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Frågeställning: Hur används kassaflödesanalysen som beslutsmaterial i 
kreditbedömningsprocessen?  

Vilka fördelar och nackdelar medför kassaflödesanalysen som 
beslutsmaterial i jämförelse med den periodiserade redovisningen?  

Påverkar företagens storlek tillämpningen av kassaflödesanalysen i 
kreditbedömningsprocessen? 

Syfte: Studien syftar till att undersöka hur kassaflödesanalysen tillämpas 
som beslutsmaterial i kreditbedömningsprocessen, samt att klargöra 
för de fördelar och nackdelar som kassaflödesanalys medför som 
beslutsmaterial i jämförelse med den periodiserade redovisningen.  
Vidare syftar studien till att undersöka om företagens storlek 
påverkar tillämpningen av kassaflödesanalysen i 
kreditbedömningsprocessen. 

Metod:  Studien använder genomgående en deduktiv metod med ett 
deskriptivt tillvägagångssätt. En kvalitativ empiriinsamling utförs 
baserad på 6 intervjuer och det insamlade materialet jämförs sedan 
med insamlade teori.    

Slutsats: I studien visade det sig att kassaflödesanalysen främst används som 
ett komplement till den periodiserade redovisningen. Vidare visade 
studien på att helheten bedömdes i kassaflödesanalysen och inga 
specifika nyckeltal kontrollerades. Fördelarna med 
kassaflödesanalysen ansågs vara att det bidrog till att det lättare gick 
att utläsa varifrån företagets kassaflöde generats. Vidare ansågs 
kassaflödesanalysen vara mer lätthanterlig och överskådlig än den 
periodiserade redovisningen. Kassaflödesanalysen ansågs ha olika 
inverkan i bankernas kreditbedömningsprocess beroende av 
företagets storlek och etablering.  
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Issue:  How is the cash flow analysis used as decision materials in the credit 
evaluation process?  
Which advantages and disadvantages does the cash flow analysis 
have as decision material in comparison to the accrual accounting?  
Does the companies’ size affect the applicability of the cash flow 
analysis affect in the credit assessment process? 

Purpose:  The study aims to examine how the cash flow analysis is applied as 
decision materials in the credit evaluation process, and to clarify the 
advantages and disadvantages of cash flow analysis as decision 
material in comparison to accrual accounting. Furthermore, the 
study aims to investigate whether the size of the companies affect to 
the applicability of the cash flow analysis in the credit evaluation 
process. 

Method: The study uses a deductive method with a descriptive approach. A 
qualitative empirical data collection based on six interviews is 
performed and the collected material is compared to existing theory. 

Conclusion: The study showed that the cash flow analysis primarily is used as a 
complement to the accrual accounting. Furthermore, the study 
showed that it is the whole that is assessed in the cash flow analysis 
and no specific ratios. The benefits of the cash flow analysis were 
considered to be that it made it easier to discern from where the 
company's cash flow had been generated. Furthermore, the cash 
flow analysis was considered to be more manageable and 
transparent than accrual accounting. The study also showed that the 
cash flow analysis have different meanings in the credit evaluation 
process depending on the companies’ size and establishment. 
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1. INLEDNING 
I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden och tidigare forskning inom ämnet. Vidare 

förs en problemdiskussion som mynnar ut i studiens forskningsfrågor och syfte. Avslutningsvis 

presenteras studiens avgränsningar och disposition. 
 

1.1Bakgrund 

Inom alla bolag som bedrivs för ekonomisk vinning utgör redovisning och revision 

viktiga delar. Redovisningen skall behandla de transaktioner som utförs av bolagen och 

utgöra grunden för underlaget till de finansiella rapporterna. Revisionen skall granska 

och fastställa den framtagna redovisningen baserat på den professionella etik och de 

regler som reglerar revisionsyrket. (Salehi & Rostami, 2009) I bolagens fastställda 

redovisning framställs det redovisade resultatet vanligtvis som det mätinstrument som 

skall avse att mäta bolagens prestation under den fastställda period som redovisningen 

svarar för.  Resultatet kan därmed anses som ett av de viktigaste mätinstrumenten inom 

redovisningsområdet, då resultatet även kan avläsas av ett stort antal intressenter till 

bolaget. Det problem som kan uppfattas med att använda resultatet som ett pålitligt 

mätinstrument under det löpande räkenskapsåret är möjligheten för intressenterna att 

läsa av resultatet under tiden som löper mellan bolagens bokslut. (Dechow, 1994)  

Finansiella rapporter bidrar med information till nuvarande och potentiella investerare, 

kreditgivare samt andra intressenter till de upprättande bolagen. Banker och 

kreditgivare förlitar sig på informationen i de finansiella rapporterna under 

bedömningen av företagens kapacitet att betala tillbaka de potentiella lånen.  I de 

finansiella rapporterna som bankerna och kreditgivarna tar del av har balansräkningen 

ansetts som det pålitligaste mätinstrumentet. Motiveringen till att balansräkningen 

förespråkas är att balansräkningen har existerat i flera decennier och urskiljer sig 

gentemot kassaflödesanalysen genom att fokusera på rörelsekapitalet.  Det har tidigare 

diskuterats huruvida kassaflödesanalysen skall bifogas i de finansiella rapporterna, som 

även banker och kreditgivare tar del av vid bedömningen av företagens 

återbetalningsförmåga.  (Kwok, 2002)  

Kassaflödesanalysen grundar sig i bolagens konkreta in- och utbetalningar och 

utelämnar de uppskattningar och bedömningar som den periodiserade redovisningen 

medför. Kassaflödesanalysen har från år 1980 och framåt fått större uppmärksamhet 

internationellt, ett internationellt utvecklat intresse som inte involverat ett ökat intresse 

i Sverige (Artsberg, 2003). Diskussioner har förts beträffande möjligheten att jämföra 

kassaflödet i företag internationellt. Det föreslogs år 1987 att IASC (företrädaren till 

IASB) och andra nationella auktoriteter skulle överväga att inkludera 

kassaflödesanalysen i det material som företagen skall presentera offentligt. Om 
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kassaflödesanalysen inkluderas i det obligatoriska materialet skulle det leda till en 

förbättrad möjlighet att jämföra företagens resultat internationellt. (Olusegun Wallace, 

Choudhury & Pendlebury , 1997)  

De finansiella rapporterna som ställs ut till bolagets intressenter skall inkludera det 

obligatoriska material som regleras av lagar och förordningar.  Under de senare åren har 

även en allt större grad av internationella bolag börjat inkludera material i de finansiella 

rapporterna som inte är obligatoriska att bifoga enligt lag och förordningar (Williams, 

2008). Enligt ÅRL 2:1 skall enbart de bolag som enligt svensk lag klassas som större 

bolag bifoga en kassaflödesanalys i årsredovisningen.  Kassaflödesanalysen som även 

benämns som finansieringsanalys upprättas även frivilligt av företag som i dagsläget 

enligt lagen ej är tvingade till att upprätta en kassaflödesanalys (FAR Förlag, 2006).  

1.2 Tidigare forskning 

Majoriteten av tidigare studier avseende kassaflödesanalysen har fokuserat på 

vinstinriktade företag, de avvikelser från den periodiserade redovisningen som 

kassaflödesanalysen medför och kassaflödesanalysens format och utformning. Tidigare 

studier har även bedrivits med en utgångspunkt i den dubbla bokföringens utformning, 

den periodiserade redovisningen.(Monsen, 2001) Det har i tidigare studier inom ämnet 

även diskuterats om kassaflödet kan anses som ett effektivt tillvägagångssätt för att mäta 

bolagens prestationer under det löpande räkenskapsåret. Dechow (1994) redogör för de 

fördelar som kassaflödesanalysen medför i mätningen av prestationerna inom bolagen. 

Resultatet i studien visar på att mätbarheten i den kortsiktiga prestationen inom bolagen 

bäst hänförs till det förväntade kassaflödet framför det realiserade kassaflödet. 

Resultatet i studien visar även på ett samband mellan hur resultatet som mätinstrument 

ofta associeras till utdelning för aktieägarna. (Dechow, 1994) Resonemanget bekräftas 

av Poterba (1988) som tidigare påpekat att kassaflödet bidrar med mer information om 

de framtida investeringsmöjligheterna framför de redan historiskt utförda.  

De Internationella skillnader som även råder i de finansiella rapporternas utformning 

har speciellt från 1980-talet och framåt varit objekt för ett stort område av forskning och 

undervisning. En motaktion mot de rådande internationella skillnaderna var införandet 

av den obligatoriska tillämpningen av IFRS för koncerner på flera stora 

kapitalmarknader. Det obligatoriska användandet av IFRS infördes år 2005 och har varit 

en bidragande faktor till att samarbetet mellan IFRS och US GAAP haft en stor inverkan 

på utformningen av området. (Nobes, 2006)   

1.3 Problemdiskussion 

Utifrån tidigare studier inom ämnet har tanken väckts om möjligheten att använda 

kassaflödesanalysen som ett pålitligt och effektiv mätverktyg. Att utgå från bolagens 

kassaflöden istället för den fastställda periodiserade redovisningen för att mäta bolagens 
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prestationer under det löpande räkenskapsåret har tidigare visat på både fördelar och 

nackdelar. Med ett obligatorisk införande av en inkluderad kassaflödesanalys i det 

material som skall presenteras offentligt kan det komma att anses som ett pålitligt 

mätverktyg som inte går att påverka i samma utsträckning som den periodiserade 

redovisningen. En upprättad och bifogad kassaflödesanalys skall utgöra en funktion för 

bolagen, för annars saknar upprättande av kassaflödesanalysen mening. 

Kassaflödesanalysen kan enligt tidigare studier användas av externa intressenter i 

beslutprocessen vid exempelvis beviljandet av lån. Tidigare resonemang väcker även 

tanken om möjligheten att undersöka hur kassaflödesanalysen specifikt kan tillämpas 

som beslutsmaterial.  

 Hur används kassaflödesanalysen som beslutsmaterial i 

kreditbedömningsprocessen? 

O´Brien (2000) menar att resultaträkningen är en bedömningsfråga i vilken siffra som 

skall redovisas på respektive post. Analytiker är skeptiska till information hämtad från 

resultaträkningen, då informationen blir en bedömningsfråga. Kassaflödena anses 

därmed vara ett pålitligare mått än resultatet då kassaflödena i mindre grad är föremål 

för bedömningar. Resultatet anses däremot mer relevant när det gäller att ge en bild av 

en verksamhets långsiktiga effektivitet. (O’Brien, 2000) Utifrån tidigare resonemang har 

det framkommit att de avvikelser som kassaflödesanalysen medför i förhållande till den 

periodiserade redovisningen både kan ses som fördelar och nackdelar. De tidigare 

behandlade fördelar och nackdelar kassaflödesanalysen medför i jämförelsen utgör ett 

intressant resonemang som kan vidareutvecklas. Genom att jämföra de fördelar och 

nackdelar som de båda mätinstrumenten medför kan eventuella slutsatser dras om 

vilken metod som är att föredra. 

 Vilka fördelar och nackdelar medför kassaflödesanalysen som beslutsmaterial i 

jämförelse med den periodiserade redovisningen? 

I dagsläget är det enligt svensk lag enbart större företag som har obligationer att 

upprätta en kassaflödesanalys. Företag som frivilligt upprättar en kassaflödesanalys bör 

gynnas av upprättandet och nyttja kassaflödesanalysen. Tidigare resonemang 

beträffande företagsstorleken och införandet av kassaflödesanalysen i det obligatoriska 

materialet utgör ett intressant resonemang. Vidare väcks tanken om att jämföra om 

företagens storlek påverkar användningen av kassaflödesanalysen i 

kreditbedömningsprocessen. 

 Påverkar företagens storlek tillämpningen av kassaflödesanalysen i 

kreditbedömningsprocessen? 
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1.4 Syfte 

Studien syftar till att undersöka hur kassaflödesanalysen tillämpas som beslutsmaterial i 

kreditbedömningsprocessen, samt att klargöra de fördelar och nackdelar som 

kassaflödesanalys medför som beslutsmaterial i jämförelse med den periodiserade 

redovisningen.  Vidare syftar studien till att undersöka om företagens storlek påverkar 

tillämpningen av kassaflödesanalysen i kreditbedömningsprocessen. 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att i första hand fokusera på banker och kreditgivare som anses 

som primära intressenter till en upprättad kassaflödesanalys. 
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1.6 Disposition  

 

Figur 1: Disposition över studiens utformning (egen bearbetning).  

•Inledning: I kapitlet presenteras bakgrunden till 
problemformuleringen i studien. En problemdiskussion förs 
för att mynna ut i de forskningsfrågor och syfte som studien 
syftar till att besvara. 

•Metod: I metodkapitlet motiveras studiens metodval och 
angreppssätt till informationsinsamlingen.   

•Referensram: I kapitlet behandlas den referensram som anses 
relevant för att skapa en förståelse för forskningsfrågorna.  

•Empiri: I empirikapitlet presenteras empirin från de utförda 
personliga intervjuerna. 

•Analys: I analysen genomförs en granskning av det insamlade 
empiriska materialet. Empirin ställs mot referensramen för att 

se om eventuella slutsatser kan dras. 

•Slutsatser: I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser 
som har dragits utifrån jämförelsen av insamlad empiri och 

den teoretiska referensramen. 
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2.  Metod 

I metodavsnittet redogörs det för studiens ansats och metodval. Vidare presenteras 

datainsamlingens tillvägagångssätt samt utformningen av intervjufrågorna. Avslutningsvis 

presenteras tillvägagångssättet för studiens analys och slutsatser. 
 

2.1 Metodansats 

Problemet i studien kan angripas med en deduktiv forskningsmetodik. Den deduktiva 

metoden har en utgångspunkt i teorin och syftar till att beskriva verkligheten, den 

deduktiva metoden kan därmed beskrivas som den hypotetiska metoden. Den deduktiva 

metoden beskrivs utgå från redan befintlig teori för att kontrollera om teorin går att 

tillämpa eller förkasta. (Artsberg, 2003) 

Enligt Artsberg (2003) används den deduktiva metoden inom forskningsfältet för att 

ytterliga kunna klargöra om studien har ett deskriptiv eller normativt tillvägagångssätt. 

Ett normativt tillvägagångssätt syftar till att förklara hur något bör framställas och ett 

deskriptivt tillvägagångssätt syftar till att förklara hur verkligheten är. (Artsberg, 2003) 

Utgångspunkten i studien baserades på en litteraturinsamling där befintlig teori 

utgjorde utgångspunkten i teoriinsamlingen. Utifrån den insamlade teorin bildades en 

uppfattning om hur verkligheten framställdes i teorin. Det valda tillvägagångssättet med 

den ursprungliga litteraturinsamlingen svarade för hur verkligheten upplevdes i teorin, 

studien tog därför ett beskrivande tillvägagångssätt i den teoretiska referensramen. 

Studien har genomgående använt en deduktiv metod med ett deskriptivt 

tillvägagångssätt. Redan befintligt material inom ämnet har samlats in för att granskas 

och visa hur verkligheten inom ämnet framställts. Det insamlade materialet inom ämnet 

visade därmed hur verkligheten har framställts i teorin. 

2.2 Kvalitativ metod 

En kvalitativ studie baseras ofta på en strategi som behandlar ord istället för kvantitativt 

insamlad data som ofta baseras på siffror. Den kvalitativa forskningen fokuserar på att 

skapa ett djup framför en bredd i studien, där upplevelser samt erfarenheter skall hjälpa 

till att skapa en förståelse för problemet.(Bryman, 2008) 

Det kvalitativa tillvägagångssättet återspeglas i studien genom en litteraturinsamling och 

även vid genomförandet av de personliga intervjuerna. De personliga intervjuerna 

svarar för det djup som eftersökts och beskriver hur respondenterna ställer sig till 

forskningsfrågorna. Respondenternas egna tankar och resonemang beträffande 

kassaflödesanalysen och kreditbedömningsprocessen är det som ansågs centralt och 
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värderades högst i denna studie. Vidare avsåg det kvalitativa tillvägagångssättet att bidra 

med en utförlig beskrivning om hur kassaflödesanalysen används i praktiken. Den 

kvalitativa metoden bidrog med möjligheten till en utförlig genomgång hur 

respondenterna ställer sig till forskningsfrågorna. 

2.2.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet står för möjligheten att upprepa undersökningsmetodiken från en redan 

befintlig studie. Möjligheten med att upprepa en redan utförd undersökningsmetod 

beskrivs som svår, då det är svårt att utgå från samma sociala förutsättningar. 

Återupprättandet av tidigare utförd undersökningsmetod är något som är mer aktuellt 

för kvantitativa forskningsmetoder än kvalitativa. (Bryman, 2008) 

Validitet beskrivs som att studien skall mäta det den avser att mäta. Om de slutsatser 

som studien genererat anses höra samman med undersökningens mål anses validiteten 

hög. (Bryman, 2008)  

I genomförandet av studien har stor vikt lagts vid utformandet av intervjufrågorna till 

intervjuerna, för att eftersträva att frågorna mäter det de avser att mäta. Validiteten i 

studien ansågs därför spela en viktig roll och utgör ett viktigt resonemang i det tankesätt 

som förts under studiens gång. Reliabiliteten ansågs inte utgöra en lika viktig del i 

studiens utformande, utan är något som funnits i åtanke vid sökandet av vetenskapliga 

artiklar med en kvantitativ forskningsmetodik.   

2.3 Datainsamling 

Insamlad data delas upp i två skilda typer av data, primärdata samt sekundärdata. 

Primärdata avser den data som forskaren själv har samlat in och kan därmed bestå av 

exempelvis intervjuer och enkätundersökningar som forskaren själv utfört. 

Sekundärdata består av data som tidigare samlats in för ett annat syfte. Fördelar med 

sekundärdata är att de spar tid och pengar i och med att forskaren själv slipper samla in 

denna. Nackdelarna med sekundärdata är att forskaren inte är med vid insamlingen, 

vilket har betydelse för materialet och dess kvalitet. (Bryman & Bell, 2005)  

Datainsamlingen i denna baserades på primärdata i form av intervjuer samt lagar och 

normer. Primärdata baserade på intervjuer ansågs relevant och tillämpningsbart för 

studien, då intervjufrågorna utformades efter syfte och forskningsfrågor för att genera 

relevant information. Lagar och normer utgjorde primärdata i studien eftersom de är 

bestämmande över vilka företag som måste upprätta en kassaflödesanalys. Vidare 

ansågs rättskällorna som primära eftersom de är bestämmande över 

kassaflödesanalysens utformning. Sekundärdata har främst samlats in i litteraturstudien 

för att se vad tidigare forskning kommit fram till och utifrån det skapa en 

problemdiskussion att utgå ifrån. 
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2.3.1 Litteratur 

Litteratur i form av vetenskapliga artiklar har hämtats från databaserna Discovery och 

Google Scholar.  Sökorden som har använts i databaserna är följande: cash flow, cash 

flow analysis, accrual accounting, cash flow statement, indirect cash flow, direct cash 

flow, creditor, bank loans och stakeholder theory 

För att finna relevant information till studien har även sökningar i Mälardalens 

Högskolas bibliotekskatalog utförts med liknande sökord som i artikelsökningen. 

Sökningarna i bibliotekskatalogen har även innefattat en sökning med de svenska 

motsvarigheterna till de tidigare behandlade sökorden. Svensk litteratur har använts 

som ett komplement till de vetenskapliga artiklarna för att beskriva hur praktiken 

framställts i teorin i Sverige. 

2.3.2 Urval av respondenter 

För att hitta respondenter som ansågs lämpliga till studien gjordes en avgränsning till 

kreditgivare inom företagsmarknaden. Studien avgränsades utifrån det resonemang som 

förts inom gruppen beträffande hur kassaflödesanalysen tillämpas inom 

företagsmarknaden och utelämnas vid lån till privatpersoner. Urvalet av respondenter 

begränsades även utifrån den geografiska tillgängligheten. I första hand söktes 

respondenter som var stationerad i närliggande städer till Eskilstuna, en sökning som 

inkluderade Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm och Kungsör. Under sökningen efter 

potentiella respondenter framkom det att det antal respondenter som var stationerade i 

Eskilstuna ansågs uppfylla kvoten av respondenter för studien.  

För att lokalisera lämpliga respondenter till studien användes Google som sökmotor i 

urvalet av respondenter. Genom Google lokaliserades de potentiella respondenternas 

kontaktuppgifter och de kontaktades sedan genom mail eller telefon. Vid kontakten med 

de potentiella respondenterna klargjordes det kortfattat vad studien avsåg att undersöka 

och vad respondenterna avsågs bidra med.  Under kontakten med respondenterna 

klargjordes det även att avsikten var att utföra intervjun under ett personligt möte med 

möjligheten att personligen diskutera med respondenterna samt ta del av deras 

erfarenheter och åsikter inom ämnet. 

Av de respondenter som kontaktades svarade fem olika företag att de hade möjligheten 

att medverka i studien och tid för intervju bokades upp med dessa respondenter.  Fyra av 

de respondenter som hade möjlighet att medverka i studien hade möjlighet att ställa upp 

på en personlig intervju. Två av respondenterna hade på grund av tidsbrist inte 

möjligheten att ställa upp på en personlig intervju och erbjöd sig att svara på frågorna 

via mail och telefon. 
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Tabell 1: Redogörelse för tillvägagångssättet under de utförda intervjuerna. För att 

empirin skall bli konsekvent benämns alla respondenter oberoende av önskat anonymitet 

med respektive bokstav enligt nedan (egen bearbetning). 

Respondent Företag Ort Datum Tid Intervju 

metod 

A Almi 

Företagspartner 

Eskilstuna 29/4- 14 14.00-15.00 Personlig 

intervju 

B Anonym Eskilstuna 5/5- 14 10.00-11.00 Personlig 

intervju 

C Danske bank Eskilstuna 9/5- 14 14.00-15.00 Personlig 

intervju 

D Anonym Eskilstuna 12/5-14 14.00-15.00 Personlig 

intervju 

E Sparkbanken 

Rekarne 

Eskilstuna Utskickad 

21/4- 14 

 Mailintervju 

F Almi 

Företagspartner 

Stockholm 22/5- 14 14.00-14.45 Telefonintervju 

 

2.3.3 Intervjuer 

Enligt Bryman (2008) kan intervjupersonen vid en kvalitativ intervju ge sitt eget 

perspektiv av vad som kan uppfattas som viktigt och väsentligt. Respondenternas 

användning och syn på kassaflödesanalysen kan variera beroende av respondenternas 

preferenser och erfarenheter. Då synen och användningen av kassaflödesanalysen kan 

variera mellan respondenterna kan även svaren bli varierande. (Bryman, 2008) Större 

delen av empirikapitlet har samlats in via kvalitativa intervjuer. Intervjufrågornas 

utformades för att ge respondenterna friare utrymme att svara på frågorna och beskriva 

egna upplevelser och praktiska erfarenheter inom kreditgivning samt användandet av 

kassaflödesanalysen som mätverktyg.  

Innan intervjuerna tidsbestämdes och utfördes skickades mail ut till respondenterna 

med information om studiens syfte. Anledningen var att väcka ett intresse hos 

respondenterna för att enklare få kontakt med relevanta intervjuobjekt till studien. Det 

gjordes även för att respondenterna på ett bättre sätt skulle kunna förbereda sig inför 

intervjun och förhoppningsvis kunna ge mer utförliga svar. Innan intervjuerna 
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påbörjades lämnades även intervjufrågorna över till respondenten med syfte att 

underlätta förståelsen samt att ge respondenten en överblick över frågorna och de 

teman som behandlas. Detta ansågs relevant baserat på intervjufrågornas omfattning 

och karaktär.   

Semistrukturerade intervjuer beskrivs som intervjuer där forskaren förberett ett antal 

teman som skall framföras under intervjun, respondenten får då stor frihet att utforma 

svaren på sitt sätt (Bryman & Bell, 2005). Semistrukturerade intervjuer har använts i 

denna studie då det ansågs krävas en viss struktur för att senare kunna jämföra 

respondenternas svar på ett lättare sätt. Respondenterna skulle även få en möjlighet att 

agera friare och kunna utveckla svaren mer med en semistrukturerad utformning av 

intervjun. Frågorna skulle fortfarande hålla sig inom den ram som intervjufrågorna 

baserades på.  

Ursprungligen var tanken att studien enbart skulle bestå av personliga besöksintervjuer, 

men på grund av tidsbrist genomfördes en av intervjuerna via mail. Mailintervjuer ger 

enligt Bryman & Bell (2005) fördelen att det inte kräver lika mycket tid och pengar. I 

studien anses mailintervjun besvara frågorna om bankens kreditbedömningsprocess 

samt användning av kassaflödesanalysen. Vid mailintervjuer uteblir de personliga 

intrycken som de personliga intervjuerna bidrar med och utveckling av svaren uteblir 

också, då inga följdfrågor kan ställas.  

Under studiens gång uppkom möjligheten att genomföra en intervju med Almi 

Företagspartners i Stockholm. På grund av rådande tidsbrist och det fysiska avståndet 

ansågs en telefonintervju vara det mest fördelaktig i situationen. Telefonintervjuer anses 

enligt Jacobsen (2006) ha samma betydelse som att mötas mellan fyra ögon, men det 

poängteras även att studien via telefonintervjuer går miste om kroppsspråket. Jacobsen 

(2006) menar även på att uteblivandet av möjligheten att läsa kroppsspråket anses leda 

till att den omedvetna kommunikationen uteblir. Det ansågs i studien trots de rådande 

nackdelarna med telefonintervjun finnas fler fördelar med att genomföra intervjun och 

det ansågs även kunna bidrag samt förstärka studiens resultat.  Respondentens svar 

beträffande hur kreditbedömningsprocessen genomförs ansågs inte påverkats om 

intervjun genomfördes genom telefon. 

Alla muntliga intervjuer under studien spelades in via mobiltelefon, med anledningen att 

ingen information skulle gå till spillo. Inga anteckningar skedde i samband med de 

muntliga intervjuerna eftersom planerade sammanfattningar skapades efter varje 

intervju. Vidare beslutades det att de muntliga intervjuerna skulle spelas in för att 

effektivisera processen och underlätta för den semistrukturerade intervjuformen. Alla 

respondenter i studien erbjöds anonymitet med anledningen att respondenterna skulle 

få möjligheten att vara anonym i studien. Efter intervjuerna tillfrågades respondenterna 

om de kunde kontaktas igen vid ett senare skede om kompletterande information skulle 

behövas. 
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2.4 Operationalisering  

Intervjufrågorna utformades efter teman som intervjun avsåg att följa. Intervjufrågorna 

skapades utifrån referensramens innehåll och avsåg att besvara studiens 

frågeställningar. Frågorna granskades av handelare och opponenter i 

handledningsgruppen för att säkerhetskälla att frågorna mätte det de avsåg att mäta. 

Frågorna strukturerades upp med underrubriker efter vad frågorna avsåg att undersöka 

enligt följande: 

Fråga 1-7, allmänna frågor om kreditbedömningsprocessen. 

Inledande allmänna frågor om respondentens erfarenheter inom kreditgivningen och 

kreditgivningsprocessen. Frågorna utformades för att skapa en översiktlig bild över hur 

respondenten arbetar i kreditgivningsprocessen och involverar frågor som svarar för 

hur beslutsprocessen ser ut vid beviljningen av potentiella lån. Frågorna avsåg att 

undersöka vad respondenten förespråkar att undersöka i kreditgivningsprocessen och 

hur respondenten ställer sig till den periodiserade redovisningen.  

Fråga 8-12, kassaflödesanalysen. 

Frågorna fokuserade på kassaflödesanalysens påverkan under 

kreditbedömningsprocessen. Frågorna utformades för att klargöra hur respondenten 

använder kassaflödesanalysen under kreditbedömning och vad som anses relevant. 

Frågorna avsåg att undersöka vilka specifika delar av kassaflödesanalysen som anses 

relevanta under respondentens process vid kreditbedömning och vilka nyckeltal som 

respondenten väljer att kontrollera.  Avsnittet avsåg att undersöka hur 

kassaflödesanalysen specifikt beaktas i processen vid kreditgivningen. 

Fråga 13-15, företagsstorlek. 

Frågorna avsågs undersöka hur företagets storlek påverkar processen under 

kreditbedömningen. Frågorna utformades med ett specifikt fokus på hur företagets 

storlek påverkar bedömningen utifrån kassaflödesanalysen. Frågorna avsågs mäta 

huruvida lagen påverkar det obligatoriska införande av kassaflödesanalysen i det 

material som skall presenteras offentligt. Vidare avsågs frågorna mäta om processen är 

annorlunda vid bedömningen av små och stora företagen. 

Fråga 16-17, allmänna frågor. 

Formella frågor som ansågs relevanta för studiens utformning. Frågorna berörde 

efterarbetet med uppsatsen och behandlar eventuell kontakt efter intervjun. 

Respondenterna erbjöds även möjligheten till anonymitet under uppsatsen. 
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2.5 Referensramens koppling till studien 

Referensramen är utformad efter studiens syfte och frågeställningar. I referensramen 

behandlades inledningsvis intressentteorin för att klarlägga vilka som kan klassas som 

intressenter till en upprättad kassaflödesanalys. Vidare behandlades 

kassaflödesanalysen under ett fördjupande avsnitt, då studiens syfte baserades på 

kassaflödesanalysen som beslutmaterial. För att uppfylla studiens syfte och jämföra 

kassaflödesanalysen med den periodiserade redovisningen behandlades den 

periodiserade redovisningen under ett separat avsnitt. 

Referensramen står tillsammans med studiens syfte och frågeställningar till grund för 

utformningen av intervjufrågorna. De utformade intervjufrågorna agerade som en guide 

under intervjun och bidrog till att intervjun mäter det studien avsåg att mäta. Den 

insamlade empirin från intervjuerna jämfördes med referensramen i analysen för att se 

om eventuella slutsatser kan dras. 

 

Figur 2: Figuren illustrerar studiens tillvägagångssätt (egen bearbetning). 
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3. Referensram 

I referensramen presenteras tidigare forskning som anses relevant för studien. 

Referensramen behandlar intressentteorin, svensk lagstiftningen, normgivare, 

kassaflödesanalysen, den periodiserade redovisningen och kreditgivare. 
 

3.1 Intressentteorin 

Intressentteorin skapades av Edward Freeman år 1984. Teorin beskrivs ha en 

utgångspunkt i att tillgodose intressenters behov samt förväntningar på företaget. En 

intressent i teorin definieras som enskilda individer och grupper av individer som har 

inflytande att påverka ett företags handlingar samt påverkas av dess handlingar. 

(Freeman, 2010) Den ursprungliga teorin av Edward Freeman vidareutvecklades till en 

modell som visade på att alla företag knyter relationer med olika grupper av intressenter 

som företagen kommer i kontakt med. Vidareutveckling resulterade i definitionen 

intressentgrupper och utgör i dagsläget en viktig uppdelning. (Clarkson, 1995) 

Intressenter till företaget anses utgöra en viktig del för företagen och kan grupperas 

enligt följande: företaget, kunder, leverantörer, anställda och samhället. Gemensamt för 

alla grupper av intressenter är möjligheten att påverka företaget. (Heath & Norman, 

2004) Jones & Ratnatunga (1997) anger att banker och kreditgivare anses som de 

primära intressenterna till de finansiella rapporterna. Intressenter används ofta som ett 

generellt begrepp av aktieägare, då aktieägarna även har rätt att ställa krav på företaget. 

Likväl som aktieägare kan ställa krav på styrelsen i företaget har även andra intressenter 

rätt att ställa krav på företaget. (Freeman, 1988) Enligt Freeman (2010) kan företag via 

en aktiv dialog med sina intressenter enklare och effektivare skapa förtroende mellan 

parterna. När en aktiv dialog förs med företagets intressenter är överenskommelse och 

samarbete en viktig del i relationen. Intressenter delas vanligen in i två grupperingar 

vilka är de primära intressenterna samt sekundära intressenterna (Nygaard & 

Bengtsson, 2002). 
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Figur 3 Intressentmodellen (Bruzelius & Skärvad, 1995) 

3.1.1 Primära intressenter 

Primära intressenter består vanligtvis av ägare, anställda, kreditgivare, leverantörer och 

kunder. Det gemensamma för de primära intressenterna är att de är väsentliga för 

företagets fortsatta existens (Nygaard & Bengtsson, 2002). Företagets primära 

intressenter består exempelvis av en företagsledning som styr företaget, anställda och 

fackliga organisationer. Företagets styrelse har i uppgift att försäkra att aktieägarnas 

krav tillgodoses. Styrelsen har även ett ansvar att tillfredställa andra intressenter till 

företaget (Heath & Norman, 2004). Anställda i företaget utgör en viktig del i 

organisationen, då det är de anställda som ofta upprätthåller kontakten med de externa 

intressenterna (Thomasson, 2006). De fackliga organisationerna inom företaget 

förhandlar löner samt ser till att pensionsavsättningar till de anställda utförs 

(Ammenberg, 2004).  

Ägarna är väsentliga för företaget då de finansierar verksamheten. I utbyte mot 

tillförseln av kapital förväntar sig ägarna avkastning på sin investering, avkastning i form 

av utdelning från företaget. Kreditgivare är stora och viktiga finansiärer för företaget, då 

de mot ränta lånar ut kapital till företagen. Banker och kreditinstitut använder de 

finansiella rapporterna som underlag för att besluta om de skall bevilja lån till företagen 

eller inte. Utifrån de finansiella rapporterna kan bankerna och kreditinstituten göra en 

bedömning om företaget kommer att kunna återbetala lånet. Leverantörer är också en 

primär intressent för företaget då de förser företaget med varor och tjänster. Den sista 

och viktigaste primära intressenterna enligt teorin är kunderna då dessa köper 

företagets varor och tjänster. (Thomasson, 2006) 
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3.1.2 Sekundära intressenter 

Sekundära intressenter består vanligtvis av regering, landsting, kommun, 

utbildningsinstitutioner, media, lokalbefolkning och andra samhälls- och 

intressegrupper. Gemensamt för de sekundära intressenterna är att de inte utgör en 

väsentlig betydelse för företagets fortsatta existens, även om de har möjligheten att 

påverka företaget på andra sätt (Nygaard & Bengtsson, 2002). Staten följer till exempel 

företagens utveckling då utvecklingen har betydelse för regeringens näringspolitik. Till 

staten betalar företagen skatt vilket används av staten för att finansiera olika 

samhällstjänster, som till exempel infrastruktur och välfärd. Staten betalar i sin tur ut 

bidrag och ger subventioner för att underlätta utvecklingen av samhället. (Thomasson, 

2006) Media har även en inverkan på företagen genom den potentiella 

informationsspridning de kan bidra med. Media kan ge företaget bra eller dålig 

publicitet, vilket i sin tur kan påverka de övriga intressenterna i deras beslutsfattning. 

(Yu, Duan & Cao, 2013) 

3.2 Svensk lagstiftning 

I den svenska lagstiftningen berörs årsredovisningen och kassaflödesanalysen i 

Årsredovisningslagen (ÅRL). Kassaflödesanalysen även kallad finansieringsanalys 

omfattas i kapitel 6 paragraf 5: 

 ”I finansieringsanalysen skall redovisas företagets finansiering och 

kapitalinvesteringar under räkenskapsåret.” 

Vidare behandlar i ÅRL kapitel 2 paragraf 1 vilka som skall upprätta en 

kassaflödesanalys: 

 ”I årsredovisningen för ett större företag skall det även ingå en 

finansieringsanalys.” 

De stora företagen som skall upprätta en kassaflödesanalys definieras i ÅRL kapitel 1 

paragraf 3 och skall uppfylla mer än ett av dessa villkor: 

 ”Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 50.” 

 ”Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor.” 

 ”Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.” 
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3.3 Normgivare  

Ett normgivande organ är en instans vars uppgift är att göra utfyllande tolkningar av 

lagar som bland annat ÅRL. Genom normgivningen behöver inte alla detaljer framgå av 

lagen, vilket även leder till en snabbare process i att reglera lagarna. (Drefeldt & Törning, 

2012) De viktigaste normgivarna inom området redovisning är Financial Accounting 

Standards Board (FASB), International Accounting standards Board (IASB) samt svenska 

Redovisningsrådet (RR) och Bokföringsnämnden (BFN). 

3.3.1 Sverige 

Rådet för finansiell rapportering arbetar idag för att anpassa och utveckla god 

redovisningssed. Rådet arbetar även för att informera företag och dess intressenter och 

ge dem möjlighet att påverka frågeställningar för ändringar och tolkningar som uppstått 

gällande den finansiella rapporteringen. (radetforfinansiellrapportering) 

Bokföringsnämnden (BFN) är en myndighet som ansvarar för utvecklandet av god 

redovisningssed och offentlig redovisning. Bokföringsnämnden är statens expertorgan 

avseende redovisningsfrågor och ger ut allmänna råd och informationsmaterial inom sitt 

ansvarsområde. BFN har i uppgift att meddela normer samt besvara redovisningsfrågor 

gällande småföretagare. BFN har även i uppgift att avge yttranden till domstolar 

avseende innebörden av vad god redovisningssed innebär i olika sammanhang. (BFN) 

Tolkningen av lagarna och förarbetena för att forma god redovisningssed för de icke-

noterade företagen görs av BFN. Tolkningarna görs i form av regelverken K1-K3 och är 

beroende av företagsform och företagsstorlek. (Drefeldt & Törning, 2012) 

Bokföringsnämnden ger ut en särskild serie med allmänna råd som heter 

”Bokföringsnämndens allmänna råd” och förkortas BFNAR. Normgivningen i BFN sker 

genom beslut av nämnden angående allmänna råd om tillämpningen av bokföringslagen 

och årsredovisningslagen. De allmänna råden publiceras i BFNAR och är oftast 

relaterade till någon bestämmelse i bokföringslagen eller årsredovisningslagen och 

måste läsas tillsammans med bestämmelsen för att kunna förstås korrekt. BFN ger även 

ut vägledningar där de återger innehåll i lagar och andra förteckningar, allmänna råd 

publicerade i BFNAR och andra redovisningsnormer. I vägledningarna finns även 

kommentarer till normerna som ger information om hur redovisningen skall ske i 

praktiken. Vägledningen skall utgöra en tydlig och lättbegriplig framställning av kraven 

som ställs på redovisningen inom det behandlade området. (BFN 2) 

3.4 Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen grundar sig på ”hård data” som även klassas som 

betalningsströmmar. Användandet av betalningsströmmar leder till att den 

subjektiviteten i form av uppskattningar och bedömningar som förekommer i den 
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periodiserade redovisningen undviks vid upprättandet av kassaflödesanalysen. I 

kassaflödesanalysen specificeras de likvida strömmarna i form av företagets in- och 

utbetalningar, vilket är behjälpligt för bedömning av företags förmåga att exempelvis 

amortera lån, betala räntor, och utdelningar. (Artsberg, 2005) Kassaflödesanalysen kan 

antingen utgå från penningflödet (direkt metod) eller resultaträkningen (indirekt 

metod). Båda metoderna visar samma kassaflöde, men utifrån olika utgångspunkter. 

(Holmström, 2006) 

Majoriteten redovisare skulle inte anse att kassaflödesanalysen kan ersätta den 

periodiserade redovisningen eftersom informationen från kassaflödesanalysen även kan 

hämtas ur balans- och resultaträkningen (Artsberg, 2005). Hendriksen & Breda (1992) 

beskriver kassaflödesanalysen som ett bra komplement till resultaträkningen.  

Kassaflödesanalysen beskrivs även bidra till ytterligare information som inte går att 

hämta från enbart resultaträkning och fungerar därför bra som ett komplement. 

Redovisning måste alltid göras enligt principen för en periodiserad redovisning, vilket 

leder till att en kompletterande kontantmässig redovisning i form av 

kassaflödesanalysen då innebär mycket extraarbete för företaget. (Bengtsson, 2000) 

Enligt Hudson, Mazvidza & Tawanda (2013) är kassaflödesanalysen en del av de 

finansiella rapporterna som ett företag måste presentera enligt IAS 1 och är användbar 

enligt följande: 

- Kassaflödesanalysen skapar en möjlighet för intressenter att bedöma likviditet 

och solvens i företaget. 

- Jämförbarheten av företagens resultat ökar eftersom samma 

redovisningsmetoder används av samtliga företag och dess enheter vid 

upprättandet av en kassaflödesanalys. 

- De tidigare upprättade kassaflödesanalyserna kan användas för att förutspå 

storleken på framtida kassaflöden. 

Kassaflödesanalysen delas upp i tre ”modeller” i både RR 7 och IAS 7. De olika 

modellerna av kassaflödesanalysen innefattar den löpande verksamheten, 

investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. Informationen som ställs ut 

från kassaflöden i den löpande verksamheten hjälper intressenterna att bedöma 

företagets förmåga att generera likvida medel internt inom företaget. Informationen från 

investeringsverksamheten visar bolagets intressenter vilka resurser som tillförts för att i 

framtiden generera intäkter och kassaflöden. Kassaflödesinformationen i 

finansieringsverksamheten hjälper intressenterna att bedöma omfattningen av 

kreditgivarnas anspråk på de framtida kassaflödena. (Artsberg, 2005) 

Kassaflödesanalysens syfte är att avgöra orsakerna till förändringen av de likvida 

medlen avseende de tre aspekterna löpande verksamheten, investeringsverksamheten 

samt finansieringsverksamheten. Informationen kan vara ytterst värdefull då det där 

exempelvis kan utläsas om de pengar som skapats genom den lönsamma verksamheten 
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införskaffats genom antingen lån eller via försäljning av tillgångar. (Bengtsson, 2000) 

3.4.1  Den löpande verksamheten 

Med den löpande verksamheten i kassaflödesanalysen avses företagets huvudsakliga 

intäktsgenererande verksamhet, den verksamhet som företaget är involverad i varje dag. 

Det finns enligt Drefeldt & Törning (2012) exempel i regelverket K3 på in- och 

utbetalningar rörande den löpande verksamheten, vilka är: 

 ”Inbetalningar som avser sålda varor och utförda tjänster.” 

 ”Inbetalningar som avser royalties, arvoden, provisioner och övriga intäkter.” 

 ”Utbetalningar till leverantörer för varor och tjänster.” 

 ”Utbetalningar som avser löner och andra personalutgifter.” 

 ”Utbetalningar och återbetalningar som avser inkomstskatter som inte särskilt 

kan identifieras som hänförliga till investerings- eller 

finansieringsverksamheten.” 

 ”In- och utbetalningar som avser investeringar, lån och andra kontrakt som 

innehas för handel som kan jämföras med lagerposter som förväntats i avsikt att 

säljas vidare.” 

 ”Inbetalningar som avser medlemsavgifter, gåvor och bidrag.” 

Den löpande verksamheten innefattar händelser och transaktioner som har en påverkan 

på företagets resultat. (Drefeldt & Törning, 2012) Affärshändelser som inte påverkar 

företagets likvida medel analyseras i den löpande verksamheten med utgångspunkten 

att de kommer till att påverka omsättningstillgångarna. Med anledning till detta måste 

justering av resultaträkningen med förändringar i omsättningstillgångar ske. 

(Bengtsson, 2000) 

3.4.2  Investeringsverksamheten 

För bolagets fortlevnad och utveckling behövs investeringar i anläggningstillgångar i 

form av nya maskiner och dotterbolag, vilket benämns i investeringsverksamheten i 

kassaflödesanalysen. (Drefeldt & Törning, 2012) Investeringsverksamheten avser 

företagets anläggningstillgångar, vilka kan förekomma i form av materiella, icke-

materiella samt finansiella anläggningstillgångar. I investeringsverksamheten kan det på 

debetsidan förutom investeringar även förekomma uppskrivningar från bokföringen 

samt uppskrivningar av realisationsvinster. Dessa poster är endast bokföringsåtgärder 

och har inget med penningflödet att göra. På kreditsidan i investeringsverksamheten kan 

däremot försäljning, avskrivningar, nedskrivningar och realisationsförluster förekomma. 

Resterande poster är endast bokföringsåtgärder. Utflödet av pengar kan därför i 

investeringsverksamheten uppkomma vid investeringar samt vid försäljningar av dessa. 

Redovisningen av penningflödet sker därför som ett netto mellan inköpen och 

försäljningarna. (Bengtsson, 2000) 
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Investeringsverksamheten 

(debet) (kredit) 

Ingående balans Avskrivningar 

Uppskrivningar Nedskrivningar 

Investeringar Försäljning 

Realisationsvinster Realisationsförlust 

  Utgående balans 

   

Figur 4: Investeringsverksamheten från Bengtsson (2000) s.73 

3.4.3  Finansieringsverksamheten 

Företag finansieras oftast till stor del av den löpande verksamheten, även om de ibland 

är i behov av tillskott av likvida medel. Tillskottet finansieras då främst av banker och 

andra kreditinstitut samt företagets ägare och redovisas i kassaflödets 

finansieringsverksamhet. (Drefeldt & Törning, 2012) I finansieringsverksamheten 

förekommer två slag av finansieringar och består av den finansiering som sker genom 

långfristiga lån samt den finansiering som sker över det egna kapitalet. (Bengtsson, 

2000) 

I finansieringsverksamheten avseende långfristiga lån förekommer oftast amorteringar 

och upptagande av nya lån. På debetsidan bokförs amorteringarna och de nyupptagna 

lånen bokförs på kreditsidan. Transaktionerna i denna del påverkar företagets 

kassaflöde. I vissa situationer förekommer det att lånen skrivs ned eller upp, exempel på 

detta är lån som tas i utländsk valuta där kurserna kan förändras ganska kraftigt. 

(Bengtsson, 2000) 

finansieringsverksamheten - långfristiga lån 

(debet) (kredit) 

Amorteringar Ingående balans 

Nedskrivningar Nya lån 

Utgående balans Uppskrivningar 

   

Figur 5: Finansieringsverksamheten - långfristiga lån från Bengtsson (2000) s.73 

Avseende eget kapital i finansieringsverksamheten påverkas kontots debetsida av årets 

förlust, utdelningar (uttag) och nedskrivningar. Kreditsidan påverkas däremot av årets 

vinst, nyemissioner (insättningar) samt uppskrivningar. I finansieringsverksamheten 

avseende eget kapital är det endast utdelningar och insättningar som påverkar 

penningflödet. (Bengtsson, 2000) 
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finansieringsverksamheten - eget kapital 

(debet) (kredit) 

Årets förlust Ingående balans 

Utdelning Årets vinst 

Nedskrivning Nyemission 

Utgående balans Uppskrivning 

   

Figur 6: finansieringsverksamheten – eget kapital från Bengtsson (2000) s.73  

3.4.4  Intressenter till kassaflödesanalysen 

Kassaflödesanalysen underlättar enligt Jones & Ratnatunga (1997) de beslutsfattande 

behoven hos en stor del interna samt externa intressenter. Kassaflödesanalysen har 

betydligt större inverkan på beslut om resurstilldelning när det gäller större företag än 

mindre företag. De större företagen har till viss del en större andel externa intressenter 

som har potentiella befogenheter att påverka fördelningen av bolagets resurser. De 

större företagen anses även vara mer benägna att vara mottagliga för bedömningar och 

utvärderingar av företagets resultat från externa intressenter, eftersom boksluten har 

större ekonomiska konsekvenser för de större företagen. Detta anses vara en av 

anledningarna till att stora företag är mer benägna att bli berörda av den interna 

övervakningen och kontrollen av de finansiella prestationsfaktorerna. Större företag 

rankar högre chefer, banker, investerare och anställda som de främsta användarna av 

kassaflödesanalysen. (Jones & Ratnatunga, 1997)  

Intresset för kassaflödesanalysen har en bredare bas hos banker och andra kreditgivare 

än hos andra intressenter. Företag lägger stort fokus i rapporteringen mot banker, andra 

kreditgivare, investerare, förvaltare eller moderbolag. Banker och kreditgivare anses 

som de primära intressentgrupperna av de finansiella rapporterna. De primära 

intressentgrupperna förlitar sig mer på företagens finansiella rapporter än de andra 

intressentgrupperna. (Jones & Ratnatunga, 1997) Kassaflödesanalysen ska enligt 

Hendriksen & van Breda (1991) även fungera som ett hjälpmedel för investerare och 

långivare i deras bedömning av vilken risk de åtar sig vid investering i företaget.  

3.4.5  Direkt metod 

Den direkta metoden innebär enligt BFNAR 2012:1 punkt 7.10 att viktigare typer av in- 

och utbetalningar anges i brutto och särredovisas. Den direkta metoden är den metod 

som företagen uppmuntras använda i redovisningen av kassaflöden från den löpande 

verksamheten. Metoden visar information som kan vara till nytta för bedömningen av 

företagets framtida kassaflöden. Informationen till kassaflödesanalysen och dess 

uppgifter om viktiga in- och utbetalningar kan hämtas direkt från företagets 

räkenskaper. Alternativt kan informationen hämtas genom att företagets försäljning, 

kostnader för sålda varor och tjänster justeras med periodens förändring av varulager, 

kundfordringar, leverantörsskulder och andra rörelsetillgångar och skulder. De 
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behandlade posterna i rapporten över det totala resultatet justeras för: 

- periodens förändring av varulager, kundfordringar och leverantörsskulder samt 

andra rörelsetillgångar och skulder 

- andra icke kassaflödespåverkande poster, och 

- poster vars påverkan på kassaflödena hänförs till investerings- eller 

finansieringsverksamheten.  

Den direkta metoden leder enligt Bradbury (2011) till mer detaljerade prognoser av 

företagets framtida resultat och anses ha ett starkare samband med aktiekurserna. I en 

studie bestående av 541 tillfrågade företag svarade hela 63 procent att de ”godkände” 

eller ”instämde helt” att informationen enligt den direkta metoden förbättrade de 

finansiella prognoserna. Av de tillfrågade företagen ansåg 94 procent att informationen 

angående inbetalningar från kunder var den viktigaste informationen som redovisades i 

en rörelses kassaflödesanalys, information som enbart finns i den direkta metoden. 

(Clacher, Duboisée de Ricquebourg & Hodgson, 2013) Enligt Adolphson (1998) 

förespråkas den direkta metoden i ett kreditbedömningsperspektiv. 

Enligt Drefeldt & Törning (2012) tillämpas den direkta metoden idag ytterst sällan, då 

metoden kräver ett redovisningssystem som kan spåra in- och utbetalningar eller göra 

motsvarande justeringar som görs enligt den indirekta metoden innan siffrorna 

presenteras i kassaflödesanalysen. (Drefeldt & Törning, 2012)  

Den löpande verksamheten (direkt metod)  

Inbetalningar från kunder (+) 

Utbetalningar till leverantörer och anställda (-) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  

före betalda räntor och inkomstskatter Summa 

Erhållen ränta (+) 

Erlagd ränta (-) 

Betald inkomstskatt (-) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten Summa 

 

Figur 7: Den löpande verksamheten, direkt metod (egen bearbetning utifrån exempel över 

kassaflödesanalys direkt metod från FAR) 

3.4.6  Indirekt metod 

Den indirekta metoden innebär enligt BFNAR 2012:1 punkt 7.8 att resultatet justeras för 

de transaktioner som inte medfört några in- eller utbetalningar samt inte behandlat 

några upplupna eller förutbetalda poster som avser tidigare eller senare perioder. Även 

för de transaktioner där det förekommer eventuella intäkter och kostnader som hänförs 
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till kassaflödena för investerings- eller finansieringsverksamheten skall resultatet 

justeras. 

Vid användningen av den indirekta metoden beräknas och redovisas nettot av in- och 

utbetalningar i den löpande verksamheten genom att resultatet justeras för: 

- Poster som ej är kassaflödespåverkande och övriga poster vars kassaflödeseffekt 

är hänförda till investerings- eller finansieringsverksamheten. 

- Periodens förändringar av varulager, kundfordringarna och leverantörsskulder 

samt förändringar av andra rörelsefordringar och rörelseskulder. 

Användningen av den indirekta metoden gör det lättare att ha uppsikt över 

inbetalningar och utbetalningar. Eftersom prestanda och resultat är i fokus i 

dubbelbokföringen är det naturligt att avvika från resultatet när kassaflödesanalysen 

förbereds. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödesanalysen som intäkter (till 

exempel uppskrivningar av anläggningstillgångar) och icke-kontanta kostnader (till 

exempel avskrivningar) måste göras innan nettokassaflödet från rörelsen kan 

rapporteras enligt den indirekta metoden. Därefter kan inbetalnings- (till exempel lån) 

och utbetalningsflöden (till exempel amorteringar) som inte hör till resultaträkningen 

läggas till i beräkningarna för kassaflödesanalysen som sedan avslutas med 

nettoförändringen av likvida medel. Den indirekta metoden är därför den naturliga 

metoden som uppkommer när avvikelse från den kommersiella periodiserade 

redovisningsmodellen sker. (Monsen, 2001)  

Den löpande verksamheten (indirekt metod)  

  

Resultat efter finansiella poster (+/-) 

Reavinst / Reaförlust (netto) (+/-) 

Avskrivningar (+) 

Avsättningar (+) 

Orealiserade valutakursvinster / förluster (+/-) 

Skatt (-) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   

före förändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel) Summa 

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital   

(exkl. likvida medel)  

Ökning / minskning av varulager (-/+) 

Ökning / minskning av kortfristiga fordringar (-/+) 

Ökning / minskning av kortfristiga skulder (+/-) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten Summa 

 

Figur 8: Den löpande verksamheten, indirekt metod (egen bearbetning utifrån exempel över 

kassaflödesanalys indirekt metod från FAR) 
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3.5 Periodiserad redovisning 

I den periodiserade redovisningen bokförs de upplupna in- och utbetalningarna direkt 

till skillnad från kontantprincipen där mottagna betalningar inte bokförs förrän de 

mottagits. Den periodiserade redovisningen avser att bokföra allt som medför in- och 

utbetalningar, inkluderat de sannolika framtida in- och utbetalningarna. (Laughlin, 

2012) 

Den periodiserade redovisningen är kärnan i de flesta bokföringssystemen. Den 

grundläggande förutsättningen för den periodiserade redovisningen är att den ger mer 

aktuella och relevanta resultatmått än kassaflöden genom en bättre matchning av 

intäkterna och kostnaderna. Resultatmåttet anses gentemot de löpande kassaflödena 

minska osäkerheten om de framtida inkomsterna och förenkla för investerare vid 

bedömningen av de fasta värdena och rörelseprestanda. I detta scenario minskar den 

periodiserade redovisning osäkerheten om framtida inkomster vilket leder till att 

investerarnas förväntningar om framtida resultat bli mer exakta och konsekventa. 

(Kang, 2005) 

Det speciella med den periodiserade redovisningen är att bokföringen och kvitton för 

kontantregleringen går utöver en enkel debitering. Exempelvis när det gäller kontanter 

klassificeras de om och krediteras sedan antingen som en inkomst eller skuld. Samma 

princip gäller kontanter och upplupna betalningar som omklassificeras till kontanter och 

debiteras som antingen en kostnad eller tillgång. Omklassificeringen i redovisningen 

(kontanta eller periodiserade) av intäkter, skulder och tillgångar ger otvivelaktigt extra 

information, men denna information är dock ifrågasättande gällande definitionsfrågor, 

bedömningar och osäkerhet. Det finns en klassisk redovisningsproblematik med 

omklassificeringen i den periodiserade redovisningen, vilket är beslutet när betalningar 

kan kallas tillgångar eller när de anses som kostnader. Problematiken är grunden för alla 

typer av finansiella skandaler och är en av anledningarna till att enorm energi lagts på 

att definiera tillgångar, kostnader, inkomster och skulder. (Laughlin, 2012) Det är oklart 

om omfattningen av den periodiserade redovisningen anses förbättra analytikers 

förmåga att förutsäga bolags framtida resultat (Kang, 2005). 

3.6 Kreditgivare 

Banker kan utifrån företagsform delas in i tre grupper. De tre grupperingarna består av 

bankaktiebolag (affärsbanker), sparbanker och medlemsbanker. I dagsläget är alla större 

svenska banker klassade som bankaktiebolag. I Sverige finns det även ett sjuttiotal 

fristående sparbanker och endast ett fåtal medlemsbanker som bedrivs som ekonomiska 

föreningar. Bankerna anskaffar medel för utlåning främst genom inlåningar från hushåll, 

företag, kommuner, landsting med mera. Medlen för utlåning anskaffas genom egna 

ränte- och provisionsinkomster, vinster på finansiella transaktioner samt genom 

emittering av så kallade bankcertifikat (ett löpande skuldebrev ställt till innehavaren 
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med kort löptid). Lagar reglerar noggrant bankernas verksamhet som exempelvis Lagen 

om bank- och finansieringsrörelse(SFS, 2004: 297), Sparbankslagen (SFS, 1987:619) och 

lagen om medlemsbanker med flera(SFS, 1995:1570). Bankerna övervakas av dels 

Riksbanken och finansinspektionen. (Lennander, 2006)  

Förutom banker tjänstgör även finansbolag som långivare, skillnaden dem emellan är att 

finansbolagen anses ha större benägenhet att låna ut till mer riskfyllda låntagare. 

Historiskt har finansbolagen fått rykte om sig att de har en hög låneränta till låntagare 

samt att de förlitar sig på relativt aggressiva återbetalningsåtgärder jämfört med vanliga 

banker. Finansbolagen använder olika tekniker i kontrolleringen av riskerna som anses 

bättre lämpade för de högre riskklasserna för låntagarna jämfört med de vanliga 

bankernas tekniker. (Carley, Post & Sharpe, 1998) 

3.6.1 Kreditbedömning 

Kreditgivarens bedömning av bolagens återbetalningsförmåga består av att granska den 

information som företaget presenterar till banken. Bedömning av bolagens 

återbetalningsförmåga benämns även som propå och utgör en viktig del i 

bedömningsprocessen. (Broomé, Elmér & Nylén, 1998) 

Enligt Lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar (SFS, 2006:1371), 2 Kapitel 3 § 

framgår det att: 

- ”För kreditrisker krävs ett kapital som motsvarar minst åtta procent av institutets 

riskvägda exponeringsbelopp.” 

En bedömning av bolagens återbetalningsförmåga börjar vanligtvis med att företagen 

presenterar information till banken om den planerade investeringen samt vad de lånade 

pengarna skall användas till. Bolagen skall även överlämna information om den 

potentiella marknaden som bolagen skall träda in på. Utifrån den överlämnade 

informationen om bolagens ekonomiska situation skall kreditgivaren göra en bedömning 

av bolagens återbetalningsförmåga. (Broomé et al., 1998) 

Informationsinsamling och undersökningar är enligt Best & Zhang (1993) kostsamma 

för bankerna. Kostnaden leder till att bankerna endast gör ytterligare granskningar vid 

lån om de förväntade fördelarna överstiger de förväntade kostnaderna. 

3.6.2 Nyckeltal 

Genom att kombinera olika ekonomiska rapporter kan ny information skapas för 

bolagens intressenter. Den typ av nyskapande information som sammanslagningen av de 

ekonomiska rapporterna bidrar till kallas för nyckeltal. Befintlig information från de 

ekonomiska rapporterna kan även utgöra nyckeltal om informationen är betydelsefull. 

(Carlson, 2004) 
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Nyckeltalen används för att utöka möjligheten att jämföra olika företag i olika 

situationer. Definitionen av vad som kan anses som ett nyckeltal varierar efter vad 

nyckeltalet avser att mäta. Exempelvis kan nyckeltal användas för att jämföra ett företag 

som är dubbelt så stort som ett annat bolag genom att beräkna vinsten per investerad 

krona. Nyckeltal kan upprättas och avläsas utifrån olika syften och perspektiv. Utifrån de 

olika perspektiven kan nyckeltalen avläsas av olika intressenter till bolaget med olika 

syften. Exempelvis kan nyckeltal användas för företagets eget syfte, för att bevaka samt 

jämföra företagets konkurrenter och för att analysera externa intressenter. (Carlson, 

2004) 

Enligt Bengtsson (2000) tar stora företag oftast fram nyckeltalen själva som sedan 

presenteras i deras finansiella rapportering, till skillnad från de mindre företagen som 

oftast inte tar fram sina egna nyckeltal. Det finns därför ett behov av att kunna 

konstruera dessa nyckeltal i kassaflödesanalysen för att senare kunna göra bedömningar 

med hjälp av dessa. 

De nyckeltal som är framstående i kassaflödesanalysen är självfinansieringsgrad och 

utdelningstäckning. Självfinansieringsgraden utgörs av kassaflödet före investeringar 

dividerat med summan av nettoinvesteringarna. Utdelningstäckning utgör kassaflödet 

efter investeringar dividerat med lämnad utdelning. Nyckeltalet utdelningstäckning visar 

sambandet mellan nettokassaflödet och utdelningen. (Adolphson, 1998) 
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4. Empiri 

I empirikapitlet presenteras resultatet från de utförda personliga intervjuerna. Kapitlet har 

fördelats efter de enskilda respondenterna och utgörs av respondent A-F. 
 

4.1  Respondent A 

Respondent A utgörs av Per Abrahamsson från Almi Företagspartner i Eskilstuna. Per 

Abrahamsson började arbeta på bank med inriktning mot företag 1989 och arbetar från 

1997 som finansieringsrådgivare på Almi Företagspartner.  

4.1.1  Kreditbedömningsprocessen 

Respondent A anser att Almi företagspartner skiljer sig från andra banker beträffande 

kreditbedömningsprocessen. Almi har större fokus på affärsidén och personen bakom 

affärsidén. I mindre företag anser respondenten att personen bakom idén är det 

viktigaste, eftersom affärsidé kan var bra medan personen bakom idén inte är kapabel 

att genomdriva och fullfölja idén.  Almi utgår därmed till stor del efter att det är rätt 

person som kommer med en affärsidé för att kunna fullfölja denna affärsidé och inte 

misslyckas.  

Kreditbedömningsprocessen för etablerade företaget skiljer sig åt och respondenten 

anger att Almi då utgår från historiken samt företagets framtidsutsikter och 

bedömningar av marknaden. En bedömning görs av den bransch som företaget är 

verksamt i och eventuell konkurrens kontrolleras både nationellt och internationellt. En 

annan viktig aspekt i kreditbedömningsprocessen är att kontrollera företagens 

kundrelationer. Respondent A anger att de även kontrollerar vilka kunder företagen 

arbetar med för nuvarande, hur länge de har arbetat med dem och om de söker nya 

kunder. ”Har Ni dem kunder Ni förtjänar, eller har Ni förtjänat dem?”(Personlig 

kommunikation, 29 april, 2014) 

Respondent A beskriver en budget som en kvalificerad gissning där Almi kontrollerar 

företagets historik. Vidare menar respondenten att de kontrollerar trovärdigheten i den 

presenterade budgeten genom att utgå efter hur de etablerade företagen har lyckats 

tidigare.” Har företaget sagt att de skall leverera A men levererar B istället år ut och år in, 

och sedan kommer och säger att de fått en stor order att leverera A och behöver ett lån så 

kan det vara mindre trovärdigt. Dessa aspekter anses viktiga, sen finns även aspekter i 

vilken rådgivare man jobbar med.”(Personlig kommunikation, 29 april, 2014) I mindre 

nyetablerade företag anser respondenten att det är viktigt att kontrollera att alla siffror 

och teorier anses trovärdiga och rimliga. 
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4.1.2  Kassaflödesanalysen 

Respondent A anger att Almi själva upprättar en kassaflödesanalys enligt en modell som 

baseras på den löpande verksamheten enligt den direkta metoden. Enligt respondenten 

förespråkas den direkta metoden eftersom den visar hur verkligheten framställs och hur 

företag kommer att utvecklas i framtiden. Den kassaflödesanalys som respondenten 

upprättar själv beskrivs som inte allt för avancerat och utgörs av ingående och utgående 

kassa med vissa justeringar. Enligt respondenten handlar det om att bedöma rimligheten 

i kassaflödesanalysen. Vidare anger respondenten att det är ovanligt att Almi erhåller en 

kassaflödesanalys direkt från klienten, utan de fördrar att upprätta kassaflödesanalysen 

själva. 

Respondent A anser att kassaflödesanalysen är att föredra framför den periodiserade 

redovisningen, då kassaflödesanalysen ger en mer rättvisande bild. Respondenten 

förklarar att det för finansiären är viktigare att se det faktiska flödet av pengar, vilket den 

periodiserade redovisningen inte bidrar med. Vidare menar även respondenten på att 

den periodiserade redovisningen tenderar att skapa osäkerhet. Respondenten upplever 

inte osäkerheten som ett problem, utan respondenten anser att det är viktig att föra en 

dialog med kunden om det finns osäkerheter, att fråga om eventuella tveksamheter och 

även kontrollera med eventuell revisor. Respondenten om den periodiserade 

redovisningen: ”Vilket är svårt men är en del av spelet, därför måste man vara observant, 

då det kan vara lätt att missa om man inte är med.”(Personlig kommunikation, 29 april, 

2014) 

Respondent A förespråkar inte några specifika nyckeltal i kassaflödesanalysen utan 

förklarar vikten av att bedöma att det är rimligt. Respondenten anger att de ofta jämför 

kassaflödesanalysen med likviditetsbudgeten och kollar om det blir pengar kvar. Vidare 

menar respondenten på att likviditetsbudgeten anses utgöra en lika viktig del som 

kassaflödesanalysen, men respondenten förespråkar kassaflödesanalysen eftersom den 

anses enklare.  

4.1.3 Företagsstorlek 

Respondent A är tveksam till ett obligatoriskt införande av kassaflödesanalysen i det 

material som skall presenteras offentligt. Respondentens resonemang motiveras med att 

respondenten poängterar att införandet bidrar till ytterligare ett moment som kostar 

pengar för företagen. Vidare menar respondenten att de mindre företagen i dagsläget 

inte behöver anlita en revisor enligt lagen och därmed till stor sannolikhet saknar 

kunskap inom ämnet. Respondenten menar på att de mindre företagen kommer bli 

tvungna att gå till en extern part för att få hjälp med upprättande av 

kassaflödesanalysen. Enligt respondenten är det en fråga om det är ett rimligt pris för ett 

mindre företag att upprätta en kassaflödesanalys, då mindre företag med ett fåtal 

anställda kanske inte ser så stort värde i upprättandet.  
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Respondenten poängterar att kassaflödesanalysen inte enbart är avsedd för kreditgivare 

utan att företagen själva även kan dra nytta av en upprättad kassaflödesanalys. Enligt 

respondenten kan kassaflödesanalysen ge signaler på att den ekonomiska situationen i 

företaget. Det kan enligt respondenten exempelvis vara bra att veta om det kommer bli 

underskott i kassan under en period, då det kan finnas behov för tillfällig finansiering. 

”Indirekt kan man säga att det fungerar som en försäkring där man får en viss trygghet i 

att se till hur verksamheten ser ut och att det i så fall bör peka åt ett visst håll.”(Personlig 

kommunikation, 29 April 2014) 

Respondenten anger att större företag eventuellt skulle kunna klara sig utan en 

kassaflödesanalys beroende på hur stort företaget är samt andra bakomliggande 

faktorer. Exempelvis har likvida verksamheter som placerar överskottkapital på bättre 

konton ingen större användningen av en upprättad kassaflödesanalys. Om företaget 

ligger på marginalen kan det vara tuffare att klara sig utan en upprättad 

kassaflödesanalys. 
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Tabell 2: Sammanställning av samtliga respondenters svar. Nedan redogörs kortfattat vad 
respondenterna har svarat i respektive underrubrik (egen bearbetning). 
 Kreditbedömningsprocessen Kassaflödesanalysen Företagsstorleken 

Respondent 

A 

Har större fokus på affärsidén och 

personen bakom. För större etablerade 

bolag utgår Almi även från historiken, 

framtidsutsikter och 

marknadsbedömningar. De 

kontrollerar även kundrelationerna. 

Upprättar oftast själva 

kassaflödesanalysen. 

Kassaflödesanalysen anses 

förklara det faktiska flödet av 

pengar. Bedömer rimligheten 

i analysen och utgår ej från 

specifika nyckeltal. 

Obligatoriskt införande av 

kassaflödesanalysen anses 

kostsamt för mindre företag. 

Större företag anses kunna 

klara sig utan 

kassaflödesanalysen beroende 

av bakomliggande faktorer. 

Respondent 

B 

Kontrollerar personen bakom 

företaget och affärsidén. Banken gör 

sedan en marknadsanalys. 

Tillförlitlighetsbedömningar görs på 

budgetarna som jämförs med det 

historiska materialet.  

Kassaflödesanalysen används 

för det framåtriktade 

materialet och är ett 

hjälpmedel till att förutspå 

den framtida 

återbetalningsförmågan. Går 

även att utläsa var pengarna 

har genererats. 

Lagkrav på egenupprättad 

kassaflödesanalys anses 

effektivisera processen. 

Kassaflödesanalysen anses 

inte lönsam för mindre 

företag. Större företag anses 

inte kunna klara sig utan 

kassaflödesanalysen. 

Respondent 

C 

Består av en sifferdel med historiskt 

och framåtriktat material. Historiska 

materialet kvalitetsgranskas och ingår 

i en ratingmodell för att jämföra 

nyckeltal etcetera med jämförbara 

företag. Förtroende för kunden anses 

även viktigt i bedömningen.  

Upprättar oftast egna 

kassaflödesanalyser. Vid 

tvivelaktigheter kontaktas till 

exempel revisorn. 

Kassaflödesanalysen och den 

periodiserade redovisningen 

anses hänga samman. 

Kassaflödesanalysen 

förespråkas då den visar det 

framtida penningflödet.  

Ser inget negativ med lagkrav 

på egenupprättade 

kassaflödesanalyser förutom 

att det medför en extra kostnad 

för de mindre företag. Större 

företag anses även mer 

beroende av 

kassaflödesanalysen. 

Respondent 

D 

Processen skiljer sig beroende på 

vilken fas företaget är i. De vill i 

första hand veta vad finansieringen 

skall användas till och tag del av mål 

och visioner. De kontrollerar 

affärsidén, bokslutet samt 

kassaflödesanalysen. Bedömer 

tillväxtsmöjligheter och hur de står sig 

mot konkurrenter.  

Upprättar gärna egna 

kassaflödesanalyser för att 

reducera tvivelaktigheter. Ger 

en helhetsbild över företagets 

kassaflöden. 

Kassaflödesanalysen bedöms 

i sin helhet. Vidare anses den 

som ett bra komplement till 

den periodiserade 

redovisningen, då det går att 

utläsa vart kassaflödet 

genereras.  

Anser att  ett obligatoriskt 

införande av 

kassaflödesanalysen skulle ha 

positiv inverkan i det 

presenterade materialet. Vidare 

anses att större företag ej 

skulle klara sig utan en 

kassaflödesanalys. 

Respondent 

E 

Första steget består av en 

informationsinsamling samt att 

införskaffa kännedom om den 

potentiella kunden (know your 

customer). De har sedan en 

genomgång av kundens affärsidé, 

historiska siffror, prognoser, budgetar 

och kassaflödesanalyser. 

Kontrollerar kassaflödets 

utveckling och anser att det 

är viktigt för att se 

återbetalningsförmågan. 

Kassaflödesanalysen anses 

som ett bra verktyg då den 

delar upp rörelseposter, eget 

kapital, investeringar med 

mera på ett överskådligt sätt 

och det går att utläsa var 

kassaflödet kommer från.  

Ett obligatoriskt införande av 

kassaflödesanalysen anses inte 

utgöra någon stor skillnad. De 

efterfrågar redan idag 

kassaflödesanalysen eller 

upprättar den själva. De större 

företagen anses inte klara sig 

utan kassaflödesanalysen. 

Respondent 

F 

Processen består av att bedöma om 

kunden är kapabel att genomföra 

affärsidén, sedan kontrolleras kundens 

återbetalningsförmåga. Det finansiella 

underlaget vid bedömningen består av 

resultat- och likviditetsprognoser, 

bokslut samt periodrapporter.  

Upprättar oftast själva 

kassaflödesanalysen. Anser 

att kassaflödesanalysen 

hänger ihop med den 

periodiserade redovisningen. 

En samlad bedömning görs 

av kassaflödesanalysen. 

Ett obligatoriskt införande av 

kassaflödesanalysen anses inte 

som en förbättring för 

finansiärerna. Anser även att 

större företag inte skulle klara 

sig utan en kassaflödesanalys. 
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4.2  Respondent B 

Respondent B började arbeta på bank år 2003 och arbetar från 2010 med inriktning mot 

företagsfinansiering.   

4.2.1  Kreditbedömningsprocessen 

Respondent B anger att kreditbedömningsprocessen inleds med att företaget kommer 

till banken med en propå. I den presenterade propån tar banken hänsyn till presenterat 

material i form av historiska data som bland annat innefattar företagets årsredovisning. 

Vidare menar respondenten att banken utifrån företagets presenterade budget och 

kassaflödesanalys även själva upprättar framåtriktade analyser.”Först och främst kollar vi 

på det historiska materialet i form av balans och resultaträkningen. Sedan kollar vi på de 

framtida beräknade prognoserna och gör en bedömning över hur företagens framtida 

marknader kommer att se ut.” (Personlig kommunikation, 5 maj, 2014) 

Respondent B anger att de kontrollerar personen bakom företaget och företagets 

affärsidé. Respondenten menar på att banken kontrollerar att personen brinner för 

verksamheten och har kunskap inom området.  Vidare menar respondenten att banken 

gör en analys av den marknad företaget agerar på, trots att respondenten inte anser att 

analysen har speciellt stor påverkan på kreditbeslutet. ”Affärsidén och styrningen av 

företaget utgör också en viktig del vid bedömningen av företagen. Ett företag med en bra 

affärsidé och framtidsvision med bra nyckelpersoner som brinner för det de gör tenderar 

att bli framgångsrikare än andra företag.” (Personlig kommunikation, 5 maj, 2014) 

Respondent B anser inte att det är problematiskt att det går att påverka den 

periodiserade redovisningen. Däremot förespråkar respondenten att företagen lämnar 

en upplysning om något skulle kunna vara missvisande, eller om antaganden utförts. 

Respondenten menar även på att i de fall kunderna överlämnar felaktig eller 

missvisande information bidrar det till att banken vid ett senare skede kommer att göra 

en hårdare granskning av företaget.   

Respondent B anser att tillförlitligheten i företagets budgetar är viktig även om en egen 

bedömning behöver göras. Respondenten anger att banken jämför företags budget med 

det historiska materialet. I jämförelsen anser respondenten att banken vill se att 

företagets utveckling går åt rätt håll, för att undvika kreditförluster.  Respondenten anger 

även att företagens budgetar bedöms utifrån om prognosen kan anses som trovärdig. 

Prognosernas trovärdighet anses enligt respondenten vara hög om informationen bakom 

siffrorna är tydligt förklarade och skapar förståelse för uppkomsten av siffrorna. ”Om 

budgeten avviker från tidigare trender och historik bör denna information vara väl 

motiverad för att det skall vara trovärdigt.” (Personlig kommunikation, 5 maj, 2014) 
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4.2.2  Kassaflödesanalysen 

Respondent B anger att kassaflödesanalysen främsta användningsområde är i det 

framåtriktade materialet. Respondenten anser att de framåtriktade analyserna är det 

viktigaste ur bankens perspektiv eftersom analyserna ger en uppfattning om kundens 

framtida återbetalningsförmåga. I analyserna kan banken utläsa hur företagens framtida 

kassaflöden kommer att se ut samt utifrån det bedöma om företaget kommer kunna 

betala räntor och amorteringar på lånet. Respondenten anger även att kunderna sällan 

kommer med en egen kassaflödesanalys och att de främst upprättar kassaflödesanalysen 

själva enligt den modell som banken följer. 

Respondent B anger att kassaflödesanalysen inte går att påverka i samma utsträckning 

som den periodiserade redovisningen. Kassaflödesanalysen berättar även mer om det 

ekonomiska läget i företaget och anses som ett av de viktigaste beslutsunderlagen för 

banken i kreditbedömningsprocessen. ”Kassaflödesanalysen beskriver hur penningflödet 

ser ut idag, jämfört med balans och resultaträkningen som berättar hur det sett ut 

historiskt.” (Personlig kommunikation, 5 maj, 2014) Respondenten anger även att de 

använder sig av en metod som inte är jättedetaljerad ner på kontonivå, utan en metod 

där siffrorna är ganska generella och sammanslagna. Respondenten motiverar 

resonemanget genom att poängtera att banken vid bedömningen främst bara 

kontrollerar den ekonomiska situationen i stora drag.  Vidare menar respondenten att 

detta beror på att de har en bra kontakt med sina kunder och får detaljerad information 

utifrån det. 

Respondent B anger att de främsta fördelarna med kassaflödesanalysen anses vara att 

den förser banken med den information som krävs för att se företagens framtida 

penningflöden. Enligt respondenten anses det även enkelt att utläsa var informationen 

har genererats i kassaflödesanalysen. Respondenten anger att det inte finns några 

specifika nyckeltal som banken kontrollerar i kassaflödesanalysen. De kontrollerar 

främst hur kassaflödet ser ut idag och hur det kommer att utvecklas över framtiden. 

”Några speciella nyckeltal har vi väl inte för kassaflödesanalysen, där kollar vi mest hur 

kassaflödet ser ut och bedömer hur det kan kommer att se ut framöver.” (Personlig 

kommunikation, 5 maj, 2014) 

4.2.3  Företagsstorlek 

Respondent B anser att egenupprättande kassaflödesanalysen via lagkrav skulle 

effektivisera och underlätta kreditbedömningsprocessen. Vidare menar respondenten 

att det inte skulle vara genomförbart för de mindre företagen, då det skulle skapa en 

kostnad för något som kanske inte medför någon lönsamhet. Respondenten menar på att 

ett mindre företag som frivilligt upprättar en kassaflödesanalys inte påverkar 

förutsättningarna för beviljandet av lånet genom upprättandet. Respondenten anser att 
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det viktigaste anses vara informationen som går att utläsa från de finansiella 

rapporterna samt prognoserna och att förstå siffrorna bakom dessa.  

Respondent B anser att stora företag inte klarar sig utan en upprättad kassaflödesanalys, 

då banken i analysen av de större företagen behöver mer material i bedömningen.  

Vidare anger respondenten att det dels är beroende av att de större företagen oftast 

besitter större kapital och brukar vara i behov av större investeringar och krediter. 

”Större företag är oftast i behov av större investeringar och krediter och analyserna 

behöver då vara lite mer omfattande.” (Personlig kommunikation, 5 maj, 2014) 

4.3  Respondent C 

Respondent C utgörs av Pontus Järleskog från Danske Bank. Pontus Järleskog började 

arbeta på bank 1987 och arbetar från 1994 mot företagsmarknaden. Från 2006 arbetar 

Pontus Järleskog som bankchef på Danske Bank i Eskilstuna.  

4.3.1  Kreditbedömningsprocessen 

Respondent C anser att kreditbedömningsprocessen består av flera delar. Respondenten 

anger att kreditbedömningsprocessen består av en sifferdel som är uppdelad i ett 

historiskt siffermaterial och ett framåtriktat siffermaterial. Vidare menar respondenten 

att det historiska siffermaterialet ingår i den kvalitetsgranskning som banken upprättar i 

en ratingmodell. Respondenten anger att banken i ratingmodellen ger alla 

företagskunder en rating, scoring eller betyg som baseras på kvalitén på kundens 

resultat- och balansräkning. För bankens etablerade kunder används ratingmodellen för 

att jämföra olika nyckeltal och parametrar med andra jämförbara företag inom samma 

bransch. Respondenten anger även att banken jämför om kunden är bättre eller sämre 

än snittet och eventuella konkurrenter.  

Respondent C anger att banken väljer att fokusera på det framåtriktade siffermaterialet 

när nya företag skall analyseras. Vidare menar respondenten att det framåtriktade 

siffermaterialet för nyetablera företag inkluderar prognoser, rullande tolv månadsplaner 

och trender i resultaträkning med mera. Respondenten påpekar att det är viktigt att 

skapa ett förtroende för kunden, att ett förtroende för kunden är lika viktigt som att 

analysera bolagets räkenskaper. Inledningsvis är det lika viktigt att åka ut och träffa 

företaget i deras egen miljö som att analysera bolagets räkenskaper. ”Och någonstans på 

vägen skall ett förtroende skapas där den enskilt viktigaste egenskapen skapas av svaren.” 

(Personlig kommunikation, 9 maj, 2014) 

Respondent C anser inte att det är problematiskt att det går att påverka den 

periodiserade redovisningen. Respondenten anger att banken ofta är väl insatta i 

kundens bokföring och därmed väl insatta i riskerna. Vidare anger respondenten att det 

som kan anses som irriterande är när det förekommer rena felaktigheter i kundens 
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bokföring, på grund av slarv eller brist av kunskap. Felaktigheter i kundernas bokföring 

är enligt respondenten ett bevis på att kvalitén i bolagen inte är tillräcklig och detta 

påverkar förtroendet för bolagen.  

Respondent C anser att prognoser i form av budgetar måste kunna relateras till något. I 

en etablerad verksamhet kan banken alltid relatera till historisk data och se om de 

upprättande prognoserna kan anses rimliga. Exempelvis går det att kontrollera 

orderbeläggning, utnyttjandegrad av produktionskapacitet eller bedömningen av en 

potentiell marknad. Respondenten anser även att det är viktigt att få en förståelse för 

hur kunden har tänkt vid skapandet av prognosen. 

4.3.2  Kassaflödesanalysen 

Respondent C anger att Danske Bank dels upprättar kassaflödesanalysen själva men att 

banken även kan ta emot den direkt från kund. Respondenten anger att producerande 

företag exempelvis ofta upprättar välarbetade kassaflödesanalyser som banken kan gå 

igenom. Vid eventuella tvivelaktigheter händer det att banken kontaktar bolagets revisor 

för att få en utomståendes åsikt. Vidare anger respondenten att banken i bedömningen 

av fastighetsbolag upprättar kassaflödesanalysen själva baserade på uppgifter lämnade 

av kunden eller uppgifter de inom banken redan besitter.  Vid upprättandet av en egen 

kassaflödesanalys använder Danske Bank ett internt kalkylprogram. 

Respondent C anser att kassaflödesanalysen och den periodiserade redovisningen 

hänger samman samt att det inte alltid går att enbart förlita sig på den periodiserade 

redovisningen. Respondenten anser att kassaflödesanalysen används för att se det 

framtida kassaflödet och vad bolagen kommer generera framåt. Det framtida kassaflödet 

används av banken för att kontrollera att företagen kommer kunna betala tillbaka räntor 

och amorteringar. Vidare menar respondenten att det framtida kassaflödet fungerar som 

en säkerhet för oförutsägbara händelser eller kommande investeringar. ”De hänger ihop, 

man måste förstå historien för att förstå nutiden och framtiden.” (Personlig 

kommunikation, 9 maj, 2014)  

Respondent C beskriver kassaflödesanalysen som friare än den periodiserade 

redovisningen. Respondenten motiverar resonemanget genom att poängtera att det 

finns större utrymme att tolka siffrorna i kassaflödesanalysen än en rapport eller direkt 

från bokföringen. Kassaflödesanalysen förespråkas även med motiveringen att det är 

bolagets framtida kassaflöden som skall täcka de nuvarande kostnaderna och framtida 

investeringarna, inte det historiska materialet.  

Respondent C anger att banken inte kontrollerar några specifika nyckeltal i 

kassaflödesanalysen, utan att de kontrollerar vad det genererade kassaflödet används 

till. Respondenten menar på att banken främst kontrollerar om det genererade 

kassaflödet räcker till att betala av krediterna. Respondenten anser att det är viktigt att 
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vara försiktig när det gäller nyckeltal, eftersom alla branscher har egna nyckeltal att utgå 

efter. ”Men i vissa branscher kan detta ha olika nivåer. Vilket innebär att man kan vara ett 

hyggligt bolag fast soliditeten endast är 20 procent medan en annan bransch kanske 

kräver minst 40 procent ”(Personlig kommunikation, 9 maj, 2014) 

4.3.3 Företagsstorlek 

Respondent C anser det som positivt om alla företag oavsett storlek var tvingade att 

upprätta en kassaflödesanalys enligt lagen, även om respondenten är ganska säker på att 

en utomstående i form av exempelvis en revisor skulle vara delaktig i upprättandet.  

Vidare ser respondenten inget negativt i att det mindre företagen även skall upprätta en 

kassaflödesanalys förutom att de kan bli tvungna att betala en extra slant till revisorn.  

Respondent C anser att det går snabbare att bygga upp ett förtroende om kunden har ett 

väl underbyggt material att presentera till banken. Respondenten anger att det kan ses 

som en fördel om mindre företag även upprättar en kassaflödesanalys. Större företag är 

enligt respondenten mer beroende av en kassaflödesanalys i processen vid 

kreditbedömningen. ”Nej, ju större affärer och ju mera nollor tenderar det till att bli mer 

analyser och genomgångar ju fetare affärer du har att titta på, i dessa fall anses det inte gå 

att göra utan en kassaflödesanalys.”(Personlig kommunikation, 9 maj, 2014) 

Respondent C anser att kassaflödesanalysen är det enskilt viktigaste analyshjälpmedlet i 

kreditbedömningsprocessen, även om det inte enbart går att utgå efter 

kassaflödesanalysen. ”Tittar man bakåt i tiden när felaktiga beslut gjorts ser man ofta att 

man brustit i prognostiseringen i framtida betalflöden”(Personlig kommunikation 9 maj, 

2014) 

4.4 Respondent D 

Respondent D började arbeta på bank 1993 och arbetar från 1998 mot 

företagsmarknaden. Respondenten är idag stationerad i Eskilstuna. 

4.4.1 Kreditbedömningsprocessen 

Respondent D anser att kreditbedömningsprocessen skiljer sig åt beroende vilken fas 

företaget befinner sig i. Respondenten anger att processen skiljer sig åt beroende av om 

företaget redan är etablerat på marknaden eller om det är nyetablerat. Vidare menar 

respondenten att banken alltid har för avsikt att veta vad företag skall använda det 

belånade kapitalet till och undersöker detta under ett personligt möte. Respondenten 

anger även att banken under det personliga mötet tar del av bolagets mål och visioner 

samt försöker lära känna kunden och den verksamhet som bolaget bedriver.  

Respondent D anger att banken i kreditbedömningsprocessen kontrollerar bolagets 
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affärsidé, bokslut och kassaflödesanalys. Alla de delar som banken kontrollerar under 

processen är underlag till den rating som banken upprättar. Respondenten anser att 

affärsidén är det viktigaste att beakta i kreditbedömningsprocessen, eftersom banken 

utefter den bedömer tillväxtmöjligheten i bolaget. I bedömningen av tillväxtmöjligheten i 

branschen väljer banken att kontrollera hur bolagets affärsidé står sig mot konkurrenter 

på samma marknad. ”Det gäller att företaget i frågan har en stabil affärsidé som är 

slagkraftig mot lokala konkurrenter på konkurrerande marknad” (Personlig 

kommunikation, 12 maj, 2014)  

Respondent D anger att bolagens upprättade budget bedöms genom att banken 

kontrollerar företagets historiska data.  Respondenten anger att det är av stor vikt att 

prognoserna kan bedömas som relevanta och trovärdiga, eftersom de utgör en del av det 

finansiella material som banken grundar beslutet på. Respondenten beskriver även att 

trovärdigheten anses öka om siffrorna har blivit granskade av en revisor.  

4.4.2 Kassaflödesanalysen 

Respondent D anger att de gärna upprättar kassaflödesanalysen själva om de inte får ta 

del av den från kund. Vid eventuella tvivelaktigheter i den mottagna kassaflödesanalysen 

från kunden upprättar banken även en egen kassaflödesanalys för att motarbeta dessa 

tvivelaktigheter. Respondenten anger att de under upprättandet av kassaflödesanalysen 

använder en egen modell som de för in det insamlade siffermaterialet i. Vidare menar 

respondenten att den egenupprättade kassaflödesanalysen bidrar till att banken får en 

helhetsbild över bolagens kassaflöden. Respondenten anger att de utelämnar 

användningen av specifika nyckeltal samt att banken istället jämför kassaflödesanalyser 

företag emellan och att hela kassaflödesanalysen kan räknas som ett nyckeltal. ”Vi 

kontrollerar inte specifika nyckeltal i kassaflödesanalysen, utan vi kontrollerar helheten.” 

(Personlig kommunikation, 12 maj, 2014) 

Respondent D anser att kassaflödesanalysen är ett bra komplement till den 

periodiserade redovisningen och förespråkar att använda kassaflödesanalysen parallellt 

med den periodiserade redovisningen. Respondenten anser även att 

kassaflödesanalysen är ett bra komplement till soliditet som nyckeltal.  Vidare menar 

respondenten att det inte går att utläsa vilka kostnader och intäkter som företaget 

hanterar när banken kontrollerar företagets soliditet och kassaflödesanalysen anses 

analysera detta. Respondenten anser att kassaflödesanalysen är ett bra komplement till 

den periodiserade redovisningen, eftersom det är lätt att utläsa var kassaflödet i 

företaget genereras. Respondenten förespråkas även kassaflödesanalysen eftersom den 

anses mer överskådligt och lätthanterligt än den periodiserade redovisningen.  

Respondent D anger att det är viktigt att kontrollera att företagen kan betala tillbaka de 

potentiella lånen. Det är viktigt att bolagen generar tillräckligt med kassaflöde för att 

betala framtida amorteringar och räntor på lånet. I bedömningen av om företagens 
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kassaflöden anser respondenten att det är viktigt att se till helheten och bedöma 

rimligheten i kassaflödesanalysen. 

4.4.3 Företagsstorlek 

Respondent D anser att ett obligatoriskt införande av kassaflödesanalysen i det material 

som skall presenteras offentligt skulle ha en positiv inverkan. För att kvalitén på 

kassaflödesanalysen ska anses som tillräcklig anser respondenten att den behöver 

granskas av extern part, exempelvis en revisor. Respondenten anger att om det går att 

bortse från de potentiella kostnaderna vid införandet av kassaflödesanalysen går det 

enbart att se positiva konsekvenser av införandet.  

Respondent D anser att ett bolag som upprättar en kassaflödesanalys har större chans 

att vinna bankens förtroende genom att visa engagemang, vilket respondenten anser 

visar den enskilda individens engagemang. Kassaflödesanalysen kan enligt 

respondenten användas av företagen själva och inte enbart av extern part i form av 

exempelvis kreditgivare. Respondenten anser även att stora bolag i dagsläget inte kan 

klara sig utan kassaflödesanalysen i kreditbedömningsprocessen. Vidare menar 

respondenten att banken kontrollera en stor del information inför ett kreditbeslut och 

kassaflödesanalysen anses utgöra en viktig del i denna process. 

4.5 Respondent E 

Respondent E utgörs av Henrik Buder från Sparbanken Rekarne. Henrik Buder har 13 

års erfarenhet av företagsbelåning och arbetar för tillfället som företagsmarknadschef på 

Sparbanken Rekarne i Eskilstuna. 

4.5.1 Kreditbedömningsprocessen 

Respondent E anger att kreditbedömningsprocessens första steg består av att samla in 

information och kännedom om den potentiella kunden. Respondenten anger att de följer 

en praxis som kallas KYC eller ”know your customer”. Respondenten anger även att 

banken i det inledande skedet tar kreditupplysningar från Upplysningscentralen för att 

kontrollera eventuella företagsengagemang. Respondenten anger att banken i 

kreditbedömningsprocessen även har en genomgång av företagets affärsidé, 

affärsplaner, prognoser, budgetar och kassaflödesanalyser. Respondent E anger att 

banken i bedömningen av företagens återbetalningsförmåga prognostiserar 

kassaflödesberäkningar samt att de tittar på exempelvis företagets lönsamhet, 

investeringar, kapital och likviditet. Vidare menar respondenten på att banken under 

processen försöker bedöma sannolikheten för att företaget skall kunna återbetala sina 

krediter. 

 

Respondent E anser inte att det är problematiskt att den periodiserade redovisningen 
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går att påverka och påpekar att det är viktigt att skilja på redovisningsmetoder och 

analysmetoder. Respondenten anger att de i analyserna försöker kontrollera den verkliga 

lönsamheten, avkastningen på kapital samt den faktiska likviditeten, det vill säga 

pengarna på kontot.  

 

Respondent E anger att bedömningen av företagens prognoser över framtida 

kassaflöden är olika beroende av hur mycket krediter företaget har. Exempelvis anger 

respondenten att de större kunderna analyseras löpande. Flera gånger per år analyseras 

de större kunderna där faktiska utfall jämförs med tidigare prognoser. Respondenten 

anger att banken har ett bra track-record i bedömningen av trovärdigheten i företagens 

prognoser, ett track-record bestående av historiska siffror som visar på att man kan 

leverera bra utifrån tidigare prognoser.  

4.5.2 Kassaflödesanalysen 

Respondent E anger att de i regel kontrollerar kassaflödets utveckling från ett par år 

bakåt i tiden fram till den kommande bokslutsperioden. Respondenten anser att det är 

viktigt som bank att kontrollera företagets återbetalningsförmåga. Vidare anser 

respondenten att kassaflödesanalysen är ett bra verktyg med motiveringen att den delar 

upp förändringar i rörelseposter, eget kapital, investeringar m.m. på ett överskådligt sätt. 

Det blir då enligt respondenten enklare att se var ifrån företagets kassaflöde kommer. 

Respondenten anger även att banken i bedömningen ser till samtliga delar i 

kassaflödesanalysen och att inga specifika nyckeltal kontrolleras.  

Respondent E kan inte se någon situation där användningen av både 

kassaflödesanalysen och den periodiserade redovisningen kan vara negativ. 

Respondenten anger att banken som kreditgivare vill ha så mycket fakta som möjligt, 

även om all fakta inte är positiv, med motiveringen att banken vill ha så mycket 

information som möjligt. 

4.5.3 Företagsstorlek 

Respondent E tror inte att ett obligatoriskt införande av kassaflödesredovisningen i 

årsredovisningen skulle göra så stor skillnad eftersom det är något de kräver in av 

kunden eller upprättar själva. Respondenten anser att det skulle underlätta och 

säkerligen vore bra för en del företagare att lära sig, men anser vidare att många företag 

som inte är i behov av krediter skulle kunna uppleva detta som lite onödigt.  

Respondenten anser inte att förutsättningarna påverkas för beviljandet av ett lån om ett 

mindre företag frivilligt upprättar en kassaflödesanalys.  

 

Vidare anser respondent E att de större företagen inte skulle klara sig utan 

kassaflödesanalysen och enbart använda annan information i presenterad propå. 
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Respondenten anger även att banken i nästan samtliga fall i kreditgivningsprocessen gör 

en kassaflödesberäkning vid utlåningar.  

4.6 Respondent F 

Respondent F utgörs av Jenny Molvin från Almi företagspartner i Stockholm. Jenny 

Molvin har 16 års erfarenhet av finansiering och har arbetat med både ägarkapital och 

lånefinansiering. Från 2009 arbetar Jenny Molvin som finansieringsrådgivare på Almi 

företagspartner i Stockholm. 

4.6.1 Kreditbedömningsprocessen 

Respondent F anger att det finns två aspekter i kreditbedömningsprocessen. Den första 

aspekten består i att träffa kunden öga mot öga för att genomföra en bedömning om 

kunden är kapabel att genomföra affärsidén i praktiken. Den andra aspekten består av 

att kontrollera kundens finansiella sida och respondenten anger att Almi specifikt 

kontrollerar kundens återbetalningsförmåga för att minimera det egna riskåtagandet. 

Respondent F anger att alla kunder lämnar in ett finansiellt underlag till Almi innan de 

träffas. Det finansiella underlaget anges bestå av en resultatbudget på 12-24 månader, en 

likviditetsbudget på 12 månader och om bolaget är befintlig lämnas bokslut samt en 

periodrapport som behandlar balans och resultaträkning i dagsläget.  

Respondent F anger att det kan anses som en nackdel att den periodiserade 

redovisningen är bakåtriktad, statiskt och till viss mån behöver tolkas.  Vid eventuella 

funderingar beträffande företagets presenterade redovisning så anger respondenten att 

de kontrollerar med företaget hur posten har redovisats, om företaget har kapacitet att 

besvara frågan. Vidare menar respondenten att de ibland även vill kontrollera med 

företagets revisor hur de har tänkt. Respondent F anger även att den periodiserade 

redovisningen i kombination med kassaflödesanalysen anses som en styrka i 

kreditbedömningsprocessen.  Respondenten anger att det enbart anses positivt att 

kombinera kassaflödesanalysen och den periodiserade redovisningen samt förklarar: ”Är 

man kunnig och vet man vilka olika språk dem pratar, då är det oftast att det ena förklarar 

det andra eller vice versa.” (Personlig kommunikation, 22 maj, 2014) 

4.6.2 Kassaflödesanalysen 

Respondent F anger att de upprättar kassaflödesanalysen själva i 

kreditbedömningsprocessen. Respondenten anger även att de kan ta del av en upprättad 

kassaflödesanalys direkt från företaget, om den anses trovärdig. Respondenten 

förespråkar kassaflödesanalysen och anger att kassaflödesanalysen anses återspegla de 

riktiga flödena i företagens verksamhet. ”Det som egentligen säger hur ett bolag mår är 

kassaflödet, det vill säga försäljning och vilka omkostnader du har.”(Personlig 

kommunikation, 22 maj, 2014) 
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Respondent F anger att den periodiserade redovisningen är en del och kassaflödena 

anses som en annan del, även om respondenten anser att de hänger ihop. I de små och 

medelstora företagen anger respondenten att kassaflödena anses som det viktigaste att 

kontrollera för företagens fortlevnad. Vidare anger respondenten att det är bolagens 

kassaflöde som skall betala hyror och löner med mera.  ”Du kan ju och andra sidan 

laborera rätt mycket med redovisningen. Du kan aktivera kostnader och lite kan man säga 

dopa resultatet, så att själva redovisningsdelarna ser bättre ut genom att aktivera 

kostnader och inte ta dem över resultatet.” (Personlig kommunikation, 22 maj, 2014) 

Respondent F anger även att det är viktigt att ha erfarenhet och en bra känsla för att 

bedöma kassaflödesanalyser. Vidare anger respondenten att de i första hand beaktar det 

fria kassaflödet i företaget och utelämnar kontrollen av specifika nyckeltal i 

kassaflödesanalysen. Respondenten menar på att de gör en samlad bedömning över hela 

kassaflödesanalysen och försöker att inte stirra sig blinda på specifika nyckeltal.   ”Det 

finns så pass mycket osäkerhet i posterna i sig så att det inte går att stirra sig blind på 

nyckeltal.” (Personlig kommunikation, 22 maj, 2014) 

4.6.3 Företagsstorlek 

Respondent F anger att ett obligatoriskt införande av kassaflödesanalysen inte bidrar till 

en förbättring för finansiärer. Respondenten anger att en inkluderad kassaflödesanalys i 

företagens bokslut bidrar till att kassaflödesanalysen blir bakåtriktad. En inkluderad 

kassaflödesanalys anses därmed som historisk och anses inte avgörande i 

kreditbedömningsprocessen, då finansiärer gör framåtriktade analyser. Respondenten 

anger att de mindre och medelstora företagen inte besitter samma kompetens som de 

större bolagen. De större företagen har ofta en stor ekonomiavdelning med hög 

kompetens och behöver inte ifrågasättas till samma grad som de mindre och medelstora. 

Respondenten anger även att det fortfarande kan anses som positivt om ett mindre 

företag upprättar en kassaflödesanalys och presenterar den. Vidare anger respondenten 

att företagen måste ha förståelse för kassaflödesanalysen för att den skall anses 

användbar.  

Respondent F anger att större företag inte klarar sig utan kassaflödesanalysen eftersom 

de större företagen måste jobba aktivt med små marginaljusteringar. Vidare anger 

respondenten att kassaflödesanalysen fungerar som ett bedömningsmaterial för de 

större företagen och även som ett viktigt styrmedel.  
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5. Analys 

I analyskapitlet jämförs den insamlade empirin med den teoretiska referensramen. Kapitlet 

har fördelats efter studiens forskningsfrågor och analysen fungerar som en grund för 

slutsatserna.   
 

5.1 Hur används kassaflödesanalysen som beslutsmaterial i 

kreditbedömningsprocessen? 

Hudson et al (2013) menar på att upprättade kassaflödesanalyser kan användas för att 

förutspå framtida kassaflöden. Respondent B instämmer och menar på att 

kassaflödesanalysens främsta användningsområde är i det framåtriktade materialet. 

Vidare menar respondenten att det framåtriktade materialet är det viktigaste ur 

bankens perspektiv och att banken i kassaflödesanalysen kan utläsa hur det framtida 

kassaflödet kommer att se ut. Respondent C beskriver att kassaflödesanalysen används 

för att se det framtida kassaflödet och vad bolagen kommer att generera framåt. 

Respondenten poängterar även att det är bolagens framtida kassaflöden som skall täcka 

de nuvarande kostnaderna och de framtida investeringarna. Respondent D anger att det 

är viktigt att undersöka att företagen kan betala tillbaka amorteringar samt räntor och 

anger att kassaflödesanalysen förespråkas i bedömningen av bolagens kassaflöden. 

Respondent F instämmer med respondent D och anger att det är företagens kassaflöden 

som skall betala företagens hyror och löner med mera. Respondent E anger att 

kassaflödesanalysen är ett bra verktyg för att bedöma företagens 

återbetalningsförmåga. 

Banker och kreditgivare anses förlita sig mer på företagens finansiella rapporter än de 

andra intressentgrupperna (Jones & Ratnatunga, 1997). Kreditgivarens bedömning av 

bolagens återbetalningsförmåga består av att granska den information som presenteras 

till banken, vilket även anses utgöra en viktig del i bedömningsprocessen. Utifrån den 

överlämnade informationen om bolagens ekonomiska situation gör kreditgivaren en 

bedömning av bolagens återbetalningsförmåga. (Broomé et al, 1998) I Almi 

företagspartner anser respondent A att de skiljer sig från andra banker i sin 

kreditbedömningsprocess. Respondent A anser att de i sin kreditbedömning har mer 

fokus på affärsidén och personen bakom idén och därmed till stor del utgår efter att det 

är rätt person i företaget. Beträffande affärsidén och personen bakom idén ansåg 

samtliga respondenter att det är en viktig punkt i kreditbedömningsprocessen. 

Respondent A anger även att bedömningen av de etablerade företaget skiljer sig åt då de 

har förutsättningarna att utgå från historiken, företagets framtidsutsikter samt 

bedömningar av marknaden. Bedömningsprocessen börjar enligt respondent B med att 

företaget kommer till banken med en propå, som innefattar presenterat material i form 

av historiska siffror som exempelvis företagets årsredovisning. Banken upprättar även 
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själva framåtriktade analyser utifrån budgetar och kassaflödesanalyser. Banken gör även 

en analys av den marknad som företaget agerar på.  

Respondent B anger att banken jämför företagets budget med det historiska materialet. I 

jämförelsen anser respondenten att de vill se att företagets utveckling går åt rätt håll för 

att undvika kreditförluster. ”Först och främst kollar vi på det historiska materialet i form 

av balans och resultaträkningen. Sedan kollar vi på de framtida beräknade prognoserna 

och gör en bedömning över hur företagens framtida marknader kommer att se ut.” 

(Personlig kommunikation, 5 maj, 2014) Respondent C anser att 

kreditbedömningsprocessen består av en sifferdel som är uppdelad i ett historiskt 

siffermaterial och ett framåtriktat siffermaterial. ”Dom hänger ihop, man måste förstå 

historien för att förstå nutiden och framtiden.” (Personlig kommunikation, 9 maj, 2014) 

Ett samband kan ses beträffande kreditbedömningsprocessen i form av att majoriteten 

av bankerna i sin bedömning tenderar till att först utgå från historiskt material och 

framtidsutsikter, för att senare upprätta framåtriktade analyser utifrån 

kassaflödesanalyser och budgetar.  

För bankens etablerade kunder använder respondent C en ratingmodellen för att 

jämföra olika nyckeltal och parametrar med andra jämförbara företag inom samma 

bransch. För nya kunder anger respondent C att de istället fokuserar på framåtriktat 

siffermaterialet i form av prognoser, där respondenten anger att de försöker förstå 

uppkomsten bakom siffrorna och vad det är som gör verksamheten lönsam.  Även 

respondent D anser att kreditbedömningsprocessen skiljer sig åt beroende vilken fas 

företaget befinner sig i, men anser att de alltid måste veta vad bolaget har för avsikt att 

använda det belånade kapitalet till. ”Större företag är oftast i behov av större 

investeringar och krediter och analyserna behöver då vara lite mer omfattande.” 

(Personlig kommunikation, 5 maj, 2014) Utifrån samtliga respondenters svar kan ett 

samband ses i kreditbedömningsprocessen beträffande att bedömningen sker olika 

beroende på företagets storlek och etablering. Respondenternas svar visar på att 

bankerna i bedömningen av de stora och etablerade företagen tenderar till att utgå från 

det historiska materialet i form av årsredovisningar etcetera, samt att analyserna 

tenderar till att vara mer omfattande, medan bedömningen i de nyetablerade mindre 

företagen tenderar till att utgå från prognoser, affärsidé och framtidsvisioner.  

Banker och kreditinstitut använder enligt Thomasson (2006) de finansiella rapporterna 

som beslutsunderlag vid bedömningen om de skall bevilja lån till företagen eller ej, då 

bankerna och kreditinstituten utifrån de finansiella rapporterna kan göra en bedömning 

om företaget kommer kunna återbetala lånet. Vid bedömningen av företagens 

återbetalningsförmåga anger respondent E att de gör prognostiserade 

kassaflödesberäkningar samt att de tittar på exempelvis företagets lönsamhet, 

investeringar, kapital och likviditet. Respondent E menar på att de i detta skede försöker 

bedöma sannolikheten av att företaget skall kunna återbetala sina krediter. Samtliga 

respondenter tenderar i sin kreditbedömning ta hänsyn till att krediten skall kunna 
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återbetalas samt att företaget skall kunna betala ränta samt amortera lånet över lämplig 

tid. De vanligaste finansiella rapporterna som används vid kreditbedömningsprocessen 

anses utifrån respondenternas svar vara det historiska materialet i form av 

balansräkningen, resultaträkningen, prognoser, budgetar samt kassaflödesanalyser. 

Användningsområdet för dessa finansiella rapporterna hos samtliga banker anses främst 

vara behändiga för framtidsanalyser för att göra en bedömning om lånet kommer kunna 

återbetalas.  

Kassaflödesanalysen underlättar enligt Jones & Ratnatunga (1997) de beslutsfattande 

behoven hos en stor del interna samt externa intressenter. Kassaflödesanalysen ska 

enligt Hendriksen & van Breda (1991) även fungera som ett hjälpmedel för investerare 

och långivare i deras bedömning av vilken risk de åtar sig vid investering i företaget. Det 

visar även i studien att samtliga respondenter använder sig av kassaflödesanalyser i sin 

kreditbedömning även om de ofta upprättar dem själva. Respondent A anser även att 

den periodiserade redovisningen till skillnad mot kassaflödesanalysen tenderar till att 

skapa osäkerhet, och menar att kassaflödesanalysen är att föredra.  Respondent C anser 

att kassaflödesanalysen förespråkas i kreditbedömningsprocessen med motiveringen att 

det är bolagets framtida kassaflöden som skall täcka de nuvarande kostnaderna och 

framtida investeringarna, inte det historiska materialet. ”Kassaflödesanalysen beskriver 

hur penningflödet ser ut idag, jämfört med balans och resultaträkningen som berättar hur 

det sett ut historiskt.” (Personlig kommunikation, 5 maj, 2014) Majoriteten respondenter 

anger även att kassaflödesanalysen är behjälplig till de framåtriktade analyserna 

bankerna upprättar i sin kreditbedömningsprocess. Respondent D anser att 

kassaflödesanalysen är ett bra komplement till den periodiserade redovisningen 

eftersom det är lätt att utläsa var kassaflödet i bolaget genereras, det anses som 

överskådligt och lätthanterligt. Ovanstående styrker därmed att kassaflödesanalysen kan 

anses som ett bra hjälpmedel till bankerna i deras kreditbedömningsprocess och på så 

sätt underlättar de beslutsfattande behoven.  

Enligt Adolphson (1998) anses de mest framstående nyckeltalen för kassaflödesanalysen 

vara självfinansieringsgrad och utdelningstäckning. Respondenterna ifrågasätter 

nyckeltalen i kassaflödesanalysen och anser det inte finnas något specifikt nyckeltal. 

Respondent A förklarar att de ofta jämför kassaflödesanalysen med likviditetsbudgeten 

för att kolla om det blev pengar kvar. Respondent B anger däremot att de använder 

kassaflödesanalysen till att se hur kassaflödet såg ut samt hur utvecklingen bedöms se ut 

över framtiden. ”Några speciella nyckeltal har vi väl inte för kassaflödesanalysen, där 

kollar vi mest hur kassaflödet ser ut och bedömer hur det kan kommer att se ut framöver.” 

(Personlig kommunikation, 5 maj, 2014).  Respondent C anger att de i 

kassaflödesanalysen kontrollerar vad det genererade kassaflödet används till. 

Respondent D bekräftar resonemanget och anger även att de inte kontrollerar specifika 

nyckeltal i kassaflödesanalysen, utan att de kontrollerar helheten i den. ”Vi kontrollerar 

inte specifika nyckeltal i kassaflödesanalysen, utan vi kontrollerar helheten.” (Personlig 

kommunikation, 12 maj, 2014). Respondent F instämmer och anger att de utelämnar 
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kontrollen av specifika nyckeltal. Tills sist anger respondent E att de i sin kreditgivning 

ser till samtliga delar i kassaflödet och att inga specifika nyckeltal kontrolleras i 

kassaflödesanalysen.  

5.2 Vilka fördelar och nackdelar medför kassaflödesanalysen som 

beslutsmaterial i jämförelse med den periodiserade 

redovisningen? 

Hendriksen & Breda (1992) beskriver kassaflödesanalysen som ett bra komplement till 

resultaträkningen. Arstberg (2005) anger att majoriteten av redovisare inte skulle anse 

att kassaflödesanalysen kan ersätta den periodiserade redovisningen eftersom 

informationen hämtas ur den periodiserade redovisningen.  Respondenterna syn 

överensstämmer med Hendriksen & Breda samt Artsberg och respondenterna 

poängterar vikten av kassaflödesanalysen med olika resonemang. Respondent D 

förespråkar att använda kassaflödesanalysen som ett komplement till den periodiserade 

redovisning och poängterar att kassaflödesanalysen bör användas parallellt med den 

periodiserade redovisningen. Vikten av kassaflödesanalysen som komplement 

förespråkas ytterligare av respondent D i jämförelsen med soliditet som nyckeltal, där 

respondenten beskriver kassaflödesanalysen som ett bra komplement. Respondent E 

anser att banken som kreditgivare vill ta del av så mycket material från företaget som är 

möjligt. I detta resonemang poängterar respondenten att det inte finns någon situation 

där en parallell användning av kassaflödesanalysen och den periodiserade 

redovisningen skulle anses som negativ. Respondent F anger att den periodiserade 

redovisningen och kassaflödesanalysen hänger ihop. Vidare poängterar respondenten 

att det enbart kan anses positivt att kombinera de båda. Respondent C anger att den 

periodiserade redovisningen och kassaflödesanalysen hänger samman. Vikten av 

kassaflödesanalysen poängteras även med att det inte alltid går att förlita sig på den 

periodiserade redovisningen.  Respondent C bekräftar sammanhanget och förklarar 

sammanhanget mellan kassaflödesanalysen och den periodiserade redovisningen. ”Dom 

hänger ihop, man måste förstå historien för att förstå nutiden och framtiden.” (Personlig 

kommunikation, 9 maj, 2014) 

Utifrån respondenternas svar går det att se ett mönster som bekräftar att 

kassaflödesanalysen kan anses som ett bra komplement till den periodiserade 

redovisningen. Samtliga respondenter poängterar vikten av kassaflödesanalysen och 

beroendet av den periodiserade redovisningen. 

Bengtsson (2000) anger att informationen i kassaflödesanalysen är värdefull då det kan 

utläsas om de pengar som skapats eller införskaffats genom lån eller försäljning av 

tillgångar. Respondent A anger att det för finansiären är viktigt att se det faktiska flödet 

av pengar och att kassaflödesanalysen fungerar bättre till ändamålet än den 

periodiserade redovisningen. Respondent D menar på att det är lätt att utläsa var 

kassaflödet har genererats i företaget genom att använda kassaflödesanalysen, då 
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kassaflödesanalysen beskrivs som mer lätthanterlig och överskådlig än den 

periodiserade redovisningen. Respondent E menar på att det blir lättare att se var 

kassaflödet har genererats genom kassaflödesanalysen. Vidare menar respondenten att 

kassaflödesanalysen delar upp rörelseposterna på ett överskådligt sätt och bidrar till att 

det lättare går att utläsa var kassaflödet har genererats i företaget. Respondent F anser 

att kassaflödesanalysen återspeglar de verkliga värdena i företagen. Respondent B anger 

att det även anses lätt att utläsa var informationen har genererats i kassaflödesanalysen. 

5.3 Påverkar företagens storlek tillämpningen av kassaflödesanalysen 

i kreditbedömningsprocessen? 

Enligt Jones & Ratnatunga (1997) beskrivs kassaflödesanalysen underlätta de 

beslutsfattande behoven hos interna och externa intressenter. Kassaflödesanalysen har 

enligt Jones & Ratnatunga (1997) även en större inverkan på beslut om resurstilldelning 

bland de stora företagen än de mindre företagen och de större företagen anses även vara 

mottagliga för bedömningar samt utvärderingar av företagets resultat från extern part. 

Respondenternas syn på hur de stora företagen använder kassaflödesanalysen hänger 

samman och bekräftas även av presenterad teori. Respondent C beskriver större företag 

som mer beroende av kassaflödesanalysen och behandlar ämnet genom att beskriva att 

större affärer kräver en kassaflödesanalys i kreditbedömningen. Respondent B anser att 

stora företag inte kan klara sig utan kassaflödesanalysen i kreditbedömningsprocessen, 

eftersom banken i bedömningen av större företag behöver mer material att utgå efter. 

Vidare menar respondent B att större företag ofta är i behov av större krediter och 

därmed behövs mer omfattande analyser. Respondent D anser att stora bolag i dagsläget 

inte kan klara sig utan kassaflödesanalysen och anger även att kassaflödesanalysen kan 

användas av både extern och intern part. Respondent E anger att större företag inte 

skulle klara sig utan kassaflödesanalysen och enbart använda annan presenterad 

information. Respondent A menar även på att kassaflödesanalysen inte enbart är avsedd 

för kreditgivaren utan att även företagen själva kan dra nytta av kassaflödesanalysen. 

Respondent F instämmer och poängterar att de större företagen inte klarar sig utan 

kassaflödesanalysen. 

Samtliga respondenter förespråkar vikten av kassaflödesanalysen hos de större 

företagen och samtliga respondenter förutom respondent A anser att den är primär i 

kreditbedömningsprocessen. Respondent A anger att större företag eventuellt kan klara 

sig utan kassaflödesanalysen beroende av hur stort företaget är samt bakomliggande 

faktorer. Det går utifrån svaren från respondenterna att bekräfta att kassaflödesanalysen 

har en större inverkan på besluten hos de större företagen än de mindre. 

Enligt Olusegun Wallace et. al (1997) förslogs det år 1987 att IASC (företrädaren till 

IASB) och andra nationella auktoriteter skulle överväga att inkludera 

kassaflödesanalysen i det material som företagen skall presentera offentligt. Respondent 

A ställer sig tveksamt till ett obligatoriskt införande av kassaflödesanalysen i det 
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offentliga materialet. Tveksamheten motiveras med att det blir ytterligare ett moment 

som kostar pengar för det mindre företagen och att de i dagsläget inte behöver anlita en 

revisor. Enligt respondenten är det en fråga om det är ett rimligt pris för ett företag som 

kanske inte ser så stort värde i den upprättade kassaflödesanalysen. Respondent B 

instämmer med respondent A och poängterar att det inte skulle vara genomförbart. 

Enligt respondenten medför det en kostnad för något som kanske inte medför någon 

lönsamhet för företagen. Respondent F instämmer med tidigare respondenter som ställt 

sig tveksamt till införandet av kassaflödesanalysen och poängterar att det inte bidrar till 

en förbättring. 

Respondent D anser att det skulle vara positivt med ett införande av kassaflödesanalysen 

i det offentliga materialet om det går att bortse från kostnadsfrågan. Respondent C 

menar även på att det vore bra om de mindre företagen enligt lagen var tvingade att 

upprätta en kassaflödesanalys och presentera kassaflödesanalysen offentligt. 

Respondenten ser inget negativt i att inkludera kassaflödesanalysen i det offentliga 

materialet förutom att företagen skulle bli tvungna att betala extern part för 

upprättandet. 
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6. Slutsatser 

I kapitlet presenteras de slutsatser som grundades i analysen. Kapitlet följer samma struktur 

som analysen och är fördelar efter forskningsfrågorna. Vidare presenteras förslag till fortsatt 

forskning. 
 

6.1 Slutsatser 

 Hur används kassaflödesanalysen som beslutsmaterial i 

kreditbedömningsprocessen? 

Enligt analysen framkommer det att kassaflödesanalysen anses som ett bra verktyg för 

att förutspå det framtida kassaflödet. Utifrån respondenternas svar och den insamlade 

teorin framkommer det att kassaflödesanalysen används som ett väl fungerade verktyg 

för att bedöma företagens framtida kassaflöden.  I analysen framkommer det att 

kassaflödesanalysen används för att avgöra om företagen kommer kunna återbetala 

lånen i form av räntekostnader och amorteringar. En slutsats kan därmed dras utifrån 

analysen att kassaflödesanalysen används som ett fungerande verktyg för att bedöma 

företagens framtida kassaflöden. 

Analysen indikerar på ett samband mellan respondenternas svar och den insamlade 

teorin beträffande möjligheten att använda kassaflödesanalysen som ett komplement till 

den periodiserade redovisningen. Utifrån analysen går det att se ett mönster av att 

kassaflödesanalysen och den periodiserade redovisningen hänger samman och 

förespråkas att användas parallellt. Därmed kan det konstateras att kassaflödesanalysen 

används som ett komplement till den periodiserade redovisningen.  

Enligt analysen framkommer det att kassaflödesanalysen i kreditbedömningsprocessen 

kontrolleras i sin helhet och utelämnar kontrollen av nyckeltal. Enligt analysen 

framkommer det att respondenterna inte kontrollerar de nyckeltal som förespråkas 

inom teorin och istället väljer att göra en helhetsbedömning. En slutsats kan därmed 

dras att kassaflödesanalysen i praktiken inte används för att kontrollera specifika 

nyckeltal, utan helheten bedöms. 

 Vilka fördelar och nackdelar medför kassaflödesanalysen som beslutsmaterial i 

jämförelse med den periodiserade redovisningen? 

Analysen visar att kassaflödesanalysen anses som ett bra verktyg för att utläsa var 

kassaflödet har genererats i företag. Respondenternas svar och den insamlade teorin 

indikerar på att kassaflödesanalysen anses lätt att använda när det skall avgöras vad det 

är som genererat företagets kassaflöde. Vidare kan en slutsats dras att det anses som en 

fördel att kassaflödesanalysen bidrar till att det lättare går att utläsa var företagets 
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kassaflöde har generats och att kassaflödesanalysen utifrån respondenternas svar anses 

mer lätthanterlig och överskådlig än den periodiserade redovisningen. 

Enligt analysen framkommer det att kassaflödesanalysen fungerar som ett komplement 

till den periodiserade redovisningen och inte som ett substitut. Enligt analysen 

framkommer det att kassaflödesanalysen är beroende av den periodiserade 

redovisningen eftersom information till kassaflödesanalysen hämtas ur den 

periodiserade redovisningen. En slutsats kan därmed dras att det kan anses som en 

nackdel att kassaflödesanalysen inte fungerar som ett substitut till den periodiserade 

redovisningen. 

 Påverkar företagens storlek tillämpningen av kassaflödesanalysen i 

kreditbedömningsprocessen? 

Enligt analysen framkommer det att kassaflödesanalysen har en större inverkan på 

besluten hos de större företagen än hos de mindre. Enligt respondenternas svar och den 

insamlade teorin framkommer det att kassaflödesanalysen förespråkas i bedömningen 

av de större företagen. Vidare menar majoriteten av respondenterna att 

kassaflödesanalysen anses primär i kreditbedömningsprocessen. En slutsats kan därmed 

dras att kassaflödesanalysen har en större inverkan på besluten hos de större företagen 

än hos de mindre företagen.  

Analysen visar att kreditbedömningsprocessen skiljer sig åt beroende av företagets 

storlek och etablering. Analysen visar bland annat att de stora och etablerade företagen 

tenderar att utgå från det historiska materialet i form av årsredovisningar med mera 

samt att analyserna tenderar till att vara mer omfattande, medan bedömningen i de 

nyetablerade mindre företagen tenderar till att utgå från prognoser, affärsidé och 

framtidsvisioner.  En anledning till detta indikeras utifrån analysen främst bero på att 

historik inte går att hämta varpå framtidsutsikten blir en viktigare faktor i 

kreditbedömningen. Utifrån detta kan en slutsats dras, kassaflödesanalysen har olika 

betydelse och skiljer sig åt beroende av företagets storlek och etablering i bankernas 

kreditbedömningsprocess. 

Enligt analysen framkommer det att respondenterna är tveksamma till ett väl fungerade 

införande av kassaflödesanalysen i det material om skall presenteras offentligt. I 

analysen framkommer det att respondenterna anser att det är en monetär fråga vid 

införande av kassaflödesanalysen i det offentliga materialet för mindre företag. En 

slutsats kan därmed dras utifrån respondenternas svar att det i dagsläget inte är aktuellt 

att införa ett lagkrav för ett obligatoriskt upprättande av kassaflödesanalysen för mindre 

företag. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Under studien har det undersökts hur kassaflödesanalysen används i 

kreditbedömningsprocessen och respondenterna har därmed bestått av kreditgivare 

från företagsmarknaden. Förslag på vidare forskningen till ämnet skulle kunna vara att 

undersöka kreditgivningsprocessen ur ett företags perspektiv och därmed utelämna 

kreditgivarna från företagsmarknaden. Forskningen skulle kunna avgränsas till små eller 

stora företag och undersöka hur företagen själva använder kassaflödesanalysen i 

kreditbedömningsprocessen. 

Vidare skulle ett potentiellt förslag till fortsatt forskning kunna vara att undersöka hur 

företagen använder kassaflödesanalysen i den interna verksamheten. Om företagen 

upprättar en kassaflödesanalys skulle det vara intressant att undersöka hur företagen 

använder kassaflödesanalysen internt inom förtaget. Undersökningen skulle kunna 

avgränsas till hur företagen använder kassaflödesanalysen i styrningen av bolaget och 

undersöka vilka nyckeltal företagen anser som relevanta. 
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Intervjuguide 

Allmänt om kreditbedömningsprocessen 

1- Hur många års erfarenhet har du av företagsbelåning? 

2- Kan du beskriva hur kreditbedömningsprocessen går till? Vilken information väljer Ni 

att kontrollera först?  

3- Vilka nyckeltal väljer Ni att kolla på vid bedömningen av företagens 

återbetalningsförmåga? 

4- Anser Ni att det är problematiskt att det går att påverka den periodiserade 

redovisningen genom exempelvis avskrivningar, bidrar det till ett missvisande 

resultat? 

5- Finns det någon situation där användningen av både kassaflödesanalysen och den 

periodiserade redovisningen kan vara negativt? 

6- Hur bedöms företagens prognoser över framtida kassaflöden (budget) vid 

kreditgivningsprocessen? 

7- Hur bedöms trovärdigheten i företagens prognoser över framtida kassaflöden, finns det 

faktorer som ökar trovärdigheten i företagens prognoser över framtiden? 

 

Kassaflödesanalysen 

 

8- Hur använder Ni Er av kassaflödesanalysen i Ert arbete vid beviljande av lån? 

9- Hur anser Ni att kassaflödesanalysen särskiljer sig från övriga redovisningsmaterial? 

10- Vilka är de fördelar Ni ser med användandet av kassaflödesanalysen under 

bedömningen av företagens återbetalningsförmåga? 

11- Vilka nyckeltal väljer Ni att kolla på i kassaflödesanalysen? 

12- Det finns två metoder för att upprätta en kassaflödesanalys (direkt och indirekt), anser 

Ni att någon av dessa metoder är effektivare eller pålitligare än den andra? 

 

Företagsstorlek  

13- Hur tror Ni att ett obligatoriskt införande av kassaflödesanalysen i årsredovisningen 

skulle påverka kreditbedömningsprocessen? Dvs. att alla företag oavsett storlek enligt 

lag skall upprätta en kassaflödesanalys. 

14- Påverkar det förutsättningarna för att bevilja ett lån om ett mindre företag frivilligt 

upprättar en kassaflödesanalys? 

15- Anser Ni att stora företag kan klara sig utan kassaflödesanalysen och enbart använda 

den periodiserade redovisningen och annan information i presenterad propå?

  

 

Allmänna frågor 

16- Om kompletterande information behövs, kan vi kontakta Er igen? 

17- Vill Ni att vi skickar Er slutversionen av uppsatsen? 

18-  Önskar Ni att vara anonym i uppsatsen? 


