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Summary 

The aim of this thesis is to give an account of the investors and creditors use of information in 

their work and from this increase our understanding for their information use. The aim is also 

to investigate what the selection is based on. The aim has been reached through a qualitative 

method were a qualitative casestudy was performed with an inductive concentration. The 

thesis is based on two interviews from each of the two groups, investors and creditors. Two 

major companies were interviewed; one that buys companies for expansion and one that goes 

in as an active owner and later sells the company with profit. The creditors work at two of the 

major banks in Sweden and work towards companies. 

 

The interviewed do not differ much from each other in their use of information, they all look 

at the accountinginformation first. Information that is used as complement to the 

accountinginformation is for example interviews with management, information specific for 

the different industries and ratios. The investors look more at the overall picture and the 

creditors say that trust is an important factor for them. 

 

 



 

                                                                                                               
 
 
 
 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att redogöra för investerares och kreditgivares tillämpning av 

informationskällor i deras praktiska arbete och på så vis öka förståelsen för användningen. 

Vidare är syftet att undersöka vad urvalet beror på. Syftet har uppnåtts genom en kvalitativ 

forskningsstrategi där en kvalitativ fallstudie utfördes med induktiv inriktning. Studien bygger 

på två intervjuer med vardera av de två intressentgrupperna, investerare och kreditgivare. Två 

större företag intervjuades där det ena köper upp företag för expansion och det andra går in 

som aktiva ägare för att sedan sälja investeringsobjektet. Kreditgivarna arbetar på två av de 

större bankerna i Sverige med långivning mot företag. 

 

De intervjuade skiljer sig inte märkbart ifrån varandra i användandet då de utgår från den 

kvantitativa informationen. Kompletterande information som används till redovisningen är 

bland annat intervjuer med företagsledning, branschinformation och nyckeltal. Investerarna 

framhäver att det är helheten som måste beaktas i ärendet och kreditgivarna påpekar att ett 

förtroende för kredittagaren är det som är viktigt. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Utvecklingen inom ekonomin har gått från små ägarledda företag till stora multinationella 

koncerner. I och med det har ett kontrollinstrument blivit nödvändigt för ägarna då de inte 

längre behöver vara samma som företagens ledning. Ett verktyg för ägarna att kontrollera 

ledningens sätt att sköta företaget är redovisningen.1 Redovisningen eller de finansiella 

rapporterna upprättas och presenteras minst en gång per år och sammanställs i en 

årsredovisning.2 Den är bolagets ansikte utåt och visar hur bolaget förvaltat sin verksamhet 3 

och fungerar som marknadsföring till nya investerare. 4  

 

Företagens redovisningsrapporter är av intresse för många olika intressenter, inte bara ägarna. 

Det finns breda och snäva definitioner av företagsintressenter.5 I den här studien används en 

snävare definition som det amerikanska normorganet FASB använder, vilka är investerare och 

kreditgivare.6 Intressenterna använder redovisningen och annan information för att 

tillfredställa sina skilda informationsbehov. Olika information i redovisningen är av intresse 

beroende på vilken koppling de har till företaget samt deras personliga preferenser. Banker 

vill veta att företaget kan betala de lån de tagit och investerare vill veta vilka framtidsutsikter 

deras investering har.7 Individer tolkar även information på olika sätt, det finns en social och 

politisk inverkan att ta hänsyn till. Information som anses positiv av en användare behöver 

inte vara det för en annan.8 Både kvantitativ och kvalitativ information produceras för att 

tillfredsställa behoven så långt det går. Företagsledningens främsta syfte med 

redovisningsinformation är att ge investerare en så bra bild som möjligt av företaget.9  

                                                
1 Artsberg (2005) s. 65 
2 Redovisningsrådet (1995) s. 6 
3 Svedin (1992) s. 32 
4 Holmström (2001) s. 324 
5 Redovisningsrådet (1995) s. 6 f. 
6 Wolk et al (2004) s. 676 
7 Redovisningsrådet (1995) s. 7 
8 Macintosh et al. (1990) s. 455 
9 Wolk et al. (2004) s. 199 



INLEDNING 
 
 
 

 2 

1.2 Problemdiskussion 

En studie av Bartlett och Chandler har visat att mycket av den information som produceras 

bara delvis eller aldrig läses. Vissa intressenter kan ha svårt att förstå den information som 

erbjuds dem.10 Andra studier om investerare har visat en låg grad av läsning av 

redovisningsinformation. De har pekat på att endast hälften av investerarna läser de finansiella 

rapporterna. Institutionella investerare har emellertid visat en högre grad av läsning. 

Undersökningarna, speciellt av individuella investerare, ska dock tolkas försiktigt. De litar 

troligen på analytiker som har använt sig av redovisningsinformation.11  

 

En ytterligare undersökning baseras på frågor till investerarna om vilken betydelse olika typer 

av information har. Redovisningsinformation rankas relativt högt i betydelsefullhet, fast inte i 

topp. Anledningen verkar vara att redovisningsinformationen bygger på historiska värden och 

rapporternas eftersläpningseffekt. Mer i tiden är pressmeddelanden från bolagen och icke-

redovisningsinformation som generella ekonomiska tillstånd och uttalanden från bolagen om 

produkter och marknaden. Ovannämnd information rankas högre än 

redovisningsrapporterna.12  

 
Lars Olbert har skrivit om hur olika analytiker skiljer sig åt i användandet av 

informationskällor vid värdering av företag. Han nämner att den tid de olika analytikerna 

lägger ner gör att de metoder de väljer skiljer sig åt.13 Kreditgivare använder även 

redovisningsinformation i sitt arbete vid kreditbedömning. Berry och Robertsons studie av 

kreditgivare visar att den information som användes i årsredovisningen var främst 

kassaflödesrapporten och andra finansiella rapporter.14  

 

En aspekt som ovan nämnda studier inte tar upp men som vi tycker är viktigt att beakta är 

individens inverkan på informationsanvändandet. Olika sociala och politiska faktorer kan 

spela in på personens tolkning av informationen.15 Boland hävdar att all information tolkas 

utifrån användarens egen kapacitet. Det visar han genom att analysera en empirisk studie där 

några föreståndare fick viss information för att bedöma vem av två individer som ska 

                                                
10 Bartlett et al. (1997)  
11 Wolk et al. (2004) s. 249 f. 
12 Ibid. 
13 Olbert (1993/1), Olbert (1993/11) 
14 Berry et al. (2006) 
15 MacIntosh et al. (1990) s. 455 
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befordras. De tillfrågade fick motivera sina val av person utifrån den information de fått. 

Experimentet visade att individer värderar och tolkar olika poster annorlunda.16 

 

Investerare och kreditgivare, som nämnts i diskussionen, är två olika intressentgrupper till ett 

företag. Där finns också olika individer inom dessa grupper som alla har olika förutsättningar 

och värderingar, enligt Bolands studie. De här grupperna använder information om företaget i 

sitt dagliga arbete. Vilken information de använder kan skilja dem åt men kan också vara den 

samma. Vad grundar sig valet av information ifrån? 

                                                
16 Boland (1993) s. 125 ff. 
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1.3 Problemformulering 

Från ovanstående problemdiskussion har vi kommit fram till följande frågeställningar: 

 

• Vilka informationskällor använder sig investerare och kreditgivare av i sin analys och 

vad grundar sig urvalet av informationen från? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att redogöra för investerares och kreditgivares tillämpning av 

informationskällor i deras praktiska arbete och på så vis öka förståelsen för användningen. 

Vidare är syftet att undersöka vad urvalet beror på.  
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2. METOD 

2.1 Studiens uppläggning  

Planeringen av den empiriska studien tog sin utgångspunkt i problemformuleringen.17 Den 

teoretiska referensramen består därför av teori för att stötta upp empirin. ”Teori” kan 

definieras på olika sätt, men huvudsaken är att teorin skapar mening, sammanfattar kunskap 

och ger en allmän förklaring av den företeelse som undersöks.18 Efter vad som framkom i 

empirin har referensramen vidareutvecklats. Referensramen har därefter influerat studiens 

analys.  

  

Vidare framställs den forskningsstrategi, undersökningsdesign, datainsamlingsmetod och 

tillvägagångssätt som studien bygger på. 

 

2.1.1 Forskningsstrategi 

Studien tar sin utgångspunkt i en kvalitativ forskningsstrategi.19 Kvalitativa undersökningar är 

flexibla till sin karaktär, det vill säga att de kan genomföras på många olika sätt. Trots det har 

kvalitativa undersökningar något gemensamt, det finns ett intresse av att undersöka hur något 

är skapat eller med andra ord, vilka egenskaper något har. Kvalitativa undersökningar 

försöker även skapa förståelse för den livsvärld människor lever i och hur deras omgivning 

påverkar deras sätt att agera.20 Studien tar även viss hänsyn till egenskaper genom att beakta 

vilka egenskaper respondenterna har och om de påverkar deras användning av information. 

Vidare tar studien hänsyn till den bransch respondenterna är verksamma inom för att utreda 

om användandet av information skiljer de olika intressenterna åt.  

 

2.1.2 Undersökningsdesign 

I föregående stycke togs ställningstagandet att en kvalitativ strategi lämpar sig bäst för 

undersökningen. När strategin är bestämd är nästa steg att avgöra vilken undersökningsdesign 

och undersökningsmetod som stämmer bäst överens med studiens syfte.21 

                                                
17 Bryman (2002) s. 39 
18 Merriam (1994) s. 68 
19 Bryman (2002) s. 35 
20 Hartman (2004) s. 272 ff. 
21 Bryman (2002) s. 42 
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Undersökningsdesignen för studien består av en kvalitativ fallstudie. En kvalitativ fallstudie 

passar undersökningen bäst då avsikten med studien är att fånga respondenternas kunskap och 

åsikt.22 Studien riktar in sig på förståelse, iakttagelser och tolkning snarare än 

hypotesprövning. Därmed får studien en induktiv inriktning, då slutsatserna tar sin 

utgångspunkt i verkligheten.23 Resultatet av en fallundersökning är deskriptiv, vilket innebär 

att det fenomen som studerats är bokstavligen beskrivet, omfattande och utförligt till dess 

omfång. Eftersom det är en fallstudie blir resultatet endast specifikt för det fallet och inga 

generella slutsatser kan dras.24 

 

2.1.3 Val av respondenter 

Underlaget för den empiriska undersökningen bygger på fyra intervjuer. Två intervjuer med 

företag som arbetar med investeringar och två intervjuer med banktjänstemän som jobbar med 

kreditgivning till företag. Valet av banker gjordes genom att kontakt togs med två av de större 

bankerna som jobbar med kreditgivning mot företag. Bankerna är väl etablerade på 

bankmarknaden och har lång erfarenhet av kreditgivning till företag. Respondenterna på 

bankerna har stor rutin av kreditgivning och på så vis speglar deras kompetens studien på ett 

bra sätt. Valet av företag gjordes genom personliga kontakter och ett slumpvis urval från gula 

sidorna. Företaget som togs kontakt med via personliga kontakter köper upp andra företag för 

expansion. Det andra investeringsföretaget arbetar med investering för aktivt ägande för en 

framtida försäljning. De båda företagen skiljer sig en del åt genom att det ena företaget arbetar 

mer aktivt med investeringar än det andra. Vi ser inte det som något negativt, utan tvärtom, vi 

tror oss få ett bredare perspektiv på investeringsmarknaden. Respondenterna har valts ut av 

företagen efter det att vi presenterat oss och syftet med studien. 

 

Anonymitet har garanterats till respondenterna, både till namn och företag. När 

respondenterna är anonyma tror vi oss få ärligare och öppnare svar.  

2.2 Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt 

För att få närhet till respondenterna och ett djup i svaren valdes intervju som 

datainsamlingsverktyg. Det ansågs även nödvändigt att möjlighet fanns till att vidareutveckla 

                                                
22 Bryman (2002) s. 39, Merriam (1994) s. 25 
23 Bryman  (2002) s. 22 
24 Merriam (2002) s. 26 
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svaren och frågorna. Intervjufrågorna som ställdes hade en låg grad av standardisering, det 

vill säga att respondenterna gavs möjligheten att svara fritt med egna ord. Intervjufrågorna 

ställdes dock i en bestämd ordning, vilket gav intervjun en grad av strukturering.25 Fördelen 

med det är att svaren lätt kan bearbetas och jämföras med varandra. Vidare gör metoden det 

möjligt för nya oanade aspekter att dyka upp under intervjuns gång.26  

 

Fördelen med intervju är att respondenterna inte påtvingas fasta svarsalternativ, utan kan 

svara fritt på frågorna. Nackdelen med intervjuer är att antalet respondenter blir få, då tiden 

inte finns att intervjua flera personer. Det leder till att inga generaliserande slutsatser kan dras. 

Avsikten med studien är inte att generalisera, utan att göra en mer djupgående analys för att få 

ökad kunskap och förståelse kring ämnet. Intervjuer är tidsödande både för forskaren och de 

som intervjuas, vilket kan leda till svårigheter att få respondenter att ställa upp.27  

 

Trots de negativa sidorna som finns med en kvalitativ intervju uppfyller den de krav som 

frågeställningen kräver och uppfyller syftet bäst. En kvalitativ metod gör det möjligt att gå in 

på djupet och möjliggör att studien kan genomföras på ett flexibelt sätt. 

 

Två av intervjuerna genomfördes på respektive respondents kontor. De andra två 

genomfördes via telefon på grund av att respondenterna finns på annan ort och en resa dit var 

för tidskrävande och kostsam. Den ena respondenten föredrog även telefonintervju. Fördelen 

med telefonintervjuer är att de är praktiska och billiga. Nackdelen är att kroppsspråket går 

förlorat och att det kan vara lättare för respondenten att avsluta intervjun genom att komma på 

en ursäkt. Olika personer har även olika sätt att prata i telefon. Vissa har lättare för det, andra 

blir mycket fåordiga.28 För att uppnå bästa resultat utfördes intervjuerna över högtalartelefon 

då båda författarna kunde lyssna och anteckna. En tid bokades i förväg för intervjuerna för att 

komma ifrån att respondenterna inte skulle ha tillräckligt med tid.  

 

Samtliga intervjuer spelades in på en bandinspelare. Fördelen med att spela in intervjuer är att 

forskarna kan gå igenom respondentens svar upprepande gånger efter intervjun för att 

förbättra minnet och analysen. En nackdel med inspelningen kan vara att respondenten blir 

                                                
25 Patel et al. (2003) s. 71 f. 
26 Jacobsen (1993) s. 19 
27 Bryman et al. (2003) s. 361 ff. 
28 Jacobsen (1993) s. 159 ff. 
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nervös och hämmas.29 Trots nackdelarna med att spela in intervjun ansågs fördelarna väga 

tyngre.  

 

Intervjufrågorna mejlades till respondenterna före intervjun. Trots att intervjun spelades in 

antecknade båda författarna detaljerat. Intervjuerna tog i genomsnitt 45 minuter, vilket var 

den tid respondenterna avsatt. Telefonintervjuerna var lite kortare än besöksintervjuerna, men 

vi tycker inte att vi fick sämre information från dem. Vi bedömer att de svar som gavs över 

telefon var mer konkreta än de som gavs under besöksintervjuerna, det då svaren vid besök 

tenderade till att bli mer långdragna med mer upprepande information.  

 

2.2.1 Tolkning av material 

Syftet med studien är att öka förståelsen för vilka informationskällor som investerare och 

kreditgivare använder sig av i sitt arbete. För att få den kunskap som krävdes för en djupare 

förståelse genomfördes fyra intervjuer. Intervjuerna genomfördes i nära samband med 

varandra för att kunna börja med analysen medan intervjuerna var färskt i minnet. När 

intervjuerna genomförts bearbetades de grundligt och data som var relevant för 

frågeställningen sammanställdes i empirikapitlet. När empirikapitlet sammanställts lästes det 

noga igenom och förståelse riktades in på att se helheten av kapitlet. När helheten studerats 

och granskats började en djupgående analys göras av olika delar och respondenternas svar 

jämfördes med varandra. Därefter börjades analysen bearbetas och teori varvades med empiri. 

För att försöka undvika personliga värderingar i materialet har vi haft ett sådant objektivt 

förhållningssätt till materialet som möjligt. Respondenternas ord har speglat empirin, som 

senare har influerat analysen och slutsatserna.  

2.3 Trovärdighet 

Trovärdighet kan delas in i fyra kriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjligheten att styrka och bekräfta. Att skapa en tillförlitlighet i studien innefattar att 

forskarna ser till att resultatet av intervjuerna rapporteras till respondenterna.30 När 

intervjuerna hade sammanställts gavs respondenterna möjlighet att ta del av 

sammanställningarna för att bekräfta att intervjun uppfattats på ett riktigt sätt samt för att 

kunna göra eventuella tillägg och ändringar. För att studien ska vara överförbar innebär det att 

                                                
29 Bryman (2002) s. 310 ff. 
30 Bryman et al. (2003) s. 306 f. 
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redogörelserna ska vara täta.31 Resultatet av studien är bokstavligen beskrivet, omfattande och 

utförligt till dess omfång. Pålitligheten kan styrkas genom att låta andra personer läsa och 

granska studien under forskningens gång.32 Handledare och studiekamrater har under studiens 

gång läst och gett feedback på studien. Forskaren ska även kunna styrka och bekräfta att inga 

medvetna personliga värderingar vägs in i studien.33 Det finns en tendens till att studien väger 

in subjektiva bedömningar då kvalitativa studier bygger mycket på forskarnas 

initiativtaganden. Det är forskarna som väljer vad som ska undersökas och det som studien 

riktas in på är dels beroende av forskarnas intressen. Under intervjun styrs forskarna av deras 

värderingar och intressen, medan andra forskare kan tycka att andra företeelser är mer viktiga. 

Respondenterna kan även påverkas av forskarnas egenskaper som till exempel deras kön, 

ålder och personligheter. Under studiens gång har vi haft ovannämnt i åtanke för att uppnå ett 

sådant objektivt resultat som möjligt.  

                                                
31 Bryman et al. (2003) s. 306 f. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 Investerare 

Investerarna använder sig av den information som finns om bolagen för att besluta om de ska 

köpa, behålla eller sälja sina andelar. De kan skapa prognoser för att räkna fram framtida 

utdelningar och risken som är förknippad med investeringen och bolaget.34 Där finns en rad 

olika investerare på marknaden som alla har olika anledningar till att sälja och köpa aktier. 

Det är de som köper och investerar i bolag som vi valt att inrikta oss på, deras motiv till 

investering kan skilja sig åt.35 

 

3.1.1 Investeringsprocessen 

Det finns många olika anledningar till att investera, exempelvis: ersätta förbrukad enhet, 

expansion, strategiska motiv, miljöförbättring med mera. Kalkyler framställs för att räkna på 

olika utgångssätt där bland annat lönsamhet och avkastningskrav tas med.36 Det centrala i en 

kalkyl är kalkylräntan som anger företagets avkastningskrav och som kopplas samman med 

risktagandet.37 Livslängd och skatt är andra faktorer som beaktas vid investeringar.38  

 

En rad olika kalkylmodeller finns för att räkna på investeringar. De grundläggande anses vara: 

nuvärdes-, annuitets- och internräntemetoderna.39 För aktieportföljsinvesteringar är det lite 

annorlunda, CAPM (Capital Asset Pricing Model) är en vanlig modell.40 I större företag är det 

relativt vanligt att guider eller manualer upprättats för investeringsprojekt. Det ger personalen 

ökad kunskap om investeringarna samt gör det lättare för jämförelser och uppföljningar.41 

En risk- och känslighetsanalys kan göras för att se hur olika faktorer påverkar utfallet av 

investeringen. Det ger investeraren en överblick över osäkra variabler. Eftersom en kalkyl 

bygger på antaganden kan det vara bra att vara extra försiktig. Exempel på osäkra variabler 

som kan vara svåra att förutspå är: finansiering, teknologi, tidsåtgång och marknaden.42 

                                                
34 Smith (2000) s. 19 
35 Hellman (2000) s. 3 
36 Löfsten (2002) s. 13 ff. 
37 Löfsten (2002) s. 64 
38 Ibid. s. 74 ff. 
39 Ibid. s. 50 
40 Ibid. s. 175 
41 Ibid. s. 62 
42 Ibid. s. 119 ff. 
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Risken i en aktieportfölj med finansiella investeringar kan minskas genom att diversifiera den. 

Det kan göras genom att investera i ett antal olika branscher med olika riskgrad, högsta 

möjliga avkastning med lägsta möjliga risk.43  

 

3.1.2 Informationskällor 

För att investerare ska kunna fatta beslut om köp eller försäljning av aktierna behöver de 

information. Redovisningen från bolagen ger dem en väsentlig del av den information de 

behöver, samtidigt som de kan kontrollera att ledningen sköter sina uppgifter. De kan också 

skapa prognoser/kalkyler för eventuella investeringar utifrån redovisningen.44 

 

Investeringsbeslut kan utgå från två aspekter: risk och förväntad avkastning. Risken spelar in 

på osäkerheten om avkastningen.45 Ett tillvägagångssätt vid investeringsbeslut är att skapa 

prognoser för investeringsobjekt från deras finansiella rapporter. En undersökning av Hellman 

visar att främst offentlig information används till prognoserna. Marknadens förväntningar 

användes också som en bas till att skapa sig en uppfattning om bolaget.46 Intervju med 

investeringsobjektets ledning för att göra sig en bild av den är viktig för investerare. 

Ledningens sammansättning ger en bra inblick i bolaget. En blandning av publicerad och 

icke-publicerad information används för att skapa en helhetsbild av ett investeringsobjekt. 47  

 

Investerare skapar också sina värderingar med hänsyn till andra investerare på marknaden. De 

tar med i sina beräkningar vad andra har sagt för att på så vis skapa en mer trovärdig 

prognos.48 Andra faktorer som lagverk kan styra investeringar, investmentbolag har färre 

lagrum att rätta sig efter än till exempel försäkringsbolag. Där finns också interna regler inom 

företaget som inverkar på investeringsbeslut. De interna reglerna är lättare att ändra på och 

anpassa än de externa.49 

 

Hellman har gjort en studie som visar att investerare använde redovisningsdata för att sortera 

bort de första investeringsobjekten. De objekt som sorterades bort hade bland annat svag 

                                                
43 Löfsten (2002) s. 180 ff. 
44 Smith (2000) s. 18 ff. 
45 Hellman (2000) s. 4 
46 Ibid. s. 120  
47 Ibid. s. 122 f. 
48 Ibid. s. 134 ff. 
49 Ibid. s. 155 ff. 
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finansiell styrka och likviditet. Investerarna ansågs vara rädda att få dålig publicitet i samband 

med en eventuell konkurs. Ett sätt att minska risken med investeringen är att samla ytterligare 

information. Både aktiv och passiv sökning utövas, det vill säga att leta själv samt vänta på 

information att publiceras. Sökningen tenderar att bli mer aktiv närmare 

investeringstidpunkten.50 

 

Sammanfattningsvis, faktorer som spelar in på investeringsbeslut är investerarnas egen 

uppfattning om bolaget, ekonomin och organisationen. Marknaden påverkar med aktiepriser, 

volymen på handeln och andra investerares beslut. Även de lagliga aspekterna spelar in, både 

externa och interna.51 

3.2 Kreditgivare 

Det finns många olika typer av kreditgivare, men vi har i den här studien enbart fokuserat på 

banker.52 Bankernas uppgift gällande krediter är att maximera avkastningen på sitt 

riskkapital.53 Deras verksamhet är strikt reglerad i Bankrörelselagen (1987:617).54 

  

13 § Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra 

låneförbindelsen. Dessutom krävs betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i form 

av borgen. Banken får dock avstå från sådan säkerhet om den kan anses obehövlig eller om 

det annars föreligger särskilda skäl att avstå från säkerhet.55 

 

När bankerna beviljar kredit vill de i regel att kredittagaren lämnar någon typ av säkerhet, så 

att risken minimeras om denne skulle hamna i obestånd. En säkerhet kan bestå av allt som har 

ett ekonomiskt värde.56  

 

3.2.1 Kreditgivningsprocessen 

I de flesta bolag uppkommer ett behov av att investera i nya produktionsresurser. 

Investeringarna ställer krav på kapital, vilket kan finansieras på olika sätt, bland annat genom 

                                                
50 Hellman (2000) s. 203 ff. 
51 Ibid. s. 233 ff. 
52 Bergström et al. (2001) s. 12 
53 Svedin (1992) s.53 
54 Bergström et al. (2001) s. 12 
55 Bankrörelselag (1987:617) 2 kap. 13 § 1 st. 
56 Bergström et al. (2001) s. 15 
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bolagets vinster eller genom banklån.57 Ett bolags förmåga att få kredit grundar sig bland 

annat på hur företaget har gått ekonomiskt och dess framtidsutsikter. En annan viktig faktor 

som spelar roll när ett bolag ansöker om en kredit är de kunskaper de har om kreditmarknaden 

och om kreditgivarens förtroende för företaget.58 När bolag ansöker om ett lån uppstår en 

kreditförhandling. Resultatet av förhandlingen kommer att bli olika beroende på 

kredittagarens argument och dennes förmåga att förhandla och kreditgivarens argument och 

förhandlingsförmåga. Utfallet av följande blir att även de personliga egenskaperna spelar in 

på utfallet av kreditöverenskommelsen.59  

 

Bankens kreditbedömning innebär att bedöma den potentiella kundens återbetalningsförmåga 

och undersöka om den kreditsökande har någon tillgång som kan ställas som säkerhet.60 

Kreditgivaren startar med att göra en värdering av företaget, för att bedöma dess 

kreditvärdighet. Omfattningen av värderingen är olika beroende på situationen vid 

kreditgivningstillfället.61  

 

Kreditbedömningens beståndsdelar är enligt Broomé en företagsanalys, analys av övriga 

bedömningsfaktorer av vikt för kreditgivaren, analys av finansieringsmöjligheter och analys 

av säkerhetskrav. En kombination av de fyra faktorerna bör ligga till grund för 

kreditbedömningen. Alla ärenden är förvisso olika, men en viss beaktelse av momenten ovan 

bör ändå tas.62 

 

Den ekonomiska analysen är väsentlig, men vid sidan av den är det även viktigt att göra en 

förnuftig bedömning av den kreditsökandes verksamhet och betalningsmoral. Det är vid den 

här fasen av kreditbedömningsprocessen en fördel om den kreditsökande redan har en 

etablerad affärsrelation med banken. Eftersom banken då redan innehar intern information om 

låntagarens ekonomi och personliga egenskaper. Att den här fasen är viktig betonas av att 

många företagskonkurser och därmed kreditförluster grundar sig i olika former av ekonomisk 

brottslighet.63  

                                                
57 Broomé (1995) s. 13  
58 Broomé (1995) s. 8 ff. 
59 Ibid. s. 49  
60 Funered (1994) s. 46 
61 Broomé (1995) s. 61 f. 
62 Ibid. 
63 Funered (1994) s. 47 
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3.2.2 Informationskällor 

I en tidigare undersökning studerades utländska kreditgivare i Storbritannien och deras 

användning av information för utlåningsbeslut. Enligt artikeln söker kreditgivarna information 

från olika håll, den reviderade redovisningsinformationen är dock den mest betydelsefulla 

källan. Det går även att utläsa ur studien att långivarna använder sig av egen intern 

information om låntagarna. Långivarna tittar även på extern information som bland annat 

artiklar och annat som publicerats för allmänheten. Kreditgivare litar mest på den information 

de förstår bäst och som är minst manipulerbar, som till exempel kassaflöden.64 Enligt en 

studie gjord av Birgitta Svensson hämtar institutionella kreditgivare alltid eller ofta in 

information från årsredovisningar, periodrapporter, prognoser och 

kreditupplysningsinformation. Informationsinhämtningens omfattning varierar beroende på 

om kunden är en ny eller befintlig kund.65 

3.3 Informationstolkning 

Redovisningen och annan information produceras bland annat för intressenterna för att de ska 

kunna bilda sig en uppfattning om företaget. Informationen kan tolkas på olika sätt beroende 

på vem som läser den, vilket Boland också vill visa genom sin analys av olika föreståndares 

sätt att tolka rapporter, som nämndes i stycket 1.2.66 Att ta hänsyn till individens egna val och 

tolkning av den information som ges ut är en viktig aspekt att ta hänsyn till i den här studien. 

Giddens strukturteori som redogörs för här nedan är ett sätt att tolka informationsanvändning 

utifrån och är det som valts för studien. 

 

3.3.1 Giddens strukturteori 

Giddens teori inriktar sig på att förstå sambandet mellan kunniga aktörers handlingar och 

uppbyggda sociala system.67 Hur människor väljer information och agerar beror dels på andra 

aktörers handlande och dels det sociala systemet.68 I det sociala systemet ingår rutiner som är 

ett exempel på vad människor gör av vana över en längre tid, enligt Giddens. Rutiner skapar 

effektivisering då personen inte behöver stanna upp och tänka efter varje gång något ska 

                                                
64 Berry et al. (2006) 
65 Svensson (2003) s. 184 
66 Boland (1993) 
67 MacIntosh et al. (1990) 
68 Ibid. (1990) s. 471 
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utföras. Kritiska situationer är lägen som går emot rutiner, genom dem skapas nya rutiner som 

sedan ingår i det sociala systemet. På så vis ändras det sociala systemet med tiden.69 Giddens 

föreslår att det sociala systemet kan tolkas utifrån en referensram med tre dimensioner: 

signifikans (signification), styre (domination), och legitimation (legitimation).70  

 

 

Structure   signification domination                   legitimation 
 
 
Modality   interpretive  facility  norm 
      scheme    
 
Interaction communication   power  sanction 
 

 

Figur 2: Giddens referensrams uppbyggnad (Källa: Giddens (1984) s. 29) 

 

Signifikans eller mening skapas genom olika system (interpretive scheme), människan 

använder sig av system för att kunna förstå meningen med kommunikationen 

(communication) de har med varandra. Vid styre använder människan olika former av 

resurser (facility) för att utöva makt (power). Giddens menar att ett visst maktförhållande 

finns mellan alla människor. Även den som anses underlägsen har någon resurs eller kunskap 

som kan användas mot dess överordnad. Legitimation innebär att normer och moral regler 

(norm) ger ett godkännande (saction) till ett visst beteende eller handlande.71   

 

Macintosh och Scapens lägger fram ett förslag på att tolka redovisningssystem utifrån 

Giddens strukturteori och då främst signifikansen. De analyserar förhållandet mellan 

universitetet i Wisconsin och delstaten och den roll budgeten har i deras förhållande. 

Budgeten är det system som ger mening till det och gör att de två parterna förstår varandra.72 

 

Boland riktar viss kritik mot Macintosh och Scapens tolkning och användning av 

strukturteorin i deras analys av förhållandet mellan universitetet i Wisconsin och delstaten. 

Han menar att de inte tar hänsyn till den enskilda individen genom att titta på två 

                                                
69 Macintosh et al. (1990) s. 472 
70 Ibid. s. 457 
71 Ibid. s. 460 ff. 
72 Ibid. 
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organisationer. Budgeten läses av individer i organisationerna som tolkar den på olika sätt.73 

Milne har tidigare gjort en empirisk undersökning över hur redovisningsrapporter framställs 

och läses. Boland använder undersökningen och för att göra en analys, i syfte att utreda hur 

redovisningsinformationen tolkas av individen.74 Läsarna av redovisningsrapporterna i Milnes 

undersökning visar alla vanliga tendenser av tolkningsstrategier. För det första är den 

kvantitativa delen av redovisningsrapporten av analytisk form. Läsaren tolkar den genom att 

växla mellan den kvantitativa och kvalitativa informationen, genom att sammanfläta 

ekonomiska kalkyleringar med uttalande från den mänskliga faktorn för att ge rapporterna 

mening.75 Redovisningen betyder för läsare vad denne vill att den ska betyda. Deras tolkning 

av rapporten är beroende av ett sammanhang, men läsaren skapar aktivt sammanhang och för 

med sig det till texten. Det är individen som skapar meningen med informationen, strukturen 

har endast en symbolisk roll.76 

3.4 Årsredovisningen och dess delar 

Årsredovisningen ska bestå av balans- och resultaträkning, noter samt en 

förvaltningsberättelse. För större företag måste även en finansierings- eller kassaflödesanalys 

finnas med.77  

 

Årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och enligt god redovisningssed. 

Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild 

ska ges, ska det lämnas tilläggsupplysningar. Andra principer som ska tas i beaktande är 

fortlevnadsprincipen, konsekvens i värdering, klassificering och liknande. Rimlig försiktighet 

ska tas med vid värdering.78 

 

Årsredovisningen är främst till för företagets externa intressenter. Det är ett sätt för företaget 

att marknadsföra sig emot nya och gamla investerare. Det är inte ovanligt med en attraktiv 

layout som ska tilltala och locka läsaren.79 Det finns en undersökning gjord av Bartlett och 

                                                
73 Boland, (1993) s. 126 
74 Ibid. s. 128 
75 Ibid. s. 134 
76 Ibid. s. 140 
77 ÅRL 2 kap. 1 § 
78 ÅRL 2 kap. 2-4 §§ 
79 Holmström (2001) s. 324 
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Chandler som visar att många delar av årsredovisningen inte läses helt eller delvis. Rapporten 

visar också att vissa intressenter inte förstår delar av den.80 

 

3.4.1 Balansräkningen  

Balansräkningen ska redovisa företagets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt 

eget kapital på balansdagen. Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen.81  

 

En tillgång enligt IASB är:82 

”En resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträffade 

händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för 

företaget i framtiden.” 

 

 

De definierar en skuld som:83 

”Ett befintligt åtagande för företaget till följd av inträffade händelser 

vilket förväntas föranleda ett utflöde från företaget av resurser som 

innefattar ekonomiska fördelar.” 

 

Balansräkningen ger intressenterna en rapport av bolagets ställning på balansdagen. Det ger 

dem en bild av hur dess tillgångar och skulder samt eget kapital är fördelade.84  

 

3.4.2 Resultaträkning 

Resultaträkningen ska i sammandrag redovisa bolagets samtliga intäkter och kostnader under 

räkenskapsåret.85 Ett positivt resultat visar att företaget har gått med vinst och kan ge 

utdelning till sina aktieägare samt bygga upp en reserv. Resultatet utgör också en grund för 

intressenterna att förutspå framtida kassaflöden. Det ger dem vägvisning om bolagets framtida 

betalningsförmåga och utdelningskapacitet.86 

 

                                                
80 Bartlett et al. (1997) s. 248 
81 ÅRL 3 kap. 1 § 
82 Artsberg (2005) s. 182 
83 Ibid. s. 182 
84 Holmström (2001) s. 337 
85 ÅRL 3 kap. 2 § 
86 Artsberg (2005) s. 332 f. 
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3.4.3 Noter 

Noter är tilläggsupplysningar till balans- och resultaträkningen i årsredovisningen. Noterna är 

till för att ge mer information till intressenterna. De upplysningar som ska lämnas är bland 

annat principerna för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. 

Anläggningstillgångars anskaffningsvärden ska anges samt avskrivningar och eventuella 

nedskrivningar. Om bolaget ändrat redovisningsprinciper ska orsaken till det tas med i 

noterna.87 

 

3.4.4 Förvaltningsberättelse 

Det är styrelsen och VD: n som ger sin syn på företaget i förvaltningsberättelsen. De ger en 

översikt av verksamheten, informerar om väsentliga händelser och förväntade framtida 

utveckling samt ger förslag till vinstdeposition. Information som har viktig inverkan på 

bolaget men som inte syns i resultat- och balansräkningen eller noterna ska tas med här.88 

Annan information som också ska finnas med är bland annat bolagets satsning inom forskning 

och utveckling, deras filialer utomlands och diverse information om aktier.89 

 

3.4.5 Finansierings- eller kassaflödesanalys 

I finansieringsanalysen ska ett bolags finansiering och kapitalinvesteringar under 

räkenskapsåret redovisas.90 Finansieringsanalysen är inte obligatorisk för alla företag utan 

bara för börsnoterade bolag eller sådana som har mer än 200 anställda eller har tillgångar som 

överstiger 1 000 prisbasbelopp.91 Analysen ska visa hur företaget har skaffat sitt kapital och 

hur det har använts. Det ger en bild av bolagets framtida förmåga att driva verksamheten 

vidare.92  

 

3.4.6 Revisionsberättelsen 

En revisionsberättelse är revisorns rapport av granskningen av årsredovisningen. Revisionen 

ska utföras i enlighet med god revisionssed.93 Rapporten kan verka som en extra försäkring 

                                                
87 BFL 6 kap. 5-9 §§ 
88 Holmström (2001) s. 325 
89 ÅRL 6 kap. 1 §  
90 ÅRL 6 kap. 5 § 
91 ÅRL 2 kap. 1 § 
92 Holmström (2001) s. 325 f. 
93 ABL 9 kap. 3 § 
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för intressenterna att den information som företag gett i årsredovisningen är riktig. Det 

förutsätter att revisorn lämnat en ren revisionsberättelse. En revisionsberättelse som innehåller 

någon anmärkning kallas oren och kan innebära stora problem för företaget. En sådan följer 

bolaget under lång tid.94 

3.5 Annan information 

Due diligence kan jämföras med undersökningsplikten vid ett husköp. Det innebär att en 

investerare har en plikt att göra en så grundlig undersökning av investeringsobjektet som 

möjligt.95 Det är inte bara årsredovisningen som står till förfogande för intressenterna för att 

få information om företaget. Där finns bland annat publikationer om företaget i diverse media 

samt information som intressenterna skaffar själva.96 Insamlingen av den publicerade 

informationen som finns sker oftast dagligen medan den icke-publika informationen samlas in 

främst när ett beslut om till exempel en investering har tagits.97 

 

3.5.1 Information från företaget 

Delårsrapporter och kvartalsrapporter som visar periodresultat är vanliga publikationer från 

bolag.98 Uttalanden och annan information från företags ledning tas också i beaktande av 

intressenter. Den information som ges ut från bolag används ofta av intressenterna för att 

kontrollera deras egna prognoser.99 Pressuttalanden från ledningen om till exempel nya 

produkter, ordrar eller omstruktureringar tas inte lika mycket hänsyn till då de anses för 

ofullständig för vidare beräkning.100 

 

3.5.2 Nyckeltal 

Nyckeltal är ett bra sätt att bryta ner de finansiella måtten och få mer detaljinformation. Det är 

ett bra sätt att mäta ett bolags aktuella och framtida prestationer. Det är också ett sätt att kunna 

jämföra bolag emellan.101 De vanligaste nyckeltalen bland analytiker och investerare är 

                                                
94 ABL 9 kap. 28-37 §§ 
95 Holmström (2001) s. 428 
96 Berry et al. (2006) s. 177 
97 Hellman (2002) s. 7 
98 Holmström (2001) s. 321 
99 Hellman (2002) s. 24 f. 
100 Ibid. s. 15 f. 
101 Nilsson et al. (2002) s. 127 f. 
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räntabilitet på eget kapital och skuldsättningsgrad.102 En annan studie visar att bland 

kreditgivare är likviditeten viktig.103 Vilket nyckeltal som används kan också skilja sig åt en 

del beroende på vilken bransch som bolaget tillhör.104 

 

3.5.3 Intervju 

Intervjuer med företagsledningen och andra rådgivare är viktigt för att få en bild av ett 

bolag.105 En studie visar att bland investerare och analytiker är intervjuer med personal 

vanligt, runt 80 % använde sig av intervju i sitt arbete.106 Genom att etablera goda 

förhållanden till ett bolag tror sig investerare och andra få tillgång till information som andra 

intressenter inte har och på så sätt ha en fördel.107 

 

3.5.4 Externa källor 

Det är relativt vanligt att intressenter använder information från pressen, såsom artiklar i 

finansiella tidningar och liknande.108 Informationen kan vara om ett bolag eller den industri 

som det tillhör. Användning av information från finansiella analytiker och hur andra 

intressenter agerar är också ett alternativ. Finansiella analytiker har som arbete att analysera 

marknaden och företagen och ge sin åsikt och besitter viss specifik kunskap i sitt område. 

Beslut tas också genom att studera hur till exempel andra investerare gör på marknaden. Det 

är vanligt vid bland annat aktieköp.109  

3.6 Sammanfattning 

Investerare och kreditgivare behöver redovisningsinformation för att bedöma hur företaget 

gått ekonomiskt och vad det har för framtidsutsikter. Både investerare och kreditgivare tillför 

kapital till företag och är på så sätt intresserade av att få något i gengäld, investerare i form av 

avkastning och kreditgivare i form av ränta. Det är flera faktorer som spelar in på ett 

investeringsbeslut, bland annat investerarnas egen uppfattning om bolaget, ekonomin och 

organisationen. Marknaden påverkar med aktiepriser, volymen på handeln och andra 

                                                
102 Olbert (1993/11) s. 9 
103 Berry et al. (2006) s. 187 
104 Olbert (1993/1) s. 12 
105 Hellman (2000) s. 121 
106Olbert (1993/11) s. 11 
107 Olbert (1993/1) s. 14 
108 Olbert (1993/11) s. 11 
109 Hellman (2000) s. 234 ff. 
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investerares beslut. De lagliga aspekterna, både externa och interna, spelar även in. Bankernas 

kreditbedömning innebär att bedöma den potentiella kundens återbetalningsförmåga och 

undersöka om kredittagaren har någon tillgång som kan ställas som säkerhet. Enligt tidigare 

studier är den reviderade redovisningsinformationen den mest betydelsefulla källan. Det är 

även viktigt att kreditgivare får ett förtroende för kredittagaren. Tidigare undersökningar har 

visat att användare av redovisningsinformation tolkar informationen olika. Giddens 

strukturteori är ett förslag på hur människor och sociala system samverkar vid tolkning och 

beslut. Där finns en mängd information om bolag som intressenter kan använda och tolka. 
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4. EMPIRI 

4.1 Investerare A 

Företaget som investerare A arbetar för utvecklar och tillverkar på uppdrag av ledande 

bolag, främst inom områdena telekommunikation, informationsteknologi, verkstadsindustri 

och medicinsk teknik. Företaget har cirka 1 500 medarbetare och är noterat på 

Stockholmsbörsens O-lista. Med Sverige som stark bas arbetar de för en kontrollerad 

expansion inom främst Europa. De finns bland annat på marknaden i Polen, Finland och 

USA. 

  

Investerare A arbetar som koncernredovisningschef och har arbetat inom företaget i sju 

månader, hon har en magisterexamen i ekonomi. Företaget investerar i andra bolag i syfte att 

nå nya marknader, växa, komma närmre kunden samt att kunna få möjlighet att flytta runt sin 

verksamhet. 

 

4.1.1 Investeringsprocessen 

En investering kan börja med att ett bolag tar kontakt med investerarföretaget. Avsikten är 

ofta att bolaget själva inte klarar av att finansiera sin expansion. Investerarföretaget har en bra 

översikt över de bolag som agerar inom branschen. När information om de bolagen kommer 

ut är det lätt att ta åt sig den. På det sättet har de själva en bra överblick över eventuella 

investeringsobjekt. 

 

Efter den första kontakten tagits börjar investeraren söka information om bolaget som ska 

säljas. Investeringsprocessen börjar genom att titta på redovisningsrapporter och 

investerarföretaget förlitar sig mycket till VD: ns kunskaper inom branschen. Om det efter 

informationssökningen fortfarande är aktuellt med en investering anlitar investeringsföretaget 

en extern redovisningsfirma som utför en due diligence. Värdering av investeringsobjektet 

sker genom att till exempel beräkna framtida vinster där de tittar på balansräkning och 

kassaflöde. När investeringsprocessen kommit till det här stadiet börjar priset diskuteras. 

Olika investeringskalkylmetoder används, bland annat diskonterat nuvärde för framtida 

prognostiserade vinster. Andra faktorer som tas med i beräkningarna är företagsledningen, 
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anläggningar, kunder, marknad med mera. Det sista ordet i investeringsprocessen har alltid 

styrelsen som tar det avgörande beslutet. 

 

De lagar som investerare A har att rätta sig efter är rådande lag i det land de verkar. Tiden 

som läggs ner på ett investeringsärende varierar väldigt. Hela processen kan ta från sex 

månader upp till ett år men även längre. Förhandlingen om priset kan vara tidsödande men 

kan även avslutas på några dagar. De som arbetar med investeringsprocessen lägger ner i 

genomsnitt 25-30 % av sin arbetstid. Tiden varierar beroende på var i processen de befinner 

sig, mest tid läggs ner i slutskedet. 

 

4.1.2 Informationskällor 

Investerarföretaget tittar främst på kassaflödesanalysen och balansräkningen. Det är helheten 

som beaktas, ingen speciell post är viktigare än den andra. Genom den due diligence som 

genomförs granskas alla poster noggrant av den externa redovisningsfirman som anlitas. 

Resultaträkningen används för att se utvecklingen över åren och som underlag till prognoser. 

Annan information som används är artiklar i olika branschtidskrifter och speciella utskick. 

Delårsrapporter från konkurrenter används också för att få en överblick över marknaden och 

om de har något samröre med investeringsobjektet. Personkemi och känsla är viktigt vid 

investeringsbeslut men är inte helt avgörande. Investerare A nämner bland annat att det är 

viktigt med dedikerade människor hos investeringsobjektet och en bra känsla för hur 

organisationen fungerar. När investerare A fick i uppgift att rangordna årsredovisningens 

delar efter hur betydelsefulla de är i bedömningen av bolaget så anses kassaflödesanalysen 

som viktigast. Balansräkningen och resultaträkningen kom därefter. Investerare A nämnde 

även att förvaltningsberättelsen kan vara viktig i större bolag men att hos små ger den inte 

någon omfattande information. Noterna kan ge bra tilläggsinformation till balansräkningen, 

revisionsberättelsen ansågs inte särskilt betydelsefull. 

 

Investerare A anser inte att det är för mycket information om företagen och som hon själv 

uttrycker det: 

  

”Är man intresserad och vill ha information tycker man alltid det 

är bra att det finns mycket.” 
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Investerare A poängterar att det kan bli mycket att ta till sig med nya redovisningsprinciper. 

Det kan göra att det är svårare att förstå med en annan grund från skola och liknande. Det 

gäller främst inom koncernredovisning. Hon säger sig inte sakna någon särskild information 

från bolagen. Den information som behövs fås genom due diligence. Att redovisa mycket 

offentligt kan leda till att konkurrenter har möjlighet att utläsa för mycket om verksamheten. 

 

En felaktig bedömning av ett investeringsobjekt tror investerare A främst beror på att de 

prognoser som räknats fram inte stämmer överens med utfallet. En bedömning om framtiden 

har alltid en viss osäkerhet. Förväntade synergieffekter kan ibland också slå fel som gör 

investeringen kostsam. 

4.2 Investerare B 

Investmentbolaget investerare B arbetar för är ett av Nordens ledande investmentbolag med 

ägande i ett koncentrerat urval av nordiska börsbolag med god utvecklingspotential. Deras 

aktier finns noterade på Stockholmsbörsens A-lista. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde 

baserat på en professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande. De investerar i 

medelstora och stora nordiska börsbolag. 

 

Investerare B arbetar som IR ansvarig, vilket innebär att han ansvarar för investerarrelationer.  

Han har arbetat inom bolaget i närmare 10 år. Bakom sig har investerare B en 

magisterexamen i ekonomi samt en ingenjörsutbildning. Företagets syfte med investeringar är 

att öka värdet hos de företag de investerat i och på så vis öka värdet på sina egna aktier. Det 

gör de genom ett aktivt ägande. 

 

4.2.1 Investeringsprocessen 

Investeringsföretaget har en fast process som de handlar efter vid sina investeringar. De 

scannar de nordiska börsbolagen aktivt och gallrar ut bolag efter de kriterier de har som måste 

uppfyllas. De kriterierna är: medelstora och stora nordiska börsbolag, ägarandel som 

möjliggör ett betydande inflytande, stor potential till värdeökning genom aktivt ägande, 

koncentration till ett begränsat antal aktieinnehav. Utifrån kriterierna finns det ett 20-tal bolag 

som kontinuerligt analyseras. I och med den aktiva processen kan snabba investeringar göras. 

De använder sig främst av en djup fundamental analys. 
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Företaget verkar efter en fast handlingsplan och använder sina egna analysmodeller och 

databas för att få fram potentialen hos investeringsobjektet. De har egentligen tre olika 

huvudprocesser, där den första är investeringsprocessen som följs av den aktiva 

ägandeprocessen och avslutas med exitprocessen. Alla processer följer manualer för att de ska 

vara effektiva och icke-personbundna. Där finns riktlinjer för aktivt ägande som anger hur de 

ska höja värdet i investeringsobjekten. 

 

Investerare B säger att det inte går att uppskatta hur mycket tid som läggs ner på en 

investering. Tiden kan variera oerhört beroende på hur komplex verksamheten är i 

investeringsobjektet och hur stor del av företagets portfölj den kommer att uppta. De måste 

lägga ner tid på att analysera alla delar av bolaget. 

 

4.2.2 Informationskällor 

Investerare B hävdar att det är väldigt svårt att välja ut någon specifik information som 

företaget tittar på. All information som de använder läggs in i deras egen databas och 

beroende på vilken bransch investeringsobjektet tillhör väljs den mest relevanta data ut. Den 

information som används hämtas från redovisningen, hemsidor, intervjuer, kontakter med 

mera. Investeringsföretaget använder också makroekonomiska uppgifter och extern 

kompetens för att få så bred data som möjligt. De utövar en stor del aktiv informationssökning 

för informationen till deras databas. 

 

Eftersom företaget som investerare B arbetar för utövar mycket aktivt ägande menar han att 

personkemin är viktig. De kan dock påverka en förändring av ledningen under ägarprocessen, 

om det skulle behövas. De bedömningar och utlåtanden som analytikerna inom företaget gör 

bygger mycket på känsla och intuition som de fått vid besök hos investeringsobjekten.  

 

Investerare B säger sig inte kunna rangordna årsredovisningens delar, han menar att det beror 

på syftet vilken rangordningen blir. Som exempel tog han upp att förvaltningsberättelsen ger 

mycket kärninformation och en bra överblick vid en första koll. Revisionsberättelsen kan vara 

bra för att kontrollera trovärdigheten hos bolaget. 
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Investerare B tycker inte att redovisningsinformationen är för omfattande. Som han uttrycker 

det: 

 

”Ju mer desto bättre” 

 

Investmentbolaget har den kunskap som behövs för att ta till sig redovisningsinformation. 

Investerare B menar vidare att för en vanlig privatperson kan redovisningen vara för komplex, 

från investmentbolagets sida är det snarare så att de vill ha mer information. Den information 

som kan saknas varierar från bolag till bolag. De större bolagen producerar ofta den 

information som efterfrågas. Däremot kan mindre bolag ha lite tunna rapporter och 

beskrivningar av sin verksamhet. 

 

Om ett felaktigt beslut om en investering gjorts kan det bero på flera faktorer. Investerare B 

tar upp som ett exempel att analysen av kapitalstrukturen inte var riktig. Han menar att 

eftersom de går in som aktiva ägare i sina investeringsobjekt går de felbedömningar som 

gjorts att följas upp.  

4.3 Kreditgivare C 

Banken kreditgivare C arbetar för är den ledande finanskoncernen i Norden och 

Östersjöregionen. Banken gör det möjligt för kunderna att nå sina mål genom ett brett urval 

av produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Banken 

har nästan 11 miljoner kunder och över 1 100 kontor.  Aktien är noterad på börserna i 

Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. 

 

Kreditgivare C arbetar med försäljningsstöd vilket innebär att hon ofta har den första 

kontakten med kredittagaren. Hon har arbetat inom bank i 20 år och har de senaste åtta åren 

arbetat med företagskunder, främst mindre- och nystartade företag. Utbildningen som 

kreditgivare C har bakom sig består främst av interna utbildningar men även ekonomi- och 

juridikkurser på högskolenivå. Bankens främsta syfte med kreditgivning är lönsamhet men de 

har även ett samhällsansvar, där syftet är att upprätthålla ett fungerande betalningsflöde i 

samhället.  
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4.3.1 Kreditgivningsprocessen  

En första kontakt med en potentiell kund kan ske på två vis. Antingen genom att kredittagaren 

tar kontakt med banken eller att de som arbetar med kundansvar tar kontakt med ett företag de 

vill ha som kund. För att nå kunder krävs det marknadsföring och ett bra utbud av tjänster.   

 

Kreditgivningsprocessen börjar alltid med ett första möte, där kreditgivaren vill skapa sig en 

uppfattning om kredittagaren och få förtroende för denne. Finns det misstanke om någon sorts 

brottslig verksamhet läggs processen ner. Därefter presenteras affärsidén och kreditgivaren 

gör en allmän bedömning om den är hållbar. Sedan görs en granskning av 

återbetalningsförmågan, vilket är viktigt då det är andras pengar som banken lånar ut. När det 

rör sig om mindre företag framställer kreditgivare C själv sitt kreditunderlag, när det handlar 

om större företag kopplas en kreditanalytiker in som gör en mer omfattande analys. Nästa steg 

i processen är att få en säkerhet för krediten, kravet på säkerhet finns med i Bankrörelselagen. 

Säkerheten kan bestå av till exempel företagsinteckning, borgen eller panträtt i fastighet. 

Vidare tittar banken på om affären i längden kommer bli lönsam för dem själva.  

 

Fem olika grupper är involverade i kreditgivningsprocessen. Det avgörande beslutet om en 

kredit ska beviljas tas av kreditanalytiker och kreditchefen. De här två grupperna har oftast 

inte haft någon personligt kontakt med kunden utan baserar sitt beslut på dels de finansiella 

rapporterna samt det kreditunderlag som framställts under processen.  Hela processen tar allt 

från en dag till någon vecka. Efter att en kredit har beviljats görs årliga kontroller av kundens 

kreditvärdighet genom att granska de finansiella rapporterna. Vidare hålls löpande kontakt 

med de större kunderna. Föreligger det risk i någon form sker uppföljning oftare såsom 

månads- eller kvartalsvis. 

 

Bankens kreditgivning är styrt genom Bankrörelselagen men banken har även många interna 

regler som styr bedömningarna. Nya lagar har medfört att banken fått sämre prioritet vid 

konkurser och därför utövas större försiktighet vid kreditgivning.  

 

4.3.2 Informationskällor 

Resultaträkningen är en viktig informationskälla för kreditgivare C för att bedöma 

återbetalningsförmågan. Balansräkningen är viktig för att se det egna kapitalet, räkna fram 



EMPIRI 
 
 
 

 28 

soliditeten, samt jämföra tillgångarna med skulderna för att se hur de balanserar. Beroende på 

vilken bransch som företaget befinner sig i granskas olika poster i balansräkningen. En vanlig 

post som granskas mer ingående är lager. 

 

Den mest betydelsefulla delen i årsredovisningen är enligt kreditgivare C resultaträkningen. 

Därefter kommer balansräkningen och kassaflödet, följt av revisionsberättelsen, noter samt 

förvaltningsberättelsen. Kreditgivare C poängterar att revisionsberättelsen kan vara 

betydelsefull om den innehåller någon slags anmärkning. Vid sidan av informationen från 

företagen används Upplysningscentralen (UC), som är en affärs- och 

kreditupplysningscentral. UC gör en branschsammanställning med risknivå på företaget i 

jämförelser med konkurrenter och andra faktorer, deras information är offentlig. Kreditgivare 

C nämner nyckeltal som en kompletterande informationskälla, då främst soliditeten, samt 

hemsidor. Banken har även interna system där tidigare engagemang och skötsamhet 

synliggörs, den informationen har banksekretess och finns bara för internt bruk.  

 

Den personliga kontakten mellan kreditgivare och kredittagaren är väldigt central i 

kreditgivningen. Det är viktigt att kreditgivaren får ett förtroende för kredittagaren. 

Kredittagarens egenskaper som kännedom om branschen, erfarenheter samt engagemang kan 

ha inverkan på kreditgivarens bedömning. Det slutgiltiga kreditbeslutet tas dock av personer 

som inte haft någon personlig kontakt med kredittagaren i det enskilda ärendet. Det för att få 

ett sådant objektivt beslut som möjligt.  

 

Kreditgivare C tycker inte att redovisningsinformationen är för omfattande. Hon betonar dock 

att det är väldigt lätt att fördjupa sig i poster som egentligen inte är av betydelse för 

kreditbeslutet. Det är även viktigt att tänka på att redovisningsinformationen är historisk. Det 

som är betydelsefullt är det som händer nu och i framtiden. Den information som kreditgivare 

C vill ha om företaget som inte går att hitta någon annanstans handlar bland annat om ägarnas 

framtidstro, vilka de är och viktiga nyckelpersoner för företaget.  

 

Om en kredittagare går i konkurs tror inte kreditgivare C att deras kreditbedömning var 

felaktig vid ursprungsläget och den bedömning som gjordes då, utan hon tror att det beror på 

faktorer som hänt eller tillkommit de efterkommande åren. Som exempel tar kreditgivare C 

upp fiffel med lagerredovisning, ändringar av lagar som gör att företaget inte längre kan 
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fortsätta sin verksamhet som planerat. Även andra yttre faktorer såsom ändringar i 

ägarstrukturen eller händelser som att kunden drabbats av kundförluster som inte gick att 

förutspå. Det viktigaste är att ha en löpande kontakt med kredittagaren för att se risksignaler i 

tid och kunna göra någonting åt dem. En viss risk föreligger alltid eftersom det inte går att 

förutspå framtiden men samtidigt är det, det som banken tar betalt för och lever av. 

4.4 Kreditgivare D 

Banken är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 

miljoner privatkunder. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har 

cirka 20 000 anställda. Bankens affärsidé är att tillhandahålla finansiella tjänster samt 

hantera finansiella risker och transaktioner för företag och privatpersoner på ett sådant sätt 

att deras kunder blir nöjda, aktieägarna får en konkurrenskraftig avkastning och banken 

anses vara goda samhällsmedborgare. 

  

Kreditgivare D har arbetat inom bank i drygt 30 år och arbetar för närvarande som 

företagsrådgivare tillika biträdande kreditchef för distriktet. När kreditgivare D började på 

banken hade han en gymnasieekonomisk utbildning. Han har under åren på banken fått 

universitetsutbildning och har nu motsvarande civilekonomutbildning. Kreditgivare D hävdar 

att bankens syfte med kreditgivning är att tjäna pengar, han hänvisar till aktiebolagslagen, där 

syftet med ett aktiebolag är att gå med vinst.  

 

4.4.1 Kreditgivningsprocessen 

Företagsrådgivarna inom banken arbetar aktivt med att hitta nya potentiella kunder. De hittas 

bland annat genom personliga kontakter, räkenskapsanalyser eller genom information från 

UC-select.  

 

Kreditgivningsprocessen börjar med att intervjua kredittagaren, för att skaffa en uppfattning 

om hur kunden tänker och vad denne har för framtidsplaner. Grunden i kreditgivning är att få 

ett förtroende för kunden. Sedan görs en analys av bolaget och branschen, bland annat genom 

att titta på årsredovisningar. Därefter ser kreditgivaren över kredittagarens önskemål och 

behov för att hitta bästa lösningen för dennes kreditbehov. Kreditgivare D påpekar att det 

bästa alternativet för kunden inte alltid är ett lån, utan det kan även finnas andra 
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kreditlösningar. Bolags kreditbehov ändras med tiden, därför följer banken kontinuerligt upp 

befintliga kunder för att tillfredställa deras behov på bästa sätt. Beslutet om en kredit ska 

beviljas tas inte av endast en person, på grund av att det kan vara lätt att förbise viss 

information.   

 

Banken använder sig av mallar i kreditgivningsprocessen, bland annat en räkenskapsmall som 

används för att räkna fram olika nyckeltal samt en mall för mjukvara som inriktar sig på 

förståelse för kredittagarens verksamhet. Det finns en internmall för hur 

kreditgivningsprocessen ska gå till, mallen är inte fast utan utvecklas då tiden och erfarenheter 

förändras. Ett kreditärende kan ta allt från en dag till några månader beroende på hur 

komplext bolaget är. 

 

Finansinspektionen har lagt fram de lagar som gäller för kreditväsendet och de måste lydas. 

Banken har även sina egna normer och rutiner för ärenden som ska iakttas. De rutiner som 

finns följs noggrant medan normerna ses främst som vägledning.  

   

4.4.2 Informationskällor 

De finansiella rapporterna är de som kreditgivare D anser viktigast som informationskälla. 

Poster som är mer intressanta är det egna kapitalet för att se styrkan att överleva hos bolaget. 

Rörelseresultatet efter finansiella poster är viktigt för det visar om bolaget går med vinst. 

 

Vilken del som är mest betydelsefull i årsredovisningen beror på bolaget. 

Kassaflödesanalysen är den som anses som viktigast, tillsammans med balans- och 

resultaträkning då kassaflödet härstammar ur dem. Vid större bolag är förvaltningsberättelsen 

också viktig. Noterna ger betydelsefull information om posterna i resultat- och 

balansräkningen. Revisionsberättelsen är ett bra sätt att kontrollera om bolaget skött sig. 

Annan information som används är intervju med bolaget, branschinformation, artiklar för att 

få omvärldsinformation, kontaktnät och annat. Det är viktigt att vara uppdaterad på vad som 

händer inom de olika branscherna. Kompetenser inom banken används också i stor 

utsträckning för att skaffa information. 
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Kreditgivare D anser inte att redovisningsinformationen är för omfattande. Han menar att det 

är viktigt att:  

 

”Själv lära sig sortera vad som är viktigt för det specifika fallet” 

  

Det är bättre med för mycket än för lite information om förmågan att sortera finns. 

Kreditgivare D menar att vid ett kreditärende får banken den information som behövs för 

beslutet. Befintliga kunder som det går bra för ger ofta mycket information, de kunder det går 

sämre för lämnar inte lika mycket information. 

 

Personkemi spelar en stor roll i kreditbedömningen, vid kundbesök får företagsrådgivaren en 

känsla för kunden. Kreditgivare D påpekar att känslan inte får förleda rådgivaren helt. Den 

intuition som kreditgivaren kan få tror kreditgivare D kommer ur erfarenhet. Banken tycker 

att personkemin är viktig och försöker matcha företagsrådgivare med kredittagare utifrån det 

kriteriet. Det är viktigt att ett förtroende finns från båda parter för att relationen ska hålla. 

 

Orsaken till att en kredit faller tror kreditgivare D kan bero på att en felbedömning har gjorts 

av kunden eller dennes kapacitet. Andra orsaker kan bero på yttre faktorer som till exempel 

nya lagar som kommit till som ändrar bolagets förutsättningar.  
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5. ANALYS 

5.1 Processen 

Syftena med investeringar kan vara många, det kan till exempel vara expansion eller 

strategiska motiv.110 Bankernas syfte med krediter är mer snäv och är i stort att maximera 

avkastningen på sitt riskkapital.111 Enligt kreditgivare C och kreditgivare D är bankens 

främsta syfte med kreditgivning lönsamhet. Företaget som investerare A arbetar för investerar 

främst av olika strategiska anledningar. Investerare B framhäver att syftet med deras 

investeringar är att öka värdet hos de företag de investerar i och på så vis öka värdet hos sina 

egna aktier. Gemensamt för samtliga respondenter är att de direkt eller indirekt placerar 

kapital i syfte att tjäna pengar.     

 

I större företag är det vanligt att guider eller manualer upprättas för investeringsprojekt. Det 

ger personalen ökad kunskap om investeringarna samt gör det lättare för jämförelser och 

uppföljningar.112 Giddens strukturteori föreslår att olika system eller mallar används för att ge 

mening till kommunikationen människor emellan.113 Investerare B använder företagsmallar 

som ska göra processerna effektiva och icke-personbundna. Även banken som kreditgivare D 

arbetar för använder mallar i kreditgivningsprocessen, bland annat en räkenskapsmall för att 

räkna fram olika nyckeltal samt en mall för mjukvara som riktar in sig på förståelse för 

kredittagarens verksamhet. Banken som investerare D arbetar för har även en internmall för 

hur kreditgivningsprocessen ska gå till. Giddens föreslår även i sin strukturteori att rutiner är 

ett exempel på vad människor gör av vana och gör deras arbete lättare då de inte behöver 

stanna upp och tänka över alla beslut.114 Kreditgivare D nämner att de har sina egna normer 

och rutiner för ärenden som ska följas vilket ger vägledning och gör arbetet effektivare.  

 

Från första stadiet i en process tills ett beslut tas är det en genomgående analys av objektet 

som ska göras. Kreditgivningsprocessen tar enligt kreditgivare C och kreditgivare D allt från 

en dag till någon vecka beroende på ärendets komplexitet. Enligt investerare A tar 

                                                
110 Löfsten (2002) s. 13 ff. 
111 Svedin (1992) s. 53 
112 Löfsten (2002) s.62 
113 Macintosh et al. (1990)  
114 Ibid. s. 472 
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investeringsprocessen från sex månader upp till ett år, men kan även ta ännu längre tid. Den 

tid som läggs ner under processen varierar, men det läggs ner mest arbete i slutskedet.  

Investerare B menar att det inte går att säga hur lång tid investeringsprocessen tar, det kan 

variera oerhört beroende på hur komplex verksamheten är.  

 

Lagverk är en faktor som kan styra investeringar. Det finns även interna regler inom företaget 

som inverkar på investeringsbeslut.115 Investerare A säger att de lagar de följer är rådande lag 

i landet de verkar i. Investerare B nämner inga lagar men tar upp att de har riktlinjer inom 

företaget för målen för deras investeringar. Bankernas verksamhet är strikt reglerad i 

bankrörelselagen men det finns även interna regler.116 Kreditgivare C nämner 

bankrörelselagen som styr kreditgivningen, banken har även många interna regler som styr 

bedömningarna. Kreditgivare D nämner Finansinspektionen som lägger fram de lagar som 

gäller för kreditväsendet. Bankerna har fler lagar att rätta sig efter än investerarna. De måste 

som investerarna följa landets rådande lagar men även de speciellt framtagna som till exempel 

bankrörelselagen, vilket gör att de kan bli mer reglerade än investerarna.  

5.2 Informationskällor 

Investerare behöver redovisningsinformation för att kunna fatta beslut om köp eller 

försäljning.117 Företaget som investerare A arbetar för tittar främst på kassaflödesanalysen och 

balansräkningen. Investerare B framhåller att det är helheten av de finansiella rapporterna som 

räknas. En tidigare studie har visat att investerare använder redovisningsinformation för att 

sortera bort de första investeringsobjekten. De objekt som sorterades bort hade svag finansiell 

styrka och likviditet.118 Investmentbolaget som investerare B arbetar för använder 

redovisningsinformation och annan information för att sortera bort de bolag som inte 

uppfyller de kriterier som de ställt upp för sina investeringar. Företagen behöver dock inte ha 

svag finansiell styrka och likviditet, utan har mer att göra med potentialen hos dem.  

 

Enligt en tidigare undersökning av kreditgivare i Storbritannien söker de information från 

olika håll, den reviderade redovisningsinformationen är dock den mest betydelsefulla källan. 

Det framkom även att kreditgivarna litade mest på den information som var minst 

                                                
115 Hellman (2000) s. 155 ff. 
116 Bergström et al. (2001) s. 12 
117 Smith (2000) s. 18 ff. 
118 Hellman (2000) s. 203 ff. 
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manipulerbar, som till exempel kassaflödet.119 Kreditgivare C anser att resultaträkningen är en 

viktig informationskälla för att bedöma återbetalningsförmågan. Hon tycker att 

balansräkningen är viktig för att se det egna kapitalet, räkna fram soliditeten, samt se hur 

tillgångarna och skulderna balanseras. Kreditgivare D tycker att den viktigaste 

informationskällan vid kreditgivning är de finansiella rapporterna. Vidare säger kreditgivare 

D att vilken del av de finansiella rapporterna som är viktigast beror på typen av bolag, men 

skulle han ranka de olika delarna kommer kassaflödesanalysen på första plats. Om det ovan 

knyts an till Bolands studie hur olika personer läser och tolkar information går det att se att 

även kreditgivare är olika individer och anser olika finansiella rapporter vara viktiga.120 

 

Ytterligare exempel som styrker Bolands teori om individers olika tolkningar och val ficks 

vid frågan vilka poster som ansågs viktigast i balans- och resultaträkningen. Investerare A 

och investerare B menar att det inte går att säga att någon post i balans- och resultaträkningen 

är viktigare än någon annan, det är helheten som räknas. Genom due diligence får företaget 

som investerare A arbetar för den helheten. Kreditgivare C menar att olika poster granskas 

mer ingående beroende på vilken bransch företaget befinner sig i. Kreditgivare D tycker att 

det egna kapitalet är en viktig post i balansräkningen för att se styrkan att överleva hos 

bolaget. Vidare tycker kreditgivare D att rörelseresultatet efter finansiella poster är en viktig 

post i resultaträkningen för att se om bolaget går med vinst.  

 

Redovisningsrapporterna är av stor betydelse för intressenterna, men för att fatta beslut 

behövs ytterligare information.121 Annan information vid sidan av årsredovisningen kan bestå 

av delårsrapporter, branschartiklar och intervjuer med företagsledningen.122 Företaget som 

investerare A arbetar för förlitar sig mycket till VD: ns kunskaper inom branschen. Annan 

information de tittar på är artiklar i olika branschtidskrifter och speciella utskick. De tittar 

även i delårsrapporter från konkurrenter. Investerare B och kreditgivare D hämtar information 

om företag från hemsidor, intervjuer, kontakter med mera. Kreditgivare D menar att de även 

använder sig av kompetensen inom banken för att skaffa information. Båda kreditgivarna 

hämtar information från UC. Att institutionella kreditgivare använder sig av 

                                                
119 Berry et al. (2006) 
120 Boland (1993) 
121 Hellman (2002) s. 7 
122 Holmström (2001) s. 321, Hellman (2000) s. 121 
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kreditupplysningsinformation har även Birgitta Svensson kommit fram till i sina studier.123 

Vidare tittar kreditgivare C på nyckeltal då främst soliditeten, samt hemsidor. Att långivare 

använder sig av extern information vid sidan av redovisningsinformationen har även visat sig 

i tidigare studier.124  

 

Den ekonomiska analysen är oerhört viktig, men vid sidan av den är det även viktigt att göra 

en förnuftig bedömning av den kreditsökandes verksamhet och betalningsmoral.125 I 

bankernas kreditbedömning tas hänsyn till de personliga egenskaperna.126  Kreditgivare C 

menar att kredittagarens egenskaper, som kännedom om branschen, erfarenheter, samt 

engagemang kan ha inverkan på bedömningen. Kreditgivare D tycker att personkemin spelar 

en stor roll i kreditbedömningen. Han säger att vid första mötet med kredittagaren fås en 

känsla för denne. Den intuition som kreditgivare D kan få, tror han beror på erfarenhet. 

Kreditgivarna poängterar att förtroende är viktigt inom kreditgivning, både från kreditgivarens 

och kundens sida. Även investerare A och investerare B tar viss hänsyn till personliga 

egenskaper. Investerare A menar att personkemi och känsla är viktigt vid investeringsbeslut 

men är inte helt avgörande, det är viktigt med dedikerade människor hos investeringsobjektet 

och en bra känsla för hur organisationen fungerar. Investerare B tycker att personkemin är 

viktig då de går in som aktiva ägare i företaget, men han påpekar även att som aktiva ägare 

finns det även möjlighet till att påverka. Då investerarna kan påverka även efter investeringen 

verkar de inte lägga lika stor vikt vid personliga egenskaper som kreditgivarna. 

 

Där finns en undersökning gjord av Bartlett och Chandler som visar att många delar av 

årsredovisningen inte läses eller förstås. Vissa delar används aldrig för beslut.127 Samtliga 

respondenter tycker inte att redovisningsinformationen är för omfattande. De menar snarare 

att det är bra med mycket information. Kreditgivarna poängterar dock att det är viktigt att lära 

sig att sortera ut det som är väsentligt för kreditunderlaget. Enligt respondenterna har de den 

kunskap som krävs för att ta till sig redovisningsinformationen och använda den på rätt sätt. 

 

                                                
123 Svensson (2003) s. 184 
124 Berry et al. (2006) 
125 Funered (1994) s. 47 
126 Broomé (1995) s. 49 
127 Bartlett et al. (1997) s. 248 
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Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av företagets ställning och resultat.128 Det är viktigt för intressenterna då de 

ska kunna lita på informationen och använda den. Respondenterna tycker inte att 

redovisningsinformationen varit missvisande vid beslut. Om ett felaktigt beslut tagits tror 

investerare A och kreditgivare C att det kan bero på att prognoserna som framställdes inte 

stämde överens med utfallet. Investerare B tror det kan vara en följd av flera olika faktorer, ett 

exempel skulle kunna vara att analysen av kapitalstrukturen inte var riktig. Kreditgivare D 

tror att det beror på en felbedömning av kunden och dennes kapacitet. 

 

 

 

 

 

 

                                                
128 ÅRL 2 kap. 2-4 §§ 



SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
 
 

 37 

6. SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION  

6.1 Slutsatser 

Vilka informationskällor använder sig investerare och kreditgivare av i sin analys och 

vad grundar sig urvalet av informationen från? 

En slutsats av studien är att samtliga respondenter använder sig mer eller mindre av en 

blandning av redovisningsinformation och andra källor. Den mest använda kompletterande 

informationen är intervju med bolagets ledning eller den kreditsökande, branschinformation 

samt framtagning av olika nyckeltal.  

 

Investerarföretaget som investerare A arbetar för tittar främst på kassaflödesanalysen och 

balansräkningen. Det är helheten som beaktas, ingen speciell post är viktigare än den andra. 

Att helheten är det som är viktigast poängterar även investerare B. Det kreditgivarna utgår 

ifrån i sitt arbete och sin bedömning av kredittagaren är förtroende. Båda kreditgivarna 

poängterar att det är det grundläggande i kreditgivningsprocessen. Kreditgivarna använder sig 

även i stor utsträckning av UC i sitt arbete.  

 

Företaget investerare A arbetar för förlitar sig mycket till VD: ns kunskaper inom branschen 

och grundar sina investeringsbeslut utifrån den due diligence som görs. Investerare B grundar 

sitt urval av information från deras egen databas. Beroende på vilken bransch 

investeringsobjektet tillhör väljs den mest relevanta data ut. Kreditgivarna väljer information 

för att se återbetalnings- och överlevnadsförmågan hos kredittagaren. Förtroendet är den 

faktor som är mycket viktig och den fås främst genom personliga kontakter. 

 

Den personliga faktorn bör även beaktas, många av de källor som respondenterna använder 

sig av utgår från deras personliga preferenser. Ett exempel är att kreditgivare C anser 

resultaträkningen vara viktigast i årsredovisningen medan kreditgivare D värderar kassaflödet 

högst. Valet tror vi grundar sig på vilka personliga preferenser kreditgivarna har fått under 

åren av arbete, då deras arbetsprocess inte skiljer sig särskilt. 

 

Syftet med respondenternas arbete är mer eller mindre att tjäna pengar. Vi anser att syftet kan 

vara en faktor som deras informationsval grundar sig på och en orsak till varför deras 



SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
 
 

 38 

informationsanvändande inte märkbart skiljer sig åt. Samtliga respondenter är angelägna om 

att göra bra affärer, vilket leder till att de måste göra en grundlig och noggrann analys av olika 

informationskällor innan de fattar beslut.    

 

Respondenterna har alla en viss arbetsprocess och analysmodeller som kräver information 

vilket styr deras informationsurval. Investerare B tillsammans med kreditgivarna har egna 

interna normer och regler som styr den process de har för sina investeringar och 

kreditgivningen. Normerna och reglerna ger en vägledning till vilken information som 

används. Bankerna har speciallagar som styr deras arbete, vilket även kan påverka deras 

informationsurval.  

6.2 Diskussion och förslag på vidare forskning 

Efter genomförandet av studien har vi insett att respondenterna använder sig i stort sett av 

liknande information i sitt arbete fast de tillhör olika intressentgrupper. När de bads att 

rangordna de olika delarna av årsredovisningen gav två respondenter från olika 

intressentgrupper samma svar. Investerare A tillsammans med kreditgivare D ansåg 

kassaflödesanalysen som viktigast, balansräkningen och resultaträkningen kom därefter. Vid 

större bolag är förvaltningsberättelsen också viktig, ansåg de båda. Noterna ger viktig 

information om posterna i resultat- och balansräkningen. Investerare B sa sig inte kunna 

rangordna delarna alls medan kreditgivare C ansåg resultaträkningen som viktigast, följt av de 

andra kvantitativa rapporterna. 

 

En annan sak som inte skiljde intressenterna åt var deras åsikt i om där finns för mycket 

information om företagen. De gav alla en indikation på att där kunskap finns hos användaren 

är mycket information bara bra. Vidare ansåg intressenterna att ett felaktigt beslut oftast inte 

består av något missvisande post i redovisningen utan främsta orsaken brukar vara att de 

prognoser som gjorts slår fel med verkligheten. 

 

En faktor som skiljer respondenterna åt betydligt är tiden. Den tid som investerarna lägger ner 

på investeringsprocessen och informations letande är betydligt längre än den tid som 

kreditgivarna använder.  
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De ovan nämnda faktorerna skulle kunna vara en intressant aspekt att titta närmare på med ett 

större urval av respondenter. Ett förslag på vidare forskning skulle vara att undersöka om till 

exempel kunskap och tid kan vara något som skiljer olika intressentgrupper åt och på så vis 

om det inverkar på deras informationsval.  
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Bilaga 1  
 
Intervjuguide 
 

1. Hur länge har du arbetet med investering/kreditgivning? 
 

2. Vad har du för utbildning? 
 

3. Hur väljer ni ut era investerings-/kreditobjekt?  
 

4. Syftet med investeringen/kreditgivningen? 
 

5. Vad är första steget i investerings/kreditprocessen? 
 

6.  Använder ni någon modell för bedömning av företaget? (företagets kreditvärdighet) 
 

7. Finns det några normer, regler eller rutiner som styr ert arbete? 
 

8. Hur mycket tid lägger ni ner på ett ärende? 
 

9. Vad tittar ni på i första hand i årsredovisningen? 
 

10. Viktigaste posterna i balansräkning respektive resultaträkning? 
 

11. Rangordna de olika delarna i årsredovisningen från 1-6, (1 mest betydelsefull) 
 

Balansräkning 
Resultaträkning 
Noter 
Förvaltningsberättelse 
Kassaflödesanalys 
Revisionsberättelsen 

 
12. Använder ni någon annan information om företaget? (Till exempel: delårsrapport, 

artiklar, intervju) 
 
13. Är redovisningsinformationen för omfattande 

 
14. Saknar ni någon information från företaget?  

 
15. Spelar personkemin, känsla, intuition någon roll vid er bedömning? 

 
16. Ett felaktigt beslut, vad är oftast skälet för det? Skulle det kunna vara någon roll i 

balans- eller resultaträkningen som inte var ”rättvisande”? 
 

 


