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Sammandrag 

 

Denna uppsats undersöker rollerna av förtroende och redovisningsinformation vid bankers 

kreditbedömning av små och medelstora organisationer. Fem intervjuer med kreditbedömare har 

genomförts med avsikt att få en djupare förståelse för hur förtroende och redovisningsinformation 

interagerar och påverkar vid en kreditbedömning. Intervjuerna företogs med dels respondenter som 

bedömer bostadsrättsföreningar dels med respondenter som bedömer övriga typer av 

organisationer. Detta gjordes för att ta hänsyn till den effekt säkerheter kan ha på 

kreditbedömningen. Studien finner att kreditbedömningen till små och medelstora organisationer 

är beroende av både utförlig och noggrann redovisningsinformation, och av förtroende för 

redovisningens kvalitet och organisationens ledning. 
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1 Inledning 

Av all företagsfinansiering som tecknades 2006 uppskattas 95 procent vara skuldfinansiering 

(Armstrong, Guay & Weber, 2010). Den vanligaste formen av skuldfinansiering, banklån, utgör 

den mest förekommande källan av externt kapital för svenska små och medelstora företag liksom 

i jämförbara länder (Berggren, 2002). Bankfinansiering spelar således en stor roll för svenska 

organisationers fortlevnad och tillväxt. Att denna fungerar tillfredsställande är av stor vikt, då 

instabilitet hos banker föregått många finansiella kriser (Bruns & Fletcher, 2007).  

Banker mäter kreditrisk för organisationer och ju högre risk desto hårdare blir lånevillkoren för 

organisationerna. Kreditgivarens uppgift är att uppskatta och minimera kreditrisken för att 

kreditgivningen ska bli lönsam för banken (Bruns & Fletcher, 2007). För att bedöma kreditrisken 

hos en potentiell låntagare behöver kreditgivaren därför inhämta information att basera 

bedömningen på. En primär sådan informationskälla är företagets eller organisationens 

redovisningsinformation (Svensson, 2003), vars huvudanvändare bland annat är kreditgivare 

(Shivakumar, 2013). Redovisningsinformation förknippas främst med den rena numeriska 

informationen i exempelvis balans- och resultaträkningar. Annan information kan dock också 

räknas som redovisningsinformation, som exempelvis ledningens uttalanden om framtiden, samt 

vad som i övrigt framgår i texten i års- eller kvartalsrapporter. Att denna information kan vara av 

betydelse visar bland annat Li (2006) som lyfter fram sambandet mellan betoning på risk i dessa 

avsnitt i företagets rapporter och en negativ framtida resultatutveckling. Redovisningens betydelse 

för kreditgivare har studerats närmare av Svensson (2003), Bharath et al. (2008), Shivakumar 

(2013). Bland annat visar Bharath et al. (2008) att låntagare med mindre tydlig redovisning möter 

högre räntor och strängare lånevillkor.         

  

En organisations redovisning syftar till att visa resultatet av den föregående periodens 

rörelseverksamhet, samt dess finansiella position (Berlov & Haddad, 2003). 

Redovisningsinformationen behöver dock inte alltid återspegla verkligheten på ett rättvisande och 

objektivt sätt. Organisationens ledning har möjligheter att till viss del påverka den information 

som redovisas i och med att redovisningsstandarder lämnar utrymme för ledningens omdöme 

(Healy & Wahlen, 1999). En företagsledare som rapporterar ett dåligt rörelseresultat kan i värsta 

fall riskera sitt arbete, och kan därför vilja välja rapporteringsval som gör att han visar ett bättre 
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resultat (Berlov & Haddad, 2003). Ett flertal studier har visat att ledare väljer redovisningsmetoder 

opportunistiskt för att öka sin ersättning. Likaså har studier visat att ledningen utnyttjar möjligheter 

att påverka redovisningen för att undvika att bryta mot villkor i lånekontrakt (Shivakumar, 2013). 

  

Frågan blir då hur kreditgivaren ska kunna säkerställa att en organisations redovisningsinformation 

är tillförlitlig. Frågan om tillförlitlighet för resonemanget in på betydelsen av förtroende vid en 

kreditbedömning. En kreditgivare har begränsat med tid och resurser och måste göra en samlad 

bedömning av kredittagaren. Kreditgivaren behöver till viss grad förlita sig på att de uppgifter de 

får från kredittagaren är korrekta. Enligt Vosselman och van der Meer-Kooistra (2009) interagerar 

kontroll och skapandet av förtroende, där redovisningsinformationen kan vara en grund för båda. 

Att båda parter i en affärsrelation strävar efter att nå samma mål och har förtroende för den andra 

partens förmåga, integritet och välvilja är av stor betydelse. Redovisningsinformation som är 

frivillig kan fungera som en signal från en part till en annan att man vill nå samma mål och är 

pålitlig. Samtidigt kan överdrivet mycket redovisning resultera i minskat förtroende (Vosselman 

et al., 2009). Beaulieu (1994) visade i en studie att kredittagare som ansågs vara ärliga, i 

kombination med bra redovisningsunderlag, hade signifikant lättare att få kredit jämfört med de 

fall redovisningsunderlaget var det samma men personerna ansågs vara mindre pålitliga. En 

kreditgivares förtroende för en organisations förmåga att betala tillbaka ett lån kan således sägas 

vara kopplat till både redovisningsunderlag, en vilja och ett gemensamt mål. 

  

Relationen mellan redovisning och förtroende i kreditgivningen till organisationer verkar vara 

komplex. Undersökningen i denna studie syftar därför till att ge en tydligare bild av interaktionen 

mellan redovisningsinformation och förtroende i riskbedömningen. Redovisning och förtroende 

skulle vidare kunna tänkas ha en annan roll vid kreditgivningen om organisationen har en stark 

tillgång att använda som säkerhet i form av till exempel en fastighet. För att tydliggöra 

redovisningen och förtroendets roll vid kreditgivning i små och medelstora organisationer kommer 

därför en jämförelse ske mellan kreditgivning till bostadsrättsföreningar och övriga små och 

medelstora organisationer. Studiens utgångspunkt är kreditgivares bedömning av redovisning och 

förtroende i små och medelstora organisationer, det vill säga organisationer som omsätter 50 

miljoner euro eller mindre i likhet med EU:s definition av små och medelstora företag 

(Tillväxtverket, 2014).  



3 
 

 

1.1 Syfte och fråga 

Syftet med studien är att undersöka hur förtroende och redovisning interagerar och påverkar vid 

kreditbedömning.   

 

Utifrån diskussionen och syftet ovan ställer sig studien frågan: 

Vilken roll har redovisningsinformation och förtroende vid kreditbedömning av små och 

medelstora organisationer? 
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2 Teori 

2.1 Risk 

Begreppet risk kan ha flera olika betydelser beroende på vilket sammanhang det rör sig om. Det 

är i vardagligt bruk ett något diffust begrepp, som kan omfatta allt från allmän osäkerhet till en 

mer preciserad sannolikhet för att något negativt ska inträffa (Knight, 1957). Knight menar att risk 

och osäkerhet är två skilda saker, men som båda ofta benämns som risk. Enligt Knight är risk 

kvantifierbart till skillnad från andra typer av osäkerhet.    

  

“The term "risk," as loosely used in everyday speech and in economic discussion, really covers two things which, 

functionally at least, in their causal relations to the phenomena of economic organization, are categorically different.” 

(Knight, 1957, I.I.26) 

  

Emblemsvåg och Kjølstad (2002) skiljer också på osäkerhet och risk, och menar att osäkerhet är 

“the not known with certainty”. Dock tycker de att definitionen att osäkerhet är något icke-

kvantifierbart, som inte kan koppla sannolikheter till utfall, är för enkel. Enligt dem är de flesta 

situationer i affärslivet för komplexa för en sådan uppdelning, och citerar Mcneill and Freiberger 

(1993): “As complexity rises, precise statements lose meaning, and meaningful statements lose precision”.  Risk, 

menar de, är inte bara risken för negativa utfall, utan även frånvaron av positiva utfall.  Risk kan 

även vara något man väljer att utsätta sig för, det vill säga man gör ett aktivt val att utsätta sig för 

en viss sannolikhet att något oönskat ska hända - vilket ansluter till ordets ursprungliga betydelse 

“att våga” (Emblemsvåg & Kjølstad, 2002, s. 843-844). 

  

När det gäller just kreditgivning pratar man om kreditrisk, vilket innebär helt enkelt risken att 

kredittagaren inte kan återbetala lånet inklusive ränta. Kreditrisken brukar delas in i två olika 

riskfaktorer, den första är risken att kredittagaren inte kan betala de löpande amorteringarna med 

ränta, det vill säga betalningsinställelse. Den andra är risken när en sådan betalningsinställelse 

inträffar.  Den består i vilken grad kreditgivaren kan få täckning för sin fordran vid exempelvis en 

konkurs och beror på de för lånet ställda säkerheterna (Broomé, Elmér & Nylén, 1998, s 184-185).  

  

Det finns en rad olika metoder för att mäta kreditrisk och dessa har utvecklats under åren. Det 

traditionella sättet för banker och andra låneinstitut har varit att förlita sig på banktjänstemäns 
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expertis och på så sätt genomföra en subjektiv kartläggning av en kredittagares möjlighet att 

återbetala skulden. Då har man tagit i beaktande olika faktorer och utmärkande drag i 

organisationen, såsom dess rykte eller karaktäristika, kapital, kapacitet och säkerheter. 

Utvecklingen har gått från denna subjektiva bedömning av kreditrisk till att man i större 

utsträckning förlitar sig på mer objektiva metoder. Bland annat använder man nyckeltal såsom 

soliditet och likviditet, som man sedan jämför med en viss bransch och norm. Vid jämförelsen 

låter man detta sedan vara en referenspunkt vid vilken man sedan inte tillåter kredit alternativt 

fortsätter bedömningsprocessen (Altman & Saunders, 1998). 

  

2.1.1 Säkerheter 

Ett företag i behov av skuldfinansiering kan välja mellan ett antal olika kreditformer, primärt 

bankfinansiering eller att ge ut obligationer. För små och medelstora företag är möjligheterna att 

ge ut obligationer mycket begränsade, så bankfinansiering blir av stor vikt. (Bruns & Fletcher, 

2007). 

  

Vad gäller säkerheter i rörelse- och vinstdrivande företag ställs ofta säkerhet i form av 

företagshypotek. Jämfört med till exempel en fastighet är den förra en betydligt svagare form av 

säkerhet. I ett företagshypotek ingår vissa delar av ett företags omsättningstillgångar. Det som kan 

göra denna typ av säkerhet mer riskfylld är att exempelvis varulager eller maskiner helt eller delvis 

sålts av innan man kommer på obestånd alternativt att det är betydligt svårare att sälja tillgångarna 

i det läget (Broomé et al., 1998, s. 189). 

  

Studier har visat att mängden efterfrågade säkerheter och användning av villkor minskar när 

banken och kredittagaren har en långvarig affärsrelation. Ett starkt förhållande till en kreditgivare 

minskar till viss del priset, men framförallt ökar tillgängligheten av lån.  Detta visar på att 

relationen och det uppbyggda förtroendet är värdefulla. (Petersson & Rajan, 1994, Chong, Lu & 

Ongenat, 2013). 

2.2 Agentteorin 

Agentteorin är en teoribildning som, enkelt uttryckt, fokuserar på förhållanden mellan två parter 

där den ena parten agerar åt den andre parten. Jensen och Meckling (1976) definierar ett 
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agentförhållande som ett kontrakt där en person eller flera personer (principalen) anlitar en annan 

person (agenten) att utföra en tjänst åt principalen vilket innefattar en delegation av beslutsmakt 

till agenten. Agenten är tänkt att agera så att denne maximerar principalens nytta, men har, under 

antagande att bägge parter är nyttomaximerande, ofta incitament att agera annorlunda (Jensen & 

Meckling, 1976).  

Teorin förknippas främst med förhållandet mellan ägare i ett publikt aktiebolag och bolagets 

ledning, men kan användas för att förklara många andra förhållanden (Jensen & Meckling 1976). 

Vid situationen som förekommer vid kreditgivning, där en långivare lånar ut pengar till en 

låntagare, intar den förre positionen som principal och den senare som agent. Det vill säga 

låntagaren har samma roll som företagsledningen har vid styrning av ett icke-ägarstyrt bolag. 

Principalen har ett ekonomiskt intresse att agenten agerar på ett visst sätt för att kunna återbära 

pengarna, medan agenten kan ha i viss mån andra incitament, som till exempel den egna karriären. 

(Jensen & Meckling 1976, Eisenhardt, 1989). 

Agentteorins intåg breddade litteraturen kring problemet riskdelning. Riskdelningsproblemet 

består i att parter i samarbete kan ha olika attityder gentemot risk. Agentteorin behandlar två 

problem, dels det fall då agenten och principalen har olika attityder gentemot risk och därför 

föredrar olika handlingsalternativ, dels det problem som uppkommer när de har olika mål och 

intressen och principalen har svårt kontrollera vad agenten faktiskt gör (Eisenhardt, 1989). 

Riskdelningsproblematiken är kanske det mest centrala för situationen som föreligger vid en 

kreditgivningssituation. Efter ingånget kreditavtal har banken förhandlingskraft över vinsten 

(Rajan, 1992). Såväl det låntagande företaget och kreditgivaren kan antas vilja att företaget gör 

vinst. Företagsledningen kan däremot vilja ta större risker för att uppnå högre vinster, detta för att 

ägarna får överavkastningen av riskfyllda projekt men delar eventuella förluster med långivare 

(Jensen & Meckling, 1976). 

2.3 Redovisning och osäkerhet 

Redovisningsinformation används dels för uppföljning (ex post) och som underlag för prognoser 

(ex ante) (Svensson, 2003). Traditionella långivare har inte bara tillgång till offentliga finansiella 

rapporter, utan även information av mer intern karaktär (Shivakumar, 2013). Om kreditgivaren 

känner osäkerhet inför korrektheten i finansiella rapporter, borde denna vara större för extra intern 
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information såsom till exempel budget, eftersom dessa oftast inte är reviderade och sällan 

periodiserade korrekt. Bland poster som kan anses riskfyllda sett till påverkan av redovisningsval 

av ledningen finns bland annat avskrivningar (Healy & Wahlen, 1999). Osäkerhet kring 

redovisningen kan också påverkas av kvaliteten på redovisningen. En lägre kvalitet på finansiella 

rapporter kan öka en långivares osäkerhet om en låntagares finansiella hälsa (Shivakumar, 2013). 

  

Svensson (2003) utreder redovisningsinformationens betydelse för bedömning av små och 

medelstora företags kreditvärdighet. Bland annat utvecklar hon följande grundläggande modell för 

att beskriva de underliggande faktorer som spelar in vid kreditbedömning. 

 

Denna figur beskriver faktorer och informationsunderlag som påverkar vid en kreditbedömning i 

stort, och ger en bra förståelse för processen som bakgrund. 

Hon finner också att när kreditsökande företag klassificeras i högre riskklass ökar det betydelsen 

av redovisningsinformation på grund av större osäkerhet. 
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2.4 Förtroende och redovisning 

Redovisningen har i första hand setts som ett kontrollverktyg. Vosselman och van der Meer-

Kooistra (2009) visar dock att redovisningsinformation även kan användas som en grund för att 

bygga upp förtroende i en relation mellan två parter som genomför affärstransaktioner. Svagt 

förtroende (thin trust) skapas genom förtroendet för externa faktorer men även genom en öppen 

och tillgänglig redovisningsinformation och olika kontrollförfaranden. Ett exempel på externa 

faktorer kan vara lagar och förordningar som säkerställer att ett kontrakt mellan två parter följs. 

Kontraktet kan i sin tur vara ett exempel på en typ av kontroll. När ett svagt förtroende byggs upp 

säkerställer man att den andra parten inte beter sig opportunistiskt. Man motverkar alltså risken 

för negativa konsekvenser och når en slags positiv nollpunkt. För att affärsrelationen däremot ska 

nå ett läge där båda har ett långsiktigt perspektiv, istället för kortsiktig, krävs ett starkt förtroende 

(thick trust). För att starkt förtroende ska skapas krävs att parterna är villiga att ta risker som inte 

täcks av svagt förtroende. Även i detta fall är det risker som är kopplade till en osäkerhet kring hur 

den andra parten kommer att agera. För att starkt förtroende ska byggas upp måste den ena parten 

ha en positiv förväntan på den andra parten vad gäller dennes förmåga, integritet och välvilja 

(Vosselman et al., 2009). 

  

Parterna i affärsrelationen ger signaler om relationen för att visa sitt engagemang (Lindenberg, 

2000). Vosselman och van der Meer-Kooistra, hävdar att detta bland annat kan göras genom 

frivillig redovisningsinformation vilket sker på lokal nivå i form av individuella relationer och 

ageranden. Redovisningens roll blir ett informationsutbyte mellan parterna och visar på en vilja att 

dela med sig av uppgifter vilket i sin tur stärker förtroendet. Detta stämmer överens med de resultat 

som exempelvis Zhang (2008) finner, att frivilligt infört användande av konservativ redovisning 

leder till bättre kreditvillkor. 

  

Vad är det då som skapar incitament för parterna att skapa ett starkt förtroende? I grunden är det 

att båda parter har ett gemensamt, och för båda, prioriterat mål. Övergripande finns det tre olika 

inramningar som påverkar vilket mål som en part prioriterar. De olika inramningarna hamnar 

antingen i förgrunden eller i bakgrunden hos parterna. Man kan ha fokus på vad man tjänar på att 

ha ett visst mål, vilket kallas för gain frame. Då försöker man nå ett mål för egen vinnings skull 

och har ett opportunistiskt synsätt. Den andra inramningen är att man vill undvika förluster 
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förknippade med ett agerande. Detta kallas för loss frame. Om man har loss frame och det sker en 

förlust så är risken stor att man väljer det som är bäst ur egenintresse. Vidare hamnar lätt fördelarna 

eller nyttan med relationen i bakgrunden och väger mindre tungt än förlusten (Lindenberg, 2000). 

Därför kan det bli kostsamt för en part om den andra parten hamnar i loss frame. Båda parter 

försöker därför att upprätthålla en normativ inramning eller struktur, normative frame, där man 

följer vad som anses vara korrekt och lämpligt och på så sätt motverka loss frame (Vosselman et 

al., 2009). 

  

För att bygga upp en stabil affärsrelation som ska hålla på lång sikt anses det vara grundläggande 

att det finns ett förtroende mellan parterna. Dock hävdar Jeffries och Reed (2000) att alla former 

av förtroende inte fungerar paretooptimalt för parterna. De har undersökt hur förtroende agerar 

mellan personnivå och organisationsnivå i relationella kontrakt. I deras diskussion kommer de 

fram till att om det finns ett starkt förtroende mellan två organisationer så är det närmare optimalt 

om förtroendet på personnivån är svagt eller blandat (mix av starkt och svagt förtroende) istället 

för starkt. Detta förklarar de med att om de som förhandlar om ett kontrakt har starkt emotionellt 

och kognitivt förtroende för varandra finns en risk att de vid förhandlingen tar hänsyn till relationen 

för att undvika konflikt. Relationen får ett värde i sig och parterna vill, enkelt uttryckt, undvika att 

bli ovänner. De kan därför acceptera första bästa överenskommelse. I en situation där förtroendet 

mellan organisationerna är starkt men förtroendet på individnivå är svagt, till exempel för att det 

inte finns någon etablerad relation på personnivå, så kan förhandlingen göras utan att hänsyn till 

relationen. Parterna kan då förhandla fram en annan lösning som är närmare paretooptimalt för 

båda (Jeffries & Reed, 2000). 

  

Om motsatt situation råder, det vill säga att förtroendet på organisationsnivå är svagt, så är det 

fördelaktigt att förtroendet på personnivå är starkt. När förtroendet mellan organisationer är svagt 

innebär det enligt Jeffries och Reed (2000) att organisationerna inte delar med sig av information 

i samma utsträckning som vid starkt förtroende. Informationen som utväxlas kan också vara 

filtrerad. Trots detta kan ett starkt förtroende utvecklas mellan individer och på så sätt väga upp 

för de negativa aspekterna med det låga förtroendet på organisationsnivå. Personerna som 

förhandlar kan sträva efter ett större informationsutbyte och genom detta nå en lösning som är 

närmare paretooptimalt. Jeffries och Reed (2000) nämner dock att deras studie inte jämför 
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förtroende mellan organisationer när det finns ett svagt förtroende för den ena organisationen och 

ett starkt förtroende för den andra organisationen. 

  

2.5 Teoretisk sammanfattning 

I kreditgivningssituationer mäts risken genom kreditrisk. Kreditrisk består dels av risken för att en 

kredittagare inte kan sköta sina löpande betalningar, dels av risken vid en sådan situation (Broomé 

et al., 1998, s. 184). För att bedöma kredittagare visar tidigare forskning att kreditgivare efterfrågar 

en stor mängd redovisningsinformation, men att de även tar andra faktorer i beaktande vid 

bedömningen av organisationens kreditrisk. En sådan faktor är förtroende, det vill säga den tillit 

kreditgivare känner att de kan sätta till människorna bakom organisationen. Förtroende och 

redovisningsinformation är också sammankopplade och det behövs någon form av förtroende för 

att redovisningsinformationen ska anses vara tillförlitlig. Ett ökat informationsutbyte eller vilja att 

dela med sig av information ökar också förtroendet, liksom ett starkt förtroende i sin tur kan utöka 

informationsutbytet. 

  

2.5.1 Teoretiska förväntningar 

Eftersom denna uppsats fokuserar på rollerna av redovisningsinformation och förtroende förväntar 

vi oss ett utfall där, till skillnad från Svenssons modell, förtroende inte är underordnat 

redovisningsinformation. Kreditvärdighet mäts egentligen med risk, eller mer specifikt kreditrisk, 

och denna representeras av ett kreditbetyg.  Kreditrisken är övergripande, vars alla 

bedömningsfaktorer syftar bestämma. Redovisningsinformation och förtroende är två viktiga 

faktorer och vi förväntar oss att dessa interagerar på samma nivå och påverkar tillsammans 

kreditgivningsprocessen. Vad gäller kopplingen redovisning och förtroende verkar förtroendet för 

att minska osäkerheten kring organisationens finansiella position, och en transparent redovisning 

kan enligt den tidigare teorigenomgången påverka förtroendet positivt.  
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3 Metod 

3.1 Metodval 

Syftet med denna uppsats är att undersöka redovisningen och förtroendets roll vid 

kreditbedömning. För att uppfylla detta syfte har en kvalitativ forskningsmetod använts, och 

datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer. I kvalitativa intervjuer är 

respondentens uppfattning i fokus, vilket passar denna studie väl då respondenterna i deras 

arbetssituation är de som bedömer organisationers kreditvärdighet. Semistrukturerade intervjuer 

kännetecknas av att intervjuaren använder sig av specificerade teman men där respondenten kan 

formulera svaren på det sätt han eller hon föredrar, och intervjuaren kan utifrån dessa också ställa 

följdfrågor (Bryman & Bell, 2013, s. 474-475). Denna intervjuform valdes för att kunna undersöka 

begreppens betydelse för respondenterna mer ingående och på så sätt få en djupare förståelse för 

begreppen (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, s. 324). 

  

3.2 Val av respondenter och datainsamling 

Totalt genomfördes fem intervjuer på fyra banker med sammanlagt sex respondenter, vara tre 

respondenter bedömer bostadsrättsföreningar. Intervjuerna varade mellan 30 - 60 minuter. Vid ett 

tillfälle intervjuades två respondenter samtidigt. Flera olika banker kontaktades för att få en bredd 

av olika respondenter som därmed kan ha olika tillvägagångssätt och metoder för kreditgivning. 

Respondenterna valdes sedan utifrån kriteriet att det skulle vara personer som arbetar med 

kreditgivning till små och medelstora organisationer och har god erfarenhet av 

kreditgivningssituationen. Tre av bankerna kontaktades först med personliga besök varefter 

kontaktuppgifter till intervjupersonerna erhölls. Respondenterna kontaktades sedan via mejl där 

de informerades i korthet om studiens syfte och upplägg. Vid tre av intervjuerna valde bankerna 

vilka banktjänstemän som både hade tid och ansågs lämpliga och för de resterande två intervjuerna 

togs direkt kontakt med en lämplig respondent. De tre intervjuerna där banken valde ut 

respondenten genomfördes på bankkontoren medan de resterande två inte var möjliga att 

genomföra på plats på kontoren på grund av geografiskt avstånd och därför genomfördes per 

telefon. Respondenterna erbjöds anonymitet, och med respondenternas godkännanande spelades 

intervjuerna in. Inspelning av intervjuerna har fördelen att intervjuaren kan fokusera på intervjun 

utan att samtidigt behöva föra anteckningar, medan nackdelen är att respondenterna kan vara 
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oroliga för att deras ord kommer att bevaras och därmed väga orden noggrant (Bryman & Bell, 

2013, s. 490).   

 

Efter intervjuerna transkriberades inspelningarna för att komplettera ljudinspelningen och även för 

att motverka att vår förförståelse skulle påverka analysen av materialet (Lantz, 2013, s. 144).  En 

aspekt värd att nämna gällande studien är att två intervjuer genomfördes per telefon, vilket inte är 

väl lämpat för längre intervjuer. Dessutom går det inte att se respondentens kroppsspråk, till 

exempel kan minspel och gester ge viktig information om respondentens känslor såsom obehag 

vid en viss fråga (Bryman & Bell, 2013, s. 495). 

3.3 Operationalisering 

Under de semistrukturerade intervjuerna ställdes vida frågor där respondenterna fick möjlighet att 

fritt resonera kring olika frågeområden. Vidare fick respondenterna fördjupa sig i vissa, av oss 

utvalda, aspekter. För att undersöka vilken roll förtroende och redovisningsinformation har vid 

kreditgivning konkretiserades begreppen, därefter utformades intervjufrågor. Begreppen delades 

in i tre kategorier: 

·         Kreditrisk 

·         Redovisningsinformation 

·         Förtroende 

Kreditrisk sågs som det övergripande begreppet som också delvis ingick i de två andra begreppen. 

Således konkretiserades specifikt fler frågor angående redovisning och förtroende jämfört med 

kreditrisk. 

  

Intervjufrågorna var uppbyggda så att en övergripande fråga om kreditgivningsprocessen inledde 

intervjun och sedan fördjupades frågorna kring redovisning och förtroende. De frågor som 

behandlade redovisningsinformation utgick från kreditgivarens behov av denna information och 

vilka delar som ansågs vara viktiga vid bedömningen. Frågor kring förtroende ställdes genom att 

ställa så kallade mjuka faktorer mot hårda, till exempel genom att fråga om betydelsen av 

kredittagarens sifferunderlag i jämförelse med kreditgivarens personliga intryck av kredittagaren. 

Dock hölls frågorna öppna för att respondenterna inte skulle påverkas av intervjuarna. Detta 

gjordes också för att respondenterna skulle få möjlighet att beskriva både redovisningens och 

förtroendets roll från olika perspektiv och med deras egen begreppsapparat. Följdfrågor ställdes 
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efter vissa frågor då respondenternas resonemang behövde förtydligas för intervjuarna. Dessa var 

viktiga för att respondenterna skulle hålla sig inom ramen för de bestämda kategorierna.   

 

3.3.1 Databearbetning 

För att enklare kunna analysera den data som samlats in bearbetades data genom att dela upp de 

ovan nämnda kategorierna ytterligare. Begreppet redovisningsinformation preciserades i olika 

delar såsom årsredovisning, balans- och resultaträkning, likviditet och information som i övrigt 

framgår av årsredovisning, samt information som inhämtas via andra kanaler än den offentliga 

årsredovisningen. Förtroende konkretiserades genom begrepp som trovärdighet och avsikt, 

ledningens bakgrund, erfarenhet hos redovisningssammanställaren och personligt intryck av 

kredittagaren.  

 

3.4 Metodvalets och undersökningens påverkan på studiens resultat 

Val av metod och hur undersökningen genomförs kan påverka utfallet av studien. Vid 

företagsekonomisk forskning brukar främst två kriterier användas vid bedömning: validitet och 

reliabilitet (Bryman & Bell, 2013, s. 62, Saunders et al., 2009, s. 156). Reliabilitet berör huruvida 

studien gett konsekvent resultat (Ibid). Eftersom semistrukturerade intervjuer tillämpades har 

frågorna anpassats efter situationen och följdfrågor ställts utifrån respondentens svar, vilket gör att 

svaren med säkerhet skulle uppvisa viss olikhet mellan olika intervjutillfällen och kunna påverka 

liknande studiers utfall. Ett hot kan var den effekt intervjuaren har på respondenten samt hur 

respondentens svar tolkas. Om dessutom olika personer ställer frågorna vid olika tillfällen kommer 

frågorna ställas på aningen olika sätt. För att motverka detta i denna studie medverkade bägge 

författarna vid samtliga intervjuer, förutom den sista på grund av ej förutsedda förhinder.  

En annan aspekt kan vara ämnes- eller respondent bias. Respondenterna kan ha sagt vad de tror att 

de förväntas säga. De kan också ha en negativ inställning till ämnet eller till intervjuerna, bland 

annat var respondenterna i studien mer vana än intervjuarna vid hur ämnet bemöts praktiskt.  

Ytterligare ett hot mot reliabiliteten är hur respondenternas svar tolkas. Eftersom båda författarna 

medverkat har vi kunnat utforma en gemensam tolkning, men samtidigt har författarna en viss 

ämnesuppfattning relaterad till studienivå inom ämnet, varför författarnas uppfattning kan ha 

påverkat resultatet av studien (Saunders et al., 2009, s. 156-157).  
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I och med att intervjuerna skedde ute på bankernas kontor, befann sig respondenterna i deras 

dagliga miljö vilket också ger studien validitet (Bryman & Bell, 2013, s. 63). Studien omfattar fem 

intervjuer av kvalitativ metod varför resultatet inte är helt generaliserbart, men det har heller inte 

varit syftet med uppsatsen och bidrog till valet av kvalitativ metod som vanligtvis inte ger 

generaliserbara resultat på samma sätt som kvantitativ metod (Bryman & Bell, 2013, s. 401).  

Författarna valde dock att göra förhållandevis många kvalitativa intervjuer varför det är troligt att 

liknande resultat skulle uppnås vid en liknande studie. Respondenternas geografiska placering är 

centrerad till två orter i Mellansverige, och en större spridning hade kunnat ge en större 

generaliserbarhet.  
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4 Resultat av intervjuerna 
I den fortsatta texten benämns respondenterna enligt följande: de tre respondenterna som 

bedömer bostadsrättsföreningar benämns B1, B2 och B3 och de resterande tre respondenterna 

benämns R1, R2 och R3.  

4.1 Risk 

Vid kreditgivning till de flesta typer av organisationer uppgav respondenterna att de gör någon 

form av rating av organisationen. Ratingen anger hur stor risk som är kopplat till organisationen 

och dess verksamhet. R2 och R3 säger att ratingen baseras på, bland annat, ett utdrag från ett 

kreditupplysningsföretag där de får reda på om organisationen har någon form av 

betalningsanmärkningar eller liknande. Även R1 säger att de “gör en UC” det vill säga en 

kreditupplysning för att bedöma risken. Tre av respondenterna nämner också interna system som 

mäter risk bland annat genom kassaflödesanalys. Alla respondenter utom B3 poängterar att det är 

svårare att bedöma risken för nystartade organisationer. Det finns färre parametrar att gå på, det 

vill säga underlagen för bedömningen av kreditrisk är knapphändiga. R1 och R3 uppger att det är 

viktigt att fördela risken så att inte banken står för hela finansieringen. För att göra detta krävs att 

ägaren går in med en stor del av kapitalet eller att nya delägare tillkommer. R1 påpekar att ”det är 

sällan banken tar hundra procent och ägaren ingenting” och nämner även att de ibland 

rekommenderar att till exempel statliga Almi kan stå för en del av lånen. R3 säger också att ”det 

är viktigt att ägaren går in med eget kapital” och trycker mycket på att ägaren ska ta risken i första 

hand, banken får inte agera med riskkapital. R1, R2 och R3 uppger också att det till krediten 

normalt sett knyts en skötselborgen på ett i förhand bestämt belopp så för att knyta ett personligt 

ansvar till krediten. 

De tre respondenterna (B1,B2 och B3), som kreditbedömer bostadsrättsföreningar poängterar att 

det är fastighetens värde och stabilitet som säkerhet som påverkar riskbedömningen mest. Dock i 

kombination med att de ser över hur bostadsrättsföreningens ekonomi ser ut. Även de övriga 

respondenterna nämner fastighet som en mycket säker säkerhet. Företagsinteckning nämns också 

som säkerhet och respondenterna påpekar att denna form är mer riskfylld i jämförelse med ett 

pantbrev på en fastighet. 
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4.2 Redovisningsinformation 

Årsredovisningen har stor betydelse uppger B1, B2 och B3. Dessa respondenter hämtar nästan 

uteslutande sin information från senaste årsredovisningen. De nämner att denna ofta är mycket 

utförlig när det gäller bostadsrättsföreningar. B2 säger att årsredovisningen många gånger är mer 

utförlig för bostadsrättsföreningar än för aktiebolag, som i större utsträckning lämnar information 

om bokföringstekniska detaljer. B1 summerar sin användning av information i årsredovisningen i 

tre delar: ”pengar in och pengar ut”, föreningens skuldsättning och information i 

förvaltningsberättelsen. B3 anger också förvaltningsberättelsen som en viktig källa till att förstå 

varför föreningens ekonomi ser ut som den gör och vilka planer föreningen har framåt. B1 och B2 

beskriver att det bokförda värdet sällan är det verkliga värdet, det är därför viktigt att göra en 

korrekt värdering av fastigheten vid en kreditbedömning. I förhållandet till värderingen blir 

skuldsättningen och avgifterna relevanta, men även avgifterna eftersom dessa måste ligga under 

allmännyttans hyror. Ligger de nära dessa, B2 nämner en gräns på 95 procent, har föreningen inte 

utrymme att höja avgifterna om det skulle behövas. B1 tillägger att: ”men årsredovisning säger 

rätt mycket om hur föreningen mår”. 

R3 säger att de läser mycket balans- och resultaträkningar och beräknar nyckeltal så som likviditet 

och soliditet. Soliditeten beräknas på det egna kapitalet, vilket R3 understryker. R1 poängterar att 

bedömningen måste ske framåt i tiden och att redovisningsinformation är historiska siffror. R1 

säger: ”det spelar ingen roll om du tjänade två miljoner förra året, om du backar två miljoner nästa 

år så har inte vi någon nytta av att du tjänade två miljoner förra året”. R3 tar också upp samma 

aspekt som R1 och tar som exempel att om en av deras kunder vill ta ett lån i augusti eller 

september är deras årsredovisning inte helt uppdaterad. Banken måste i sådana fall försöka få in 

kompletterande och aktuella balans- och resultatrapporter. R1 säger att den senaste 

årsredovisningen ofta inte är tillräckligt aktuell, men att färska rapporter under året aldrig är 

korrekta – ”det är en på miljonen”. R3 understryker att de ger ut lån för framtida investeringar 

vilket gör att det inte enbart kan basera bedömningen på historiska siffror. 

Respondenterna tycker det är viktigt att gå igenom de siffror som är reviderade. Om en 

organisation har en extern revisor ökar kvaliteten på siffrorna. R3 säger att de alltid är noga med 

att titta på reviderade siffror då prognoser och annan redovisning inte alltid stämmer. Det är från 

deras sida ett krav att organisationen ska ha revisor. R3 uppger vidare att revisionsberättelsen är 
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det första hen läser i en årsredovisning, varpå hen läser förvaltningsberättelsen och sedan kollar 

efter avvikelser i resultat- och balansräkningarna. R2 nämner att en revisor även kan underlätta för 

en organisation att få bättre koll på sina siffror och på så sätt hjälpa dem.  Detta för att de kunder 

som i första hand är duktiga entreprenörer, men som är sämre på siffror, också får en förståelse för 

resultatposterna. R1 uppger att när de fastställer värden så är det på reviderade siffror. Vidare ser 

respondenten delårsrapporter som mindre exakta uppskattningar och betonar vikten av att en 

extern person har granskat och gått igenom en årsredovisning. 

De respondenter som bedömer bostadsrättsföreningar nämner att omfattningen på 

redovisningsinformationen kan se olika ut bland olika kunder. Om det saknas vissa uppgifter som 

respondenterna behöver för bedömningen tar de kontakt med föreningarna för att göra en 

komplettering. B1 och B2 beskriver att de föreningar som har ekonomisk förvaltare ofta har en 

mer utförlig årsredovisning. B1 nämner att det inte går, som kanske personer utan 

ekonomikunskaper gör, att bara kolla på resultatet längst ner i resultatet. Hen tar oroligheterna 

inför negativa resultat som en förbjudning av progressiva avskrivningar skulle kunna medföra, 

som exempel. Hen menar, att ser hen att ett negativt resultat beror på exempelvis höga 

avskrivningar eller en icke periodiserad renovering påverkar inte det röda resultatet i sig 

bedömningen. B3, som arbetar på en mindre ort, säger att om de har ett något tveksamt resultat 

och en lång avskrivningstid, till exempel 100 år, skulle det kunna vara något som gör att hen vidtar 

försiktighetsåtgärder. 

4.3 Betydelsen av förtroende för kredittagaren 

Samtliga respondenter uppgav att de lade stor vikt vid olika faktorer relaterade till förtroende. B1, 

B2 och B3 lade tyngdpunkten lite annorlunda, dessa var de respondenter som arbetade med en 

annan typ av organisationer – bostadsrättsföreningar. I dessa organisationer är styrelsen – 

människorna bakom- de boende i föreningen, och driver den i bevarelsesyfte inte med syfte att 

göra vinst. B1 och R3 uppger att den absoluta merparten av föreningarna har ekonomiska 

förvaltare, och att vilka som sitter i styrelsen inte är något de fäster vikt vid, eftersom det inte heller 

är något de kan påverka. Däremot uppger de att tillförlitligheten de sätter till det 

redovisningsmaterial de presenterar påverkas av förtroendet för den som utformat den, oftast en 

ekonomisk förvaltare. Båda nämner som ett positivt föredöme föreningar där representanter från 

exempelvis HSB sitter med i förvaltningen, att det ökar förtroendet för redovisningen och att det 
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även underlättar kommunikationen med föreningen. Detta trycker särskilt B3 på, att 

kommunikationen underlättas av att kunna kontakta någon man redan har en relation till, eftersom 

själva styrelserna annars ofta byts ut med jämna mellanrum.  B1 kommenterar ändå vikten av 

insatta styrelsemedlemmar. ”för att jag menar som ordförande, kassör, eller ledamot i styrelsen så 

bör du ju veta.” B1 berättar vidare att hen gärna kommunicerar direkt med styrelsen, till och med 

även ute på föreningars styrelsemöten, för att alla ska få samma information om hur banken ser på 

vissa situationer. Vad gäller tillförlitligheten av redovisningsinformation menar B2 att det 

viktigaste för dem är att föreningen har en ekonomisk förvaltare. ”Det viktigaste för oss är att de 

har en förvaltare… … så att det inte blir några som sitter och hittar på något på kammaren”. 

B3 hävdar dock att de ofta nekar föreningar på grund av dålig förvaltning, att de inte klarar av att 

amortera i den takt banken vill att de ska. Det är viktigt, menar alla respondenter, att de löpande 

kostnaderna kan täckas av intäkterna. R1, R3 och B3 uppger att det de kanske sätter störst vikt vid 

är personerna som styr och äger företaget. R1 börjar med att prata om vikten av ”vem det är på 

andra sidan bordet”. Även B3 betonar tidigt, förvisso efter att ha sagt att de baserar 

framtidsutsikterna med hjälp av tillgängligt siffermaterial, att det är personerna bakom företaget 

som är det viktiga ”personerna bakom företaget, det är a och o i det här. Är det en dålig företagare 

så blir det ofta ett dåligt företag”. Denna bedömning, menar respondenten, görs till stor del av det 

allmänna intrycket. Det kan vara intrycket av personen vid ett personligt möte, eller vilken ordning 

och reda det är ute hos företaget vid ett besök, att de snabbt kan plocka ut efterfråga uppgifter ur 

en pärm. 

R2 menar att bedömningen av personen bakom företaget är viktig för att känna tillit, vilket i sin 

tur är viktigt för att hitta gemensamma lösningar när det till exempel går lite sämre. Respondenten 

menar att hen baserar sin tillit på den uppfattade öppenheten, att personen varit ärlig och inte 

försöker dölja någonting. Även R3 trycker på öppenhet som avgörande faktor. Hen belyser hur 

negativt det skulle uppfattas ifall bolaget inte tillåter dem – de måste alltid förs tillfrågas - att 

kontakta deras revisor för frågor. R1 uppger att det är viktigt att kunden verkar förberedd inför 

mötet med banken och har någon form av belägg för vad lånet ska användas till då detta påverkar 

intrycket av kunden. Få kunder har en utförlig skriftlig affärsplan och banken vill att det helst ska 

finnas något liknande så att de har mer underlag för kreditbedömningen. R1 säger dock att det 

viktigaste är att förstå vad kunden vill göra och tro att den kan genomföra detta på ett bra sätt, och 
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att kunden har förmåga att betala amorteringar och ränta. Skulle de neka företagare för att de inte 

har någon utförlig affärsplan så skulle de inte ha några kunder kvar. Alla respondenter uppger att 

de har som mål att det ska gå bra för kunden och jobbar gemensamt med kunderna för att 

verksamheten ska bli lönsam. 
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5 Analys av intervjuerna 

5.1 Förtroende 

Resultatet visar på att förtroende är en viktig del i kreditbedömningen. Men förtroendet står sällan 

fristående från andra faktorer vid bedömningen. För att förtroende ska skapas krävs det enligt 

Vosselman och van der Meer-Kooistra (2009) att båda parter har ett gemensamt prioriterat mål. 

Detta visar också resultatet, det vill säga att respondenterna strävar efter att det ska gå bra för deras 

kunder, vilket i sin tur betyder att det blir lönsamt för bankerna. Oavsett vad för säkerheter som 

ställs som kredit söker bankerna en långsiktigt hållbar relation till kredittagaren. 

  

Förtroendet för redovisningsinformationen stärks av att det finns ett förtroende för dem som 

sammanställer materialet. Respondenterna som gör kreditbedömning av bostadsrättsföreningar 

pekar på vikten av extern kvalitetskontroll i form av ekonomisk förvaltare. Förtroendet för 

bostadsrättsföreningarnas redovisningsinformation skapas genom att de har en ekonomisk 

förvaltare som fungerar som kvalitetsstämpel. Detta kan likställas med det yttre förtroendet som 

skapar svagt förtroende som Vosselman och van der Meer-Kooistra (2009) beskriver. Vidare 

skapas också samma nivå av förtroende tack vare revision. Oavsett om redovisningsunderlag finns 

så framhåller respondenterna vikten av extern revision för tilliten, och att bedömningen i första 

hand baseras på de siffror som är reviderade. 

  

Vem det är som leder verksamheten får större betydelse för förtroendet vid kreditbedömning av 

företagen jämfört med bostadsrättsföreningar. Det personliga intrycket av kunden påverkar 

förtroendet. Man kan koppla denna typ av förtroende som visar sig i form av det personliga 

intrycket av kredittagaren som en form av starkt förtroende, där respondenterna genom ett gott 

intryck av kredittagaren har en positiv förväntan på dennes välvilja och förmåga (Vosselman et al. 

2009). 

  

Trovärdigheten påverkar också förtroendet. Det är av betydelse för förtroendeskapande mellan 

kreditgivaren och kredittagare att kunden har en realistisk syn på framtida lönsamhet. Prognosen 

som ledningen genomför för organisationen kan i vissa fall vara orealistiskt positiv vilket kan leda 

till att förtroendet för kunden minskar. I detta fall kan riskspridning vara aktuellt som ett sätt att 

motverka risken för överdrivna prognoser eller projekt som är på annat sätt är svårbedömda för 
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banken. Jeffries och Reed (2000) diskuterar hur problematiken kring förekomsten av ett starkt 

förtroende på individnivå när det samtidigt finns ett starkt förtroende för organisationen. Om en 

kredittagare gör en felaktig bedömning av framtidsutsikterna för organisationen, och det finns ett 

starkt förtroende både mellan organisationerna och de personer som ingår i 

kreditbedömningsprocessen, skulle kreditgivaren kunna bortse från detta för att undvika att skada 

kundrelationen. Som också berörts ovan så säger respondenterna att en orealistiskt positiv 

lönsamhetsprognos av erfarenhet väcker misstanke. Det skulle i sådant fall påverka förtroendet i 

motsatt riktning och sannolikheten att kreditgivaren bortser från risker minskar. 

  

Kredittagarens syn på verksamhetens framtida lönsamhet och även dennes vilja att dela med sig 

av information om verksamheten har betydelse för förtroendeskapandet. Detta kan ses som ett sätt 

att signalera engagemang, såsom Lindenberg (2000) menar, men kan också styrka resonemanget 

som förs av Vosselman och van der Meer-Kooistra (2009) angående frivillig 

redovisningsinformation och dess betydelse för förtroendeskapandet. Även Jeffries och Reed 

(2000) nämner informationsutbyte som en konsekvens av förtroende. Dock kan man ifrågasätta 

vad anledningen och motivationen till ett sådant förtroendeskapande är. Enligt Vosselman och van 

der Meer-Kooistra (2009) handlar det om olika inramningar för det gemensamma målet. Men 

enligt agentteorin kan motivationen för en kredittagare se annorlunda ut än för kreditgivaren 

(Jensen & Meckling 1976). Enligt agentteorins riskdelningsproblematik ligger det ett problem i att 

kreditgivaren till skillnad från ägarna inte tar del i överavkastning av ett projekt, utan får samma 

avkastning oavsett om projektet går bra eller långt över förväntan. Således skulle 

företagsledningen kunna vilja ta större risker med kreditgivarens externa kapital jämfört med om 

finansieringen bestod i eget kapital (Jensen & Meckling, 1976, Eisenhardt, 1989, Bruns & 

Fletcher, 2007). Detta resonemang kan vara en av anledningarna till att R1 och R3 trycker på att 

ägaren måste gå in med kapital, de finansierar aldrig till hundra procent. Enligt resultatet utgår 

respondenterna ifrån att ledningen söker lönsamhet för organisationen vilket också gynnar 

bankerna, men betonar samtidigt vikten av att veta mer om ledningens och dessa personers 

bakgrund. I de fall där det finns någon osäkerhet kring företagets intentioner blir det extra viktigt 

att få mer information. Således verkar motiven för förtroendeskapande vara beroende av 

situationen och beroende av vilka kredittagare som bankerna bedömer. 
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Behovet av förtroende verkar vara centralt i relationen mellan kredittagaren och kreditgivaren. 

Dock finns det en tydlig skillnad mellan respondenterna som bedömer bostadsrättsföreningar och 

de som bedömer företag. Förtroendets roll framstår som jämställt redovisningsinformationens roll 

i företag medan förtroendet verkar vara mer beroende av externa faktorer som pålitlighet av 

system, kontroll och kvalitetsstämplar av redovisningsinformationen för bostadsrättsföreningar. 

Behovet av starkt förtroende förekommer således oftare när det gäller kreditbedömning av företag 

jämfört med bostadsrättsföreningar. Dock visar resultatet att det finns ett behov av förtroende som 

baseras på relationer även för respondenterna som bedömer bostadsrättsföreningar. B3 nämner 

vikten av en befintlig relation till styrelsen och B1 instämmer att kontakten med styrelsen har 

betydelse.   

5.2 Redovisning 

Vad gäller användningen av redovisningsinformation kan först konstateras att det utkristalliserar 

sig skillnader mellan å ena sidan B1, B2 och B3 och övriga. Dels, som B2 formulerar det som, så 

är det inte lika mycket mjuka faktorer vid bedömning av bostadsrättsföreningar. Trots fokusering 

på redovisningsunderlaget, är inte de poster de fokuserar på särskilt riskfyllda (Healy & Wahlen, 

1999). Som B1 summerar det, så vill hen ha reda på avgifterna/ intäkterna samt hur skuldsättningen 

ser ut. Eftersom värderingen av fastigheten i bokföringen är värderad utifrån historisk kostnad 

minus avskrivningar, så gör de en egen värdering av fastighetens marknadsvärde. 

Redovisningens grundfunktioner är att visa en organisations resultat och finansiella position, och 

för att fungera som underlag för prognoser om framtiden (Berlov & Haddad, 2003). 

Respondenterna använder mycket riktigt redovisningen dels för att utröna kredittagarens 

finansiella situation, dels för att uppskatta hur framtiden kan se ut. Som R1 betonar – de lånar ut 

pengar för framtiden. ”det spelar ingen roll om du tjänade två miljoner förra året, om du backar 

två miljoner nästa år så har inte vi någon nytta av att du tjänade två miljoner förra året”. Här 

använder kreditgivarna sig till stor del av mer intern information, som Shivakumar (2013) 

poängterar. Så gott som samtliga respondenter, i vart fall R1,R2 och R3, begär in så aktuell 

information som möjligt, och efterfrågar budget och prognos, även om det sistnämnda ofta fås i 

muntlig form och ofta måste ske via en dialog med kredittagaren. 

En mindre ordnad redovisning påverkar negativt menar R3 och B3. De ser positivt på ordning och 

reda och snabba besked. B3 nämner som positivt exempel ett tillfälle där hen efterfrågade en 
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resultatrapport och fick den på mailen fyra minuter senare. R3 ser helst att om hen frågar efter 

någonting, ska företagaren plocka fram en pärm ur hyllan och plocka fram ett besked. Detta tyder 

på att hög kvalitet och minskar osäkerheten om företagets finansiella position, i enlighet med bland 

annat Shivakumar (2013). Detta överensstämmer också med Vosselman och van der Meer-

Kooistras (2009) teori om uppbyggnad svagt förtroende. 
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6 Slutdiskussion  

Samtliga respondenter ger uttryck för att förtroendet byggs upp av olika faktorer i olika 

sammanhang beroende på de risker som är förknippade med organisationerna och deras ledning. 

Det krävs både kompetens, förmåga och andra verktyg från kreditgivarnas sida för att 

säkerhetsställa risknivån. En viktig del av verktygen är extra, eller i vissa fall mer aktuell, 

redovisningsinformation som begärs in från organisationen som verkar komplettera både för 

bristande redovisningsinformation och i de fall förtroendet är svagt. Förtroendet är också beroende 

av att respondenterna går på intrycket organisationen ger, via personligt möte, ute hos 

organisationen eller via telefonsamtal. Lågt förtroende för personer i organisationens ledning ökar 

risken som är förknippad med kreditgivningen. Kreditgivarens tillit till redovisningsinformationen 

påverkas av förtroendet för kredittagaren men också av förtroendet för de som sammanställer 

redovisningen och att det finns en extern kontroll i form av revision. Resultatet visar tydligt att 

kvaliteten på redovisningen påverkar bedömningen och därmed även förtroendet för 

organisationen. 

 

Förtroende och redovisningsinformation får en annan roll i kreditgivning till 

bostadsrättsföreningar jämfört med kreditgivning till andra organisationer. Man bedömer andra 

aspekter av redovisningsinformationen och förtroendet som byggs upp är snarare svagt förtroende 

än starkt förtroende. Det är viktigare med extern kontroll och kvalitetsstämplar i form av revision 

och ekonomiska förvaltare. Även fastighetens värde och bedömning av denna ses som en central 

del då fastighetens värde påverkar föreningens möjlighet att vid behov öka sina inkomster i form 

av höjda avgifter och i nästa led säkerställa återbetalning till kreditgivaren. 

  

6.1 Slutsats 

Redovisningsinformation och förtroende interagerar med varandra vid kreditgivning till små och 

medelstora organisationer. Under avsnitt 2.5.1 redovisade vi det förväntade utfallet av studien. 

Studiens resultat stämmer överens med dessa förväntningar, och visar att redovisning och 

förtroende agerar på samma nivå och påverkar tillsammans kreditgivningsprocessen. Enbart 

förtroende eller enbart god redovisningsinformation ger inte kreditbedömaren tillräckligt med 

underlag, och avsaknad av förtroende leder till svårigheter att bli beviljad kredit. Extra 
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redovisningsinformation som begärs in från organisationen verkar kunna komplettera både för 

bristande redovisningsinformation och för de fall då förtroendet är svagt. Kreditgivningen till små 

och medelstora organisationer är således beroende av både utförlig och noggrann 

redovisningsinformation men även av förtroende för både redovisningens kvalitet och för 

organisationens ledning samt relationen mellan kreditgivaren och kredittagaren.  

 

6.2 Studiens bidrag och förslag på vidare studier 

Studien bidrar till att tydliggöra förtroendet och redovisningens roll vid kreditgivning och hur 

dessa interagerar med varandra vilket kan vara av intresse för små och medelstora organisationer 

som genomgår en kreditbedömning. Studien uppmärksammar skillnaden mellan små och 

medelstora organisationer och bostadsrättsföreningar vilket även kan bidra till kreditgivarnas syn 

på bedömningen av olika organisationer. En begränsning i resultatet skulle kunna vara att de 

intervjuade personerna är samlade till ungefär samma geografiska område, vilket kan påverka 

spridningen av olika typer av företag och branscher respondenterna bedömer. Studiens resultat 

hade kunnat bli mer generaliserbart om den kompletterats med ett kvantitativt inslag i form en 

enkätstudie eller liknande, vilket inte var tidsmässigt möjligt att genomföra i samband med denna 

studie. Vidare studier skulle kunna ta hänsyn till kreditbedömarens erfarenhet, och kombineras 

med en kvantitativ undersökning för att öka generaliserbarheten.  

 

  

  



26 
 

7 Referenser 

  

Altman, E. I. & Saunders, A. 1998. “Credit risk measurements: Developments over the last 20 

years”, Journal of Banking and Finance, nr. 21, s. 1721-1742 

  

Armstrong, C., Guay, W. & Weber, J. 2010. “The role of information and financial reporting in 

corporate governance and debt contracting”, Journal Of Accounting & Economics, vol. 50, nr. 2-

3, s. 179-234 

  

Barlev, B. & Haddad, J. 2003. “Fair value accounting and the management of the firm”, Critical 

Perspectives On Accounting, vol. 14, nr. 4, s. 383-415 

  

Bharath, S., Sunder, J. and Sunder, S. 2008. “Accounting quality and debt contracting”, The 

Accounting Review, vol. 83, nr. 1, s. 1–28  

 

Beaulieu, P. R. 1994. “Commercial lenders' use of accounting information in interaction with 

source credibilty”, Contemporary Accounting Research, vol. 10, nr. 2, s. 557-585 

  

Berggren, B. 2002. “The demand of stakeholder competence and capital for the development of 

SMEs”. Uppsala: Department of Business Studies 

 

Broomé, P., Elmér, L. & Nylén, B. 1998. Kreditgivning till företag. Lund: Studentlitteratur 

  

Bruns, V. & Fletcher, M. 2008. “Banks' risk assessment of Swedish SMEs”, Venture Capital, vol. 

10, nr. 2, s. 171-194 

  

Bryman, A. & Bell, E. 2013. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber 

 

Chong, T., Lu, L. & Ongena, S. 2013. “Does banking competition alleviate or worsen credit 

constraints faced by small- and medium-sized enterprises? Evidence from China”, Journal of 

Banking & Finance, nr. 37, s. 3412-3424 

 



27 
 

Eisenhardt, K. M. 1989. “Agency theory: An assessment and review”, Academy Of Management 

Review, vol. 14, nr. 1, s. 57-74 

  

Emblemsvåg, J. & Kjølstad, L. E. 2002. “Strategic risk analysis - a field version”, Management 

Decision, vol. 40, nr. 9, s. 842-852 

  

Healy, P. M. & Wahlen, J. 1999. “A review of the earnings management literature and its 

implications for standard setting”, Accounting Horizons, vol. 13, nr. 4, s. 365-383 

  

Jeffries, F. L. & Reed, R. 2000. “Trust and adaptation in relational contracting”, Academy of 

Management Review, vol. 25, nr. 4, s. 873-882 

   

Jensen, M. & Meckling, W. 1976. “Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and 

ownership structure, Journal Of Financial Economics, vol. 3, nr. 4, s. 305-360 

  

Knight, F. H. 1957. Risk, uncertainty and profit. London: London School of Economics & Political 

Science 

 

Lantz, A. 2013. Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Li, F. 2006. “Do Stock Market Investors Understand the RiskSentiment of Corporate Annual 

Reports?" Working paper, University of Michigan  

 

Lindenberg, S. 2000. “It takes both trust and lack of mistrust: The workings of cooperation and 

relational signaling in contractual relationships”, Journal of Management and Governance, nr. 4, 

s. 11–33 

  

Petersen, M. & Rajan, R. 1994. “The Benefits of Lending Relationships: Evidence from Small 

Business Data”, Journal Of Finance, vol. 49, nr. 1, s. 3-37 

 

Rajan, R. G.  1992. “Insiders and outsiders: the choice between informed and arm's-length debt”, 

The Journal of Finance, vol. 47, nr. 4, s. 1367-1400 



28 
 

 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. 2009. Research methods for business students. 5 uppl. 

Harlow: Prentice Hall 

 

Shivakumar, L. 2013. “The role of financial reporting in debt contracting and in stewardship”, 

Accounting and Business Research, vol. 43, nr. 4, 362-383 

 

Svensson, 2003. Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags 

kreditvärdighet. Doktorsavhandling, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala Universitet 

 

Tillväxtverket. 2014. “EUs definition av SMF/SME”.  

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/naringslivsutveckling/cosme/eusdefin

itionavsmfsme.4.21099e4211fdba8c87b800017125.html (Hämtad 2015-01-12) 

  

Vosselman, E. G. J. & van der Meer-Kooistra, J. 2009. “Accounting for control and trust building 

in interfirm transactional relationships”, Accounting, Organizations and Society, nr. 34, s. 267-283 

  

Zhang, J. 2008. “The contracting benefits of accounting conservatism to lenders and borrowers”, 

Journal Of Accounting & Economics, vol. 45, nr. 1, s. 27-54 

  

  



29 
 

 

Bilaga 1 - Intervjumall 
 

Inledande frågor 

Får vi spela in intervjun? 

Vilka typer av organisationer bedömer du? 

  

Risk och kreditbedömningen i stort 

Hur mäter ni risken? 

Beskriv vad du kollar på vid en kreditbedömning? 

  

Redovisningsinformation 

Vilken redovisningsinformation är viktig vid en bedömning? 

Årsredovisningen? Balansräkningen? Resultaträkning? 

Kollar ni på mer finansiell information utöver årsredovisningen? 

Skiljer det sig beroende på typ av organisation?   

  

Förtroende 

Hur viktigt är det personliga intrycket av kredittagaren? 

Bortsett från redovisningsinformation, vad skapar förtroende för en kredittagare? 

Hur ska kredittagaren bete sig för att du ska känna att underlaget som tillhandahålls är pålitligt? 

Påverkar förtroendet för kunden synen på redovisningen kvalitet?  
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