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Sammanfattning 

 

Titel:     Redovisningsinformationens betydelse vid kreditbedömning av 

     små och medelstora företag. 

Nivå:     C-uppsats i företagsekonomi. 

Författare:    Annelie Engström och Christian Mattsson. 

Handledare:    Ann W Dörner. 

Datum:    Juni 2012. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur kreditgivare  

använder sig av redovisningsinformation vid 

kreditbedömningen av små och medelstora företag. 

     Forskningsfrågorna är: 

 Stämmer redovisningsinformationen överens med 

kreditgivarnas behov av information vid kreditbedömning av 

små och medelstora företag? 

 Vilka delar av redovisningsinformationen är viktiga vid en 

kreditbedömning av små och medelstora företag? 

 

Metod: I denna studie används en mixad metod vilket innebär att en 

kvantitativ metod används vid insamling av data och en 

kvalitativ metod vid analyseringen av data. Empirisk data har 

samlats in med strukturerade frågeformulär med fasta 

svarsalternativ som skickats ut till respondenterna. 

Sekundärdata har sökts fram ur relevant litteratur, artiklar och 

tidigare undersökningar. 

 

Resultat och Slutsats:  De flesta kreditgivare är nöjda med den information som ges.  

     Balans- och resultaträkning är de viktigaste rapporterna vid en 

     kreditbedömning. Rörelseresultatet är den viktigaste  

     resultatposten, kassalikviditet och soliditet är de viktigaste  

     nyckeltalen. 

 

 

Förslag till fortsatt forskning: Följande två frågor har uppkommit under arbete och  

     föreslås därmed som ämnen till framtida studier. 

 Vilken redovisningsinformation saknar kreditgivare och vad 

skulle de vilja förbättra i den nuvarande informationen. 

 Revisionspliktens betydelse vid kreditbedömning. 

 

Uppsatsens bidrag:   Denna uppsats utreder vilka av årsredovisningens delar som är 

     viktiga vid kreditbedömning. Detta kan vara till hjälp för att 

     utveckla bedömningsunderlag för framtida rapporter. 

 

Nyckelord: Kreditbedömning, kreditgivning, redovisningsinformation, 

 årsredovisning, finansiella rapporter. 



 

Abstract 
 

Title:  The relevance of accounting information in the credit-granting 

process concerning small and medium firms. 

Level:     Final assignment for Bachelor Degree in Business   

     Administration. 

Authors:    Annelie Engström and Christian Mattsson. 

Supervisor:    Ann W Dörner. 

Date:     June 2012. 

 

Aim:  The purpose of this study is to examine how creditors use  

 accounting information in the credit-granting process 

concerning small and medium-sized firms. 

 The research questions are: 

 Does the provided accounting information fulfill the creditor’s 

needs of information in the credit-granting process of small 

and medium-sized firms? 

 What parts of the accounting information is important in the 

credit-granting process of small and medium-sized firms? 

 

Method: The design of this study is both quantitative and qualitative in 

nature. The primary data is collected by a quantitative method. 

To obtain empirical data, structured questionnaires have been 

sent out with fixed response alternatives to the respondents. 

Secondary data, have mainly been taken from literature, 

articles and previous studies. 

 

Result and Conclusions: Not all but most creditors are satisfied with the provided 

information. The balance sheet and the income statement are 

the most important reports when credit-granting decisions are 

to be made. The operating profit is the main performance 

record and cash liquidity and solvency are the most important 

ratios. 

 

Suggestions for future research: Two questions arose during the study and is thereby suggested 

     as topics for future studies. 

 What are the creditors missing in today’s accounting 

information and what needs improvement? 

 The mandatory auditing importance of credit-granting. 

 

Contribution of this thesis: This paper investigates which parts of the Annual Report that 

is important for credit-granting. This may help to develop the 

assessment basis for future reports. 

 

Key words:    Granting of credit, credit process, accounting information,  

     annual report, financial reports. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sverige drivs bankerna kommersiellt, vilket innebär att de lånar ut pengar för att tjäna pengar. 

Genom att ha fördelaktiga villkor med hög utlåningsränta och avgifter vill de vid utlåning maximera 

sin vinning. Men för att få bedriva utlåningsverksamhet i kommersiell skala ställs krav. Lagen ger 

de grundläggande reglerna för lånemarknaden. Vad gäller allmänna råd, tillsyn över marknaden och 

enskilda aktörers agerande på marknaden sköts detta av Finansinspektionen och Konsumentverket. 

Lagar och regler har växt fram utifrån samhällets intresse för ett fungerande system av 

kapitalförsörjning och betalningsförmedling utan störningar. Strävan efter systemstabilitet har 

fungerat som en grund för den näringsrättsliga reglering som är riktad mot banker och andra 

finansiella verksamheter. (SOU 2007:71) 

Enligt Riksbanken är en vanlig orsak till att banker hamnat i finansiella problem, de förluster som 

gjorts då ett stort antal låntagare samtidigt fallerat på sina lån. För att behålla stabilitet i det 

finansiella systemet är det viktigt att bankerna kan hantera kreditrisker (risken att en motpart inte 

fullgör sina finansiella förpliktelser). Kreditgivning är del av bankernas kärnverksamhet vilket gör 

det viktigt för bankerna att bedöma, mäta och hantera de risker som denna verksamhet medför. 

(Riksbanken, 2001) 

För att kunna göra en kreditbedömning behövs enligt Andersson källor där information kan 

inhämtas. Informationen som inhämtas kan delas in i redovisningsinformation och annan 

information. Redovisningsinformationen beskriver ett företags ekonomiska ställning och resultat 

vid en given tidpunkt samt nyckeltal. Annan information är sådan som inte utgår från 

bokföringsmässiga underlag. (Andersson, 2001) 

Redovisningsinformationen utgör således en del i den information som används av kreditgivare för 

att bedöma risken att företaget inte fullgör sina finansiella förpliktelser. 

Redovisningsinformationens innehåll är lagbestämd och formad av gemensamma 

rekommendationer, regler, konventioner och principer. Grunden i denna utformning sägs vara de 

inflytelserika intressenterna och syftet de har med redovisningen. Två inflytelserika intressenter av 

redovisningsinformation är aktieägare och kreditgivare. (Svensson, 2000) 

I en utgiven studie (Bruns and Fletcher, 2008) framställs att 41 % av utlåningen från svenska banker 

ges till stora, medelstora och små svenska företag. I ett meddelande från Swedbank år 2006 uppgavs 

att av den totala utlåningen till företagskunder gavs mer än 98 % till små och medelstora företag. 
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Till skillnad från publika bolag är extern finansiering mer begränsad i mindre och medelstora 

företag då de ofta är privatiserade och inte kan skaffa nytt kapital genom exempelvis nyemission. 

Kreditgivare är troligtvis därför den mest inflytelserika intressenten och största användaren av 

redovisningsinformation vad det gäller små och medelstora företag. 

1.2 Problemdiskussion 

Finansiell stabilitet spelar en viktig roll i det finansiella systemet och i ekonomin som helhet. 

Som det beskrivs i bakgrunden så är bankernas hantering av kreditrisker viktig då det påverkar den 

finansiella stabiliteten. 

En del av den viktiga informationen som används vid kreditbedömning är redovisningsinformation. 

Informationens innehåll är lagbestämd och formad av gemensamma rekommendationer, regler, 

konventioner och principer. Detta grundar sig på vad inflytelserika intressenter har för syfte med 

redovisningsinformationen. 

Stämmer teorier som formar lagar, rekommendationer etc. överens med vad som i verkligheten 

bedöms vid en kreditgivning? Vad anser kreditgivare vara viktigt i redovisningsinformationen då de 

gör en kreditbedömning? I Lagen om bank och finansieringsrörelse (2004:297) anges att den som 

fattar beslut i ett ärende ska ha tillräckligt beslutsunderlag för att bedöma risken med att bevilja 

krediten. Uppfylls detta med redovisningsinformationen som ges? Om nu teorier inte motsvarar vad 

som i verkligheten vill uppnås med redovisningsinformationen uppstår problem. Kunskapen om 

redovisningsinformation och dess användning vid kreditbedömning är då inte tillräcklig (Svensson 

2000). För att ta reda på om redovisningsinformationen och dess användning vid kreditbedömning 

är tillfredsställande ställs följande forskningsfrågor: 

Stämmer redovisningsinformationen överens med kreditgivarnas behov av redovisningsinformation 

vid kreditbedömning av små och medelstora företag? 

 

Vilka delar av redovisningsinformationen är viktiga vid en kreditbedömning av små och medelstora 

företag? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kreditgivare använder sig av redovisningsinformation vid 

kreditbedömningen av små och medelstora företag. 
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1.4 Avgränsningar 

För att uppsatsen inte skulle bli för omfattande avgränsas undersökningen till hur Handelsbanken, 

SEB och Länsförsäkringar bank använder sig av redovisningsinformation vid kreditbedömningen av 

små och medelstora företag. Avgränsningen mot små och medelstora företag görs i uppsatsen då de 

utgör en stor andel av företagskunderna vid utlåning. Troligtvis är kreditgivare därför den största 

intressenten av redovisningsinformation från små och medelstora företag. 

Arbetet utgår från EU-kommissionens definition av små och medelstora företag: 

 

Som medelstora räknas de företag som har mellan 50 och 249 anställda och har en årsomsättning 

om högst 50 miljoner euro och en årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro. 

 

Små företag är de som har mellan 10 och 49 anställda och vars omsättning eller balansomslutning 

inte överstiger 10 miljoner euro per år. (Europeiska kommissionen, 2012) 

1.5 Disposition 

I inledningen presenteras uppsatsens bakgrund, problemdiskussion, syfte och frågeställning samt 

vilka avgränsningar som görs i uppsatsen.  

Metodkapitlet innehåller förklaringar till uppsatsens tillvägagångssätt, vilka vetenskapliga metoder 

och ansatser som finns och vilka som använts i denna uppsats. Tillförlitligheten diskuteras och 

källkritik tas upp. Detta kapitel ska ge läsaren en bild av hur studien genomförts och hjälpa denna 

att tolka innehållet. 

Kapitel tre består av den teoretiska referensramen. Här förklaras olika ekonomiska begrepp och 

teorier som är utgångspunkt i analysen 

I kapitlet om empiri presenteras de frågor som ställts med hjälp av frågeformuläret samt de svar 

som respondenterna gett. En kortare tolkning av resultaten ges vid varje fråga. 

Kapitel fem är det som sammanbinder de tidigare kapitlen i form av analyser av de resultat 

undersökningen gett. Svaren analyseras med hjälp av de metoder och den teori som tidigare 

förklarats. 

Avslutningsvis kommer kapitel sex med slutsatser kring arbetet, och besvarande av de 

forskningsfrågor som ställts i inledningen. Här nämns även förslag till framtida forskning. 
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2. Metod 

Detta kapitel handlar om tillvägagångssättet i studien. Vilka forskningsmetoder som använts, hur 

respondenter valts ut och data samlats in. Det diskuterar även tillförlitlighet samt metodkritik. 

 

2.1 Vetenskapliga filosofier och ansatser 

Två olika vetenskapliga huvudinriktningar är positivism och hermeneutik. Vad som skiljer dem åt är 

i huvudsak att positivister vill ha absoluta fakta, kunskapen ska vara så säker som möjligt. Den 

kunskapen fås från empiri och logik. Ett påstående måste vara både tänkbart och logiskt för att 

kunna vara sant. Hermeneutik bygger istället på tolkningar och känslor. Påståenden som uppnås 

inom hermeneutiken kan därför ses som betydligt mer osäkra eftersom de påverkas av så mycket 

mer än rena fakta, som t ex tolkarens värderingar. (Thurén 2008) 

Då undersökningen inte söker efter absolut sanning utan istället vill uppnå en ökad förståelse i 

studien, antas det hermeneutiska synsättet.  

I ett arbete kan en deduktiv eller induktiv ansats användas. I denna uppsats kommer en deduktiv 

ansats att användas, som utgår från teori och hypotes och drar slutsatser utifrån det. En induktiv 

ansats betyder att empirisk data samlas in där sedan slutsatser dras och utveckling av teori sker 

utifrån denna information. Om nu dessa ansatser ska knytas an till forskningsfilosofierna kan 

deduktion sägas höra ihop med positivism och induktion med hermeneutik. Men enligt Saunders, 

Lewis och Thornhill (2009) kan sådana kopplingar vara missledande och av lite praktiskt värde. 

(Saunders, et al 2009) 

2.2 Vetenskaplig metod 

Kvalitativ och kvantitativ metod är väl använda uttryck inom forskningen. Det som särskiljer 

uttrycken åt är att den ena använder data i form av siffervärden. Den kvantitativa metodens fokus 

ligger på siffervärden, där insamling av data kan ske med hjälp av enkäter och analysen görs med 

grafer och statistik. Kvalitativ data bygger istället på ord där data exempelvis samlas in med hjälp 

av intervjuer och därefter analyseras kvalitativt. (Saunders, et al 2009) 

Saunders, et al (2009) menar att det går att använda sig av en kombination av kvantitativ och 

kvalitativ insamling och analys av data. Kvantitativ data kan konverteras och sedan analyseras 

kvalitativt och kvantitativ data kan göras numerisk och analyseras statistiskt. I undersökningen 

kommer en mixad metod att användas, vilket innebär att en kvantitativ metod används vid 
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insamling av data och en kvalitativ metod vid analysen av data. Det kändes inte nödvändigt att gå 

på djupet vid insamling av primärdata. Författarna ansåg att det gick att få de svar som behövdes till 

analysen med hjälp av ett frågeformulär. Det gav även en praktisk fördel då frågeformuläret sparade 

tid. 

Viktigt att poängtera är att det inte rör sig om en kvantitativ undersökning då författarna är väl 

medvetna om vilka krav som ställs på metodtillvägagångssättet av dessa undersökningar. 

2.3 Tillvägagångssätt 

För att genomföra denna studie inleddes arbetet med att söka information i databaser, litteratur och 

artiklar. Informationsökningen gjordes med bland annat Google Scholar, LIBRIS, Scopus och 

Esseys.se. Olika kombinationer av sökord som använts är: Kreditgivningsprocess, 

redovisningsinformation och kreditgivning. Informationssökningen gav en inblick i ämnet men få 

svar om redovisningsinformationens betydelse vid kreditbedömning av små och medelstora företag. 

Efter förstudien med insamling av sekundärdata stod det klart att det även skulle behöva göras en 

insamling av primärdata i form av empirisk information. Det utformades därför ett frågeformulär 

som skickades ut till olika bankkontor. Syftet med frågeformuläret var att få klarare bild av hur 

olika bankkontor använder sig av redovisningsinformationen vid kreditbedömning av små och 

medelstora företag. 

Frågeformuläret kommer att ge statistisk data som sedan analyseras med kvalitativa resonemang. 

2.4 Tillförlitlighet 

Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp i en utredning. Validitet är att göra ”rätt” 

undersökning dvs. undersökningen visar vad som faktiskt tänkts tas reda på, mätinstrumentet mäter 

vad det är avsett att mäta, medan reliabilitet mäter hur korrekt undersökningen gått till, att korrekta 

mätningar har gjorts. (Thurén, 2008) 

Målet är att studien ska ha både en hög validitet och hög reliabilitet, det vill säga vara så trovärdig 

och tillförlitlig som möjligt. Mätinstrumentet är i detta fall ett frågeformulär med slutna frågor och 

strukturerade svarsalternativ. Detta ger möjlighet att öka reliabiliteten på studien då samma frågor 

upprepade gånger kan ställas till de olika bankkontoren runt om i Sverige. 

För att även öka trovärdigheten har, i enlighet med Trost (2007) frågorna formulerats så att de ska 

besvaras på rätt sätt, med ett språk och termer som är anpassat till respondenten. Så att det inte blir 

missförstånd och svaren blir felaktiga.  



6 

Ett problem med webbundersökningar är att det är svårt att veta vem som svarar på frågorna. Är 

personen insatt i kreditbedömningar eller svaras det bara utifrån en mall? Är det en person med stor 

erfarenhet av kreditbedömning? Detta kan påverka resultatet. 

En annan faktor som kan påverka tillförlitligheten är kontorets plats, kännedomen bland 

människorna är troligtvis högre på en mindre ort än i en större stad. Kontoren har valts ut 

slumpmässigt, se kap 2.5, och är därför en blandning av både små och stora orter. Vad som kan 

påverka är att oberoendet är mindre då personliga relationer är vanligare på en mindre ort, banken 

lägger kanske därför inte lika stor vikt vid den finansiella informationen. I en större stad är 

oberoendet större och risken för att bli påverkad av personliga relationer mindre. 

Stora banker kan använda sig av annan typ av information än små banker när det gäller långivning. 

I en studie av Berger och Black (2011) undersöks detta. De kommer fram till att större banker 

fokuserar mer på och har fördelar av att använda sig av ”hård” kvantitativ information medan 

mindre banker lägger större fokus på annan ”mjukare” kvalitativ information, inte bara den 

finansiella. 

I webbenkäten var det inte möjligt att se vilka banker som har svarat vad. Vilket betyder att det inte 

går att urskilja svaren från bankerna. Bankerna kan ha olika inriktningar mot t.ex. små eller stora 

företag. En bank som har inriktat sig mot stora företag har förmodligen en annan syn på denna 

undersökning som är inriktad mot små och medelstora företag än en bank som är specialiserad på 

just dessa. 

Ytterligare något som kan påverka bedömningsresultaten är erfarenheten hos den person som gör 

bedömningen. Beroende på erfarenhet behöver olika beslutstagare olika mycket information. Patric 

Andersson (2004) har gjort ytterligare en studie i ämnet där han undersöker några hypoteser 

angående detta. Andersson kom fram till att ”nybörjare” nöjer sig med mindre information och 

fattar sedan sitt beslut relativt snabbt medan de mycket erfarna vill samla ihop mer information 

innan de beslutar sig. De med medelstor erfarenhet handlade i princip likadant som de med mycket 

erfarenhet. Han upptäckte även att majoriteten av deltagarna i studien stod fast vid sitt beslut även 

om de fick ytterligare information efteråt. 

Detta är viktigt att tänka på i undersökningen då svaren kan variera beroende på vem på banken 

som har besvarat frågeformuläret. 
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2.5 Urval 

Det finns många typer av urvalsmetoder. Till att börja med kan de delas in dem i slumpmässiga och 

icke-slumpmässiga metoder. De icke-slumpmässiga kan sedan delas in i kvoturval, 

bekvämlighetsurval och strategiska urval, medan de slumpmässiga kan delas in i obundna 

slumpmässiga urval, bundna slumpmässiga urval, stratifierade urval, klusterurval, areaurval och 

flerstegsurval. (Trost, 2007) 

Denna undersökning avgränsades till tre välkända banker. Eftersom enkäten skulle mejlas ut direkt 

till de enskilda kontoren gjordes här ett bekvämlighetsurval och banker söktes som på sin hemsida 

uppgav mejladress till lokalkontoren. Valet föll därför på Handelsbanken, SEB och 

Länsförsäkringar Bank. 

Frågeformuläret har skickats ut till tio lokalkontor i vardera bankkedja, det vill säga totalt 30 

respondenter. För att välja ut enskilda kontor användes ett bundet slumpmässigt urval med 

lottdragning och en bestämd konstant. Både Handelsbanken och SEB har sina kontor listade i 

alfabetisk ordning på hemsidan och för enkelhetens skull skickades enkäten till den första banken 

under tio olika bokstäver. Alla bokstäver skrevs ner på varsin papperslapp och tio av dessa drogs. 

Samma procedur upprepades för både Handelsbanken och SEB. Om det funnits mejladresser till 

flera anställa på lokalkontoret skickades enkäten till kontorschefen. Länsförsäkringar Bank har 

samma mejladress till alla kontor inom samma län, därför mejlades enkäten till tio slumpmässigt 

utvalda län. Även här drogs det lott, alla län skrevs ner och tio lappar drogs. 

2.6 Minsta stickprovsstorlek 

I genomförandet av en studie är det viktigt att kunna avgöra om resultatet är slumpmässigt eller 

statistiskt signifikant. Stickprovsstorleken har här en betydelse då ett större stickprov ger mindre 

risk för påverkan av slumpmässiga faktorer. Men eftersom storleken på stickprovet även påverkar 

studiens kostnader kan det vara nödvändigt att beräkna den minsta stickprovsstorleken. På så vis 

exaktheten i studiens resultat behållas utan en för stor stickprovsstorlek. Beräkningen antar att data 

som samlas in baseras på: 

 

 Hur säker man kan vara på uppskattningens riktighet (level of confidence in the estimate). 

 

 Hur precis uppskattningen är (the margin of error that can be tolerated). 

 

 Proportionen av svar med någon förväntad särskild egenskap. 
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Förutsatt att kunskap finns om punkt ett och två är det relativt enkelt att uppskatta proportionen av 

svar med en förväntad egenskap. För att genomföra detta är det idealt att samla in ett försöksprov 

med cirka 30 observationer och från detta härleda den sannolika proportionen i 

huvudundersökningen. Det är viktigt att i försöksprovet använda samma metod som i 

huvudundersökningen. Alternativt, har redan en liknande undersökning genomförts och på så vis 

innehas en sannolik uppfattning om proportionen. Om inte kan en kvalificerad gissning behöva 

göras eller ett antagande om att 50 % av stickprovet kommer ha den utmärkande egenskapen (the 

worst scenario). Informationen sätts in i formeln nedan. 

 

n = p% * q% * (( z / e % ) ^ 2) (Saunders, et al 2009 sid.581) 

 

n den minsta stickprovsstorleken. 

p% proportionen tillhörande den specifika kategorin. 

q% proportionen som inte tillhör den specifika kategorin. 

z är z värdet som motsvara den ”level of confidence” som krävs. 

e% är den fordrade felmarginalen. 

 

Om populationen är mindre än 10 00 kan ett mindre stickprov användas utan att påverka 

exaktheten. Detta benämns som den justerade minsta stickprovstorleken och beräknas enligt 

formeln nedan. 

 

n' = n / ( 1 + (n / N )) (Saunders, et al 2009 sid.582) 

 

n' justerade minsta stickprovstorleken. 

n minsta stickprovsstorleken. 

N totala populationen. (Saunders, et al 2009) 

 

Förklaring och beräkning av minsta stickprovsstorlek sker i empiridelen, se kap 4.1.  

2.7 Intervjumetod 

Vid den inledande sökningen av information i databaser, litteratur och artiklar gav en artikel av 

Partik Andersson (2001) speciellt mycket inspiration. I artikeln presenterar han ett urval av resultat 

från sin doktorsavhandling (2001) i ämnet. Han hade samlat in primärdata med en 

enkätundersökning utifrån ett syfte som likande denna studies. Denna kom därför att ligga till grund 

för utformningen av frågeformuläret som består av slutna frågor med strukturerade svarsalternativ 

via en graderad skala. Både fördelar och nackdelar sågs med användandet av frågeformulär, i 

jämförelse med telefonintervjuer eller ”vanliga” intervjuer ansikte mot ansikte. 
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Fördelar med ett frågeformulär är dels att det kan vara lättare och mindre tidskrävande för 

respondenten att svara på frågorna och dels att få svaren nedskrivna och inte behöver transkribera. 

Frågorna blir dessutom enhetliga för alla som ska svara på dem då de får exakt samma frågor. 

(Eriksson och Widersheim-Paul, 2011) 

Frågeformulär har även nackdelar. Tyvärr blir svarsfrekvensen ofta låg. Det är även svårt att följa 

upp frågor och det är viktigt att vara noga med att formulera frågorna så att de verkligen besvarar 

vad det är tänkt. Det finns även en risk att folk svarar mindre noggrant på frågorna när de fyller i en 

enkät. (Trost, 2007) 

När frågeformuläret var utformat och färdigt att skickas ut till bankkontoren, formulerades ett brev 

med information om författarna och syftet med undersökningen. Sedan mejlades informationsbrevet 

tillsammans med frågeformuläret, till de olika kontoren. Brevet samt enkätfrågorna finns bifogade 

som bilaga i slutet av denna uppsats. 

Då svarsfrekvensen till en början var väldigt låg trots påminnelser, följdes mejlen upp med 

telefonsamtal. Detta medförde en betydlig ökning av svarsfrekvensen, se kap 5.7. 
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2.8 Källkritik 

Enligt Thurén (2005) finns det fyra källkritiska principer. Dessa är äkthet, tidssamband, oberoende 

och tendensfrihet. Förutom detta är det även viktigt att kunna skilja på berättelser och 

kvarlämningar. Någon typ av kvarlämning är alltid säkrare än en berättelse. Även om mycket kan 

tyckas självklart är det viktigt med noggrannhet då källorna undersöks. 

Förutom att källorna ska vara reliabla enligt dessa principer bör de även vara valida m.a.o. besvara 

den fråga som ställts. Exempelvis kan olika källor ge olika svar på i princip samma fråga. 

Skillnaden är endast att det finns olika nyanser i definitionen av frågan hos de olika källorna 

(Thurén, 2005). Det är därför viktigt att vara noggrann med att precisera sin fråga och sedan välja 

en källa som definierar frågan på samma sätt. 

Källorna till denna studie är främst facklitteratur i ämnet, vilket kan anses vara reliabla källor. Det 

förekommer även en användning av internetkällor, som är särskilt viktigt att noggrant granska, då 

det finns gott om felaktiga uppgifter på internet. (Widersheim-Paul och Eriksson, 2011) 

En av huvudartiklarna i undersökningen (Andersson 2001), som studien delvis utgår från är 11 år 

gammal. Detta bör hållas i åtanke, men rimligtvis har det inte skett alltför mycket förändringar 

genom åren. Eftersom det är ett urval från Anderssons doktorsavhandling anses den ha hög 

trovärdighet. 

Hur pålitlig och trovärdig en källa än är så måste den även tolkas korrekt. Samma påstående kan ha 

helt olika innebörd beroende på i vilket sammanhang det sätts (Thurén 2005). Detta bör finnas i 

åtanke både vid litteraturläsning och vid tolkning av respondenternas svar.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen. Intressenter, årsredovisning, nyckeltal, 

balans- resultaträkning och kreditgivningsprocessen beskrivs här närmare. 

 

3.1 Intressenter 

Intressenter är personer eller organisationer som på något sätt är engagerade eller ekonomiskt 

intresserad i ett företag. Kunder, leverantörer, banker och fackföreningar är några av dessa 

(Hansson, Arvidson och Lindquist, 2006). Aktörerna och företaget kopplas ihop i nedanstående 

modell. Den för uppsatsens syfte viktiga aktören markeras och beskrivs fortsättningsvis. 

 

Figur 1: Egen figur utifrån (Hansson, Arvidson och Lindquist, 2006 sid.11). 

 

 

Intressenter vill ha information om företaget för att kunna ta olika typer av beslut. Vanligtvis så är 

den offentliga informationen den enda de kan förse dig med och analys måste göras utifrån denna. 

Vad intressenterna vill få ut av informationen varierar och beror mycket på perspektiv och 

beslutssituation. (Hansson et al. 2006) 

Kreditgivare måste många gånger utgå ifrån den redovisningsinformation som företag offentliggör.  

Företaget 

Aktieägare 

Anställda 

Kunder 

Stat och 
kommun 

Kreditinstitut 

Konkurenter 

Leverantörer 

Företagsledning 
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Den kan sedan utgöra underlag för banker och andra kreditinstitut när beslut i svåra frågor ska tas. 

Exempelvis om en kund ska ges en viss kundkredit. Innan varje kreditbeslut måste en noggrann 

bedömning av kredittagarens ekonomi genomföras. Krediten sträcker sig oftast över en längre tid 

vilket gör att banken kan komma att påverkas av beslutet flera år framöver. (Hansson et al. 2006) 

3.2 Årsredovisningen 

Alla bokslutsföretag måste avsluta den löpande redovisningen med ett årsbokslut eller en 

årsredovisning. Bokslutsföretag är de företag som är skyldiga att upprätta någon typ av bokslut. Alla 

behöver inte det. T ex behöver den som äger en enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag 

som ägs av fysiska personer, varken upprätta årsbokslut eller årsredovisning om den årliga 

nettoomsättningen understiger 20 prisbasbelopp (Holmström, 2006). Om företagets ska upprätta 

årsredovisning, årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut avgörs enligt ÅRL 6 kap 1, 3 §§. Detta 

gäller bara de företag som hamnar i kategorin ”bokslutsföretag”. 

Årsredovisningen är en offentlig handling, som ska skickas in till Bolagsverket av vissa företag, och 

hållas tillgänglig för alla intresserade av andra, medan årsbokslutet inte behöver offentliggöras eller 

revideras av revisor. (Thomasson, 2011) 

3.2.1 Användningsområden 

Årsredovisningen har olika användningsområden. Ofta skiljs det mellan intern och extern 

redovisning. Syftet med den interna redovisningen är att underlätta för företagsledningen då de ska 

planera och kontrollera verksamheten. Lagen har dock inga krav på en intern redovisning. (Dahlin, 

Lundén och Smitterberg, 2006) 

Det skiljer sig även åt mellan årsbokslut och årsredovisning. Årsbokslutet är som sagt inte offentligt 

och sammanfattar därmed endast de händelser som skett under året (Dahlin, Lundén och 

Smitterberg, 2006). Eftersom årsredovisningen är offentlig så kan vem som helst ta del av 

innehållet. Dess främsta syfte är att ge företagets intressenter den information de kan tänkas behöva 

för att kunna bedöma bolagets framtidsutsikter. (Thomasson, 2011) 

Vilka kan då intressenterna vara? Som sagt beror det till stor del på vad det är för typ av företag, hur 

stort det är. Ju större företag, desto fler intressenter finns det. I de minsta företagen där ägare och 

ledning är samma personer så är det sällan några andra än Skatteverket och långivare som har 

intresse av en årsredovisning. I de största företagen däremot är ofta ägarna de viktigaste 

intressenterna. Sedan kan även anställda, kunder, leverantörer, eller allmänheten ha intresse av den 

externa redovisningen. Företagen måste vara medvetna om vilka intressenter som är målgrupp för 
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den egna redovisningen och anpassa årsredovisningens utformning utifrån det. (Thorell, 2003) 

3.2.2 Innehåll 

Vad som är viktigt när det gäller årsredovisningens innehåll är att allt ska följa god redovisningssed. 

Vad som är god redovisningssed ska till så stor del det är möjligt bestämmas genom lagtolkning, 

men då detta inte räcker får det göras en utfyllande tolkning, lämpligen utifrån faktiskt 

förekommande redovisning. Det är dock inte tillåtet att avvika från lagregler för att följa god 

redovisningssed, men däremot får avvikelser från allmänna råd och rekommendationer göras, med 

hänvisning till kravet på rättvisande bild. (Thomasson 2011) 

Enligt ÅRL 2 kap 1 § ska en årsredovisning bestå av följande delar: 

 Balansräkning 

 Resultaträkning 

 Noter 

 Förvaltningsberättelse 

För större företag även: 

 Finansieringsanalys (Kassaflödesanalys) 

 

Enligt det internationella regelverket IAS används begreppet finansiell rapport, och det finns fem 

finansiella rapporter; balansräkning, resultaträkning, sammanställning över eget kapital, 

kassaflödesanalys och redogörelse över tillämpade principer. Därmed räknas alltså inte 

förvaltningsberättelsen som en finansiell rapport, vilket medför att det är viktigt att vara noga med i 

vilken rapport de olika upplysningarna lämnas. I vissa fall kan samma upplysning behöva lämnas 

flera gånger, om svensk lag och IAS avser olika rapporter. (Thorell, 2003) 

3.3 Nyckeltal 

Nyckeltal tas fram utifrån resultat och balansräkningen vanligtvis genom att olika poster ställs i 

relation till varandra. Syfte är att ge en överskådligare bild av företagets ekonomi. Nyckeltalen kan 

ge en förenklad beskrivning av företagets historiska utveckling, nuvarande ställning, styrkor och 

svagheter. För en kreditgivare är fördelen med detta, att genom analysen få klarare bild av viktiga 

delområden som: 

 Lönsamhet och marginaler 

 

 Skuldsituation 
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 Motståndskraft vid förlustår 

 

 Betalningsförmåga (Lundén och Ohlsson, 2006) 

3.4 Balansräkning 

I första hand används balansräkningen som en resultatutredningsbalans dvs. vara till hjälp för att 

bestämma periodresultat. Den visar även hur företagets tillgångar är sammansatta och finansierade 

(Thomasson, 2011). Den ger en ögonblicksbild över företagets ekonomiska ställning på 

balansdagen (Holmström, 2003) och är en sammanställning av företagets tillgångar, skulder och 

eget kapital. Tillgångarna är lika med skulderna plus eget kapital. Tillgångarna (kontoklass 1) ökar i 

debet och minskar i kredit, medan konton för skulder/eget kapital (kontoklass 2) ökar i kredit och 

minskar i debet. 

Utöver detta ska även ställda säkerheter och ansvarsförbindelser tas upp i balansräkningen inom 

linjen. Inom linjen innebär att de finns på en särskild plats och tas inte med i balansomslutningen. 

(Thomasson, 2011) 

Balansräkningen ska ställas upp enligt ÅRL, se bilaga 1. Särskilda tilläggsupplysningar ska även 

lämnas enligt BFL 6 kap 5-9 §§. 

FAR har även rekommendationer och uttalanden om vad som ska göras i en mängd olika 

redovisningsfrågor. Syftet med detta är att förklara och beskriva vad som menas med god 

redovisningssed, samt hjälpa till att tolka vissa bestämmelser i lagtexten. (FAR 2011) 

Posterna i balansräkningen ska tas upp i den ordningsföljd som anges. De rubriker som anges (A, B, 

osv..) och de poster som är numrerade med romerska siffror måste stå i själva balansräkningen, 

medan det är tillåtet att anpassa, eller slå samman de poster som föregås av arabiska siffror så att de 

stämmer överens med verksamhetens inriktning, samt även ta upp nya poster vid behov. Eventuella 

delposter kan anges i en not. (Thomasson 2011) 

Enligt ÅRL delas poster inte upp i långfristiga och kortfristiga skulder, utan det lämnas information 

om detta i noter. Däremot anser FAR att posterna gärna kan delas upp på detta sätt direkt i 

balansräkningen, så länge överskådligheten inte blir sämre. Ofta kan detta göra det lättare för 

externa intressenter att analysera balansräkningen om uppdelningen är gjord på detta vis (FAR 

2011). FAR har en egen uppställningsmall för balansräkningen som i stort sett är likadan som 

ÅRLs, skillnaden är endast att skulderna är uppdelade under två olika rubriker, kort- och 

långfristiga skulder. 
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3.4.1 Tillgångar 

De tre huvudrubrikerna som hör till tillgångarna är Tecknat men ej inbetalt kapital, 

Anläggningstillgångar och Omsättningstillgångar. 

Tecknat men ej inbetalt kapital är det kapital som är tecknat men ännu ej inbetalt under en pågående 

nyemission. (FAR 2011) 

Anläggningstillgångar delas upp i underkategorierna Immateriella anläggningstillgångar, 

Materiella anläggningstillgångar och Finansiella anläggningstillgångar. Dessa har sedan i sin tur 

underkategorier som får anpassas efter verksamhetens behov (FAR 2011). En orsak till indelningen 

är att de olika kategorierna värderas enligt olika regler. (Thomasson, 2011) 

Även Omsättningstillgångar delas upp i olika underkategorier. Dessa är Varulager mm, Kortfristiga 

fordringar, Kortfristiga placeringar och Kassa och Bank (FAR 2011). Beroende på behov får även 

undergrupper anpassas som hör till dessa till sin verksamhet.  

Anläggningstillgångar är sådana som är tänkta att behållas för stadigvarande bruk, medan 

omsättningstillgångar är sådana tillgångar som avses förbrukas, bearbetas eller omsättas. Fordringar 

delas upp i anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar beroende på när de förfaller till 

betalning. Inom ett år från balansdagen är de omsättningstillgångar, annars anläggningstillgångar. 

(Thomasson, 2011) 

3.4.2 Eget kapital 

Hur uppställningen för eget kapital ser ut beror till stor del på vilken typ av företag som innehas. 

Det egna kapitalet ska delas upp i fritt och bundet eget kapital. Eget kapital är ett skuldkonto och 

det kan sägas att från företagets synpunkt så utgör det egna kapitalet en skuld till ägarna. Om 

företaget går med vinst så ökar eget kapital – företagets skuld till ägarna ökar, går det med förlust så 

minskar företagets skuld till ägarna. Ett särskilt konto används dock till årets vinst/förlust, 

vanligtvis 2019 Årets resultat. (Holmström, 2006) 

Bundet kapital består av rubrikerna I, III och IV.1 och IV.2, och fritt kapital av rubrikerna II, IV.3, 

IV.4, V och VI. (Gäller aktiebolag). Eftersom underrubrikerna är kombinerade av fritt och bundet 

kapital ska det anges vid huvudrubriken vad som är vad. (Thomasson, 2011) 
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3.4.3 Skulder 

Enligt IASBs föreställningsram för utformning av finansiella rapporter är ett viktigt kännetecken på 

en skuld att företaget har en befintlig förpliktelse dvs. en skyldighet eller ett ansvar att agera på ett 

visst sätt. Vanligtvis infrias sådana förpliktelser t.ex. genom betalning av likvida medel eller 

utförande av tjänster. (FAR, 2011)  

Som nämnts ovan så delas skulderna in i två grupper, långfristiga och kortfristiga skulder. De 

kortfristiga skulderna är sådana som ska betalas inom det närmsta året och långfristiga de som 

sträcker sig längre tid än så. (Holmström, 2006) 

3.4.4 Poster inom linjen 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser är poster som ska redovisas men inte ingå i 

balansomslutningen. Därför redovisas de ”inom linjen” dvs. tas inte upp i beloppskolumnen. Dessa 

poster kan vara av intresse för bl.a. kreditgivare. De kan vilja veta hur stor del av tillgångarna som 

redan är ställda som säkerheter för andra krediter, eller vilka ansvarsförbindelser som t.ex. 

borgensåtaganden eller garantilöften, som finns. (Thomasson, 2011) 

3.5 Resultaträkning 

Resultaträkningen används för att visa företagets resultat för en viss period, samt hur det har 

uppkommit genom att redovisa samtliga intäkter och kostnader. (Thomasson 2011) 

Enligt ÅRL finns det två uppställningsformer, kostnadsslagsindelad eller funktionsindelad 

resultaträkning. Av konkurrensskäl så kan vissa mindre företag även få upprätta en förkortad 

resultaträkning. Vissa poster slås då ihop enligt ÅRL 3 kap 11 § och får ett bruttoresultat. Görs 

detta måste även nettoomsättningen anges, samt i en not berätta varför sammanslagningen gjorts. 

(Holmström, 2006) 

Första gången resultaträkningen upprättas är det fritt att välja vilken typ av indelning som ska 

användas, men sedan måste den alltid användas i fortsättningen. Det är endast tillåtet att byta 

uppställningsform om det finns särskilda skäl för detta och bytet måste vara förenligt med kraven på 

överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild. Skälen till bytet måste även anges i en 

not. (Holmström, 2006) 
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3.5.1 Kostnadsslagsindelad resultaträkning 

Den kostnadsslagsindelade resultaträkningen är anpassad efter baskontoplanen och kontoklasserna 

1-8 (Holmström, 2006). Uppställningen enligt ÅRL finns i bilaga 2. Observera att den endast 

innehåller de poster som ska vara med. FAR har ett schema för uppställningen där rubrikerna 

”Rörelseresultat”, ”Resultat efter finansiella poster” osv. finns med också. Den nedre delen av 

resultaträkningen dvs. efter ”Rörelseresultat” är identisk med den funktionsindelade. (FAR 2011) 

3.5.2 Funktionsindelad resultaträkning 

I motsats till den kostnadsslagsindelade resultaträkningen kräver den funktionsindelade 

resultaträkningen även att kontoklasserna 0 och 9 används för att upprätta ett 

internredovisningssystem (Holmström, 2006). En uppställning av en funktionsindelad 

resultaträkning enligt ÅRL finns i bilaga 3.  

Vad som huvudsakligen skiljer den funktionsindelade resultaträkningen från den 

kostnadsslagsindelade är att i den funktionsindelade så fördelas alla rörelsens kostnader på tre 

huvudfunktioner; tillverkning, försäljning och administration. Detta medför ett visst merarbete då 

kostnaderna måste räknas till hur stor del som hänför sig till vardera av dessa tre grupper. (Dahlin et 

al. 2006) 

3.5.3 Förkortad resultaträkning 

Företag som har rätt att upprätta en förkortad resultaträkning får slå ihop posterna 1-6 från ÅRLs 

uppställningsform för kostnadsslagsindelad resultaträkning, eller posterna 1-3 och 6 från den 

funktionsindelade resultaträkningen. Resultatet av detta ska benämnas bruttovinst/förlust. 

(Holmström, 2006) 

Större företag får inte göra en förkortad resultaträkning. Oftast är de inte heller så känsliga för 

konkurrens som de mindre. Mindre nystartade företag kan behöva dölja omsättning och bruttovinst i 

sin resultaträkning för att inte avslöja företagets vinstmarginaler och prissättningspolitik. (Dahlin et 

al. 2006) 
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3.5.4 Intäkter 

Rörelsens intäkter består av de inkomster som hör till bokslutsåret. En intäkt kan definieras som en 

periodiserad inkomst. Efter att intäkter och kostnader periodiserats hamnar intäkterna i kredit (och 

kostnaderna i debet). (Holmström, 2006) 

Intäkterna som kommer från företagets ordinarie verksamhet redovisas under rubriken 

Nettoomsättning. Övriga rörelseintäkter redovisas på en särskild rad. En viktig fråga angående 

intäktsredovisning är när det är rimligt att anse intäkterna som realiserade. Här spelar den s.k. 

Realisationsprincipen en framträdande roll. (Thorell, 2003) 

3.5.5 Kostnader 

Enligt samma princip som med intäkterna definieras en kostnad som en periodiserad utgift och 

kostnaderna hamnar på debetsidan i resultaträkningen. (Holmström, 2006) 

Hur kostnaderna specificeras i resultaträkningen beror som sagt på vilken uppställningsform som 

valts. I den funktionsindelade resultaträkningen fördelas alla kostnader till den funktion de hänför 

sig till, medan det i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen delar upp kostnaderna i betydligt 

fler poster. (Thorell, 2003) 

3.5.6 Resultat 

Resultatet är lika med företagets intäkter minus företagets kostnader. Resultatet kan beräknas för 

vilken period som helst, bara beräkningen grundas på samma period för kostnaderna som för 

intäkterna. Är intäkterna större än kostnaderna blir det ett överskott och företaget har gått med vinst. 

Är det tvärtom, kostnaderna är större än intäkterna uppstår ett underskott och företaget har gått med 

förlust. (Holmström, 2006) 

Resultaten kan fås fram i flera olika steg. Det finns rörelseresultat, resultat efter finansiella poster, 

resultat före skatt och slutligen årets resultat. Det finns flera skäl till att skilja dessa åt. Ett skäl att 

det finns en egen post för resultat efter finansiella poster är att vissa företag kan ha finansiella 

tillgångar som har stor påverkan på resultatet. Delas posterna upp var för sig så går det att se hur 

stor del som kommer från den egentliga rörelsen och hur stor del som kommer från de finansiella 

tillgångarna (Thorell, 2003). Rörelseresultatet är alltid det som visar resultatet av företagets 

egentliga verksamhet. (Thomasson, 2011) 
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3.6 Kreditgivningsprocessen 

Enligt Riksbanken (2001) är de fyra stora svenska bankernas kreditgivningsprocess likartad. Till att 

börja med sammanställs ett beslutsunderlag av en affärsansvarig som sedan går vidare genom en 

hierarkisk ordning av kreditkommittéer. Någon av kreditkommittéerna kommer sedan fatta ett 

beslut. På vilken nivå detta sker beror på beloppets storlek och hur komplicerat kreditärendet är. Det 

är vanligt att en kreditansökan har sin början på ett lokalkontor för att fortsätta via regionbanken till 

en kreditkommitté. Om det gäller mindre krediter kan dock beslutet fattas direkt på det lokala 

kontoret. Ansökan drivs av den affärsansvarige som tillsammans med kreditorganisationen 

godkänner krediten. Det som sedan kan beviljas är ett visst lån eller en kreditlimit (det lånet 

maximalt får uppgå till). 

Enligt riksbanken är bedömning av risk i enskilda krediter beroende av kundens 

återbetalningsförmåga och säkerheter som kan ställas mot krediten. Vid en kreditbedömning anser 

sig bankerna lägga störst vikt vid återbetalningsförmågan. Säkerheterna bidrar dock med ett viktigt 

värde genom täcka upp och minska förlusterna om en låntagare skulle fallera på sitt lån.  

Det finns alltid en risk med att bevilja krediter och bankerna behöver därför få en inblick om 

kundspecifika förhållanden som exempelvis finansiell styrka och kundens förväntade inkomst för 

att kunna göra en korrekt bedömning. Banken tar fram ett riskbetyg av sina kunder genom att göra 

riskklassificeringar av kvantitativa och kvalitativa faktorer. Där ett företags resultat och 

balansräkning analyseras kvantitativt och dess konkurrenskraft analyseras kvalitativt. För att 

påverka risken kan låneavtal mellan bank och kunder innehålla klausuler som innebär att olika 

kredithändelser kan leda till omförhandlingar av lånekontraktet. Exempelvis om soliditeten skulle 

hamna lägre än överenskommet. Enligt riksbanken är metoderna för riskklassificering av kunder 

likartade i de fyra storbankerna. Bankerna graderar kunder på en skala, oftast mellan 15-20 grader 

utifrån ekonomiska nyckeltal som kompletteras med kvalitativa bedömningar av kunden och 

externa kreditbedömningar. Om nedgradering sker kan kunderna få sin limit nedsatt eller så kan 

reserveringar göras mot befarade förluster. (Riksbanken, 2001)
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer minsta stickprovsstorlek beräknas och resultat redovisas från 

enkätundersökningen. Resultatet delas in i olika delar för att göra det mer överskådligt. Insamlad 

data kommer senare ligga till grund för kommande analys. 

 

4.1 Minsta stickprovsstorlek 

I kapitel 2.6 beskrivs minsta stickprovsstorlek och dess betydelse för att kunna avgöra om resultatet 

är slumpmässigt eller statistiskt signifikant. I den utförda studien är stickprovsstorleken för liten för 

att vara statistiskt signifikant och riktiga slutsatser kan inte dras av svaren. Men nedan beskrivs hur 

det i undersökningen skulle gått till för att beräkna minsta stickprovsstorlek och därigenom erhållit 

ett statistiskt signifikant resultat. För att beräkna detta finns följande variabler att sätta in i formeln: 

n = p% * q% * (( z / e % ) ^ 2) (Saunders, et al 2009 sid.581) 

p = 50 % 

q = 50 % 

z = 1,65 

e = 5 % 

p och q väljs till 50 % (worst-case scenario) då frågorna har flera alternativ och inte går att 

förutsäga eller gissa värden på. 

”Level of confidence” väljs till 90 % vilket ger ett z-värde på 1,65 

Beräkningen genomförs med en felmarginal på 5 %, vilket ger e = 5 %. 

n = 0,5 * 0,5 * (( 1,65 / 0,05 ) ^ 2 ) 

n = 272,25 

Eftersom den totala populationen är mindre än 10 000 kan beräkningen fortsättas till ett justerat 

minsta urval. Formeln för detta är: 

n' = n / ( 1 + (n / N )) (Saunders, et al 2009 sid.582) 

n = 272,25 

N = 652 
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Den totala populationen av bankkontor är 652. I undersökningen slås de tre bankkedjorna samman 

och även här utförs beräkningarna på totalsumman eftersom svaren i frågeformulären är 

sammanslagna och inte går att härleda till de olika bankkontoren. 

n' = 272,25 / ( 1 + ( 272,25 / 652)) 

n' = 192,055 

Ovanstående beräkning visar tydligt att denna undersökning inte består av ett representativt urval. 

Istället kan den endast ses som en hint om hur liknande undersökningar skulle kunna se ut. 
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4.2 Redovisningens olika delar 

I den här delen presenteras resultatet av den första frågan i enkäten. Där bankerna med hjälp av en 

fem-gradig skala fick ange sin användning av balans-, resultaträkning, tilläggsupplysningar (noter), 

förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och nyckeltal. Nedan presenteras svarsutfallet med hjälp 

av diagram. 

 

Diagrammet ovan visar hur respondenterna har svarat på frågan dvs. hur stor procentandel som har 

svarat att de alltid, ofta respektive ibland använder sig av årsredovisningens olika delar. Ingen 

respondent har svarat att de sällan eller aldrig använder någon del. Det är tydligt att resultat- och 

balansräkning används mest, 18 respondenter svarar alltid och 1 respondent har svarat att de ofta 

använder dem. Sedan kommer tilläggsupplysningar där 13 respondenter svarar alltid och 6 

respondenter svarar ofta. Mellan övriga poster, nyckeltal, förvaltningsberättelse och 

revisionsberättelse, är fördelningen relativt jämn utan något som sticker ut. 
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4.3 Balans-, resultaträkning och nyckeltal 

I följande del kommer svaren av enkätens tre nästkommande frågor redovisas. Fördjupning sker i 

balans-, resultaträkningen och nyckeltal. Även här fick bankerna svara med hjälp av en fem-gradig 

skala. 

4.3.1 Balansräkning 

Detta diagram tydliggör respondenternas användning av de olika posterna i balansräkningen. 

 

Svaren visar att de alltid, ofta eller ibland använder sig av de olika posterna. Det är en väldigt jämn 

fördelning mellan dem, men samtliga respondenter använder flitigt balansräkningens alla delar. En 

respondent har svarat att han/hon använder balansomslutningen ibland, annars ligger svaren vid 

nivåerna alltid och ofta, med en betydligt övervägande del på alltid. Endast Ansvarsförbindelser och 

Ställda panter har en något högre frekvens mot ofta, men det är dock marginellt eftersom skillnaden 

endast är några få procent. 

Omsättningstillgångar 

Anläggningstillgångar 

Kortfristiga skulder 

Långfristiga skulder 

Eget kapital 

Balansomslutning 

Ansvarsförbindelser 

Ställda panter 

Balansräkningens användning 

Alltid 

Ofta 

Ibland 

Sällan 

Aldrig 



23 

 

4.3.2 Resultaträkning 

Diagrammet visar hur ofta respondenterna använder sig av resultaträkningens olika poster vid 

kreditbedömning. 

 

Respondenter använder sig alltid, ofta, ibland och sällan av de olika posterna. Markant är att alla 

respondenter svarar att de alltid använder sig av rörelseresultatet. Omsättningen är en annan viktig 

post, då 17 respondenter svarat att de alltid använder sig av den. Skatt och redovisat resultat är de 

enda posterna som vissa respondenter angett att de sällan använder sig av. Utöver dessa poster är 

användningen hög med en relativt jämn fördelning. 
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4.3.3 Nyckeltal 

Detta diagram tydliggör hur ofta de olika nyckeltalen används. 

 

Här uppstår en betydligt mer spridd fördelning. Det går tydligt att utläsa att kassalikviditet och 

soliditet är de viktigaste nyckeltalen, men därefter är det ganska så spridda resultat. Här finns även 

en del poster som vissa respondenter aldrig använder sig av. Nyckeltalen ser ut att användas på 

många olika sätt med olika stor betydelse hos de skiljda bankkontoren. 
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4.4 Nya och befintliga kunder 

Denna del kommer handla om bokföringsmässiga faktorers betydelse vid bedömningar av nya och 

befintliga kunder. Svaren av dessa två frågor redovisas nedan. 

Bedöm på en fem-gradig skala bokföringsmässiga faktorers betydelse vid bedömningar av nya 

kunder. 

Det visar sig att alla 19 respondenter anser att de bokföringsmässiga faktorerna har stor betydelse 

då de gör kreditbedömning av nya kunder. 
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Bedöm på en fem-gradig skala bokföringsmässiga faktorers betydelse vid bedömningar av 

befintliga kunder. 

 

 

Vid kreditbedömning av befintliga kunder tycker 12 respondenter att det även här har stor 

betydelse. De resterande 7 respondenterna svarar att dessa faktorer har ganska stor betydelse. 
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4.5 Tillfredställelse och avslutande kommentarer 

Till sist ges svarsresultatet på enkätens två sista frågor. Här fick bankerna gradera sin 

tillfredsställelse med den information som idag ges i de finansiella rapporterna och avslutningsvis 

fick de ge kommentarer eller synpunkter. 

Är du tillfredsställd med den information som idag ges i de finansiella rapporterna? 

 

Här har 2 respondenter svarat att de är mycket nöjda med informationen, 14 respondenter har svarat 

att de är nöjda, 2 respondenter har svarat ganska nöjd och 1 respondent svarade att de är ej nöjda 

med den information som finns i de finansiella rapporterna.  

Har du några kommentarer eller synpunkter som du vill ska tas med i undersökningen så skriv 

gärna nedan. 

Följande tre kommentarer gavs på denna fråga: 

Vi kompletterar alltid med UC´s branschjämförelse. 

Fler kunder skulle behöva redovisa på ett mer grafiskt och snabbt överblickbart sätt. 

Vi beviljar i allmänhet inga krediter till företag som slopat sin revision. Mycket viktigt att få en 

oberoende kontroll av siffrorna. 

 

Mycket nöjd

Nöjd

Ganska nöjd

Ej nöjd

0,00%
20,00%

40,00%
60,00%

80,00%
100,00%



28 

 

5. Analys 

Här besvaras problemfrågeställningen genom analysering av insamlad empiri samt anknytning av 

detta till den teoretiska referensramen. Analysen fokuserar på redovisningsinformationens 

överensstämmande med kreditgivarnas behov av redovisningsinformation och vilka delar av 

redovisningsinformationen som är viktiga vid en kreditbedömning. 

 

5.1 Årsredovisningens betydelse 

I teorin framställs återbetalningsförmågan som den faktor bankerna lägger störst vikt vid när en 

kreditbedömning görs. Med utlåningsräntor och avgifter vill bankerna maximera sin vinning. Än 

viktigare är självklart att pengarna som lånats ut betalas tillbaks, vilket gör bedömningen av 

återbetalningsförmågan så betydelsefull. Bedömning av återbetalningsförmågan görs genom att 

banken ser över delar av resultat och balansräkningen. Kreditgivaren får genom 

redovisningsinformationen ta del av företagets ekonomiska historia och på så sätt kan de skapa sig 

en bild av hur det har gått för företaget.  Svaren i frågeformuläret berättar också att resultat och 

balansräkning näst intill alltid används vid bedömning av små och medelstora företag.  

Tilläggsupplysningar ska enligt lag lämnas i noter och ge kompletterad information till de olika 

posterna i balans och resultaträkningen. Vid en kreditbedömning kan det antas att kreditgivarna vill 

ha en så god förståelse som möjligt av företagets ekonomi, för att kunna ta ett beslut. 

Tilläggsupplysningar är därför en viktig del som avser att öka förståelsen för händelser i balans- och 

resultaträkningen. En majoritet av respondenterna, 13 av 19, svarar också att de alltid använder sig 

av tilläggsupplysningarna. Resterande 6 svarar ofta på frågan om deras användning av 

tilläggsupplysningar (noter).  

Angående förvaltnings- och revisionsberättelse blev det blandade svar från den empiriska 

insamlingen. Respondenterna svarade alltid, ofta och ibland med lite olika procentuell fördelning 

mellan svarsalternativen. Det kan tolkas som att förvaltnings- och revisionsberättelsen inte riktigt 

lever upp till vad som efterfrågas och möjligtvis kan behöva utvecklas och göras mer utförliga. 

Argumentet kan styrkas vad det gäller medelstora företag och förvaltningsberättelser, då det enligt 

Svensson (2000) efterfrågas en mer utförlig redovisningsinformation från medelstora företag och 

deras förvaltningsberättelser. Med exempelvis en mer framtidsinriktad information, omvärldsanalys 

och information om verksamheten. 



29 

 

5.2 Balansräkningens betydelse 

Hur balansräkningen ser ut och vad de olika delarna består av diskuterades i den teoretiska 

referensramen. Här är frågan hur kreditgivarna använder sig av dem i sin bedömning.  

Det är svårt att urskilja vilka delar som används oftast då alla respondenter har gett liknande svar, i 

stort sett har alla balansräkningens delar har stor betydelse vid kreditbedömningen. Detta stödjer 

även slutsatsen i ovanstående fråga som antyder att balans- och resultaträkningen förmodligen är de 

viktigaste delarna ur årsredovisningen. 

Det här kan även återkopplas till vad som står i kapitel 3.6, dvs. att bankerna anser det vara viktigt 

med säkerheter då de beviljar lån. Tillgångar är säkerheter, balansräkningen visar vilka tillgångar 

som innehas och här syns det alltså tydligt att det stämmer när dessa delar av balansräkningen anses 

vara viktiga. 

För att få fram representativ statistik över vilka delar som är viktigast skulle det behöva göras en 

kvantitativ undersökning. Med denna kvalitativa syns endast en viss trend över hur det kan tänkas 

vara och tolkningar kan sedan göras av detta med egna tankar utifrån de fakta som finns. 

5.3 Resultaträkningens betydelse 

Vad som tydligt kan se i svaren angående betydelsen av delarna i resultaträkningen, är att alla 

respondenter anger att de alltid använder sig av rörelseresultatet. Även omsättningen är viktig då 17 

respondenter svarat alltid och 2 respondenter svarat ofta. Återigen återkopplas detta till kapitel 3.6, i 

detta fall gällande återbetalningsförmåga. För att kunna ha en bra återbetalningsförmåga krävs det 

ett bra resultat och en tillräcklig omsättning. 

Som sagt ser rörelseresultatet ut att vara en mycket viktig post och även Resultat efter finansnetto 

som är den tredje viktigaste posten. 16 respondenter har svarat alltid, 2 respondenter har svarat ofta 

och 1 respondent svarade att de ibland använder dig av denna post. Däremot ser inte det redovisade 

resultatet ut att ha lika stor betydelse. 2 respondenter har svarat att de sällan använder sig av den 

posten, och 1 respondent har svarat aldrig. Men som bekant så kan det redovisade resultatet styras 

till stor del med hjälp av olika typer av bokslutsdispositioner. Förmodligen är det av denna orsak 

som denna resultatpost anses vara mindre viktig än de andra resultatposterna. 
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5.4 Nyckeltalens betydelse 

I referensramen beskrivs det att nyckeltalen förenklar och gör det lättare att få en överskådlig bild 

av företagens ekonomi. Vanligtvis ställs olika poster i resultat och balansräkningen i relation till 

varandra. Enligt Svensson (2000) är nyckeltal den vanligaste tekniken att använda som underlag för 

bedömning av företag. Det är något som tyvärr inte kan bekräftas med denna undersökning. Utifrån 

svaren kan sägas att de flesta respondenterna alltid eller ofta använder sig av nyckeltal vid 

kreditbedömning. Olika typer av nyckeltal har som det visar sig olika stor betydelse i 

kreditgivningsprocessen. Soliditet och kassalikviditet används definitivt mest av nyckeltalen. Vilket 

även Andersson (2001) bekräftar i sin undersökning. Hans undersökning är till skillnad från den här, 

inte inriktad mot små och medelstora företag. Hans beskrivning av kreditgivarnas användning av 

soliditet och kassalikviditet följer nedan.  

”Med tanke på dessa båda nyckeltals frekventa förekomst i diverse statistiska modeller avseende 

prognos av konkurs, förefaller det alltså som om respondenterna prioriterade sin 

informationsanvändning genom att utnyttja ledtrådar med starkt diagnosvärde.” 

Soliditet och kassalikviditet är de nyckeltal som respondenterna i denna studie använder mest och är 

följaktligen dem som starkast kan förenkla och beskriva företagens ekonomi. 

5.5 Nya och befintliga kunder 

Respondenternas svar om redovisningsinformationens betydelse vid bedömningen av nya och 

befintliga kunder, skiljer sig något. Alla respondenter anser att redovisningsinformationen har stor 

betydelse vid bedömning av nya kunder. Även när det gäller befintliga kunder menar 63 % av 

respondenterna att redovisningsinformationen har stor betydelse, övriga 37 % tycker att 

informationen bara har ganska stor betydelse vid bedömning av befintliga kunder. 

När en bank ska bevilja ett lån så vill den naturligtvis ha tillgång till så mycket information som 

möjligt för att kunna reducera risken för att företag inte kan betala tillbaka. Vad det gäller mindre 

företag kan tillgången på information många gånger vara begränsad. Det kan bero på att deras 

historik ofta är kort och att den offentliga informationen inte alltid är så stor (Bruns et al. 2008). 

Med tanke på detta kan en förståelse finnas för att redovisningsinformationen är väldigt viktig för 

respondenterna när de gör kreditbedömning då de vill minimera osäkerheten. Även fast det inte 

berörs så mycket i denna studie finns många faktorer utöver redovisningsinformationen som 

påverkar en kreditbedömning. Antagande görs att dessa faktorer också har ett större inflytande vid 

bedömning av befintliga kunder och kan vara orsaken till att redovisningsinformationen inte anses 

vara av lika stor betydelse. 
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5.6 Tillfredsställelse och avslutande kommentarer 

Sammanfattningsvis kan sägas att bankerna till övervägande del är nöjda med den information som 

ges, med några få undantag. Respondenterna har till övervägande del svarat att de är nöjda med 

informationen, men inte mycket nöjda. Här är frågan om det är något de saknar för att kunna välja 

mycket nöjd eller om de helt enkelt har påverkats av centraltendensen (Widersheim-Paul och 

Eriksson, 2011) och därför undvikit extremvärden. 

Uppenbart är att vissa av respondenterna trots allt saknar information för att kunna bli nöjda. Vad 

det är de istället kan önska kan endast spekuleras i då denna studie inte ställt den frågan. Detta kan 

istället lämnas öppet för vidare forskning. 

Avslutningsvis fick respondenterna ange om de hade egna kommentarer angående ämnet. Där gavs 

följande tre kommentarer: 

 Vi kompletterar alltid med UC´s branschjämförelse. 

 

 Fler kunder skulle behöva redovisa på ett mer grafiskt och snabbt överblickbart sätt. 

 

 Vi beviljar i allmänhet inga krediter till företag som slopat sin revision. Mycket viktigt att få 

en oberoende kontroll av siffrorna. 

UC är ett företag som lämnar kreditupplysningar (UC, 2012). Där går det att beställa en 

kreditupplysning både på företag och privatpersoner. Detta för att kunna få en bild av hur kundens 

tidigare krediter sett ut och hur dessa sköts. De har även många andra tjänster än rena 

kreditupplysningar, som t.ex. tjänster för kredituppföljning eller verktyg för marknadsföring. 

Denna tjänst är ett mycket bra komplement till den information som fås från redovisningen. 

Förmodligen är det flera av respondenterna som använder sig av denna tjänst trots att det endast är 

en som tänkt på att ange detta under övriga kommentarer. 
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En årsredovisning kan idag se ut på många olika sätt. Innehållet ska vara detsamma samt upplägget 

i stort, men hur företaget väljer att presentera det beror på dem själva. Även om de flesta 

förmodligen strävar mot att det ska vara så lättöverskådligt som möjligt så finns det lika många 

åsikter som det finns förslag till presentation. Uppenbarligen finns det kreditgivare som skulle 

önska en tydligare redovisning och gärna skulle se en mer grafisk lösning. Långa årsredovisningar 

med sida efter sida med siffror är svårlästa och innehåller ofta mycket mer information än vad som 

är relevant för syftet, i detta fall kreditbedömning. Förslagsvis skulle företagen kunna lämna en 

tydligare sammanställning, kanske med passande diagram över den relevanta informationen, att 

bifoga med den fullständiga årsredovisningen. 

Det finns tankar om hur valet av att presentera informationen även kan påverka bedömningen av 

innehållet. I en studie av Patric Andersson och Niclas Hellman (2007) undersöks detta. Dock främst 

hur resultatprognoserna påverkas, men dessa har ju även stor betydelse i 

kreditbedömningssammanhang. Författarna kom fram till att det är betydligt större skillnad i 

resultatprognoserna beroende på vilken standard rapporterna är utformade efter. De tror att 

skillnaden främst beror på de ramar och den förankring som är betonad i studien. 

Vid läsning om detta så märks det hur viktigt det är att redovisa på rätt sätt. Små förändringar kan 

leda till stora bedömningsskillnader. Antagandet är att detta även gäller vid kreditbedömning. 

Den slopade revisionsplikten är ett mycket omdiskuterat ämne. Det har gjorts många studier om 

den, skrivits ett flertal avhandlingar samt diskuterats mycket i olika debatter. Bl.a. finns det en 

debattartikel (Tobé 2010) där författaren var för att slopa revisionen. Skribenten motsätter sig att 

alla företag ska ha samma revisionsregler. Han anser att det skulle ge betydliga besparingar för 

företaget om de skulle kunna revidera endast vid behov, här nämner han kreditbedömning som 

exempel. Ytterligare en debattartikel (Andersson, 2011) diskuterar ämnet, men där är huvudfrågan 

viljan att höja gränserna dvs. att även större företag ska slippa revidera. Detta för att det inte ska 

avstås från att expandera och nyanställa endast för att hålla sig under gränsen. 

Dock finns även studier som visar att många företag väljer att revidera även om de inte behöver. 

Collis med flera (2004) har gjort en undersökning i Storbritannien där de talat med 385 bolag om 

hur de tänker angående frivillig revision. Resultatet av denna studie blev att 63 % ville fortsätta att 

anlita revisor även om de inte behöver. De anser att fördelarna med att revidera överväger 

kostnaderna. 

Det anses inte finnas utrymme att ta upp mer om detta i denna studie, även om det mycket väl berör 

kreditgivningsprocessen, då det är ett väldigt brett ämne som förtjänar mycket uppmärksamhet. 
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Avslutningsvis kan kortfattat nämnas att det finns banker som inte beviljar krediter till företag som 

inte reviderar och lämnar frågan om revisionspliktens betydelse för kreditbedömning öppen för 

vidare forskning. 

5.7 Bortfallsanalys 

Enkäten skickades ut till 30 bankkontor, varav 19 (63,3%) svarat. En lägre svarsfrekvens ger en 

sämre tillförlitlighet. Då bortfallet blev 36,7 % är sannolikheten relativt hög att det skulle gett 

avvikelser i resultatet. Bankkontoren som svarat har å andra sidan gett ganska enhetliga svar, vilket 

talar emot att dessa avvikelser skulle varit stora. 

Bortfallet kan bero på många faktorer, men den vanligaste orsaken vid denna typ av undersökning, 

är att respondenten inte svarar på grund av bristen på personlig kontakt. Det är lättare att glömma 

bort ett mejl än ett brev eller telefonsamtal. Bortfallet i studien kan även bero på att problem 

uppstått med tekniken. Vilket kan ha minskat svarsfrekvensen då Internet och mejl använts för att 

komma i kontakt med respondenterna. Risken finns att mejlen fastnar i ett skräppostfilter eller blir 

hindrade av en brandvägg. (Trost, 2007) 

Till en början skickades enkäten endast ut via mejl, men efter en tid hade enbart fyra svar erhållits, 

trots påminnelser. Därför gjordes ett val att följa upp mejlet med ett telefonsamtal. Trost (2007) 

föreslår att telefonsamtal används då inte skriftliga frågeutskick besvaras. Alla kontor som fått 

mejlet ringdes upp personligen och frågades om de hade fått frågeformuläret. Hade de fått mejlet 

men inte svarat så ombads de att besvara detta och om mejlet inte kommit fram skickades ett nytt 

till den adress som kontaktpersonen angivit. 

Detta gav ett mycket positivt utfall då det medförde att svarsfrekvensen ökade från 13,3% till 

63,3%. 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel kommer forskningsfrågorna besvaras samt förslag till vidare forskning diskuteras. 

 

6.1 Besvarande av forskningsfrågor 

Stämmer redovisningsinformationen överens med kreditgivarnas behov av redovisningsinformation 

vid kreditbedömning av små och medelstora företag? 

Den empiriska insamlingen visar att användningen av redovisningsinformationen och dess olika 

delar är stor. Som nämnt i analysen är det förståeligt då kreditgivarna vill komma åt så mycket 

information som möjligt vid en bedömning för att minimera riskerna. Så den slutsats som kan dras 

är att behovet av redovisningsinformation är stort vid kreditbedömning av små och medelstora 

företag. Utifrån undersökningen kan också konstateras att bankerna till övervägande del anser att 

informationen är tillfredsställande, även då vissa av respondenterna svarar att de inte är helt nöjda. 

Även fast det visas visst missnöje ses det som problematiskt att uppfylla allt och allas behov och 

önskemål. Det finns säkert otillräckligheter, men förhoppningsvis kommer många av dessa med 

tiden att förbättras, med småförändringar i rapporteringskraven som resulterar i ännu högre 

tillfredställelse. Men det som trots allt kommit fram i studien är att det kreditgivarna som 

inflytelserika intressenter efterfrågar och syftet de har med redovisningsinformationen till stor del 

stämmer överens med informationen som ges.  

Vilka delar av redovisningsinformationen är viktiga vid en kreditbedömning av små och medelstora 

företag? 

Användningen av redovisningsinformationen och dess olika delar är som sagt stor och kreditgivarna 

vill komma åt så mycket information som möjligt. I undersökningen blev det ändå tydligt att vissa 

delar var viktigare än andra. Framförallt så är balans- och resultaträkningen viktiga då de näst intill 

alltid används vid bedömning. Bankerna vill bedöma företagens säkerheter när de beviljar lån. 

Tillgångar är säkerheter och balansräkningens tillgångar visade sig också vara betydelsefullt. Av 

resultaträkningens poster var rörelseresultatet och omsättningen de mest använda. En bra 

återbetalningsförmåga kräver ett bra resultat och en tillräcklig omsättning. Soliditet och kassalikviditet 

är de nyckeltal som respondenterna använder mest och är troligtvis därför också dem som bäst kan 

förenkla och beskriva företagens ekonomi. 
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6.2 Framtida forskning 

Under arbetets gång har några ytterligare intressanta frågeställningar uppkommit. För att studien 

inte skulle bli alltför omfattande föreslås dessa som ämnen till framtida studier. 

Forskningsfrågan var om redovisningsinformationen stämmer överens med den typ av information 

som kreditgivarna efterfrågar. För att utveckla detta skulle det vara intressant att göra en studie över 

vilken information kreditgivare saknar och vad de skulle vilja förbättra i den nuvarande 

informationen. 

Den andra frågeställningen som lämnas vidare för framtida forskning handlar om betydelsen av 

revisionspliktens avskaffande vid kreditgivning. Ett mycket intressant och omdiskuterat ämne som 

kom upp i undersökningen då det visade sig att en av respondenterna inte beviljar krediter till 

företag som har slopat revisionen.
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8. Bilagor 

Bilaga 1 – Brev och frågeformulär 

 

 

 

 

 

Redovisningsinformationens användning vid kreditbedömning av små och 

medelstora företag 

Vi är två ekonomistuderande som skriver examensarbete vid Högskolan i Gävle. Den här 

enkätundersökningen kommer användas som underlag i vårt arbete. Vi avser att undersöka hur man 

använder sig av redovisningsinformation vid kreditbedömningen av små och medelstora företag. 

Med denna bakgrund delas denna enkät ut till dig. Deltagandet är självklart frivilligt, men för 

undersökningens trovärdighet skulle vi uppskatta om du ville delta och svara på frågorna så 

fullständigt som möjligt. 

 

Webbenkäten består av sju frågor med fasta svarsalternativ och finns på länken nedan. 

http://www.surveymesh.se/s/survey/anon?id=9f400f70-deab-4468-b946-303891b75483 

 

I enkätundersökningen är du helt anonym. 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss. 

  

Tack på förhand! 

  

Kontaktuppgifter: 

Christian Mattsson    Annelie Engström 

Tel: 0737353390    Tel: 070-3892682 

E-post: eep09cmn@student.hig.se  E-post: eep09aeo@student.hig.se 

 

Handledare: 

Ann W. Dörner 

E-post: annwer@hig.se 

http://www.surveymesh.se/s/survey/anon?id=9f400f70-deab-4468-b946-303891b75483
mailto:eep09cmn@student.hig.se
mailto:eep09aeo@student.hig.se
mailto:annwer@hig.se
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Med hjälp av en fem-gradig skala var vänlig ange din användning av. 
 

Balansräkning 

Resultaträkning 

Tilläggsupplysningar (noter) 

Förvaltningsberättelse 

Revisionsberättelse 

Kassaflödesanalys 

Nyckeltal 

Aldrig  Sällan  Ibland  Ofta  Alltid 
 

 

 

 

 

Med hjälp av en fem-gradig skala var vänlig ange din användning av balansräkningen. 
 

Omsättningstillgångar 

Anläggningstillgångar 

Kortfristiga skulder 

Långfristiga skulder 

Eget kapital 

Balansomslutning 

Ansvarsförbindelser 

Ställda panter 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

 

 

 

 

 

Med hjälp av en fem-gradig skala var vänlig ange din användning av resultaträkningen. 

 

Omsättning 

Kostnader 

Rörelseresultat 

Avskrivningar 

Resultat före finansnetto 

Finansiella poster 

Resultat efter finansnetto 

Bokslutsdispositioner 

Skatt 

Redovisat resultat 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 
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Med hjälp av en fem-gradig skala var vänlig ange din användning av nyckeltal. 

 
Soliditet 

Kassalikviditet 

Vinstprocent 

Avkastning på totalt kapital 

Riskbuffert 

Avkastning på eget kapital 

Balanslikviditet 

Skuldsättningsgrad 

Genomsnittlig skuldränta 

Avkastning på sysselsatt kapital 

Självfinansieringsgrad 

Lämnad kredittid 

Räntetäckningsgrad 

Konsolideringsgrad 

Kapitalomsättningsgrad 

Soliditet justerad för checkkredit 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 
 

 
 

 

 

 

Bedöm på en fem-gradig skala bokföringsmässiga faktorers betydelse vid bedömningar av nya 

kunder. 

 

Ingen betydelse       Stor betydelse 

 
 

Bedöm på en fem-gradig skala bokföringsmässiga faktorers betydelse vid bedömningar av 

befintliga kunder. 

 

Ingen betydelse       Stor betydelse 
 

 

 

 

Är du tillfredsställd med den information som idag ges i de finansiella rapporterna? 

 

Inte alls       Mycket 
 

 

 

Har du några kommentarer eller synpunkter som du vill att vi ska ta med i vår undersökning så skriv gärna 

nedan. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 


