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Förord 

Jag vill här ta tillfället i akt och tacka de personer som ställt upp med tid och engagemang 

genom att svara på mina frågor vid intervjutillfällena. Samtliga av dessa personer har varit 

tillmötesgående och hjälpsamma.  

 

Slutligen vill jag tacka min handledare för all hjälp med struktur och annat för uppsatsens 

vidare upplägg. 



  

 

Sammanfattning 

Årsredovisningen har historiskt varit föremål för debatt, inte minst efter Kreugerkraschen då 

skärpt lagstiftning antogs på området som ett led i att öka tilliten mellan företag, banker och 

aktieägare. Synen på årsredovisningen förändrades från att ha varit historiskt kontrollerande 

till att vara framtidsinriktad och användbar för ekonomiska beslut som olika parter kan 

komma att behöva ta. 

 

Även idag är åsikterna om årsredovisningen och dess funktion många och skilda. Vissa anser 

att den till största del är ett företag till belastning då dessa lägger stora summor pengar på den 

medan andra anser att årsredovisningen är den viktigaste källan till information som finns att 

tillgå. Fyller årsredovisningen verkligen någon funktion och vem är i så fall intresserad av 

den? Då ett företags intressenter är många har jag valt att titta närmre på intressentgruppen 

banker eftersom de i stora delar av litteraturen benämns som en primär intressent.  

 

Jag har undersökt om banker anser att årsredovisningen är ett viktigt beslutsunderlag. Min 

forskningsfråga har varit: 

Är årsredovisningen ett viktigt beslutsunderlag för banker vid bedömningen om ett företag 

skall beviljas lån? 

 

För att ta reda på detta har jag genomfört intervjuer med bankpersonal på avdelningar för 

företagslån på banker i storstad och på landsort. 

 

Resultatet av undersökningen är att bankerna anser att årsredovisningen är den enskilt 

viktigaste informationskällan för bedömning av ett företag och den utgör 50 till 65 procent av 

den information som används. Den spelar en stor roll både direkt och indirekt vid 

bedömningen av kreditvärdigheten hos ett företag. Bankerna använder sig av alla delarna i 

årsredovisningen. De viktigaste delarna är balans- och resultaträkningen, tillsammans med 

noter till dessa, där information om bland annat soliditet, olika räntabilitetstal och likviditet 

studeras. Likaså är utvecklingen över tid för denna information viktig och jämförs därför 

mellan åren samt med andra företag i branschen företaget verkar i. Dessa viktiga delar ligger 

också till grund för framtida prognostiserade balans- och resultaträkningar. Även 

kassaflödesanalysen anses som en av de viktigare delarna. 

   



  

Abstract 
When Ivar Kreuger’s match corporation came to a brutal financial end, a lot of investors lost 

all their savings and went bankrupt. This lead to an increased legislative on the topic of 

accounting, mostly in hope of strengthen the trust between companies and investors. The role 

of the annual report changed from have being an instrument of control of historical data to 

become a document on which investors could rely to make future decisions. 

 

Even today the annual report is strongly debated. Some people in the financial world means 

that the data in the annual report is not useful for the financial investor while other people 

claim the opposite opinion. In this report I have chosen to study if the annual report is an 

important tool for banks when deciding weather a company is to be granted a loan. 

 

The study is based on interviews with executives in loan departments in different banks in 

Sweden. 

 

The banks in the study do all mean that the annual report is the single most important 

document in the process of deciding weather a company is to be granted a loan. The 

individuals interviewed say that 50 to 65 percent of the data used originates from the annual 

report. The most important parts of the annual report are balance sheets, income statement and 

statements of cash flow. 



  

1. Problem, forskningsfråga och syfte 
 

1.1 Inledning 

I detta avsnitt ges bakgrundsinformation om en av historiens händelser som förändrat synen 

på redovisning. Därefter nämner jag de problem som ligger till grund för min nyfikenhet på 

detta område, som sedan mynnar ut i min forskningsfråga. Vidare presenteras syftet med 

uppsatsen och val av avgränsningar förklaras. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 
1.2.1 Historik 
 
Redovisning har under långa tider varit ett sätt för ägaren av till exempel en egendom att 

kontrollera att den som var satt att förvalta denna egendom skötte sin uppgift. Det var alltså en 

sorts efterkontroll av redan utförda uppdrag, historiska siffror för historiska händelser. På 

tidigt 1960-tal förändrades synen på redovisningen, från att ha varit kontrollerande av 

historiska händelser till att lägga tyngdpunkten på beslut för framtiden.1 Redovisningen skall 

alltså ge sådan information som kan ligga till grund för framtida beslut av ekonomisk 

karaktär. 

 

Behovet av externredovisningen blev högst påtagligt i Sverige, USA och hela Europa i 

samband med Kreugerkraschen på 1930 – talet då bland annat många banker, aktieägare och 

företag gjorde stora förluster. Kreuger hade på flera olika sätt i många års tid lyckats lura 

småsparare, större investerare, banker samt de betydelsefulla fondbörserna runt om i världen 

att hans företag, Kreuger & Toll, hade sunda finanser och var värt att satsa pengar i. När den 

finansiella bubblan kring Kreuger & Toll sprack förlorade alla dessa investerare sina pengar 

och en ekonomisk bluff av astronomiska proportioner avslöjades.2 

 

Den mest bidragande orsaken till att denna bluff kunde hålla på under så lång tid var att 

Kreuger lyckades hålla all sorts information om både företag och affärsuppgörelser borta från 

offentlighet. Kreuger menade att sekretess var grundstenen för ett framgångsrikt företag. På så 

sätt kunde ingen ifrågasätta eller genomskåda företagets allt mer ansträngda ekonomi. Det 
                                                 
1 Kam (1990) 
2 Flesher och Flesher (1986) 
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fanns vid denna tid inga klara regler för vilken information som skulle offentliggöras och vem 

som skulle vara mottagare. Det var ofta ägaren som avgjorde sådana frågor.3  

 

Den amerikanska kongressen reagerade starkt på Kreugerkraschen och menade att botemedlet 

mot framtida liknande händelser var bland annat enklare företagsstrukturer, ökad offentlighet 

vad gällde redovisningen, bättre och mer komplett information om företagets investeringar 

samt ett större personligt ansvar för ledande personer gällande tillförlitligheten i annonser för 

investeringar. För att i framtiden undvika att banker och aktieägare på grund av bristfällig 

eller vinklad information skulle hamna i ekonomiska trångmål ansåg lagstiftaren att skärpt 

lagstiftning på externredovisningsområdet behövdes. Kort tid efter Kreugerkraschen antog 

den amerikanska kongressen hårdare och mer detaljerade lagar på området för företags 

skyldigheter att redovisa sina ekonomiska förehavanden. Detta för att öka tilliten mellan 

företag, banker och aktieägare.4 

 

Den för det privata företagandet så viktiga funktionen för överföring av riskkapital bygger på 

att risktagaren har tillgång till relevant information för att kunna bedöma om investeringen 

kommer att bli lönsam eller ej.5  

 

1.2.2 Lagstiftning 

 

Behovet av redovisning anses vara så viktigt att regeringen i sitt förslag till ny bokföringslag  

slår fast att: 

”Redovisningen har bl.a. till syfte att utgöra grundval för framtida ekonomiska beslut, för 

företaget självt eller för dess utomstående intressenter.” 6  

Behovet av att skydda ett företags intressenter är mycket stort, vilket också belyses i 

ovanstående proposition: 

”Lagen syftar till att tillgodose behovet av skydd för det bokföringsskyldiga företagets 

borgenärer och det allmänna samt företagets ägare, medlemmar och anställda.”7 

 

 

                                                 
3 Flesher och Flesher (1986) 
4 Ibid.  
5 Gröjer (1997) 
6 Regeringens proposition 1998/99:130 sid. 174 
7 Regeringens proposition 1998/99:130 sid. 2 
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1.2.3 Forskningsfråga beskrivs 

 

Årsredovisningen är en av de mest omskrivna av de ekonomiska rapporterna som underlag 

som långivare, leverantörer och ägare baserat sina ekonomiska beslut på. Idag hävdar vissa 

ekonomer att årsredovisningen fyller andra funktioner för vissa intressenter och att annan 

information är viktigare vid ekonomiskt beslutsfattande.8  

 

I lagstiftning ställs höga formella krav på vilken information som skall ingå i 

årsredovisningen och hur den skall vara utformad.9 Om det är så att årsredovisningen inte 

används i någon större utsträckning av kredit- och långivare kan relevansen i informationen 

för dessa intressenter ifrågasättas. Är det i så fall bättre att ha höga formella krav på den 

information som är mer frekvent förekommande och i större utsträckning används som 

beslutunderlag än årsredovisningen? 

 

Årsredovisningen skall ge information till de personer som har ett aktivt intresse att ta del av 

företagets ställning, främst ekonomiskt men även etiskt och miljömässigt. För att kunna 

bedöma ett företags ekonomiska situation måste det finnas relevant information att tillgå. Det 

är menat att denna information skall finnas i företagets årsredovisning. Anser banker som 

bedömer företags ekonomiska situation att årsredovisningarna innehåller den relevanta 

information som behövs? Om banker använder den vid sin bedömning, vilka delar är det då 

och hur viktig är informationen som presenteras i företagens årsredovisningar? 

 

Årsredovisningen är den formellt viktigaste externredovisningsrapporten och stora delar av 

litteraturen på detta område anger även årsredovisningen som det viktigaste instrumentet för 

information från företag till ekonomiska intressenter. Dock är årsredovisningens betydelse för 

vissa intressenter ibland ifrågasatt.10 Jag vill ta reda på om intressentgruppen långivare, i form 

av banker, anser att årsredovisningen är ett viktigt beslutsunderlag vid ekonomisk bedömning 

av sina nuvarande och potentiella kunder samt vilken vikt de lägger vid densamma i 

förhållande till annan information. Min forskningsfråga lyder därför som följer: 

 

                                                 
8 Seitel (1989) 
9 Årsredovisningslagen (1955: 1554) 
10 Seitel (1989) 
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Är årsredovisningen ett viktigt beslutsunderlag för banker vid bedömningen om ett företag 

skall beviljas lån? 

 

1.3 Syfte och avgränsningar 

 

1.3.1 Syfte 

Syftet är att identifiera om årsredovisningen ligger till grund för beslut när långivare bedömer 

huruvida ett företag skall beviljas lån samt vilken vikt den anses ha i den totala bedömningen 

av företaget vid beslut av lån. Likaså vill jag identifiera de delar av årsredovisningen som av 

långivarna eventuellt anses som viktigare än andra. 

 

Jag vill även veta om det finns annan information än årsredovisningen som används som 

beslutsunderlag vid bedömningen huruvida ett företag skall beviljas lån. 

 

1.3.2 Avgränsningar 

I uppsatsen undersöks bara vad långivare har för fakta till grund för sina beslut rörande 

företagsbedömningar samt årsredovisningens betydelse i denna bedömning. Det finns 

naturligtvis ett stort antal andra intressenter som kan använda ett företags årsredovisning i sina 

beslutsunderlag. 

 

Undersökning avser också att gälla endast banker vilka tillhandahåller likvida medel till 

företag. Banker vars affärsidé är att tillhandahålla icke likvida medel exempelvis leasing av 

bilar och maskiner faller utanför denna undersökning. Exempel på sådana banker är GE 

Capital Bank. 

 

Bankerna har valts ut utan hänsyn till geografiskt område. Jag menar att det inte finns några 

större skillnader mellan banker i södra Sverige och banker i norra Sverige. Däremot har jag 

valt att undersöka både banker från storstäder och från landsbygd. Finns det några skillnader i 

bankernas bedömningar av företag tror jag att dessa i så fall är mellan storstäder och 

landsbygd, då landsbygdsbanker i större utsträckning kanske känner de företagare som finns 

på orten. Det borde i så fall vara större likheter mellan landsortsbanker i olika delar av landet 

än mellan en landsortsbank och en storstadsbank i samma del av landet.
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2. Metod 
 
2.1 Inledning 

Detta kapitel anger val av tillvägagångssätt för genomförandet av studien. Resonemangen 

som förs kring val av tillvägagångssätt är mina egna då inget annat anges. Slutligen 

presenteras studiens fortsatta disposition. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

 

2.2.1 Urval 

För att få reda på om banker anser att årsredovisningen är ett viktigt beslutsunderlag för 

ekonomiska bedömningar har jag genomfört intervjuer med personer i ledande positioner på 

banker som står för lån till företag. Intervjuerna har genomförts som personliga intervjuer via 

telefon. Varje intervju har i genomsnitt varat 15 minuter och därefter har jag sammanställt 

anteckningarna för att inte tappa några viktiga tankar. 

 

Jag har i min undersökning valt ut banker från både storstad och landsbygd eftersom det 

skulle kunna vara skillnad mellan dessa banker i hur de ser på de ekonomiska fakta och annat 

som krävs för att ett företag skall beviljas lån. Det skulle kunna vara så att på landsbygden har 

banken ett mer personligt förhållande till det företag som behöver låna pengar, vilket gör att 

den personliga kontakten kan vara relativt viktigare än de rent affärsmässiga siffrorna i 

årsredovisningen.  

 

De personer som valts ut för intervju är sådana som sitter på en position där de i sitt dagliga 

arbete handlägger frågor som berör långivning till företag. De besitter därmed aktuell kunskap 

om vad som är viktigt för en bank att titta närmare på hos ett företag vid en ekonomisk 

bedömning som gäller långivning. Därmed kan de också på ett riktigt sätt avgöra om 

årsredovisningen spelar någon tyngre roll eller inte. 

 

Då jag antar att det inte finns några större skillnader i vad som ligger till grund för om ett 

företag i exempelvis Norrland skall beviljas lån från vad som ligger till grund för att ett 

företag i Göteborg skall beviljas lån har jag inte valt banker från olika geografiska områden i 

Sverige. Det skulle eventuellt kunna finnas mindre kulturella skillnader mellan landets olika 
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ändar, men när det gäller den rent affärsmässiga bedömningen väger troligen de 

standardiserade rutinerna tyngre än eventuella kulturella skillnader. 

 

2.2.2 Intervjuer 

Jag har valt att använda mig av personliga intervjuer istället för utskickade enkäter eftersom 

svarsfrekvensen på sådana oftast är låg, det är svårt att säkerställa vem som verkligen besvarat 

frågorna samt att insamlingen ofta tar lång tid.11  

 

Det är lättare att få fylligare och fullständigare svar när intervjupersonen blir direkt tillfrågad. 

Likaså finns det möjlighet att förklara om intervjupersonen inte förstår innebörden av vissa 

frågor. Det finns dessutom möjligheter att ställa följdfrågor som kan uppstå under en 

personlig intervju vilka inte är möjliga att ställa i utskickade enkäter. Slutligen undviker 

frågeställaren med intervjuer att någon annan än avsedd person besvarar frågorna eller står 

under någon annans inflytande.12 

 

Dessutom anser jag att det kan finnas en risk att den person som frågorna är ställda till nyligen 

har slutat, bytt avdelning eller på något annat sätt inte finns kvar för att besvara utskickade 

frågor.  

 

Vid telefonintervjuer behöver inte intervjupersonen avsätta lika mycket tid som vid en 

inbokad besöksintervju. Det kan dessutom vara svårt att få besökstid. Likaså sparar 

intervjuaren både restid och resekostnader. Nackdelarna med telefonintervju jämfört med 

besöksintervju är att det inte går att visa bilder eller diagram. Det finns heller ingen möjlighet 

att läsa av intervjupersonens kroppsspråk.13 

 

Jag har valt telefonintervjuer framför personliga intervjuer på grund av att det inte kräver så 

mycket administrativ ansträngning att hantera en telefonintervju som att planera in ett 

personligt möte. Kort sagt, ju mindre ansträngning för intervjupersonen desto större 

sannolikhet att personen tackar ja till att ställa upp på en intervju. 

 

 

                                                 
11 Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) 
12 Ejvegård (1996) 
13 Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) 
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2.2.3 Frågor 

Hur frågorna är formulerade och utformade kan få följder för hur intervjupersonen svarar. En 

fråga skall inte innehålla avancerade ordval och språket bör vara på ett sådant sätt att termer 

och begrepp speglar den intervjuades världsbild.14  

 

Intervjuer kan genomföras med hjälp av ostrukturerade eller standardiserade frågor. Vid 

ostrukturerade frågor kan intervjuaren ställa de frågor och i den följd som denne tycker passar 

under intervjutillfället. Vid standardiserade frågor är frågorna förutbestämda innan 

intervjutillfället och bör ställas lika formulerat till alla intervjupersoner för att bättre kunna 

jämföra svaren. Frågorna bör även ställas i samma ordningsföljd.15 

 

I min undersökning är frågorna lika utformade för alla respondenterna och med samma 

ordningsföljd för att svaren skall kunna jämföras rättvist. Svarsalternativen lämnas öppna 

eftersom det endast förekommer ett fåtal ja- eller nejfrågor. Ja- eller nejfrågor kan inte heller 

lämna några svar på vilken sorts information som ligger till grund för beslut i de frågor jag 

ämnar undersöka.  

 

2.2.4 Reliabilitet och validitet 

Enligt Halvorsen är det viktigt att de data som samlas in, empirin, följer den röda tråd som 

slagits fast redan i den teoretiska utgångspunkten. Om insamlad data varken är relevant eller 

tillförlitlig spelar det ingen roll för arbetet hur omfattande eller detaljerad den än är.16  

 

Validitet är det mått som utgör relevansen. Begreppet svarar på frågan om undersökningen 

verkligen mätt det som avsetts mäta. Det är viktigt att få samstämmighet med det teoretiska 

planet som är problemformulering och empiritolkning, och det empiriska planet som är 

insamling och bearbetning av data. Den data som samlas in måste vara relevant för den 

problemställning som undersökningen bygger på.17 

 

Reliabilitet är det mått som utgör tillförlitligheten. Detta svarar på frågan hur tillförlitliga 

mätningarna är. En tillförlitlig mätning skall kunna genomföras på samma sätt vid olika 

                                                 
14 Merriam (1994) 
15 Ejvegård (1996) 
16 Halvorsen (1992) 
17 Ibid. 
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tillfällen och ge samma utfall. Två olika forskare skall kunna genomföra oberoende mätningar 

utan att detta skall påverka resultatet.18 

 

En invändning mot dessa begrepp är att inget experiment kan kontrolleras exakt och inget 

mätinstrument kan vara perfekt inställt. Vid all mätning kommer det därför till viss del att 

finnas en osäkerhet. Vid kvalitativa studier är denna osäkerhet större än vid kvantitativa 

studier.19 

 

Det kan vara svårt att entydigt säga att empirin överensstämmer med teorin eftersom 

litteraturen på det undersökta området till viss del är motstridig. Huruvida årsredovisningen är 

ett viktigt instrument för olika intressenter råder skilda meningar. Empirin i denna 

undersökning stämmer överens med den del av litteraturen som menar att årsredovisningen är 

ett viktigt instrument. 

 

Alla banker i undersökningen arbetar med utlåning till företag och får anses som väletablerade 

aktörer med långvarig erfarenhet av den svenska bankmarknaden. De personer som intervjuas 

får anses ha sådan kunskap om sin bank att de kan återge hur banken arbetar i dessa frågor då 

de innehar en position där de dagligen arbetar med utlåning till företag. Därmed bör 

tillförlitligheten i svaren också vara god. 

 

2.2.5 Övriga faktorer 

Likaså vill jag poängtera att det kan finnas faktorer som påverkar svaren utan att jag varit 

medveten om detta i min frågeställning. Exempelvis skulle graden av konjunktur, ränteläge 

och konkurrens kunna påverka bankens värdering av den tillgängliga informationen, och 

därmed även företagens möjligheter till lån. Den bild av verkligheten som jag speglar i min 

undersökning skulle alltså kunna vara annorlunda över tid, men får anses vara relevant utifrån 

dagens rådande förhållanden. 

 

Slutligen vill jag även nämna att jag är medveten om att jag som frågeställare är den som både 

ställer frågorna och tolkar svaren. Eftersom alla människor är olika kan min tolkning av 

                                                 
18 Halvorsen (1992) 
19 Kirk och Miller (1986) 
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svaren skilja sig från hur en annan person skulle tolka samma svar. Men eftersom det krävs ett 

tolkande subjekt av svaren på intervjufrågorna kan tolkningen av verkligheten bli svår. 20 

 

2.3 Studiens fortsatta disposition 

Jag kommer fortsättningsvis att presentera vilka som är ett företags intressenter, olika externa 

informationskällor, banken som primär intressent och vad densamma kan anses ha för 

frågeställning gällande bedömningen om ett företag skall beviljas kredit eller ej. Även åsikter 

om årsredovisningens relevans för vissa intressenter kommer att redovisas.  

 

Litteraturen har till största del hämtats från universitetsbiblioteket i Göteborg. Nyckelord vid 

sökningen har varit redovisning, accounting theory, årsredovisning, annual report etcetera. 

 

Vidare presenterar jag mina svar på intervjufrågorna till bankerna i form av en 

sammanställning för att därefter avsluta med en slutdiskussion och egna kommentarer där 

litteraturstudien kopplas samman med de svar jag erhållit. Sist men inte minst reflekterar jag 

över studiens slutsatser och andra funderingar kring undersökningen.  

 

 

                                                 
20 Backman (1998) 
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3. Litteraturgenomgång 
 
3.1 Inledning 
 
Jag inleder detta kapitel med att redogöra vilka ett företags intressenter är för att vidare 

redogöra vilken information som finns tillgänglig för intressentgruppen banker och vilken 

information de eventuellt kan efterfråga. Redogörelserna i detta kapitel är hämtad från vad 

andra författare anser vara viktigt information på området. Fortsättningsvis förklaras 

redovisningens behov av kvalitet som ett mål för att informationen skall kunna användas för 

beslut. Slutligen nämns åsikter om årsredovisning samt undersökningar på området.  

 
 3.2 Intressentgrupper 

Olika grupper av organisationer och personer både i och utanför ett företag kan komma att 

behöva information om ett företag. Ett företags intressenter beskrivs nedan i den klassiska 

intressentmodellens anda. 21 

 

Företagsledningen har ofta tillgång till intern information och har på så vis större möjligheter 

till mer detaljerad och aktuell information på många sätt. Företagsledningen består primärt av 

styrelse och verkställande ledning. 

 

Leverantörer kan vara intresserade av hur företaget sköter sina betalningar för att veta om 

man skall våga lämna kredit, hur stor krediten skall vara samt på vilka villkor densamma skall 

lämnas med.  

 

Banker vill i samband med utförandet av sina tjänster troligtvis veta om man vågar ge en viss 

kund kredit, hur stor krediten skall vara, på vilka villkor den skall ges samt hur amorteringar 

och säkerheter för lånet skall verkställas. 

 

Aktieägare vill ha information om företaget gällande om man skall behålla aktierna i 

företaget, om de bör säljas eller om man rent av skall köpa fler. 

 

                                                 
21 Hansson (1996). Hela 3.2 refererar till Hansson 
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Anställda i allmänhet kan ha behov av information främst gällande sin egen arbetssituation 

samt om företaget som helhet. 

 

Konkurrenter har av olika skäl intresse av hur det går för andra företag, framförallt för de som 

verkar i samma bransch för att exempelvis undvika felinvesteringar i det egna företaget. 

 

Kunder som handlar av företaget kan bland annat ha intresse av att veta om det föreligger 

någon risk med att betala i förskott till företaget. 

 

Stat och kommun kan både av samhällssynpunkt och av investeringssynpunkt ha intresse av 

information om ett företag. Intresset ur samhällssynpunkt kan finnas bland annat med fokus 

på arbetsmarknad samt ur investeringssynpunkt som långivare. 

 

Den information de intresserade utanför företaget har att tillgå ligger utanför företagets 

interna information då denna ej är tillgänglig. Dessa får istället söka information om företaget 

i dess externa informationskällor.  

 

3.3  Bankers bedömning av företag 

Enligt Hansson är det för banker viktigt att göra kreditbedömning utifrån ett långsiktigt 

perspektiv. Han menar att ett lån från en bank oftast sträcker sig flera år framåt i tiden och på 

grund av detta bör banker inte bara se till nuvarande likviditet i företaget eftersom denna, av 

olika anledningar, snabbt kan komma att förändras. Banker bör också som komplement till 

ovanstående göra prognostiserade framtida effekter av in- och utbetalningar till och från 

företaget.22   

 

Hansson menar vidare att banker vid sin bedömning avgör frågor som: 

• ”Skall man ge kredit?” 

• ”Hur stor kredit skall man ge en viss kund?” 

• ”På vilka villkor – amortering och säkerhet – skall krediten ges?”23 

 

                                                 
22 Hansson (1996) 
23 Hansson (1996: 20) 
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För att avgöra dessa frågor finns det ett antal historiska data som måste tas fram för bankens 

bedömning. Dessa data berör lönsamhet, kapitalstyrka, organisation och företagsledning, 

konkurrenssituation och effektivitet samt betalningsberedskap.24 

 

Vidare är prognostiserade data ofta ett behov för bedömningen. För att kontrollera om 

företaget förmår att betala framtida räntor och amorteringar på lånen behöver banken bedöma 

framtida lönsamhet för företaget. Prognoser behövs också göras för bland annat 

tillväxthastigheten i det berörda företaget jämfört med andra företag i samma bransch samt för 

låntagarens sätt att sköta sina betalningar, det vill säga vilken kreditmoral som råder i 

företaget. Av intresse är också branschutvecklingen inom ett särskilt område där företaget 

verkar.25 

 

Banken är en extern intressent och som nämns nedan även en av de primära intressenterna. 

Som extern intressent har denne ingen intern information att tillgå utan får söka fakta bland 

tillgänglig extern information. Åresredovisningen är en del av den externa informationen. 

Andra externa informationskällor är till exempel de som följer nedan:26 

 

Delårsrapporter och förhandsmeddelanden där förstnämnda är halvårs- eller kvartalsvis 

bokslut. Förhandsmeddelanden redogör för andra viktiga uppgifter som kommer att redovisas 

i den avslutande årsredovisningen såsom vinster och utdelningar. Dessa rapporter lämnas av 

börsnoterade bolag och av företag vars nettovärde av tillgångar i dess balansräkning för de 

senaste två årens räkenskaper överstigit ett tusen prisbasbelopp eller om antalet anställda 

under samma period i medeltal överstigit två hundra. 

 

Presskommunikéer som kan informera om bland annat förändringar i investeringar, 

orderingång, produktutveckling och sysselsättning. Detta är också något som tillhandahålls av 

de större företagen. 

 

Kreditupplysningar hos bland andra Upplysningscentralen vilket är ett företag som 

tillhandahåller information som är av betydelse vid kreditbedömning både av privatpersoner 

och av företag. Det finns här olika grader av upplysningsinformation som den som önskar 

                                                 
24 Hansson (1996) 
25 Ibid. 
26 Hansson et al (2001) 
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information kan tillgå för olika pris. Den enklaste formen ger namn på styrelseledamöter, 

koncern och dotterbolagsförhållanden, aktiekapitalets storlek samt om det föreligger 

betalningsföreläggande eller utmätningsgrunder hos det berörda företaget. 

 

Till ett ökat pris kan den informationssökande även få tillgång till de senaste två – tre årens 

balans- och resultaträkningar. Vill den som söker information få tillgång till ännu mer data 

finns möjligheter att utöka kreditupplysningen till en företagsanalys där förutom information 

om ovannämnda även beräkningar av nyckeltal finess att erhålla. Nyckeltalen kan här 

jämföras mellan år samt mellan branscher utifrån statistiska centralbyråns statistik där de 

också lämnar kommentarer till dessa.  

 

Hos kreditupplysningsföretagen kan intresserade också köpa tjänster som kontinuerligt 

upplyser om kunders och konkurrenters ekonomi likväl som hur de sköter sina betalningar. 

Detta för att vara uppmärksamma på eventuella betalningssvårigheter. 

 

Kronofogdemyndigheten har information om eventuella obetalda skatter, 

betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden och konkurser. 

 

Utöver dessa informationskällor finns en rad andra såsom tidskrifter och dagstidningar, 

offentlig nyckeltalsstatistik från statistiska centralbyrån, domstolar, taxeringskalendrar samt 

skattemyndigheter. 

 

3.4 Externa intressenters tillgång till information 

Externa intressenter skall ha tillgång till relevant information om företag, vilket slås fast i 

exempelvis regeringens proposition ovan. Intressenterna av extern information är nuvarande 

och potentiella investerare, kreditgivare och andra, där kreditgivare definieras som bland 

annat långivare.27 

 

Inom ett företag finns ofta tillgång till detaljerad information gällande företagets nuvarande 

ekonomiska status. Företagsledningen måste känna till denna information för att kunna fatta 

viktiga beslut som kan få ekonomiska konsekvenser. Denna interna information har oftast inte 

aktieägare, långivare och andra externa intressenter tillgång till. Årsredovisningen är därmed 

                                                 
27 Kam (1990) 
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en väldigt viktig källa till detaljerad information om ett företag, då den innehåller information 

om nyckeltal som lönsamhet, soliditet samt likviditet. Därför spelar årsredovisningen också en 

viktig roll i kreditgivares och långivares bedömning av ett företags finansiella status.28  

 

Informationen i årsredovisningen får inte ses som avslutad information för ett år utan någon 

relation till föregående och kommande år. Ett företag årsredovisning upprättas därför under 

förutsättningen att det kommer att bedriva verksamhet för en överskådlig tid framöver.29 

Visserligen skall siffrorna i årsredovisningen spegla föregående års ekonomiska händelser, 

men det är inte så att ett företag avslutar sin verksamhet vid årets slut för att sedan uppta ny 

verksamhet på nya årets första dag. Detta innebär att den externe intressenten måste vara 

medveten om att siffrorna och informationen kan vara påverkade av eller påverkas av 

händelser som sker efter det att årsredovisningen går i tryck. Likaså är det viktigt att företaget 

som upprättar årsredovisningen gör det på ett sätt som innebär att de externa intressenterna 

blir medvetna om detta.  

 

Enligt Dennis använder sig investerare av information om ett företag för att kunna värdera 

den eventuella framtida risken med att satsa pengar i ett företag. En viktig del av den 

information som ”credit managers” använder sig av för att bedöma kreditrisker är de 

finansiella uttalandena. De finansiella uttalandena är viktiga att jämföra över tid för att kunna 

utläsa trender. ”To see the big picture, it is necessary to have at least three years of financial 

statements for comparison.”30 

 

3.5 Primära målgrupper 

Åsikterna om vilka som är primära målgrupper med redovisningen är olika. En del hävdar att 

det är ledningen medan andra menar att det är anställda, kunder eller allmänheten. FASB har 

slagit fast att det är aktieägare, andra investerare och kreditgivare som är de primära 

användarna av redovisningen. Som utgångspunkt i att de sistnämnda grupperna är primära 

intressenter skall finansiella rapporter vara användningsbara för att göra investeringar, 

kreditbedömning och andra liknande beslut. 31 

 

                                                 
28 Kam (1990) 
29 Littleton (1985) 
30 Dennis M.C (1995: 32) 
31 Hendriksen och Van Breda (2001) 
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Enligt Gröjer är de primära målgrupperna för externredovisning långivare, kreditgivare och 

ägare, vilkas intressen också tillvaratagits genom lagstiftningen. Han menar vidare att 

årsredovisningen oftast spelar en mer indirekt roll för kredit och långivare bland annat 

eftersom informationen som presenteras häri ofta inte längre är aktuell utan bygger på 

gammal information. Årsredovisningen fyller däremot en viktig funktion som struktur för 

presentation av annan extern data såsom delårsrapporter och liknande. För långivare har den 

kommande bugeten och framtida prognoser troligtvis större betydelse för bedömningen än 

årsredovisningar. Kreditgivare har troligtvis större behov av uppgifter från 

kreditupplysningsföretag än de uppgifter som framställs i årsredovisningen.32  

 

3.6  Redovisningens behov av kvalitet 

Den externe intressenten har stort behov av att kunna göra relevanta finansiella bedömningar 

om ett företags framtida avkastning. Det är då av stor vikt att den information som presenteras 

som externa redovisningsrapporter innehåller den information som behövs för att kunna göra 

dessa bedömningar.33 

 

Företagens redovisning skall kunna ligga till grund för de beslut som företagets intressenter av 

olika anledningar behöver ta. Detta skapar ett behov av kvalitet på redovisningen. Kriterier för 

kvalitet i denna mening är främst att redovisningen är relevant på sätt att den är begriplig, att 

informationen är aktuell samt att informationen är väsentlig. Med begriplighet avses att 

mottagaren av informationen kan tolka och förstå informationen. Aktuell information innebär 

att den inte ges ut med för långa tidsintervall mellan redovisningsperiodens slut och datum för 

presentation. Med väsentlighet menas att informationen skall kunna vara av betydelse för den 

externe intressenten utifrån eventuella beslut som denne kan komma att behöva ta. 

Kvalitetskriterierna ska härmed vara uppfyllda för att intressenter ska kunna använda 

informationen för beslut.34 

 

Det finns olika mål med redovisning. Ett är att den skall värdera organisationens förmögenhet 

och förändringar i denna, ett annat att informationen i redovisningen skall göra det möjligt att 

ta rationella beslut i olika beslutsfrågor. Dessutom bör den information som efterfrågas i 

redovisningen finnas i den. Om redovisningen uppfyller de kvalitativa egenskaperna kan 

                                                 
32 Gröjer (1997) 
33 Kam (1990) 
34 Smith (2000) 
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målen för redovisningen uppfyllas. Den som efterfrågar information kommer att välja den 

som minimerar eventuella risker i framtiden.35 

 

 3.7 Relevans av information i årsredovisningen 

Enligt Foundation for Performance Measurement (FPM) famlar investerare som måste förlita 

sig på årsredovisningen för att kunna bedöma den framtida utvecklingen av större företag i 

mörker. FPM menar vidare att om historiska finansiella data har begränsat värde för den 

framtida bedömningen av ett företag måste investeraren förlita sig på ledningens uttalanden, 

vilka vanligtvis inte styrks av några meningsfulla data. FPM anser även att många av 

ledningens uttalanden i årsredovisningen inte skulle finnas med i något prospekt för att få in 

kapital eftersom sådana påstående måste bygga på validerade fakta36. 

 

Fraser P. Seitel säger att ”Today’s annual reports are a big, fat waste of money.”. Detta på 

grund av att ingen läser årsredovisningarna för att de är tråkiga och ser likadana ut med stora 

bilder och meningar fulla med klyschor. Seitel hänvisar till en studie i Public Relations 

Quarterly som visar på att 35 procent av ”financial professionals” ägnade 15 till 20 minuter 

på att läsa årsredovisningar medan 15 procent inte läste några alls.37 

 

En studie av Nina Sinha och John Watts om ekonomiska konsekvenser av den minskade 

relevansen av finansiella rapporter tar sin utgångspunkt i att ett företags årsredovisnings 

betydelse minskar i förhållande till andra informationskällor. Det framkommer att investerare 

är bättre informerade men att den finansiella informationen utgör en mindre del av den totala 

informationen. Detta beror bland annat på att andra informationskanaler än finansiella såsom 

exempelvis pressreleaser ökar i omfattning.38  

 

Enligt H. R. Hutchins har årsredovisningen under många år varit den mest omdebatterade 

finansiella rapporten som ett företag kommunicerar med omvärlden. Tung kritik har riktats 

mot nyttan, som framför allt institutionella investerare har, av den information som 

presenteras i en årsredovisning. Hutchins visade på att 51 procent av de institutionella 

investerarna i hennes studie ansåg att årsredovisningen var den mest användbara och 

informativa av fem tunga finansiella informationskällor från ett företag. Den var viktigare än 
                                                 
35 Falkman (2000) 
36 Management Accounting (1998) 
37 Seitel (1989) 
38 Sinha och Watts (2001) 
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bland annat information från verkställande direktören och ekonomichefen. Den var även 

viktigare än elektroniska databaser från till exempel Dow Jones och Bloomberg.39 

 

En studie utförd av Yankelovich Partners visade på att två tredjedelar av ”portfolio 

managers” och 54 procent av ”security analysts” sade att årsredovisningen var det viktigaste 

dokumentet ett publikt företag kan upprätta. Åtta av tio ”portfolio managers” och 75 procent 

av ”security analysts” sade sig använda årsredovisningen som underlag för 

investeringsbeslut.40 

 

3.8 Avslutning 

I litteraturen framgår det att det finns olika intressenter av ett företags externredovisning, och i 

stor del av denna litteratur framgår det att bankerna är en primär intressent. Därmed är det 

också viktigt att dessa intressenter har tillgång till information som kan ligga till grund för 

beslut och bedömningar i olika situationer. De externa informationskällorna är många och 

litteraturen anger årsredovisningen som en viktig del av densamma. 

 

Det finns forskning som visar på att årsredovisningen inte är så viktig för långivare och andra 

intressenter i fråga om information som skall ligga till grund för finansiella bedömningar. Det 

finns även forskning som visar på det motsatta, nämligen att årsredovisningen är en viktig 

källa till information för dem som skall göra finansiella bedömningar av olika företag, 

exempelvis banker men även andra intressenter. 

                                                 
39 Hutchins (1994) 
40 Fulkerson (1996) 
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4. Empiri 
 

4.1 Inledning 

För att läsaren lättare skall kunna följa med i sammanställningen av frågorna har varje fråga 

sammanställts för sig. Det som redovisas är sådant som kan anses vara generella svar och 

synpunkter från de intervjuade. Vissa synpunkter från de intervjuade kan ha varit intressanta, 

men för att kunna dra några slutsatser måste svaren gälla generellt för flertalet tillfrågade. Det 

innebär att många synpunkter inte kunnat redovisas under detta kapitel. Citaten i detta kapitel 

är hämtade från intervjupersonerna, men vem som sagt vad kommer inte att redovisas då detta 

var en överenskommelse med de intervjuade. Svaren och citaten är respons på både 

huvudfrågorna och följdfrågor. Huvudfrågorna samt följdfrågorna finns som bilaga i slutet av 

rapporten. 

 

4.2 Intervjusammanställning 

 

4.2.1 Användning av ett företags årsredovisning vid bedömning om lån 

 

”Ja, vi använder hela. Vi tittar mest på resultat- och balansräkning men vi läser igenom 

hela.” 

 

”Ja, vi tittar på hela. Den utgör en stor del av vår analys för trender och branscher.” 

 

”De viktigaste nyckeltalen är räntabilitet på totalt kapital, soliditet och vinstmarginal.” 

 

Alla intervjupersoner använder ett företags årsredovisning vid bedömningen om ett företag 

skall beviljas lån eller inte. Det finns ingen av de intervjuade personerna som anser att de har 

liten eller ingen alls användning av ett företags årsredovisning vid bedömningen om företaget 

skall beviljas lån eller inte. På följdfrågorna till första frågan kom det även fram att alla delar i 

årsredovisningen var intressanta för banken att undersöka, inte bara vissa delar. Dock var 

delar som resultaträkning, kassaflöde, balansräkning samt noter att anses som viktigare än 

andra delar.  
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Vidare framkom att informationen i årsredovisningen användes till att analysera trender för 

företaget och jämföra med branschen, att ta fram och jämföra olika nyckeltal, försöka finna 

dolda undervärden, bedöma vinst och omsättning. Detta ansågs viktigt för att kunna se till 

återbetalningsförmågan hos det aktuella företaget. Vanligtvis hämtades informationen direkt 

från kunden, men ibland även från upplysningsföretag och revisorer efter godkännande från 

berört företag. Slutligen nämnde bankerna att de viktigaste nyckeltalen, oberoende av 

bransch, var soliditet, räntabilitet på eget kapital, räntetäckningsgrad samt vinstmarginal. 

 

4.2.2 Användning av årsredovisningar från tidigare år 

 

”Ja, vi gör trendanalyser och sparar gamla årsredovisningar.” 

 

”I regel tittar vi på årsredovisningar från minst två år tillbaka, men i första hand senaste 

års.” 

 

”Vi tittar på trender och nyckeltalen måste jämföras mellan åren.” 

 

Alla intervjupersoner sparar tidigare års årsredovisningar. Bankerna tittar på årsredovisningar 

minst två år tillbaka och ibland så långt som fem år tillbaka. För de befintliga kunderna finns 

de gamla årsredovisningarna sparade sedan tidigare. På de nya kunderna görs en granskning 

av tidigare information som ligger längre tillbaka i tiden, medan de befintliga kundernas 

årsredovisning redan finns i arkiven och banken fokuserar därmed i större utsträckning på 

senaste årets årsredovisning. I årsredovisningen finns oftast också föregående års intressantare 

delar med. 

 

Informationen i de gamla årsredovisningarna används till att analysera olika trender i 

företaget över tid och för att kunna jämföra nyckeltalen mellan åren.  

 

4.2.3 Information istället för eller som komplement till årsredovisningen 

 

”Vi tittar på preliminära balans- och resultaträkningar och budgetar av olika slag, som till 

exempel likviditetsbudgetar. Vi tittar också på investeringskalkyler och gör 

branschjämförelser.” 
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”Muntlig kontakt med personer på företag som personligen får presentera företagets bokslut 

om siffror och framtidstro.” 

 

”Upplysningar från UC där branschgenomsnitt finns uträknat, till exempel åkerier där alla 

företag finns registrerade med upplysningar om dessa. Där kan vi jämföra med fem, sex år 

tillbaka. Vi tittar också på om betalningsanmärkningar finns liksom skulder till 

kronofogdemyndigheten.” 

 

Alla intervjupersoner anser att det finns information som används som komplement till 

årsredovisningen. Det som främst används som kompletterande information till 

årsredovisningen är preliminära balansräkningar och resultaträkningar. Likaså används 

likviditetsbudgetar och investeringskalkyler, branschjämförelser, delårsrapporter i form av 

revisorers utlåtande, utdrag ur balans- och resultaträkning.  

 

En annan källa till kompletterande information är Upplysningscentralen där senast inlagda 

bokslut finns samt de fem till sex senaste bokslut där bankerna kan jämföra olika information 

över tid. Här kan bankerna också kontrollera om betalningsanmärkningar hos företaget finns 

eller ej, om skulder till kronofogdemyndigheten finns eller ej samt om utmätningsgrunder hos 

företaget föreligger.  

 

Bankerna tycker också att den personliga, muntliga kontakten med personer från företag är en 

viktig kompletterande information till årsredovisningen. Denna muntliga kompletterande 

information framkommer ofta i samband med företagets personliga presentation av 

årsredovisningen. 

 

Ingen av bankerna gör bedömningen att den kompletterande informationen är kostsam, utan 

anser det vara en liten kostnad relativt sett i form av tid och pengar. Delvis för att 

Upplysningscentralen till största del ägs av bankerna gemensamt. Bankerna anser att denna 

kompletterande information är viktig. 

 

4.2.4 Synpunkter på utformning och innehåll 

 

”Bokslut är ju historiska och som bokslut i den meningen är de bra utformade.” 
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”Revisionsberättelsen är ofta väldigt lång.” 

 

Generellt är de flesta bankerna nöjda med hur årsredovisningarna är utformade samt med 

innehållet i dessa. Enstaka synpunkter har dock varit att revisionsberättelsen anses vara 

väldigt lång. Detta betyder att banken måste läsa hela revisionsberättelsen för att få veta om 

handlingsfrihet beviljats för styrelse och verkställande direktör.  

 

Ytterligare synpunkter är att innehållet i en årsredovisning är historiska data och inaktuella 

redan när de lämnar tryckeriet. Detta betyder inte att årsredovisningen saknar betydelse, utan 

att den måste kompletteras med mer aktuella fakta, såsom delårsrapporter och liknande. 

 

Andra åsikter som framkommit är att revisorerna vet vad som efterfrågas och på vilket sätt det 

skall presenteras så att årsredovisningens utformning och innehåll är av belåtenhet. 

 

4.2.5 Förändring i användande och behov av årsredovisningen 

 

”Vi använder årsredovisningen lika mycket nu som tidigare, men vi fokuserar mer på 

kassaflödesanalysen. På grund av högre tempo och större oförutsägbarhet krävs positivt 

kassaflöde.” 

 

Vissa av intervjupersonerna svarade att dagens årsredovisningar är mer informativa än förr. 

Exempelvis är noterna mer detaljerade. Några av bankerna lägger idag mer fokus på 

kassaflödesanalyser idag än tidigare. En del av de tillfrågade menar att den ökade 

datoriseringen har gjort det lättare att få tillgång till årsredovisningar idag än tidigare. 

Detsamma gäller för annan information som bankerna behöver ha som beslutsunderlag. 

 

Generellt anser inga av bankerna att användningen av årsredovisningen har förändrats över 

tid, inte heller framkom någon tendens till att bankernas behov av årsredovisningen vid 

bedömning av företag har förändrats över tid, bortsett från ett visst ökat fokus på 

kassaflödesanalysen.  
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4.2.6 Årsredovisningens del av bedömningsgrunden 

 
”Det är en stor del, minst 50 procent” 

 
”Vid kreditgivning tittar vi på data som är både kvantitativa och kvalitativa. Kvalitativa som 

produkt, affärsidé, management och så vidare spelar en stor roll. Båda skall stödja varandra. 

Men om årsredovisningen ser dålig ut men kvalitativa data ser bra ut kan inte kredit ges i alla 

fall.” 

 

”Delårsrapporter och personliga kontakter är väldigt viktiga.” 

 

De flesta av intervjupersonerna ansåg att årsredovisningen var den viktigaste delen vid 

bedömningen av ett företag, och mellan 50 och 65 procent av kreditbedömningen uppfattades 

härstamma från årsredovisningen. 

 

Det framkom att även mer kvalitativa data såsom personligt intryck, starkt ledarskap, produkt 

samt affärsidé var viktiga delar i en bedömning. Varken årsredovisningen eller de mer 

kvalitativa data kan bära upp bedömningen av ett företag av sig självt. De båda måste stödja 

varandra och ge en god helhetsbild för att banken skall anse företaget vara värt att bevilja lån 

till. 

 

4.2.7 Avslutning 

För bankernas bedömning av ett företag gällande bland annat dess återbetalningsförmåga 

framkom av intervjuerna att helhetsbilden av ett företag måste vara god. Helhetsbilden av ett 

företag omfattar, förutom årsredovisningen, bland annat affärsidé, ledning och framtidstro. 

Även ett företags trender och eventuella framtid bedöms och tillsammans måste de stödja 

varandra för att bankerna skall kunna anses vilja bevilja lån till densamma. Det har även 

framkommit att informationen i årsredovisningen utgör den största delen av bedömningen.  
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5. Slutdiskussion 
 

5.1 Inledning 

För att lättare få en bild av vad de olika frågorna ger för slutsatser har jag strukturerat upp 

dem fråga för fråga. Det är därför lättare att följa med i resonemangen och kunna se 

kopplingen till både litteraturstudie och forskningsfråga. Diskussionen innefattar även svaren 

på följdfrågor till huvudfrågorna och dessa finns som bilaga i slutet på rapporten. 

Diskussionen i detta kapitel är mina egna synpunkter då inget annat anges. 

 

5.2 Slutsatser och funderingar kring svaren 

 

5.2.1 Användning av ett företags årsredovisning vid bedömning om ett företag skall 

beviljas lån    

 

Det råder inte några tvivel om att banker använder sig av ett företags årsredovisning vid 

bedömningen om de skall beviljas lån eller inte. Detta tyder på, som Kam nämner, att 

årsredovisningen är en viktig källa till externa intressenters bedömning av ett företag.41 I 

samma linje ligger även regeringens bedömning av externredovisningens betydelse.42 Även 

om vissa delar av årsredovisningen ansågs vara viktigare än andra, granskar bankerna ett 

företags hela årsredovisning.  

 

Ytterligare en intressant reflektion är att bankerna hämtar informationen i årsredovisningen 

direkt från de berörda företagen. Detta innebär att bankerna verkligen gör klart för lånsökande 

företag att årsredovisningen har en stor betydelse för deras möjligheter att beviljas lån. På så 

sätt kan det kanske därför bli lite tryck på företag som ser sig ha ett potentiellt framtida behov 

av lån att vara noga med sin årsredovisning. 

 

5.2.2 Användning av årsredovisningar från tidigare år 

 
Alla banker använder sig av informationen från årsredovisningar bakåt i tiden. Detta är bara 

naturligt om det skall gå att göra någon jämförelse över tid i ett företag. En enda 

                                                 
41 Kam (1990) 
42 Regeringens proposition 1998/99:130 
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årsredovisning ger bara en ögonblicksbild och för att kunna se trender och olika 

utvecklingstendenser är det nödvändigt att jämföra årsredovisningar över tid. Nya 

företagskunder granskas hårdare vad gäller den historiska informationen och bankerna kan 

ibland söka information som sträcker sig så långt tillbaka i tiden som fem år. De befintliga 

kunderna däremot, jämförs ofta med historisk information ett par år tillbaka. Detta är inte 

anmärkningsvärt eftersom när banken väl har godkänt en kund är det troligtvis viktigt hur den 

framtida utvecklingen kommer att te sig.  

 

Det räcker alltså inte att bara kunna visa upp ett eller två års goda siffror och resultat, utan det 

måste finnas en historia som stämmer överens med det som presenteras i den aktuella 

årsredovisningen. 

 

Det faktum att bankerna tittar så långt tillbaka i tiden på nya företagskunder ligger i linje med 

Dennis som menar att det inte går att få en god helhetsbild av ett företags ekonomiska 

situation utan att ha tillgång till och kunna jämföra finansiella data från minst tre år tillbaka i 

tiden.43  

 

5.2.3 Information istället för eller som komplement till årsredovisningen 

 

Alla banker använder kompletterande information till årsredovisningen. Eftersom 

årsredovisningen ger en ögonblicksbild av en historisk händelse är det nödvändigt för 

bankerna att komplettera detta med en prognos av hur framtiden kommer att bli för företaget. 

Hur bedömer företaget sin framtid, och hur väl stämmer denna framtidsbild överens med 

bankens bedömning av samma siffror? Detta är frågor som banken ställer både till företaget 

och till sig själv. 

 

Även kompletterande information om det historiska läget behövs. Exempelvis står det inget i 

årsredovisningen om eventuella betalningsanmärkningar eller skulder till 

kronofogdemyndigheten. För banken är detta viktig information då det kan ge en bild av hur 

företaget ser på sina åtaganden gentemot banker och andra personer med fordringar hos 

företaget. Ett företag som verkar vara likgiltigt i hur det sköter sina affärskontakter kommer 

troligtvis att få svårt att beviljas lån oavsett hur väl detta företags ekonomiska situation ser ut. 

                                                 
43 Dennis (1995) 
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Intressant är också vikten som bankerna verkar lägga vid den personliga bedömningen av 

företagets ledning. Det är alltså viktigt att företaget verkar ha en kompetent och kunnig 

ledning som vet vilka vägar den önskar gå. Bankerna menar också att det personliga mötet 

ofta ger kompletterande information till årsredovisningen på det ekonomiska området när 

företagets representanter själva får presentera årsredovisningen. Härmed kan banken alltså 

göra en bedömning av både ”hårda och mjuka” fakta. 

 

Slutligen kan uppgifterna om att bankerna inte tycker den kompletterande informationen vara 

kostsam även tolkas som att den är viktig. I relation till vilken information som bankerna får 

fram på detta område anser de därmed att den inte är kostsam. 

 

5.2.4 Synpunkter på utformning och innehåll 

 

Av svaren på denna fråga drar jag slutsatsen att bankerna är nöjda med hur årsredovisningarna 

är utformade samt med innehållet i dem. Även om det förekommer vissa synpunkter finns det 

inget som anses behövas förändras, tas bort eller läggas till. Den information som bankerna 

söker i en årsredovisning verkar också finnas där. Jag är medveten om att min undersökning 

ger en bild över hur bankerna värderar årsredovisningen idag och att behovet kan komma att 

förändras över tid.  

 

Det kan även vara så att bankernas tillfredsställelse med årsredovisningen beror på att den 

kompletterande informationen är lättillgänglig. Skulle det vara både svårt och kostsamt att 

finna kompletterande information skulle det kanske finnas anledning för bankerna att önska 

annan utformning och innehåll i årsredovisningarna. Tidigare var det, som framgått i 

empiridelen, mer pappersexercis förenat med informationen. I och med ökad datorisering i 

samhället har det troligtvis blivit mycket lättare att få tag på information och eventuellt också 

att hantera den. 

 

Dessutom kan det vara så att det ligger i företagets intresse att tillhandahålla information av 

värde för banken då företaget är i en beroendesituation gentemot banken. Dessa utgör 

underlag i bedömningen om företaget skall beviljas lån eller ej och det finns då eventuellt 

möjligheter för banken att tillgå intern information om de så önskar. Företaget i denna 
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situation har all anledning att presentera så mycket information som möjligt som är av värde 

för banken. 

 

5.2.5 Förändring i användande och behov av årsredovisningen 

 

Bankerna ser generellt inga förändringar i hur årsredovisningen används. Dock tycker jag 

mig, utan att ha undersökt saken närmare, ana ett ökat fokus på kassaflödesanalyser. Vikten 

av framtida budgetar och analyser kan tyda på en begynnande eller pågående minskning i 

behovet av årsredovisningar i relation till den kompletterande informationen.  

 

Mot bakgrund av att de tillfrågade anser att det är ett högre tempo och större oförutsägbarhet 

vad gäller förändringar i omvärldsfaktorer borde vikten av framtida prognoser och 

bedömningar komma att öka. Därmed borde rimligen även vikten av den kompletterande 

informationen också att öka. Det är dock inte säkert att den ökar på bekostnad av den 

information som finns i årsredovisningen eftersom denna information är fortsatt viktig för att 

kunna analysera bland annat nyckeltal samt trender för både företag och branscher. I sådana 

fall kommer användningen och behovet av årsredovisningen bestå, men kraven på den 

kompletterande informationen eventuellt öka både vad gäller kvantitet och kvalitet. 

 

5.2.6 Årsredovisningens del av bedömningsgrunden 

 

Med tanke på att bankerna anser att en så stor del som 50 – 65 procent av kreditbedömningen 

av ett företag härstammar från årsredovisningen anser jag att årsredovisningen är den absolut 

viktigaste enskilda faktorn vad gäller informationskällor för att kunna bedöma huruvida ett 

företag skall beviljas lån eller ej. Det går däremot inte att säga att hela bedömningen hänger 

på innehållet i årsredovisningen. För att kunna få ett lån måste helhetsintrycket av både 

ekonomiska fakta och personligt förtroende för ledande personer i företaget vara gott. Dock 

beviljas inte företag lån om informationen i årsredovisningen inte är av belåtenhet för banken, 

vilket ytterligare stärker vikten av årsredovisningens betydelse. Det finns troligtvis visst 

utrymme för subjektivt tyckande från bankens sida. 
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Att årsredovisningen är ett viktigt beslutsunderlag ligger helt i linje med vad Hutchins säger i 

sin studie där årsredovisningen var den viktigaste informationskällan från ett företag som 

investerare använder sig av.44 

 

Likaså ger Fulkerson stöd för samma åsikt när hon påvisar att en majoritet av investerare av 

olika slag anser att årsredovisningen är det viktigaste dokumentet ett företag kan upprätta.45 

 

Jag vill även nämna att Andrén i en undersökning kommit fram till att bedömningen av hur 

lönsam kunden verkar vara bygger på hur denne uppfattas rent personligt. En kund som 

uppfattas som glad, positiv och kunnig i bankens ögon verkar också vara mer lönsam.46   

 

Detta betyder att det personliga intrycket kan vara viktigare än vad bankerna uppgett i denna 

studie. Det kan i så fall vara möjligt att ett företag med vissa brister i sin årsredovisning till 

viss del väger upp detta genom att vara glada, positiva och kunniga. Därmed får den rent 

subjektiva bedömningen av kunden från bankens sida en större tyngd än vad som kanske 

framkommit i min undersökning, även om vikten av den personliga kontakten betonats även 

här. 

 

Svaret på min forskningsfråga, om årsredovisningen är ett viktigt beslutsunderlag för 

bankerna vid bedömningen om ett företag skall beviljas lån eller inte, utifrån ovanstående 

empiri och slutdiskussion är ja. Årsredovisningen är ett viktigt beslutsunderlag för bankerna 

vid bedömningen om ett företag skall beviljas lån eller inte. Detta kan betyda att ett väl 

fungerande regelverk på årsredovisningens område är av största vikt för att kunna upprätthålla 

den tilltro till siffror och annan fakta som betonats i inledningskapitlet till denna rapport. 

 

5.3 Kommentarer 

I litteraturstudien nämndes att informationen måste ha kvalitativa egenskaper för att kunna 

göra underlag för beslut. Utifrån svaren jag erhållit på mina frågor verkar det som att 

årsredovisningen är kvalitativ i den mening att bankerna faktiskt använder den som 

beslutsunderlag samt att de intervjuade inte hade så mycket att opponera på årsredovisningen 

vad gäller innehåll och utformning. 

                                                 
44 Hutchins (1994) 
45 Fulkerson (1996) 
46 Andrén (1997) 
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Det bankerna söker i årsredovisningen verkar också finnas där. Utifrån Falkmans47 

resonemang om att målet med informationen uppnås som ett led av de kvalitativa 

egenskaperna och att användaren väljer det instrument som minimerar risk drar jag slutsatsen 

att årsredovisningen har dessa kvalitativa egenskaper då den ligger som underlag för 

bankernas beslut. Banken har valt denna information för att den innehåller en del av 

informationen som behövs utifrån de bedömningar de behöver göra.  

 

Gröjer menar, som nämnts ovan, att årsredovisningen troligtvis spelar en mer indirekt roll för 

långivare då informationen häri bland annat bygger på gammal information.48 I denna studie 

har det framkommit att årsredovisningen fyller en viktig funktion som struktur för annan 

extern information och att kommande budgetar och prognoser är oerhört viktiga för 

bedömningen av ett företag. Dock uppger alla bankerna att årsredovisningen är den enskilt 

viktigaste källan till information för företagsbedömningar. 

 

Årsredovisningen är stommen i hela bedömningen då den ligger som underlag till framtida 

prognoser. Den ligger även till grund för stora delar av den information som 

kreditgivningsföretagen presenterar. Samtidigt bevarar bankerna årsredovisningen själva på 

banken och vikten av det personliga bemötandet i samband med kreditbedömning där 

personen i fråga får presentera årsredovisningen har understrukits. Det har även framkommit 

att om årsredovisningens innehåll inte är till belåtenhet så beviljas inte lån oavsett om annan 

information ser bra ut. Detta, anser jag utifrån min undersökning, ger årsredovisningen både 

en stark indirekt och direkt roll som underlag vid beslut rörande kreditbedömning. 

 

5.4 Reflektioner över studiens slutsatser  

Även om det i min undersökning visat sig att årsredovisningen spelar en viktig roll för banker 

så finns det många andra intressenter som årsredovisningen vänder sig till. Det är inte alls 

säkert att småsparande aktieägare finner samma intresse i företagets årsredovisning som 

bankerna gör. Mina slutsatser gäller således bara bankernas bedömning och det finns inget 

som säger att inte andra intressenter gör en annan värdering av om årsredovisningen är ett 

viktigt underlag vid bedömningen av ett företag. 

 

                                                 
47 Falkman (2001) 
48 Gröjer (1997) 
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För att få reda på om årsredovisningen är ett viktigt beslutsunderlag för bankerna skulle ett 

annat angreppssätt kunnat väljas. Alternativt skulle uppsatsen kunnat belysa 

årsredovisningens innehåll, funktion och betydelse och jämföras med bankernas användning 

och informationsbehov för att vidare bedöma vilken roll årsredovisningen har för bankerna. 

Jag skulle på detta vis eventuellt ha fått en mer detaljerad information och på så vis kanske 

fått ett annorlunda svar på min fråga om innehållet och utformningen av årsredovisningen är 

av belåtenhet. Det kan vara svårt för bankerna att svara på en sådan fråga rakt ut i stundens 

ögonblick.  

 

Antalet banker som undersökts skulle också ha kunnat utökas för att få en mer statistiskt 

säkrad undersökning. 

 

5.5 Förslag till fortsatta studier i ämnet  

Något som jag så här i efterhand känner skulle vara intressant att gå vidare med och 

undersöka ytterligare är hur olika branscher bedöms och analyseras. Finns det vissa branscher 

som kräver mer uppgifter ur årsredovisningar än andra? Detta skulle i så fall innebära att vissa 

företag granskas mer noggrant än andra bara på grund av att det verkar i en viss bransch.  

 

Ytterligare en intressant ingång till vidare forskning vore att titta närmare på vilken vikt 

bankerna lägger vid det personliga mötet med en potentiell företagskund. Kan det vara så att 

en glad och positiv person som verkar vara kunnig kan väga upp eventuella brister i 

årsredovisningen och därmed beviljas lån på grunder som en mindre positiv och mindre 

kunnig kund kanske fått avslag på? 

 

5.6 Avslutning 

Som ovan nämnts har min forskningsfråga varit: 

Är årsredovisningen ett viktigt beslutunderlag för banker vid bedömning om ett företag skall 

beviljas lån? 

 

Sammanfattningsvis menar jag att min undersökning visar att för banker som långivare är 

årsredovisningen den viktigaste källan för att bedöma huruvida ett företag skall beviljas lån 

eller inte. Svaret på min fråga om årsredovisningen är ett viktigt beslutunderlag för bankerna 

eller ej är kanske i sig inte särskilt anmärkningsvärt, men att den är av så stor betydelse att den 

utgör det enskilt största underlaget vid bedömningen överraskar mig något. Vid ingången av 
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denna undersökning ställde jag mig lite frågande till årsredovisningens särskilda ställning 

inom externredovisningen, framförallt efter litteraturstudiens ifrågasättande om eventuellt 

annan information används i större utsträckning. 

 

Alla delar av årsredovisningen används för att kunna göra ekonomiska analyser och 

prognoser. Bankerna använder sig även av kompletterande information i form av 

delårsrapporter, investeringsplaner, prognostiserade balansräkningar etcetera. Bankerna anser 

att årsredovisningen är den enskilt viktigaste faktorn vid bedömningen om ett företag skall 

beviljas lån eller inte. Slutligen vill jag nämna att bankerna har betonat vikten av det 

personliga mötet med ledande personer för företaget. Det personliga intrycket spelar en viktig 

roll i bedömningen. 
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