informationen är tillförlitlig om
den inte innehåller väsentliga felaktigheter och inte är vinklad. Användarna måste kunna
förlita sig på att informationen är korrekt och att den utvisar det som kan antas vara rimligt,
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det vill säga att den står sanningen så nära som möjligt. Denna egenskap är också viktig för
bankerna, då beslut fattade på felaktig information kan få konsekvenser i framtiden för
banken om inte det kredittagande företaget kan prestera i den mån banken antog när man
fattade ett beslut dels utifrån redovisningen.96
Jämförbarhet
Användarna av redovisningen måste kunna få möjlighet att bilda sig en uppfattning om
trender i företagets resultat och finansiella ställning, genom att över en längre period jämföra
de finansiella rapporterna som företaget lämnar. Användarna måste också ges möjlighet att
jämföra olika företags finansiella rapporter beträffande finansiell ställning och resultat samt
förändringar. Därför måste värderingsprinciper och presentationstekniker för likartade
transaktioner redovisas på ett likformigt sätt, dels i ett och samma företag under en längre tid,
dels i olika företag. Denna egenskap är också viktig för bankerna eftersom en del i deras
beslutsarbete är att följa upp företagets finansiella ställning och att kunna göra prognoser för
företagets utveckling och tillväxt.97

3.4 Teoretiska utgångspunkter
I denna del av vår studie kommer vi att redogöra för teorier som förklarar och redogör för
uppkomsten av de problem beträffande den finansiella information företag lämnar, hur dessa
problem påverkar kreditprocessen samt hur de kan förebyggas.

3.4.1 Agent/Principal teori
Agent/Principal teori bygger på att en grupp eller individ (principalen) delegerar arbete till en
annan (agenten), som skall utföra detta arbete åt principalen. Ett av de problem som kan
uppstå är när inte agenten presterar tillräckligt. Detta problem kallas negativt urval (adverse
selection) och uppkommer när principalen kan observera agentens beteende, men inte kan
bedöma det. Ett annat problem är när agenten presterar men inte på det sätt som principalen
hade för avsikt, detta problem uppkommer när principalen kan bedöma agentens arbete, men
inte kan observera det och kallas osäker lojalitet (moral hazard). Grundläggande antaganden
för agent/principal teorin är att människor till sin natur ser till sin egen nytta, är rationella och
är lite riskbenägna. Agent/principal teorin bygger på de avvägningar som måste göras för att
nå den mest effektiva lösningen mellan kostnaden att övervaka agentens beteende men att
samtidigt skapa incitament för att få bästa möjliga avkastning på det arbete agenten utför.
Denna avvägning görs oftast under förutsättningar att agent och principal inte har tillgång till
samma information, det vill säga en informationsasymmetri uppstår.98
Liang m.fl beskriver två informationsgap som finns mellan banken och låntagaren och som
skapar informationsasymmetri. Det första gapet innefattar den kända information banken har
och informationen som låntagaren har. Låntagaren har i de flesta fall mer information än
banken och delar vanligen inte med sig av denna. Det andra gapet innefattar den information
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som företaget förväntas lämna och företagets faktiska åtgärder. Den förväntade informationen
såsom årsredovisning och information om investeringsprojekt är avvikande mot de åtgärder
som företaget faktiskt utför.99 Informationsasymmetrin är oftast till bankens nackdel då denna
måste vara den drivande parten vid informationsinsamlingen inför ett kreditbeslut. Samtidigt
är nämnd asymmetri även till nackdel för företaget eftersom bankerna kan ge ofördelaktiga
villkor. Det faktum att ägarna har mest information om företaget kan de utnyttja till sin egen
fördel genom att antingen lämna ut den eller inte.100 Desto mer information ett företag lämnar
till banken, desto seriösare anses dock företaget vara, seriositeten beror också på hur aktuell
information företaget förmår att lämna till banken.
Tillförlitlig och jämförbar redovisningsinformation med hög kvalitet anses också vara viktiga
egenskaper för att banken ska kunna fatta goda beslut utifrån informationen.101
Bankerna tillämpar många olika metoder i syfte att begränsa den informationsasymmetri som
existerar mellan företaget och banken. Bankerna efterfrågar information för att fatta ett
välgrundat beslut angående kreditgivning. Informationsrapporteringens omfattning och
innehåll bestäms i kontrakt utöver de offentliga rapporterna företaget måste upprätta. När den
finansiella information som bankerna får sig tillhanda är offentligt rapporterad kan bankerna
anta att rapporterna är upprättade enligt god redovisningsed och inte upprättade för att ge en
missvisande bild av företagets ekonomiska situation. Kontraktbaserad
redovisningsinformation som företag upprättar kan dock ge upphov till detta, eftersom den
kontraktbaserade informationen som banken efterfrågar av företaget kan ge incitament till
företag att agera och använda metoder som ger en missvisande bild av företaget.102
Evans med flera menar dock att den offentligt rapporterade informationen som PE-företag
lämnar inte är tillräcklig för att intressenterna skall kunna fatta välgrundade beslut.
Information som små och medelstora företag upprättar behöver vara mer riktad mot de
primära användarna som företagen har, det vill säga bankerna. Användarna av PE-företags
finansiella rapporter menade, enligt Evans med flera, att en kontraktsbaserade informationen
såsom internredovisning, kassaflödesanalyser och budgetar var mer användbar än den
offentligt rapporterna för de externa användarna.103

3.4.2 Relationsteori
Inhämtningen av tillförlitlig information i kreditprocessen är i många fall en tidskrävande och
komplicerad process vilket därmed blir kostsamt för banken.104 Vid en kreditprocess mot PEföretag skapar informationsasymmetrins existens en osäkerhet hos bankerna. Banken måste
försäkra sig om att företaget fullföljer de krav som ställs på det och att företaget agerar i
bankens intresse.105 Relationen mellan banken och PE-företaget är viktig för båda parter, en
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av orsakerna är att PE-företag utgör en större del av många länders ekonomi och därmed blir
dessa betydelsefulla kunder för banken som ser i dem stora vinstmöjligheter. PE-företagen är
även de beroende av bankerna och inte minst i Sverige, där bankerna står för en stor del av de
finansieringsmöjligheter som PE-företagen har.106
Förhållandet mellan ett företag och dess intressenter baseras på ett förtroende mellan parterna.
Det är en förutsättning att intressenterna har förtroende för företaget och litar på att deras
investeringar ska ge avkastning i framtiden eller åtminstone att företaget förvaltar
investeringar så att minsta möjliga skada sker. Samma förhållande råder mellan banken och
det kreditsökande företaget107. Banker måste, precis som företagen de lånar ut till, ha egna
lönsamhetsmål, detta görs genom att knyta till sig lönsamma kunder som förväntas kunna
betala av lån och ränta. Företag som anses vara en låg risk för banken kommer att kunna
förhandla sig till låga räntor. Räntorna påverkar bankens lönsamhet och därför är det viktigt
att bedöma risker, då räntor hos företag bedöms utifrån dess risk.108
Denna riskmedvetenhet finns hos det kredittagande företaget också men yttrar sig genom att
företaget investerar lånemedlen i projekt som oftast är kopplade till en viss grad av risk.
Oberoende av var de likvida medlen investeras i företaget finns det alltid en risk kopplad till
investeringen, antingen genererar den avkastning och på så sätt kan företaget betala av lånet
samt betala den ränta som tillkommer eller så kommer projektet leda till förlust vilket också
leder till förlust för kreditgivaren.109 Ett annat problem i relationen mellan banken och det
låntagande företaget är att banken aldrig kan övervaka företagets alla åtaganden som kan
påverka företagets lönsamhet och därmed då möjligen påverka bankens möjlighet att få
förräntning på sitt satsade kapital.110 Förtroende är en huvudsaklig förutsättning för att bank
och företag skall kunna ha en fungerande relation. Genom ett förtroende skapas också ett
beroende mellan parterna. Desto mer beroende en intressent är av ett företag, desto mer sårbar
blir intressenten. Detta gäller i högsta grad kreditgivare eftersom de förlitar sig på den
information företaget lämnar och de åtaganden företaget gör. Detta skapar beroende, sårbarhet
och också osäkerhet hos banken. Att förlita sig på ett förtroende kan också vara farligt
eftersom det skapar etiska skyldigheter hos parterna, men detta är ingen garanti för att
förpliktelserna kommer att fullföljas.111
Banken förlitar sig på den information som företaget lämnar och därför är också de finansiella
rapporterna ett företag lämnar en viktig del i skapa det förtroendet. I en studie av Baker och
Cunningham blev bland annat banker presenterade hypotetiska kreditansökningar. De ville
undersöka beteende och åsikter hos bankerna avseende olika variabler kopplade till mindre
företags finansiella rapporter som var upprättade enligt förenklade regler i jämförelse med vad
som annars ansågs vara god redovisningsed (GAAP). I undersökningen kom man bland annat
fram till att användbarheten i de finansiella rapporterna skilde sig beroende på vilket sätt
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rapporterna var upprättade på. En av de variabler man undersökte var hur stort förtroende
bankerna hade för de finansiella rapporterna om de var upprättade enligt GAAP i jämförelse
med det förenklade och alternativa sättet att upprätta redovisning. Det visade sig i
undersökningen att förtroendet för de alternativa och förenklade finansiella rapporterna i vissa
avseenden var mindre än för de rapporter upprättade enligt GAAP.112
I Cánovas och Solanos undersökning ville man belysa och analysera ett nytt sätt att stärka
relationen mellan banken och PE-företaget. I undersökningen ville de undersöka variablerna
förtroende, om det var en koncentrerad relation, det vill säga om företaget innefattades av
många tjänster hos banken eller att relationen hade pågått under en längre tid.
Undersökningen visade att långa relationer mellan banken och företaget inte hade någon
positiv inverkan på de lånevillkor företaget fick, utan tvärt om kunde företaget få en högre
räntenivå om relationen hade varat under en längre tid. I undersökningen kunde man
observera att förtroende mellan banken och PE-företaget var den viktigaste aspekten avseende
om PE-företaget skulle få tillgång till lån samt få en lägre kostnad för lånet. Att basera en
relation på förtroende, menade Cánovas och Solanos, var bättre och mer fördelaktigt än att
relationen var mer koncentrerad eller att den hade pågått under en längre period.113

3.5 Sammanfattning
Banker inhämtar information i en kreditgivningsprocess i syfte att säkerställa att kreditavtalet
kommer att fullföljas.114 Modeller som beskriver hur denna informationsinhämtning går till är 5-C
modellen och Campari modellen. Dessa modeller finns för att minska bankens osäkerhet i en
bedömning av företaget och har till syfte att minska informationsasymmetrin som finns mellan banken
och det kreditansökande företaget.115 För att minska informationsasymmetrin inhämtar banken data av
både mjuk och hård karaktär. Inhämtandet av mjuk data har till syfte att skapa ett förtroende för
företaget och de personer som står bakom företaget, för att minska osäkerheten att förpliktelsen ej
skall fullbordas.116

Redovisningsinformationen är en viktig utgångspunkt för banker i informationsinhämtandet
då denna skall avspegla företags ekonomiska situation. Banker använder både all information
i årsredovisningen tillsammans med kompletterande information som har sin grund
redovisningen. Denna kompletterande information är bland annat nyckeltal, prognoser,
branschanalyser och konkurrensanalyser. Ett av de viktigaste nyckeltalen som användare vid
en analys av företag utgår ifrån är soliditeten.117
Kvaliteten på redovisning spelar en stor roll för hur effektivt banken kan hantera och bearbeta
informationen och hur pass väl informationen kan användas i bedömningen av företag.
Mängden information företag kan lämna påverkar även bankens bedömning av företag.118
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Redovisningen tillsammans med den ytterligare information som inhämtas har till syfte att
säkerställa att bankens uppfattning av företagets ändamål med det lånade kapitalet
överensstämmer med vad de verkligen har för avsikter med det lånade kapitalet, alltså att
förebygga moral hazard problematiken. Syftet med redovisningen är att minska osäkerheten
kring ägande och kontroll av bankens satsade kapital i företaget som kontrollerar och förvaltar
det lånade kapitalet som skall förräntas. Där utgör redovisningen en brygga mellan parterna
för att minska denna osäkerhet för att banken att ej skall erhålla avkastning på satsat kapital i
företag.119
Att ett företag upprättar sin redovisning enligt K2 medför begränsningar både i mängden
information som företaget lämnar men K2 medför även en påverkan på avspeglingen av den
ekonomiska verkligheten, på grund av schabloniseringar och förenklingar.120
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4 Empiri
I empiri avsnittet sammanställs den information som erhölls vid de fem intervjutillfällena med
bankerna: Swedbank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Danske Bank. Inledningsvis återges
en presentation av syftet med frågorna i intervjuenkäten vilken därefter följs upp med en
presentation av respondenterna. Sist redogörs per ämne vad som framkommit i intervjuerna.

4.1 Presentation av respondenterna
I följande avsnitt presenteras kortfattat respondenternas bakgrund i syfte att påvisa deras
tillförlitlighet och kapacitet att ge pålitliga svar kopplade till vårt problem.

4.1.1 Swedbank, Stefan Takac
Respondenten på Swedbank i Skövde var Stefan Takac. Stefan är chef på företagssidan i
Skövde där även Tibro, Karlsborg, Hjo ingår. Han är personalansvarig för 12 anställda
företagsrådgivare på de olika bankkontoren och sitter även i bankens kreditkommitté där
kreditbeslut fattas med inriktning mot företag. Swedbank har mest små företag som omsätter
1 till 3 miljoner kronor. Stefan har en magisterexamen inom företagsekonomi mot
finansiering även kallad ”bank management”. Efter sin magisterexamen har han arbetat i lite
mer än 8 år inom bankväsendet. Arbetet har hela tiden varit inom Swedbanks organisation där
han de 2 senaste åren har varit i Skövde. Innan dessa 2 år har Stefan även varit på Swedbank i
Malmö och Göteborg. Stefan exemplifierar sin yrkeskompetens genom att berätta att han har
tagit cirka två tusen kreditbeslut under de senaste 2 åren därmed menar han på att han är väl
uppdaterad inom området kreditgivning.

4.1.2 SEB, Joakim Sörman
Joakim Sörman var vår respondent på SEB i Skövde. Joakim är kontorschef på SEB och kan
anses som väldigt mångfasetterad i sitt yrke då han både jobbar mot kunder som innefattar
företag och privatpersoner. Hans arbetsuppgifter sträcker sig inte bara till kreditgivning utan
innefattar också administration, kundkontakt och marknadsföring. Joakim är ledamot i den
kreditkommitté som fattar kreditbesluten. Han menar att 80 procent av bankens
företagskunder är mindre företag som omsätter cirka 5 miljoner. Efter sin gymnasieutbildning
har han alltid arbetat inom olika bank organisationer, i sammanlagt 26 år. Han har de sista 15
till 20 åren arbetat som kontorschef.

4.1.3 Nordea, Per Lindblom
Per är kontorschef på Nordea i Lidköping och har arbetat på banken i 7 år. Hans huvudsakliga
arbetsuppgift är att fatta kreditbeslut. Uppgifterna innefattar att gå igenom PM med underlag
med analyser för att fatta dessa kreditbeslut. Per har 2 olika civilekonomexamen från
Stockholms universitet inom företagsekonomi och nationalekonomi samt har han även en
utbildning inom marknadsekonomi. Per har en relativt bred bakgrund då han tidigare även
arbetat som programmerare och förvaltare av en räntefond. Banken har huvudsakligen sin
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inriktning mot små- och medelstora företag i hela Västra Götaland. De har även en del lite
större företag i Skövde men bankens tyngdpunkt ligger mot medelstora företag.

4.1.4 Danske Bank, Ingemar Holgersson
Ingemar Holgersson har arbetat på Danske Bank i Skövde sedan bankens etablering i staden
vid 2006. Han arbetar på företagssidan och är kundansvarig för ett antal företag. I detta ansvar
innefattas bland annat hantering av kreditbeslut mot företag. Ingemar menar att Danske Bank
i Skövde har mest större företag. I grunden är han gymnasieekonom och har sedan efter
gymnasiet arbetat inom olika banker men även i näringslivet. Ingemar har löpande utbildat sig
internt inom banken för hantering av krediter.

4.1.5 Handelsbanken, Hanna Rosing
Hanna Rosing har arbetat på Handelsbanken i 14 år där hon arbetar både mot privat- och
företagssidan. På Handelsbanken arbetar de mot ett helkundsperspektiv vilket innefattar ett
brett spektra av tjänster till både företag och privatpersoner. Detta kan handla om finansiering,
sparande, kalkylframställning och egentligen allt vad en bankkontakt kan behövas till. Hanna
är i grunden civilekonom och har innan hon började på banken arbetat inom ett annat företags
ekonomifunktion. I syfte att kunna hantera sina arbetsuppgifter idag har hon fortlöpande
utbildat sig internt inom banken.

4.2 Kreditgivningsprocessen
En kreditgivning inleds vanligtvis med ett möte med kunden som har till syfte att skapa en
uppfattning om företaget och om den person eller personer som står bakom företaget. Detta är
något som bekräftas av alla respondenterna. Stefan menar också att en kartläggning görs över
kundens behov av kredit för att hitta den rätta produkten för varje kund. En utgångspunkt i en
kreditgivning är också den historiska och framåtriktade information företaget lämnar. Den
historiska information som bankerna analyserar är bokslut, resultat och balansrapporter. Den
framåtriktade informationen innefattar bland annat budgetar, kalkyler, prognostiserade
kassaflöden, affärsplaner och en bedömning av ett företags säkerheter. Många av
respondenterna framhäver att banken efterfrågar färska siffror. Per definierar detta som att
redovisning, resultat och balansräkning ska vara periodiserade för att ge en mer rättvisande
bild av företagets ekonomiska situation. Ingemar menar också att bankens behov av de färska
siffrorna kan kräva att boksluten uppdateras hos företagen beroende på hur länge sedan
bokslutet gjordes. Dessa siffror banken får av företaget matas sedan in i ett system vilken
benämns Undersökningscentralen (UC).
UC är ett företag som är marknadsledande inom kreditinformation och är ett stöd för bankerna
vid ett kreditgivningsbeslut. I intervjuerna förekommer ofta begreppet ”score” och innebär att
UC sätter betyg på ett företags kreditvärdighet vid ansökningstillfället. Betyget baseras på
information från ansökningshandlingen som företaget ger till banken samt en
kreditupplysning. Information kan också hämtas internt från kundens bokföring.121 Den
information som hämtas in av UC vid en kreditupplysning är baserad på både mjuk- och hård
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information. Den mjuka informationen baseras bland annat på historik om ägare och styrelse,
till exempel om företaget har bytt VD, information om bolagsordningen och vilken bransch
företaget verkar i. Den hårda informationen baseras på analys av bokslut och nyckeltal detta
jämförs sedan mot den bransch företaget verkar i. Även information om företaget har haft
betalningsanmärkningar hos Kronofogden vägs in i kreditupplysningen.122
I bankens kreditgivningsprocess inhämtas också information av mer mjuk karaktär. Alla
banker nämnde att man i analysen av företaget ser till vilken bransch företaget verkar i.
Branschanalyser framställs genom att se till hur pass konkurrensutsatt företaget är på
marknaden, om det finns en överetablering eller underetablering på den är bankerna
restriktiva till att ge lån till sådana typer av verksamheter. Per resonerar just kring detta:
”Vi gör branschanalyser om själva branschen. Vilket till exempel kan vara inom vindkraft om
elpriserna är väldigt låga, vilket i sin tur ger väldigt dåliga kassaflöden, inga kalkyler går
ihop. Då finns det därmed en ökad risk i denna bransch”
Företags nyckeltal jämförs även med andra företags nyckeltal i samma bransch. Per nämner
också att en riskbedömning görs utifrån ägare, företag och genom en finansiell analys. Alla
respondenter vi kom i kontakt med var överens om att ägare och ledning i företag är en
mycket viktig faktor att undersöka. Hanna menar att banken är väldigt intresserade av vilka
som ligger bakom företaget och vad det är för personer som är involverade i rörelsen, hon
menar att detta är mycket viktigt. Joakim säger också att banken undersöker om det finns en
kraftfull ledning i företaget och vilka kompetenser företaget är uppbyggt av. Stefan var den
person som vi uppfattade lade mest tyngdpunkt till ägarna:
”En affärsidé kan vara hur briljant som helst men är det fel person som skall genomföra det
spelar det ingen roll om det är en bra affärsidé”
Annan mjuk information som många av bankerna undersöker är kunder och leverantörer. Det
finns till exempel anledning att titta på om företaget har många eller få kunder och om det
finns få eller många leverantörer som producerar varan eller tjänsten till företag.
Den mjuka informationen som en bank inhämtar är beroende av många faktorer och kan
ibland ses som diffus och starkt kopplad till personen på banken som handlägger ärendet.
Joakim nämnde att mjuk data som möjligen inhämtas under kreditgivningsprocessen fås fram
genom sitt hantverk. Stefan diskuterade också kring bedömningen av ägarna och beskriver hur
bedömningen av ägarna sker. Det handlar mycket om en känsla av huruvida det är ”rätt”
person. Han menar att det kan vara svårt att sätta fingret på vad de bedömer.
Bankernas åsikter angående hur de går tillväga i kreditgivningsprocessen mot mindre- och
större företag påvisade att det inte fanns någon märkbar skillnad. Inte heller omfattningen,
kvaliteten och typen av information som insamlas är beroende av om det är ett mindre eller
större företag. Skillnaderna ligger istället i att mindre företag generellt lägger mindre resurser
på redovisning medan större företag oftast har en ekonomifunktion där redovisningen sköts

122

Undersökningscentralen - Kreditupplysningar Översikt
30

mer löpande och kontinuerligt. Den omfattning och typ av information som banken efterfrågar
är beroende av hur stort kreditengagemanget är samt vilken risk som är kopplat till krediten.
En bank som dock skilde sig utifrån hur kreditgivningsprocessen och vilken information som
efterfrågades beroende på företagsstorlek var Danske Bank. Mot de mindre företagen sköts
kreditgivningsprocessen mer systematiserat. Mindre företag som efterfrågar ett lån sköts av
banken på en avdelning via telefon. Mot de mindre företagen finns det ingen direkt utsedd
anställd som är kundansvarig utan de mindre företagen vänder sig till en grupp via telefon
som verkar i Göteborg. Detta menar Ingemar är ett snabbare och effektivare sätt att sortera
bland företag banken vill ha som kunder. Genom detta läggs större vikt vid den hårda
informationen såsom redovisningen hos de mindre företagen, eftersom den mjuka
informationen tar längre tid och kräver mer resurser av banken för att insamla.

4.3 Redovisningsinformationen
Vid kreditbedömningen inhämtas information där företags redovisning har en central roll vid
beslutsprocessen. Alla respondenter uppgav att både resultat- och balansräkning utgör den
huvudsakliga utgångspunkten vid analysen av ett företags kreditvärdighet. Majoriteten av
respondenterna tog upp gällande balansräkningen att de undersöker möjliga övervärden och
marknadsvärden på företags tillgångar för att säkerställa att värden på tillgångssidan verkligen
existerar och gör också egna justeringar. Per uppgav även vikten av de olika finansiella
nyckeltal som tas fram utifrån resultat- och balansräkning, där kassaflödesmässiga nyckeltal
och soliditeten ligger i fokus vid kreditvärdighetsbedömning. Bankens krav att företag måste
lämna någon form av finansiell information grundar sig delvis i de krav de har från
finansinspektionen och dels för egen del då banker vill fatta välgrundade beslut.
Det är viktigt för bankerna gällande redovisningen att se till företags framtida
återbetalningsförmåga. Ett primärt användningsområde gällande redovisningsinformationen är
att kunna framställa framtida prognostiserade kassaflöden. De flesta av våra respondenter
anser även att det är väldigt viktigt att se till hur det har gått historiskt för företaget utifrån
redovisningsinformation och att kunna se trender hos det. Huvudsakligen utifrån
redovisningen klassificeras företaget och hamnar inom en viss riskklass vilket därmed även
utgör en grund för prissättningen på krediten.
Vid intervjuerna var det tydligt att bankerna lägger störst vikt vid framtida
återbetalningsförmåga. Det lades lite vikt till vilka säkerheter företag lämnar utan störst
betydelse var att säkerställa att företag skall kunna betala tillbaka sina krediter i framtiden.
Stefan menar att säkerheter egentligen är något sekundärt för banken. Banken ser till om det
finns intäkter i företaget för att kunna betala lånet via amorteringar och räntor.
Bankerna anser att enbart en årsredovisning inte räcker som beslutsunderlag. Den ytterligare
information som bankerna inhämtar går inte att koppla till en sämre kvalitét på företags
årsredovisningar utan det som efterfrågas av bankerna är mer framåtriktad information som
budgetar. Även mer mjuka värden vilka erhålls genom en dialog med kunden efterfrågas,
kring tankar och förklaringar om varför olika siffror i årsredovisningen ser ut på ett visst sätt.
Per ger ett bra exempel på frågor som kan ställas till kunden för att hämta in denna ytterligare
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information. Det kan till exempel vara frågor om varför lagret har ökat väsentligt från
föregående år eller huruvida kundfordringarna i bolaget kommer att inbetalas, täcka
leverantörsskulderna och därmed generera vinst. Andra frågor som kan uppkomma från
banken är kopplade till huruvida avskrivningar av till exempel lastbilar görs, där de kan
behöva åka ut till kunden och ta reda på i vilken omfattning de används, hur många mil per år
de körs och därmed om de verkligen gör tillräckligt med procentuell avskrivning på sina
maskiner och inventarier. Detta påverkar både resultat-och balansräkningen. Banken kan
också ifrågasätta huruvida det kredittagande företaget har värderat sina tillgångar rätt. Det
kredittagande företaget kan ha inventarier vilka inte motsvarar dess redovisade värde i
balansräkningen. Genom informationsinhämtandet via en dialog med kunden får banker
bakomliggande orsaker och förståelse till de siffror som företag redovisar i sina finansiella
rapporter. Joakim kommenterade här angående just detta och refererar igen till sitt ”hantverk”:
”Kreditprocessen är ett hantverk, en dialog med kunden. Det är bankens jobb att genom en
dialog med kunden få fram saker som kunden kanske inte i första hand säger till banken. Men
som ändå kan få en påverkan på företaget och om de kommer att få låna ytterligare pengar
från banken.”
Joakim disskuterar även kring den redovisningsinformation banken erhåller som
beslutsunderlag från företag:
”Ett bra företag är oftast bättre än det man ser i redovisningen, ett dåligt företag är oftast
sämre än vad du ser i redovisningen, redovisning är ändå det möjligas konst. Det blir aldrig
en hel sanning och så beror det på vilket intresse du har att visa hela sanningen”
En annan kvalitetssäkrande åtgärd för att säkerställa rapporternas sanning sker genom att en
revisor har granskat dem. De flesta av våra respondenter tog upp revisorns roll, genom att
denne ökar tillförlitligheten och tryggheten bakom de redovisade siffrorna. Ingemar menar att
banken i de fall årsredovisningar inte har blivit granskade av en revisor vänder sig de mer mot
mjukare informationen, så som ägare. Per menar också på att om företag väljer bort revisor
kan detta få konsekvenser då banken bedömer detta som en osäkerhetsfaktor för dessa företag
och istället höjer räntan.
Bankerna uppgav att de inte tar hänsyn till att redovisningen kan vara upprättad enligt olika
regelverk. De utgår alltså inte ifrån vilket regelverk företaget upprättar sin redovisning genom
utan kreditanalysen görs utifrån den risk som företaget bedöms ha genom den information
som banken inhämtar.
Bankernas kännedom om K2-regelverket varierade. Det fanns en övervägande positiv åsikt
om de egenskaper som regelverket kännetecknas av. Både Ingemar och Hanna ansåg att den
standardisering som K2-regelverket innebär för företags redovisning är positiv och att det är
bra att standardisera redovisningen i möjligaste mån. Ingemar framhöll även att desto mindre
flexibel redovisningen är genom regleringen, desto enklare är det för banken att analysera
informationen. Våra respondenter beaktade många andra faktorer runt själva analysen av
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företag och att själva regelverket i sig inte undanröjer det faktum att analys av siffrornas
bakomliggande faktorer ändå måste tas fram i en kreditgivningsprocess oavsett vilket
regelverk som tillämpas. Stefan kommenterar angående just detta:
”Det viktigaste är att vi förstår siffrorna och att vi förstår vad det riktiga värdet är”.
Per var den som utvecklade argumentationen kring K2 mest utförligt. Han berättade att
bankerna idag accepterar mer förenklad redovisning än vad som var fallet för fem år sedan
och att K2 är en fördelaktig åtgärd för mindre företag och som minskar deras kostnader.
Bankerna utvecklas och anpassas efter de redovisningsstandards som reglerar företagens
upprättande av finansiella rapporter. Per diskuterar i huvudsak utifrån två perspektiv: Dels en
kvalitetsbedömning av företaget som upprättar enligt K2 och dels hur pass väl företagets
komplexitet matcher med de redovisningsmässiga förutsättningar som K2-regelverket
innebär. Vid kvalitetsbedömning av ett företag som upprättar enligt K2 menade Per att banken
anpassar sig efter de förutsättningar K2 ger, och utifrån dessa gör en kvalitetsbedömning. En
förenkling behöver enligt Per inte innebära en sämre kvalitet. Istället jämförs företag inom
samma bransch som upprättar enligt samma regelverk för att ge en rättvisande bild av de
förenklingar som kan påverka bankens analys av företaget. Per diskuterade också kring
huruvida företags komplexitet kommer att få en påverkan på bankens förutsättningar att
analysera företaget som väljer att tillämpa K2.
Per menar på att K2 är bättre att tillämpa på de mindre segmenten av företag men att de större
företagen som har möjlighet att använda sig utav K2 inte bör använda regelverket utifrån ett
bank och kreditperspektiv. Beroende på hur komplexa transaktioner som görs i företaget desto
mer analys krävs utav banken för att få grepp om företagets ekonomiska verklighet. Beroende
på storleken och komplexiteten hos transaktionerna i företaget ger detta sämre förutsättningar
att tillämpa K2 och Per menar att dessa företag istället bör tillämpa K3.
Alla banker anser att kvaliteten på den redovisning som mindre företag lämnar till banken
oftast har den kvalitet som banken efterfrågar. Det som kan anses negativt med den
information som mindre företag lämnar är återigen att resultat-och balansrapport inte är
uppdaterad och periodiserad sedan bokslutet. Bankerna menar på att det inte räcker att bara
inhämta ett företags årsredovisning, utan att det alltid krävs ytterligare information från
företagen i form av mjuka och hårda värden. Bankerna påpekar även att det åligger banken att
utifrån varje enskilt fall göra en bedömning av kvaliteten på redovisningen och det inte går att
generalisera alla mindre företags redovisning.
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4.4 Sammanfattning
I våra 5 intervjuer framkom att bankerna använder sig av både hård- och mjuk information i
kreditanalysen av företag. Den hårda informationen exemplifieras i bankerna utgår ifrån ett
företags årsredovisning eller bokslut, men också att banken inhämtar annan hård information
såsom budgetar, prognoser, kalkyler och prognostiserande kassaflöden. Den mjuka
informationen innefattas främsta av bedömning utav ägare och ledning från bankens sida och
att föra en dialog med dem menar banken är viktigt, för att kunna säkerställa värdena i
redovisningen överensstämmer med verkligheten. I bankernas analyser är också bransch
viktigt att beakta för att säkerställa hur pass konkurrensutsatt företaget är. Företagets hårda
och mjuka information kompletterar varandra genom att nyckeltal som fås fram i
redovisningen jämförs mellan olika företag i samma bransch. I kreditgivningsprocessens
tillvägagång finns ingen stor skillnad mellan hur banken går tillväga mot ett litet och ett stort
företag, det fanns heller ingen skillnad i information som efterfrågas och inhämtas av banken.
Vad gällande redovisningsinformationen är det viktigt för banken att få en helhetsuppfattning
om företaget, därför är både resultat- och balansräkning lika viktiga för banken att analysera.
Det viktigaste i beslutsprocessen för bankerna är att säkerställa den framtida
inbetalningsförmågan på kort- och lång sikt. Detta görs genom informationsinhämtning av
både hård- och mjuk information. I denna bedömning är det även viktigt för banken att
säkerställa tillgångarnas verkliga värde, att informationen som återfinns i redovisningen
stämmer överens med verkligheten. Bankernas kännedom om K2 var begränsad, det fanns
dock en övervägande positiv inställning till de standardiseringar som K2 medför. En av
respondenterna menar dock att K2 inte är lämpat till företag som har stor komplexitet i sina
transaktioner. Bankernas åsikter om kvaliteten på mindre företags redovisningsinformation
var att denna oftast är sämre i jämförelse med större företag. Detta beror dock enligt
respondenterna på att de oftast inte har de resurser som större företag har. Denna egenskap går
dock inte generalisera för alla mindre företag.
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5 Analys
I detta avsnitt kommer vi med utgångspunkt från vår teoretiska referensram att analysera vårt
empiriska material vilket i sin tur sedan kommer att ligga till grund för de slutsatser vi
kommer att göra i efterföljande kapital.

5.1 Kreditgivningsprocessen
Bankernas krav på information från företagen styrs utifrån de krav bankerna har från
finansinspektionen. Bankerna måste också enligt lag ha goda grunder för att kunna konstatera
att kreditavtalet kommer att fullföljas.123 Svensson framhåller två bedömningar som görs av
banken. Den ena avser företagets fortlevnad, dess framtida intjänings- och betalningsförmåga
och den andra avser säkerheternas framtida realiserade värde.124 Respondenterna var eniga om
att det lades störst vikt vid att analysera den framåtriktade informationen. Den tas delvis fram
genom redovisningen som företaget lämnar men annan information såsom budgetar och
kalkyler, inhämtas för att göra en bedömning av företagets framtida betalningsförmåga. En
bedömning av ett företags säkerheter är också en del av den framåtriktade analysen. Denna
information tillsammans med den historiska information som redovisningen ger bildar en
utgångspunkt i bankernas kreditbeslut. På detta sätt inhämtas information som har till syfte att
minska informationsasymmetrin som råder mellan banken och företaget. Respondenternas
svar angående vilken information som insamlas i en kreditgivningsprocess går att identifiera i
de modeller som beskriver egenskaper hos företag vilket kan få en påverkan i bankens
bedömning av företaget, (5C-modellen, CAMPARI-modellen).125 Respondenterna undersöker
utifrån de finansiella rapporterna både företagets förmåga att betala tillbaka lånet genom
kassaflödesanalyser och kassaflödesmässiga nyckeltal. Utifrån en bedömning av företags
kapitalstyrka analyseras soliditeten i syfte att göra en bedömning av företagets ekonomiska
styrka på lång sikt.
Soliditeten kan vid tillämpning av K2-regelverket påverkas delvis då periodiseringsprincipen
avviker från BFN genom att utgifter över 5 000 kronor endast behöver periodiseras. Detta kan
då även innebära att flera icke periodiserade belopp vilka understiger 5 000 kronor ger en
betydande effekt för periodens resultat som kommer att påverka soliditeten för en period dit
dessa belopp egentligen inte är hänförliga.126 En annan bestämmelse i lagen som avviker från
BFN är att egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar ej får aktiveras som
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anläggningstillgångar vilket även ger en effekt på företagets kapitalstyrka och därmed även
soliditeten.127
I analysen av kapitalet bedöms även hur effektivt kapitalet används för att generera
kassaflöden. Per beskriver betydelsen av att banken måste undersöka kapitalbindningen i
företaget av exempelvis lager och kundfordringar för att säkerställa att de innehar erforderligt
kapital i syfte att effektivt generera kassflöden. Detta för att säkerställa att företaget har
kapacitet att betala tillbaka amorteringar och ränta till banken. Alla respondenter medgav att
en bedömning av företagets ledning och vilken kompetens det finns att tillgå i företaget är
viktigt för att göra en bedömning av företaget. Banken sätter företaget i förhållande till
omvärldsfaktorer som kan påverka. Omvärldsfaktorer som banken undersöker är vilken
marknad företaget verkar i, om det finns en överetablering eller underetablering. Jämförelser
mellan företag på samma marknad görs med hjälp av branschspecifika nyckeltal för att
banken ska få en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning i jämförelse med andra
företag. En bedömning av företagets säkerheter görs också fast precis som 5-C modellen
uttrycker så är detta från bankens sida en sekundär åtgärd om de inte skulle få in de
betalningar som de kräver.
I analysen av ett företags kreditvärdighet utgår banken huvudsakligen från företags balans och
resultaträkning gällande den hårda informationen. Denna information kompletteras med
ytterligare information om företagets framtida återbetalningsförmåga samt kalkyler och
framtidsprognoser såsom budgetar. Bankerna gör också egna bedömningar av företagets
tillgångar för att säkerställa att tillgångarnas värden existerar. Den information bankerna
inhämtar bearbetas i bankens egna system för att framställa nyckeltal och prognoser som är
intressanta ur bankens perspektiv. Att banken själva efterfrågar viss information för att
bedöma företagets ekonomiska situation är en del i att minimera osäkerhet och risken hos
företaget. Den historiska information som årsredovisningen visar räcker alltså inte för att
banken skall kunna göra en korrekt bedömning av företaget utan bankerna lägger också vikt
vid framåtriktad information för att förebygga informationsasymmetri mellan det som
årsredovisningen visar och den information som banken efterfrågar utöver årsredovisningen.
Joakim menar redovisningen är de möjligas konst och att det aldrig blir en hel sanning och det
är bankens uppgift genom en dialog få fram information kunden inte i första hand delger
banken. Däremot kan inte sägas att varken legal128- eller kontraktuellbaserad129 redovisning är
att föredra för bankerna eftersom utgångspunkten är den legala redovisning som företaget
upprättar och utifrån den och inklusive kontraktuell information möjliggörs att bankerna kan
tillgodogöra sig den information som behövs för att fatta ett välgrundat beslut.
Informationsinhämtandet är en förutsättning för att banken skall kunna bedöma kunden och
minimera risken att kunden inte skulle kunna betala tillbaka lånet. Relationen mellan banken
och kreditansökande företag är förenlig med problematik bland annat moral hazard
problematiken. Detta fenomen uppstår då banken kan bedöma företaget utifrån dess
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redovisning och inhämtad mjuk information men banken kan inte med säkerhet veta vad
ägaren till företag har för avsikt med de lånade krediterna från banken.130 Moral hazard
problematiken handlar om det som ordet antyder, den osäkerhet i den lojalitet som banken
bedömer vid en kreditgivningsprocess. En bedömning av lojaliteten är kopplat till den person
eller personerna som tar lånet i företaget och vid våra intervjuer var det just en bedömning av
ägarna och ledningen som respondenterna lade störst vikt vid då inhämtandet av mjuk
information görs. Denna bedömning görs för att bankerna vill veta vem eller vilka personerna
är som de ger ut krediten till.

5.2 Redovisningsinformation
Ett av huvudargumenten till förenklad redovisning för mindre-och medelstora företag, var
dess smalare användargrupp, samt att de beslut som fattas utifrån redovisningen hos dessa
företag är av annan karaktär än de beslut som fattas utifrån större företags redovisning.
Omfattningen på de analyser som görs utifrån mindre och medelstora företags redovisning är
också i regel mindre och av annan karaktär än hos de större företagen. 131 Av den teoretiska
referensramen går att utläsa att bankers åsikter om förenklad redovisning för mindre och
medelstora företag har i regel varit negativ. Danos med flera menar att mindre företag oftast
har svårt att uppvisa redovisningsinformation som har de kvalitativa egenskaper som krävs av
banken för att göra den användbar som beslutsunderlag. Att mindre företag inte kan uppfylla
de krav som banken ställer på den finansiella informationen beror på att de inte har tillgång de
resurser som det större företaget.132 Våra respondenter var också de eniga om att desto mindre
företaget är desto sämre förutsättningarna finns för att erhålla kvalitativ redovisning. De
intervjuade menar även på att bristerna i redovisningen beror på de små resurser som finns i
företaget, att mindre företag oftast inte har en ekonomifunktion med personal som
kontinuerligt arbetar med ekonomin. Denna egenskap går dock inte att generalisera för alla
mindre företag menar de intervjuade. Bankerna är angelägna om att inhämta information i
största möjliga mån från det kreditsökande företaget även sådan information som företaget i
första hand inte önskar lämna ut.133 Företaget däremot lämnar ut information i den mån de har
resurser och dels även utifrån deras egna intressen av att lämna ut den. Det är bankens jobb att
kunna få fram just sådan här information och enligt Joakim sker detta genom en dialog med
kunden. Detta påvisar att banken i sitt informationsinhämtande försöker förebygga
informationsasymmetrin genom att skapa relationer med kunden. På detta sätt förebyggs
problematiken med moral hazard eftersom Joakim menar att man vill ha in information om
företaget som det i första hand inte lämnar ut, vilket kan påverka om företaget kommer att
agera i bankens intresse eller inte.
Alla relationer bygger på att det finns ett förtroende mellan parterna, likaså mellan bank och
företag. Ett företags bankrelation bygger på att banken har ett förtroende för att satsat kapital i
företaget kommer att ge avkastning.134 Bankens förtroende till företaget påverkar även de
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kreditvillkor som företaget får av banken. Om banken har ett starkt förtroende till företaget
och har tron att det kommer vara ett lönsamt företag är de i större utsträckning villiga att ge
mer fördelaktiga villkor då dessa innebär en mindre risk. 135 De intervjuade bankernas
förtroende till företaget bygger inte enbart på den information banken kan få tillhanda av
företaget. Förtroendet kan även styrkas via en revisor som ökar tillförlitligheten genom
extern- och oberoende granskning av företagets redovisning. Alla respondenter var eniga om
att det är viktigt att ha ett förtroende för företaget och den redovisning de lämnar. Förtroendet
och relationen mellan banken och det kredittagande företaget yttrar sig i att bedömningen av
ägare och ledning samt att ha en dialog med företaget är signifikant för banken för att göra ett
välgrundat kreditbeslut.
K2 regelverket innebär förenklingar, standardiseringar och schablonlösningar för det företag
som väljer att tillämpa regelverket. 136 Detta medför begränsningar i förhållande till ÅRL:s
tillämpningsområden eftersom att redovisa enligt K2 innebär att regelverket skall tillämpas i
sin helhet och vägledning i andra normer skall inte tillämpas om K2 behandlar området. En
regelbaserad normgivning som K2 medför mindre flexibilitet i den redovisning som företaget
upprättar. Dessa egenskaper kan medföra att återspeglingen av företagets räkenskaper
påverkas. Exempelvis är det ej tillåtet enligt K2 att värdera finansiella instrument till verkligt
värde dock skall långfristig fordran i utländsk valuta som säkrats med ett terminskontrakt
värderas till terminskurs. Detta är några av de tvingande regler som regelverket medför.
De intervjuade bankernas åsikter angående regelverket var i överlag positiva. Att förenklingar
är något positivt både för företaget och för banken. Med ett mindre tänjbart regelverk blir det
enklare för banken att göra analyser utifrån redovisningen menar Ingemar. De restriktioner
som K2 ibland innebär kan som vi redan nämnt innebära att återspeglingen blir sämre,
exempelvis finns färre valmöjligheter till att värdera olika värden i tillgångar. Att
återspeglingen i redovisningen blir sämre kan få påverkan på tillförlitligheten hos
redovisningen. 137 Tillförlitligheten inom redovisning innebär att informationen skall vara
korrekt eller i alla fall komma sanningen så nära som möjligt. Om denna egenskap blir
lidande kan detta få en påverkan på bankens bedömning eftersom tillförlitlig information är
något som bankerna eftertraktar i sitt arbete.138 Vid denna form av informationsasymmetri är
banken tvungen att vända sig mot ”mjuk information” för att täcka informationsbehovet,
denna information kan vara svår att tillhandahålla. 139 Dessa påpekanden är något som
respondenterna håller med om. Ingemar menar just detta att banken vänder sig mer mot mjuk
information för att tillgodose bankens informationsbehov. Engström menar att upprätta sin
redovisning enligt K2 kan ge en negativ påverkan på den rättvisande bilden i företagets
finansiella rapporter. 140 Vid en negativ påverkan gällande den rättvisande bilden och
tillförlitlig information vänder sig bankerna då alltså mot mjuk information menar
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respondenterna. Eftersom den mjuka informationen är svårare att tillhandahålla sig 141 kan
detta medföra att bankens arbete att tillgodogöra sig information blir mer omfattande och mer
komplicerat eftersom K2 i vissa avseenden inte uppfyller kravet på en rättvisande bild. I
intervjuerna med respondenterna framkom att de inte tar hänsyn till att ett företag kan
upprätta sin redovisning utifrån olika regelverk. Bankernas rutiner när de gör analyser på ett
företag är kopplat till den risk banken anser att företaget har utifrån både mjuk och hård data.
I intervjuerna framgick att tillvägagångssättet att granska ett företag inte skiljer sig nämnvärt
beroende på storleken på företaget. Respondenterna uppgav att de undersöker övervärden och
marknadsvärden på företagets tillgångar. Utifrån detta kan bankerna skriva upp eller ner
tillgångarna till mer neutrala värden för att få en mer rättvisande bild av företaget. Desto mer
komplexitet det finns i de transaktioner företaget gör desto mer analys behöver alltså banken
göra. Aktiebolagsgruppen menar på att företag som har komplexitet i sin affärsverksamhet
inte borde tillämpa K2 då regelverket inte är anpassat för företag med vissa typer av komplexa
poster.142 Aktiebolagsgruppens argumentation är även någon som Per berörda och instämde i
att K2 inte är anpassat för alla företag som innefattas av det.
Att respondenterna gör analyser oavsett den information företaget lämnar påvisar att det är en
del i bankens roll att minska informationsasymmetrin, det gap som råder mellan banken och
företaget som söker kredit. Per menar också på att banken har under en de senaste åren blivit
mer accepterande gällande de förenklade regler som mindre företag upprättar sin redovisning
efter, vilket även visar på att bankerna försöker minska informationsasymmetrin mellan
banken och det kreditsökande företaget.
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6 Slutsats

I detta avsnitt tas utgångspunkt i analysen där undersökningens problemformuleringar
besvaras utifrån denna. Förslag till vidare forskning kommer också att återges



I vilken omfattning använder banker företags redovisningsinformation vid kreditgivning?

Banker utgår huvudsakligen från företags balans- och resultaträkning i en bedömning av ett
företags kreditvärdighet. I en kreditbedömning analyserar bankerna företags redovisning både
utifrån ett historiskt perspektiv men den ligger även till grund för en framåtriktad analys.
Bankerna lägger även stor vikt vid annan framåtriktat material som inhämtas utöver
redovisningen. Faktorer om företaget som banker beaktar är även omvärldsfaktorer vilka kan
ha en inverkan på företaget och därmed påverka risklassificeringen. En bedömning av ägare
och vilka som står bakom företaget utgör en väsentlig del i bedömningen och kreditbeslutet.
Företags framtida betalningsförmåga är alltid en primär säkerhetsåtgärd för banker som till
del undersöks utifrån redovisningen. Ställda säkerheter till banken utgör istället en sekundär
säkerhetsåtgärd. Detta visar att redovisningen i stor omfattning används vid kreditgivning.
Redovisningen kan dock aldrig stå ensam som beslutsunderlag i en kreditbedömning utan
banker beaktar och inhämtar både hård och mjuk information för att komplettera
redovisningen och kunna fatta ett välgrundat kreditbeslut.



Hur anser bankerna att årsredovisningar upprättade enligt K2-regelverket täcker
informationsbehovet vid kreditgivning?

Bankens uppgift är att försöka förutse risken att det kredittagande företaget inte skall kunna
betala tillbaka en kredit, genom olika former av informationsinhämtande. Redovisningen
utgör en viktig informationskälla för att förutse denna risk. Banken vill i
kreditgivningsprocessen undersöka om värdena i redovisningen återspeglar verkligheten. Det
medför att banken gör egna analyser och justeringar av redovisningen för att säkerställa
företagets ekonomiska situation. Redovisningen är som nämnts tidigare inte heller den enda
källan till information om det kredittagande företaget. Att banker inhämtar ytterligare
information än vad som finns i redovisningen är ett argument för att K2-regelverket
tillfredsställer kreditgivares behov gällande företags finansiella rapporter som
beslutsmaterial. Oavsett vilket regelverk som företagen upprättar sina finansiella rapporter
efter gör bankerna en bedömning om vilken information som erfordras för att fatta ett
välgrundat beslut. Som också nämnts i föregående kapital kan K2 medföra att återspeglingen
blir lidande. Beroende på företagets transaktionskomplexitet kan mer analys krävas från
banken för att säkerställa företagets förutsättningar att betala tillbaka en kredit. Eftersom K2
innefattas av förenklingar, schablonlösningar och begränsade valmöjligheter vid upprättande
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av finansiella rapporter skapar detta sämre förutsättningar för att K2 skall återspegla den
ekonomiska verkligheten som råder i företaget. Regelverket bör således tillämpas av ett
företag utan komplexa transaktioner utifrån bankens perspektiv. Då bankens
informationsbehov inte täcks genom redovisningen vänder sig banken mot mer mjuk
information som i många avseenden kan vara svårare att tillhandahålla sig eftersom den ej är
offentlig. Detta kan få till följd att relationen mellan banken och det kreditansökande
företaget blir ännu viktigare för banken, i att säkerställa att deras informationsbehov
tillgodoses.

6.1 Förslag till vidare forskning
K-projektet är ett pågående arbete och fortfarande under utveckling. Ett intressant regelverk
att göra en liknande studie om är K3-regelverket, eftersom mindre aktiebolag kan få möjlighet
att också upprätta sin årsredovisning efter detta regelverk. Idag är det frivilligt att tillämpa K2,
detta medför att få idag har valt att tillämpa regelverket. Att upprätta en ny undersökning då
regelverket blivit obligatoriskt för mindre aktiebolag är ett sätt att belysa bankens direkta
uppfattning om regelverket.
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Bilaga 1 - Reflektioner
Jonas Allert
Uppsatsskrivandet är varit en process med många olika skepnader. Valet av problemområde
ansåg vi som enkelt, eftersom vi båda ville skriva en uppsats som belyste ett problem inom Kprojektet. Vi hade från början tänkt att skriva om en jämförelse mellan K2 och K3 avseende
hur den rättvisande speglas i de olika regelverken. Vi hade kommit cirka 1,5 månad in
skrivprocessen och hade precis börjat med vår teori när vi var tvungna att byta
problemområde. Vi hade kontaktat en potentiell respondent till vårt empiri avsnitt.
Respondenten var själva insatt i de olika regelverken då hon har varit en av de många
personer och organisationer som har granskat K3. Hon tyckte att vi var tvungna att byta
inriktning då hon ansåg att vi bara skulle få spekulationer till svars i vår empiri, angående K3.
Detta eftersom regelverket inte idag är helt färdigställt. Detta ställdes oss i en svår situation
och ett vägval. Vi kunde valt att stanna vid vår problemformulering eller välja något annan.
Hon kom med en del förslag till oss om vad vi kunde skriva om istället. Vi valde att anpassa
oss och den uppsats vi hade vid tillfället och att istället inrikta oss mot K2 och göra en
jämförelse hur informationsbehovet hos banker täcks utifrån de finansiella rapporterna
upprättade enligt K2. Det var personen som vi kontaktade som kom med förslaget att inrikta
arbetet mot kreditgivare. Utifrån att studera vad banker efterfrågar och vad de anser om
förenklad redovisning och att sedan matcha detta mot K2 så förstod vi snart att K2 kanske inte
skulle matcha det behov bankerna efterfrågar av en redovisning som ett företag lämnar. Detta
var en stor omställning inte bara för uppsatsskrivandet men också att psykiskt försöka ställa
om till att tänka i nya banor. De artiklar som vi insamlat var till viss del bortkastade och en ny
process tog sin början där sökandet efter vetenskapliga artiklar som behandlade vår nya
problemformulering var viktigt. Att vi tog det beslutet anser jag vara det viktigaste beslutet i
hela uppsatsskrivandet. Jag reflekterade mycket just då kring vilka konsekvenser varje val
skulle få, om vi antingen valde att stanna vid vår problemformulering eller börja med en ny.
De konsekvenser jag ställde upp för mig själv var. Hur mycket behöver vi ändra i den
nuvarande texten? Har vi tid till att ställa om och räcker denna tid till att göra en bra uppsats?
Vi ansåg efter ha överlagt under en dag samt efter att ha presenterat vårt nya problemområde
för våran handledare och lärare i metodkursen att vi istället skulle rikta om vårat arbete.
Uppsatsen tog ny fart efter detta och vi var tvungna att skruva upp vårt arbetstempo
ytterligare. Jag insåg dock att allt det arbete vi hade lagt ner innan vi byte problemformulering
inte var förgäves. Att hitta väsentliga artiklar till det nya ämnet var en enklare process då jag
tidigare lärt mig hur man skulle söka på vetenskapliga artiklar för att lättare hitta det jag söker
efter. Många av de tidigare artiklarna vi använt var också tillämpbara på den nya
problemformuleringen.
Att använda en kvalitativ metod till vårt uppsatsskrivande var för oss logiskt eftersom att
undersöka ett nytt regelverk som K2 innebär att man måste försöka komma problemet in på
livet. Detta gjordes med intervjuer med våra respondenter. Vi valde en semi-strukturerad
intervjuteknik eftersom vi ansåg att vi var tvungna att ibland gå ifrån våra huvudsakliga frågor
för att få ytterligare djup i frågorna. De frågorna som vi var tvungna att ställa ytterligare
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frågor kring var de frågor som behandlar K2 regelverket och kring kvaliteten på de finansiella
rapporterna. Intervjuerna gick till så att jag höll i intervjuen och Anna antecknade och kom
med ytterligare frågor. De tips vi fick med oss från vår handledare var mycket bra. Att försöka
ha pauser i intervjun innan nästa fråga ställs visade sig vara väldigt nyttigt, då respondenten
själv får tid att reflektera och komma med ytterligare svar. Att låta respondenten prata fritt
kring ämnet visade sig vara något viktigt. De flesta citaten vi hämtat från empirin kommer
just från de tillfällena vi har gett respondenten möjligheten att få tala fritt. Bankerna var ett
tacksamt intervjuobjekt vilket vi inte visste på förhand. Utifrån regleringar som bankerna
rättar sig efter blir bankernas arbete i en kreditgivningsprocess ganska lika varandra och det
råde ingen större skillnad kring de svar vi erhöll. Detta var tacksamt för oss när vi sedan
skulle göra en sammanställning av empirin och göra våran analys. I skrivandet av empirin fick
jag också lära mig att läsa mellan raderna i det som respondenterna sa i intervjuerna. Det var
vanligt att respondenterna pratade om andra saker än vad som ställdes i själva frågan. Detta på
grund av att vi valde en semistrukturerad intervju teknik.
I analysen lärde jag mig att kunna se mönster, tolka och återkoppla. På grund av det metodval
och att vi valde att tillämpa en semistrukturerad intervjuteknik var vi tvungna att lägga stor
vikt vid att försöka förstå vad respondenterna igentligen menade när de vid många tillfällen
fick möjlighet att prata fritt. Jag anser dock att detta var lyckat, eftersom när svaren tolkades
gavs information som var till stor nytta för empirin. Som exempel pratade bankerna mycket
gott kring revisorns roll för redovisningen att detta är viktigt. Detta kunde vi koppla till att
bankerna förtroende till det kreditsökande företaget inte bara går via ägare och ledning och de
finansiella rapporter de kan visa upp utan ävan att revisorn spelar stor för bankernas intryck
och förtroende för företaget. Bankernas analyser av företaget och att de inte bara utgår från
redovisningen utan också från många andra informationskällor gick att koppla till att
bankerna försöker att motverka informationsassymetrin mellan banken och det kreditsökande
företaget.
Arbetsfördelning mellan oss i gruppen anser jag har varierat. Jag anser dock att detta till del
beror på att jag är en person som vill få saker gjorda och det effektivt, reflektion kring det vi
skrivit har gjorts i samband och efter att vi skrivit, fokus har varit att få ner text. Därför har
jag hållit i taktpinnen i vårt uppsatsskrivande, detta beror också på den tidspress vi haft på oss
efter vi byte ämne. Jag anser också att jag trivs i rollen att föra arbetet framåt. Att ha en
person att reflektera sina tankar kring med anser jag har varit väldigt viktigt i
uppsatsskrivandet. Det blir lätt att man låser sig vid en tanke, men genom att diskutera med
någon kommer man vidare i skrivandet.
Jag anser att jag lärt mig mycket under den tid vi har skrivit uppsatsen. Den största lärdomen
har varit att kunna reflektera kring ett problem och att kunna inhämta mer information för att
ytterligare få kunskap för att bättre förstå det. Uppsatsskrivandet har varit en stor omställning
dels i början av uppsatsen men gruppen har också fått göra omställningar och anpassningar
under skrivandets gång. Det har varit svårt att vara förberedd på saker som kan hända och det
har alltid varit en anpassningsfråga inom gruppen, då personen jag skrev med började en
heltidstjänst mitt i uppsatsen. Lärandet har varit en process som har växt under skrivandet
gång.
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Anna Berg
Redovisningsregleringen har under de senaste åren varit under en ständig utveckling. Olika
organisationer världen över arbetar ständigt för att förbättra och harmonisera
redovisningsreglerna på bästa sätt med hänsyn till användarna av redovisningen och företag i
hela världen. En del i K-projektets arbete har varit att anpassa redovisningen utifrån olika
företags förutsättningar och där även beakta de olika företagens olika användare av deras
finansiella rapporter. Mitt intresse för just K2-regelverket fördjupades då vi introducerades i
olika länders redovisningsreglerare och harmoniseringen av redovisningen i
externredovisning III. Här väcktes mitt intresse och nyfikenheten för utformandet, beaktandet
och tankar bakom de olika regelverken, även ur ett globalt perspektiv. Detta är just aktuellt
och intressant då exempelvis den internationella handeln ökar och det börjar finnas ett
växande behov av ett globalt samspel mellan världens alla ekonomier, vi går allt mer mot att
bli ett i världen då vi behöver varandra och effektiviserar genom ett globalt samspel. Vi valde
att rikta in oss på K2-regelverket då den företagskategori som innefattas av regelverket utgör
en betydande del i flera länder och det har länge varit känt att de finns en önskan och ett
behov av förenklingar och förändringar i redovisningsreglerna utifrån just dessa företags
förutsättningar samt även ur dessa företags finansiella rapporters användares behov. Därför
valde vi även att inrikta oss mot en av de viktigaste användarna av mindre företags finansiella
rapporter, banker.
Fokus och nyfikenhet kring just K-projektet och dess bakomliggande orsak till dess framväxt
uppstod då detta är svenska redovisningsorganens gemensamma samarbete som ett
gemensamt syfte i det globala problemet att redovisningsregler ej är anpassade för mindre
företags redovisning och reglering vid upprättandet av deras finansiella rapporter, utifrån
mindre företags behov. Mindre företag utgör en betydande del av världens alla företag men
ändå har det hittills inte funnits ett speciellt regelverk utformat för just dessa företag och deras
användares behov och där vi då även inriktade oss mot kreditgivare.
Under utbildningens gång har jag fått möjligheten till flera grupparbeten inom olika
ämnesområden vilket har varit utmanande men även givande. Det som jag utvecklat och
förbättrat är att tillsammans med en grupp lösa en uppgift, genom tydlig arbets- och
rollfördelning för på bästa och effektivaste sätt lösa olika utmaningar. Det har varit
utmanande vissa stunder men jag känner ändå att jag utvecklats mycket som person och att
jag lärt mig att man med samlade och olika kunskaper kan skapa något bättre.
Detta är något som jag känner nu efter examensarbetets gång också. Vi har haft olika styrkor
och svagheter samt olika perspektiv och åsikter. Dessa har dock varit nyttiga för studiens
genomförande då vi kan styrka upp varandras svagheter och samtidigt lära varandra, samtidigt
som jag tror att detta gett intressantare resultat i vår studie.
Då jag och min samarbetspartner har haft möjligheten att arbeta med arbetet olika tider har vi
suttit ganska mycket löpande regelbundet även om det varit kortare stunder vilket resulterat i
effektivare arbete kortare men oftare.
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Att vi haft olika delinlämningar med seminarium har jag ansett väldigt givande då vi fått
väldigt konstruktiv kritik. Till en början kändes det svårt att helt greppa struktur och
tankegång kring hur utformandet skulle bli. Då inspirerades jag mycket utifrån andra
examensarbeten men metodkursen var även givande för att greppa själva genomförandet och
metod delen. Efter att ha läst några andra arbeten erhöll jag en bättre överblick och förståelse
för själva strukturen och problematisering utifrån olika samhälleliga beaktande Så som i vårat
fall ett globalt behov hos mindre företag och dess intressenter, nämligen det förenklade
regelverket, och hur detta kan påverka en av dess viktigaste intressent, banker.
Under examensarbetets tidiga skede och under metod delen upplevde jag framförallt att
kursen undersökningsmetodik var till stor hjälp. Att utforma relevanta men ändå enkla
enkäter, samla in data för att sedan bearbeta denna och samtidigt beakta tidsaspekten genom
att kontinuerligt planera och sätta upp delmål.
Genom min samarbetspartner har jag även utvecklat kunskapen i att finna relevant
information i veteskapliga artiklar. Utifrån alla de artiklar jag läst har jag förbättrat min
förmåga att identifiera och granska den vetenskapliga problematiken för att sedan applicera
och reflektera utifrån den. Att samanställa enbart relevant information utifrån vetenskapliga
artiklar känner jag verkligen är något som förbättrats då detta gick något trögt till en början
men släppte allt mer efter att vi läste fler artiklar.
Det var även väldigt bra att kunna diskutera, analysera och framföra olika argument med min
samarbetspartner.
Själva intervjusituationen anser jag var den intressantaste och mest lärorika delen då vi fick
möjligheten att träffa så duktiga och erfarna personer och ta del av deras åsikter. Även här
utgick vi i intervjuprocessen från arbetsfördelning i syfte att effektivisera och utföra
intervjuerna på bästa sätt. Det var ovant vid första intervjun men vi lärde oss mycket och
kände oss allt mer säkra på både upplägg och hur vi sedan skulle samanställa dem. Under
hela studiens gång har vi använt och tillämpat kunskaper från tidigare kurser och även tidigare
grupparbeten vilka vi nu slutligen sammantaget fått chansen att tillämpa.
Arbetsfördelningen har varierat men vi har ändå största delen av tiden suttit gemensamt och
skrivit. Jonas har varit duktig på framförallt informationssökandet medan Anna har haft bättre
koll på den språkliga biten och själva ämnet men vi har även fördelat andra roller och
uppgifter mellan oss. Vi har även turats om och haft bra kommunikation vilket resulterat i
effektivt och flitigt arbete även om vi suttit ganska korta pass men istället oftare tillfällen.
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Bilaga 2 - Intervjuformulär

Intervjufrågeformulär
1. Bakgrund på respondenterna
Namn:

Ålder:

A. Hur utbildades du till kreditgivare?
B. Hur länge har du arbetat på banken?
C. Vilka arbetsuppgifter har du idag?
D. Vad har du arbetat med tidigare?

2. Kreditgivningsprocessen
Hur går ni tillväga i en kreditgivningsproces då ett företag ansöker om kredit hos Er?
A. Följer ni speciella riktlinjer/modeller i kreditgivningsprocessen?
B. Vilka företagsspecifika policys följer ni i kreditgivningsprocessen?
C. Vilken information samlar ni in?
I.
Vilken typ av hård data insamlas vid kreditprocessen?
II.
Vilken typ av mjuk data insamlas vid kreditprocessen?
III.
Skiljer sig typen av data ni insamlar beroende på om det är ett stort eller litet företag?
D. Hur utförs kredituppföljningen? Vilken information använder ni er av i
kredituppföljningen?
E. Skiljer sig kreditgivningsprocessen mellan mindre och större företag? Isåfall hur?
F. Skiljer sig omfattningen i inhämtandet av information mellan större och mindre företag?
G. Skiljer sig kvaliteten på informationen mellan större och mindre företag?

3. Redovisningen
A. På vilket sätt använder ni företagets redovisning i kreditgivningsprocessen?
B. Vilka delar i årsredovisningen är mest betydelsefulla som beslutsunderlag?
I.
Vilka poster i resultat- och balansräkningen har störst betydelse?
II.
Anser ni att informationen som erhålls i årsredovisningen är tillräcklig som beslutsunderlag?
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III.

Behövs kompletterande information till årsredovisningen för att fatta kreditbeslutet och
isåfall vilken information?

C. Tar ni hänsyn till att redovisningsinformationen ni får kan följa olika regelverk och Isåfall hur?
D. Om redovisningen som ett företag lämnar var upprättade efter ett förenklat mindre
omfattande regelverk, vilket innebär mer schablonlösningar, standardiserade regler och
mindre valmöjligheter. Hur skulle detta påverka kreditbedömningen? Positivt/negativt?
E. Anser Ni att kvaliteten på mindre företags redovisning gör den användbar som
beslutsunderlag?
I.
Om inte kvaliteten är bra, vad anser ni saknas för att öka kvaliteten?

4. Avslutningsvis
A. Är det något väsentligt som Ni tycker att vi missat att fråga eller något som Ni vill tillägga?
B. Skulle Ni ha något emot om vi återkom efter detta intervjutillfälle med ytterligare frågor?
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Bilaga 3 – Skillnader mellan K2 och tidigare svensk normgivning
K2-regelverket
Mindre, aktiebolag enligt årsredovisningslagens definition, har sedan 2009 års bokslut haft
möjligheten att upprätta finansiella rapporter enligt K2-regelverket. K2-regelverket benämns i
bokföringsnämndens allmänna råd som BFNAR 2008:1. Vid val att tillämpa regelverket skall
det tillämpas i sin helhet. Undantagen från de mindre aktiebolag som får tillämpa regelverket,
är de mindre företagen som samtidigt är moderbolag i en större koncern. BFNAR 2008:1
innehåller alla regler som krävs för att upprätta en årsredovisning vilken uppfyller
årsredovisningslagens krav. Då någon redovisningsfråga inte regleras i K2-regelverket skall
företaget i första hand söka vägledning i andra allmänna råd upprättade av BFN, som
behandlar liknande frågor, och i andra hand i årsredovisningslagens- eller det allmänna rådets
grundläggande principer. Dessa är ÅRL, RR och FAR SRS.143
Det allmänna rådets regler innebär mycket förenklingar och schablonlösningar samt bygger
regelverket huvudsakligen på försiktighetsprincipen och redovisning till anskaffningsvärden.
Vid redovisning enligt K2-regelverket är det enbart tillåtet att värdera till
anskaffningsvärdet.144 Detta är en tydlig skillnad i förhållande till exempelvis
årsredovisningslagens reglering.
Resultaträkningen
Vid upprättande enligt K2-regelverket sker en avvikelse från periodiseringsprincipen då
företaget endast behöver periodisera inkomster och utgifter vilka var för sig understiger
femtusen kronor i förhållande till årsredovisningslagens.145
Gällande intäkter skall ett företag redovisa en inkomst som en intäkt om:
a) väsentliga risker och förmåner till följd av transaktionen har övergått,
b) beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, och
c) det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna av transaktionen kommer att tillfalla
företaget.
Endast den del av inkomsten som hör till det räkenskapsår för vilket årsredovisningen
upprättas är en intäkt det räkenskapsåret om inte annat framgår i 6 kapitlet BFNAR 2008:1
Mindre Aktiebolag, vilket även definierar när inkomsten blir en intäkt på detta vis. Gällande
redovisning av intäkter på tjänsteuppdrag och entreprenaduppdrag avviker K2-regleringen
från sin grundregel att inte tillåta olika alternativa redovisningar. Detta då regelverket faktiskt
tillåter redovisning enligt antingen en huvudregel eller en alternativregel precis som BFNAR
2003:3 vad gäller redovisning av intäkter både till fast pris och löpande räkning. 146
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BFNAR 2008:1 Mindre Aktiebolag
BFNAR 2008:1. Inledning
145
BFNAR 2008:1. 2 kap 4§ stycke 4
146
BFNAR 2008:1. 6.4
144
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Gällande hantering av kostnader och utgifter har K2 ett separat kapitel som behandlar just
kostnader. Utgångspunkten enligt K2-regelverket är huvudsakligen matchningsprincipen.
Fokus läggs vid att kostnaden skall hänföras till samma period där utgiften för intäktens
förvärvande är hänförlig. 147
Balansräkning
Ett exempel på där värderingen skiljer sig mellan årsredovisningslagen och K2 är vid
värdering av omsättningstillgångar som ska värderas enligt lägsta värdes princip till det lägsta
av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde.148 I enlighet med K2-regelverket tillåts ej att
värdera finansiella instrument till verkligt värde.149 Nuvärdesberäkning av skulder får ej göras
i balansräkningen enligt K2-regelverket.150 Ett företag skall endast ta upp tillgångar som de
äger, därmed får leasade tillgångar ej redovisas i balansräkningen som anläggningstillgång.151
Fastigheter och mark är däremot det enda undantaget från värdering till anskaffningsvärde
enligt K2. Om verkligt värde visar sig överstiga anskaffningsvärdet får redovisas till verkligt
värde.152
Ett tydligt syfte att förenkla redovisningen för mindre företag uttrycks genom att K2regelverket ej tillåter nuvärdesberäkning av skulder och ansvarsförbindelser.153
Avseende egenupparbetade immateriella tillgångar får dessa aldrig tas upp som tillgångar
enligt K2, utan utgifterna kostnadsförs och påverkar därmed resultatet direkt när utgifterna
uppstår.154 Enligt redovisningsrådets rekommendation 15 som behandlar egenupparbetade
immateriella tillgångar ska dessa aktiveras om vissa kriterier är uppfyllda.155
Forsknings- och utvecklingsarbete
Posten utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten får enligt FAR SRS och ÅRL aktiveras
i balansräkningen men enligt K2-regelverket skall posten redovisas som kostnad.

147

BFNAR 2008:1. 7 kap
ÅRL (1995:1554). 4 kap 9§
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BFNAR 2008:1. 11.6
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BFNAR 2008:1. 17.7
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BFNAR 2008:1. 9.1
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BFNAR 2008:1. 10.28
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BFNAR 2008:1. 17.7
154
BFNAR 2008:1. 10.3
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RR 15 Immateriella tillgångar. Egenupparbetade immateriella tillgångar sid 15.
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Checkräkningskredit
En annan post som skiljer sig vid redovisning enligt K2-regelverket är hur
checkräkningskredit redovisas i balansräkningen. Posten skall enligt ÅRL och FAR SRS
beroende på när den förfaller, redovisas antingen som kort eller långfristig. Den anses enligt
ÅRL som kortfristig om den förfaller inom ett år efter balansdagen och som långfristig då den
förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen. Enligt FAR SRS skall en
checkräkningskredit redovisas som kortfristig. Dock skall en skuld som förfaller inom tolv
månader efter balansdagen enligt K2 redovisas som kortfristig. Andra skulder är
långfristiga.156
Säkringar
En viktig aspekt för att lyckas med regelverkets huvudsakliga syfte med förenklingar är att det
inte är tillåtet att söka vägledning i annat regelverk förutom i de fall där området i fråga ej
regleras specifikt i K-regelverket. Exempel på redovisningsområden vilka K2-regelverket ej
direkt reglerar är säkringar av exponeringar i räntor och vissa andra typer av
säkringsredovisning samt konvertibla skuldebrev och eget kapitalkomponenter i finansiella
instrument. 157
Gällande säkringsredovisning existerar tre områden inom K2, vilka säger att
säkringsredovisning kan eller ska tillämpas. Hit hör bland annat fordringar och skulder i
utländsk valuta där K2 anger att säkringsredovisning skall tillämpas, dessa typer av säkringar
är till verkligt värde. Ytterligare exempel på säkringsredovisning är kassaflödessäkringar, K2
behandlar inget fall där säkringsredovisning får användas vid kassaflödessäkringar. 158
Avsättningar
Gällande avvägningen huruvida ett företag skall göra avsättningar eller inte, tillåts företag
som tillämpar K2-regelverket enbart att göra formella avsättningar och inte ta hänsyn till de
informella. Varken BFN eller ÅRL reglerar avsättningar därför tillämpas redovisningsrådets
rekommendation 16159 i stor utsträckning idag, vilken anger att både informella och formella
åtaganden skall redovisas som avsättning i balansräkningen. Avsättningars hantering i
redovisningen är en tydligt avvikande skillnad mellan nuvarande svensk normgivning i
förhållande till K2-regelverket.160Nuvärdesberäkningar krävs inte heller gällande andra
avsättningar än pensioner som förfaller inom tio år.161

156

Engström, 2010
BFNAR 2008:1 Inledning
158
BFNAR 2008:1. 5.11
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Koncernbidrag
I enlighet med nuvarande svensk normgivning skall koncernbidrag redovisas direkt mot eget
kapital. Däremot redovisas koncernbidrag vid upprättande enligt K2-regelverket som en
bokslutsdisposition i resultaträkningen. Syftet med denna förändring i K2-regelverket är
mycket beroende på samarbetet mellan skatteverket och BFN:s arbete i aktiebolagsgruppens
syfte att lyckas minska skillnaderna i kopplingen mellan redovisning och beskattning. Detta
sker i syfte till förenklingar samt att uppnå minskad koppling mellan redovisning och
beskattning. 162
Periodisering av utgift
K2-regelverket frångår ej nuvarande grundläggande principer gällande att en utgift skall
redovisas som kostnad det år den uppkommer såvida den ej kan redovisas som en del i
anskaffningsvärdet för en tillgång. K2 anger dock ett ytterligare tillägg gällande om utgiften
istället kan hänföras till en viss intäkt skall den redovisas i samma period som inkomsten tas
upp som intäkt. Innebörden av denna skillnad blir att utgiften även om den är för en specifik
tillgång kan komma att redovisas som kostnad i en senare period om intäkt hänförlig till den
uppstår i en senare period. Denna matchning enligt punkt 7.5 i K2-regelverket behöver inte
betyda att det är ett frångående eller en skillnad från tidigare svensk normgivning utan kan
även innebära ett förtydligande i principen om att kostnader skall matchas mot hänförliga
intäkter i samma period.163
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