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Sammanfattning  
 
 
Uppsatsens titel: Bankers behov av redovisningsinformation vid 

kreditgivningsbeslut för små och medelstora företag   
 
Seminariedatum:  2004-02-23  
 
Ämne/kurs:    Redovisning, magisteruppsats 10 poäng 
 
Författare:   Magnus Ljung, Gustaf Thelin och Marie Örtenholm 
 
Handledare:   Michael Thorstensson 
 
Företag: Färs & Frosta Sparbank, FöreningsSparbanken, 

Handelsbanken, Nordea och SEB 
 
Fem nyckelord: SME, redovisningsinformation, kreditgivning, 

lättnadsreglering, konceptuell referensram 
 
Syfte: Syftet är att utifrån bankernas definition av små och 

medelstora företag, beskriva bankernas behov av 
redovisningsinformation för deras kreditgivnings-
beslut och utifrån denna beskrivning försöka dra 
slutsatsen om en anpassad redovisning är efterfrågad 
för SME. 

 
Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ och induktiv 

metod. Insamling av empiri har genomförts genom 
fem intervjuer med bankanställda. 

 
Teoretiska perspektiv:  beslutsanvändarsynsätt 
 
Empiri: Empirin bygger på fem intervjuer med bankanställda 

som arbetar med kreditgivning åt SME. 
 
Slutsatser:                                               Banker anger ingen enhetlig definition av SME.  

Redovisningsinformation är högst relevant för 
kreditgivningsbeslutet, framförallt när det gäller 
återbetalningsförmåga, kontroll av finansiell stabilitet 
och en inledande bedömning av företagets finansiella 
motståndskraft. Lättnadsregler efterfrågas ej av 
bankerna, som överhuvudtaget inte är intresserade av 
några genomgripande förändringar när det gäller 
informationsgivningen från SME.  
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Abstract  
 
 
Title: Banks Need of Accounting Information for the 

Granting of Credit to Small and Middle Sized 
Entities.   

 
Authors:   Magnus Ljung, Gustaf Thelin and Marie Örtenholm 
 
Tutor/s:    Michael Thorstensson 
 
Course:   Master thesis in business administration, 10 Swedish  
   Credits (15 ECTS) 
 
Date:   2004-02-23    
 
Key words: SME, accounting information, granting of credit, 

simplification of rules for SME, conceptual 
framework 

 
Purpose: The purpose is to, from the banks definition of small 

and medium sized entities describe the banks need of 
accounting information for their granting of credit 
and from this description come to a conclusion if an 
adapted accounting is desired for small and medium 
sized entities.  

 
Methodology: This thesis is based on a qualitative and inductive 

method. The collection of empiric data has been done 
through five interviews with bank employees.
  

Theoretical perspectives: Focus on decision making from the users point of 
view 

 
Empirical foundation: The empiric data is based on five interviews with 

bank employees who work with granting of credit to 
SME. 

 
Conclusions Banks don’t give a uniform definition of small and 

intermediate sized entities. Accounting information is 
highly relevant for granting of credit, especially for 
repayment ability, control of financial stability and 
an introductory judgement of the company’s 
financial resisting-power. The banks have no desire 
for simplification rules and they are not interested in 
comprehensive changes concerning information from 
SME. 
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1. ........................................................................................................................... INLEDNING 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Detta inledande kapitel syftar till att ge en introduktion till ämnesområdet och redogöra för 

uppsatsens problemställning och syfte. För att läsaren skall få en bättre överblick redovisar 

vi tidigare forskning på området och dispositionen i uppsatsen.  

___________________________________________________________________________ 
 
1.1  BAKGRUND  
 
Under den senaste tiden har utvecklingen mot en internationell redovisningsharmonisering 
accelererat. Strävan är att öka jämförbarheten och höja kvaliteten i 
redovisningsinformationen. Denna utveckling ökar komplexiteten i och omfånget av den 
producerade redovisningsinformationen. I Sverige har denna process letts av 
Redovisningsrådets (RR) normgivning och utvecklingen kommer att ta ett stort steg år 2005 
när svensk redovisningsnormgivning för noterade bolags koncerner kommer att anpassas till 
IAS/IFRS. Denna utveckling kommer även indirekt att påverka små och medelstora företags 
redovisningsnormgivning, då det finns en risk att användare av dessa producenters 
redovisningsinformation kan kräva kompletterande information för att dessa ska få tillgång till 
samma kapitalmarknad.1  
 
I västvärlden utgör de små och medelstora företagen (SME) en betydande del av det totala 
näringslivet. Denna grupp genererar 70-90 % av BNP i västvärlden. Den skapar också 
uppskattningsvis 90 % av alla arbetstillfällen i västvärlden.2 I Sverige finns ungefär en miljon 
företag, varav cirka 400 är noterade på börs eller annan auktoriserad marknadsplats.3 Mot 
bakgrund av att komplexiteten i den producerade redovisningsinformationen ökar uppkommer 
frågeställningen om denna komplexitets- och kvantitetsökning av redovisningsinformationen 
är nödvändig, för de små och medelstora företagens intressenter. I debatten har krav rests på 
lättnadsregler för SME-gruppens redovisning i förhållande till redovisningen för noterade 
företag, med undantag och en särskild normgivning för SME, som ska förenkla produktionen 
av redovisningsinformation4 och vara mer beslutsrelevant för SME:s intressenter.5   
 
Flera nationer och intresseorganisationer har uppmärksammat problematiken. Storbritannien, 
Nya Zeeland och Kanada har utvecklat system för att underlätta för små och medelstora 

                                                 
1 http://www.deloitte.com/dtt/article/0,2297,sid%253D5721%2526cid%253D32510,00.html 
2 http://www.ifac.org/Members/HTML_Files/FMAC/PerformanceManagement/UnitedKingdom.tmpl  
3 Edenhammar, Hans & Bengtsson, Anders, ” ’Brukarvärde’ avvärjer onödiga konkurser i onoterade bolag” 
Dagens Industri (2003), s. 4    
4 Van Hulle, Karen, “What do SMEs really need?”, Accountancy  (1997), s. 3 
5 Edenhammar, Hans & Bengtsson, Anders (2003),a.a., s. 4    
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företag och har därigenom differentierat redovisningen6. Även FASB och IASB arbetar med 
liknande projekt. I Sverige har Bokföringsnämnden (BFN) tagit på sig uppgiften att utforma 
rådgivning för små och medelstora företag. BFN utgår då ifrån de gällande 
redovisningsnormer som RR har utfärdat och anpassar tillämplighet och ger vägledningar 
utefter företagens behov. Ett företag kan därefter välja om det vill tillämpa BFN:s eller RR:s 
rekommendationer. 
 
Mot bakgrund av ovannämnda beskrivning kan man fråga sig vilka behoven av extern 
redovisningsinformation egentligen är hos olika intressentgrupper. Är den kvalitativa 
utformningen av den externa redovisningsinformationens innehåll verkligen generaliserbar till 
alla producentgrupper av extern redovisningsinformation? En av de viktigaste användarna av 
extern redovisningsinformation producerad av SME är banker7. Denna grupp användare står 
nära företagens dagliga värv och har flera alternativa sätt att skaffa sig information om sina 
klienter. Bankerna har också stått i fokus på senare tid genom den förändring av de 
förmånsrättsliga reglerna vid konkurs. Detta kommer förmodligen att leda till att intressenten 
banker kommer att få förnyade och djupare behov av extern redovisningsinformation. En 
studie av denna intressents behov av extern redovisningsinformation från SME, är högst 
relevant mot bakgrund av ovannämnda utveckling.  
 
 
1.2  PROBLEMATISERING 
 
Det övergripande syftet med finansiella rapporter är enligt IASB:s kvalitativa ramverk, vilket 
utgår ifrån ett beslutsanvändarsynsätt, att tjäna som beslutsunderlag och möta användarnas 
behov av information.8 Emellertid kan redovisningen inte tillfredställa alla intressenters 
informationsbehov. Det beror i huvudsak på att olika intressenters behov varierar och kan 
komma att stå i konflikt med varandra.  
 
I de grundläggande referensramar som ska utgöra grunden för IASB:s normgivning, och som i 
hög grad redan nu reglerar svensk redovisningsnormgivning, har man antagit att den 
viktigaste intressenten av redovisningsinformation är kapitalmarknaden eller investerarna och 
de internationella aktörer som kan kategoriseras till denna kategori. Ett av de grundläggande 
argumenten för detta är att eftersom investerarna är den intressent som tillför riskkapital, 
presumeras den information som kommer dem tillgodo vara intressant även för övriga 
intressenter9.  
 
I debatten har det framkommit kritik mot ovannämnda presumtion, det vill säga att 
investerarna är den primära intressenten. Denna kritik kommer framförallt från små och 
                                                 
6 http://www.camagazine.com/index.cfm/ci_id/5918/la_id/1/camagazine/1print/true.htm 
7 Nair, R.D & Rittenberg ,L.E, ”Professional Notes. Privately held businesses: is there a standards overload?”, 
Journal of Accountancy (1983), s. 82 
8 Redovisningsrådet, Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter (1995), s. 11-15 
9 Ibid, s. 11-15 
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medelstora företag, som producenter av redovisningsinformation och man har framfört krav 
på lättnadsreglering för dessa företag. Motiven för att införa lättnadsregler för SME är 
tredelade; a) redovisningsnormgivningen har utformats för stora noterade bolag som agerar på 
en global kapitalmarknad, b) kostnaderna för små och privatägda företags produktion av 
redovisningsinformation kan överstiga nyttan av densamma samt c) användarna av SME:s 
externa redovisningsinformation är ofta företagens ägare i form av företagsledare och 
borgenärer i form av banker, vilka förmodligen har andra informationsbehov än investerare.10    
 
Vi vill genomföra vår studie utifrån det ovannämnda tredje motivet för att införa 
lättnadsregler. Eftersom banker är den intressent som tillför kapital till SME i högre 
utsträckning än den övriga kapitalmarknaden, torde bankers behov av extern 
redovisningsinformation från SME vara intressant att studera.  
 
Vilket är då det vetenskapliga utgångsläget för denna frågeställningen? Behovet av anpassade 
redovisningsregler för SME har diskuterats och undersökts de senaste tre decennierna av 
revisorer och andra kunniga inom redovisning.11 Det har publicerats en rad artiklar som rör 
olika aspekter av SME och dess omgivning. Exempel på områden är revision av SME och de 
typiska situationer som en revisor möter i SME, ekonomistyrning i SME, ”cost/benefit”-
analyser av producenter respektive användare av finansiell information samt anpassade 
redovisningsregler för SME för att nämna några. Det sistnämnda forskningsområdet är det 
område som vi anser anknyter bäst till en uppsats om intressenternas behov av extern 
redovisningsinformation, mer precist bankers upplevda behov av redovisningsinformation och 
eventuella önskemål om lättnadsregler för SME.  
 
Tidigare forskning inom just detta område är bland annat Svenssons doktorsavhandling 
Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags kreditvärdighet12.  I 
denna undersöker Svensson vilken typ av redovisningsinformation som efterfrågas för 
bedömning av små och medelstora företags kreditvärdighet, hur redovisningsinformationen 
används vid dessa bedömningar samt vilka önskemål som kreditgivarna har vad gäller 
offentligt rapporterad redovisningsinformation. I begreppet kreditgivare inkluderar Svensson 
både banker och leverantörer. De resultat som presenteras i avhandlingen beträffande banker 
är bland annat att redovisningsinformation utgör en viktig del av kreditgivningsbeslut, att 
bankerna använder årsredovisningar, periodrapporter, budgetar, prognoser och 
kreditupplysningsinformation vid kreditgivningsbeslut, att redovisningsinformation kan ha en 
mindre betydelse vid bedömning av SME jämfört med stora företag och att krav som ställs av 
bankerna på SME för framtagande av redovisningsinformation inte anses vara alltför 
betungande. Vidare framgår det att de undersökta bankerna anlitar revisorer, 
kreditupplysningsföretag och branschorganisationer i form av extern expertis, att 
                                                 
10 Nair, R.D & Rittenberg, L.E, (1983) a.a., s. 82   
11 Friedlob, Thomas & Plewa, Franklin (1992) ”Cost Effective Financial Reporting for Small Business”, Journal 
of Small Business Management, s. 89  
12 Svensson, Birgitta (2003) Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags 
kreditvärdighet, s. 94-100, 130 
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redovisningsinformationen bearbetas i modeller med hänsyn tagen till företagsspecifika 
faktorer såsom verksamhetsinriktning, storlek och associationsform, att bankerna efterfrågar 
fler särredovisade poster, mer detaljerade noter och information om värderingsprinciper, att 
bankerna själva bearbetar informationen i syfte att upprätta kassaflödesanalys och räkna ut 
nyckeltal samt att bankerna anser att redovisningsinformationen till stor del är tillförlitlig och 
jämförbar över tiden. 
    
Vi vill till skillnad från Svenssons avhandling begränsa våra intervjuer till banker som 
användare av redovisningsinformation, av skäl som förklaras i stycket 2.5 Avgränsningar. 
Vidare har Svensson låtit respondenterna rangordna årsredovisningens olika delar efter 
upplevd betydelse vid kreditgivningsbeslut, medan vi har låtit våra respondenter värdera 
betydelsen av bland annat årsredovisningens delar var för sig, utan att rangordna de olika 
delarna i förhållande till varandra (se 2.4.2). 
 
Knutson och Wichmann13 har undersökt revisorers inställning till anpassade 
redovisningsregler för SME, som en följd av ”standards overload” som dessa författare 
uttrycker det. Resultatet i denna undersökning visar på att de undersökta revisorerna anser att 
det inte kan ställas lika höga krav på SME som kan ställas på stora företag vad gäller 
upprättandet av finansiella rapporter. De anser inte att det är nödvändigt, eller rimligt, att 
kräva lika mycket och lika detaljerad information av små, privata företag som för stora, 
noterade företag.  
 
En annan undersökning genomförd av Nair och Rittenberg14 som gäller anpassade 
redovisningsregler för SME, fokuserar på olika användare av redovisningsinformation och hur 
de olika användarna upplever behovet av lättnadsregler. Det resultat som författarna 
presenterar i sin artikel visar på att de undersökta bankerna i studien inte anser att anpassade 
redovisningsregler är nödvändiga för SME. Bankerna upplever inte annorlunda behov av 
information för SME jämfört med stora publika bolag. Detta resultat motsäger de slutsatser 
som Knutson och Wichmann presenterar i sin artikel (se stycket ovan), vilket också 
uppmärksammas i den sistnämnda artikeln. Knutson och Wichmann diskuterar en möjlig 
förklaring till bankernas inställning, nämligen att bankernas önskemål om lika krav på 
redovisningsinformationen oavsett storlek på företaget, kan bero på att upprättandet av 
informationen inte belastar bankerna med extra kostnader. Därmed skulle bankerna efterfråga 
så mycket information som möjligt utan att själva behöva betala något extra för det. 
 
Ytterligare undersökningar, vilka presenteras i Waltons artikel15, tyder på att kreditgivare på 
banker inte skulle uppskatta anpassad redovisning med lättnadsregler. Anledningarna till detta 
anser Walton bero på att kreditgivarna lägger en tyngre vikt vid balansräkningen än 
                                                 
13 Knutson, Dennis L. & Wichmann, Henry Jr. (1984) ”GAAP Disclosures: Problem for Small Business?”, 
Journal of Small Business Management, s. 44 
14 Nair, R.D. & Rittenberg, Larry E. (1983) a.a., s. 94 
15 Walton, Peter (1992) ”Differential reporting and the European Community- a suitable case for treatment?”, 
European Business Journal, s. 47 
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resultaträkningen och att de detaljgranskar tillgångs- och skuldposter i balansräkningen. 
Walton utvecklar inte sitt resonemang mer än så varför en utförligare förklaring till hans 
resonemang saknas.  
 
Med tanke på de motstridiga resultat som presenterats ovan anser vi att vår undersökning är 
intressant att genomföra. Hur förhåller sig de banker som vi har valt att undersöka till tidigare 
forskningsresultat? Är de av samma åsikt som de som Nair och Rittenberg presenterar eller 
delar de uppfattningen som redovisas i Knutsons och Wichmanns artikel? Genom att svara på 
uppsatsens frågeställning hoppas vi att vi kan bidra med kunskap till det rådande 
forskningsläget på området. 
 
IASB arbetar med ett projekt där syftet är att utforma en enhetlig rekommendation för små 
och medelstora företag. Detta kan komma att bli nästa stora utmaning för IASB och den 
globala harmoniseringen av redovisningen. IASB konstaterar i inledningen av detta projekt att 
det finns en stark internationell efterfrågan för en differentierad redovisning16. 
Utgångspunkten är att projektet ska utgå från användarnas behov17 och att detta kommer att 
påverka omfattningen av redovisad information. En naturlig utgångspunkt för vår analys är 
därför att använda IASB:s referensram och de kvalitativa begrepp som ingår i denna för att 
strukturera analysen av bankers behov av redovisningsinformation.  
 
Ovannämnda diskussion mynnar ut i tre delfrågor. Vi vill besvara frågorna hur banker 

definierar SME och att utifrån dessa definitioner beskriva vilken betydelse 

redovisningsinformationen har för bankernas kreditgivningsbeslut till SME. Dessutom vill vi 
beskriva behoven av redovisningsinformation från SME för kreditgivningsbeslut utifrån ett 

kvalitativt synsätt. 
 
 
1.3 SYFTE  
 
Vårt syfte är att utifrån bankernas definition av små och medelstora företag, beskriva 
bankernas behov av redovisningsinformation för sina kreditgivningsbeslut och utifrån denna 
beskrivning dra slutsatsen om en anpassad redovisning är efterfrågad för SME. 
 
 
1.4                     DISPOSITION  
 
Kapitel 1 
I detta kapitel ges en inledande beskrivning av problemområdet och en problematisering av 
detsamma. Vidare redovisas syftet med uppsatsen och vi redogör för tidigare forskning inom 
området. 

                                                 
16 http://www.iasb.org.uk/cmt/0001.asp?s=10099031&sc= 
17 ibid  
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Kapitel 2 
Vi redogör i detta kapitel för de metodologiska val vi gjort och motiverar dessa i förhållande 
till syftet. Vi tar även upp kritik av våra källor och lämnar en redogörelse för hur empirin har 
inhämtats och bearbetats. 
 
Kapitel 3 
I detta kapitel vill vi redogöra för hur problematiskt det är att tydligt urskilja gruppen SME. 
Vi redogör därför för både legala, normativa definitioner av SME och mer kvalitativa 
beskrivningar. 
 
Kapitel 4 
Detta kapitel beskriver hur redovisningsteorin har utvecklats mot ett beslutsanvändarsynsätt 
och redogör för hur detta i praktiken har utmynnat i skapandet av referensramar för kvalitativa 
krav på redovisningsinformation. Vi redogör slutligen för dessa kvalitativa kriterier och vad 
som utmärker deras egenskaper. 
 
Kapitel 5 
Här redogör vi för användaren av redovisningsinformationen, det vill säga banker. Vi 
beskriver hur banker fattar kreditgivningsbeslut och hur redovisningsinformationen kommer 
in i sammanhanget. Vi kopplar också kreditgivningsbesluten till bankernas relation till SME. 
 
Kapitel 6 

I empirikapitlet redovisas den insamlade empirin i enlighet med våra frågeställningar.  
 
Kapitel 7 

I analysen försöker vi följa vår grundläggande struktur och redogöra för bankers behov av 
redovisningsinformation av SME, utifrån de kvalitativa kriterier som enligt referensramarna 
anses vara beslutsrelevanta.    
 
Kapitel 8 
Slutsatser redovisas. 

 



 13

2. METOD 

 
________________________________________________________ 
 

I metodkapitlet redogör vi för de val som påverkat inriktning, bearbetning och analys av 

studien. Dessutom behandlas de avgränsningar som påverkar uppsatsens omfång och kritik 

av våra källor.  

________________________________________________________ 
 
2.1 INLEDNING 
 
 
För att skapa ny redovisningskunskap krävs en utgångspunkt i teorin kring hur forskning 
inom ämnet redovisning bedrivs. Under denna rubrik kommer vi att diskutera metodval 
utifrån redovisningsteoretiska grunder. Liksom i övriga vetenskapliga sammanhang skiljer 
man på deduktiv och induktiv metod. Vid användandet av en deduktiv metod, tar man sin 
utgångspunkt i teorin och försöker testa denna teori mot empirin. Det finns med andra ord en 
etablerad teori att utgå ifrån. Vid ett användande av en induktiv utgångspunkt, är empirin 
startpunkten och en ny teori byggs upp utifrån denna. Det finns till skillnad ifrån en deduktiv 
ansats ett empiriskt intresse.18 
 
En renodlat induktiv ansats innebär, enligt Artsberg,19 att den som studerar något gör det utan 
någon som helst tidigare kunskap. I uppsatsskrivande är det således omöjligt att använda en 
induktiv ansats i dess renodlade form eftersom vi som författare har en viss förkunskap om 
det fenomen som vi har valt att studera. Istället är det intressant att tala om en induktiv metod 
när utgångspunkten för datainsamlingen inte sker i någon allmänt accepterad teori inom 
problemområdet20.  
 
Syftet kan uppfattas som normativt eller deskriptivt. Den normativa studien talar om hur 
någonting bör vara och den deskriptiva beskriver hur något är. I forskning kring extern 
redovisning förekommer kombinationer av alla fyra utgångspunkterna, men studier med ett 
deskriptivt syfte dominerar. Vi har i vår studie valt ett deskriptivt syfte. Vår huvudsakliga 
uppgift är att beskriva vilka behov banker har av redovisningsinformation och därefter 
försöka utröna om bankerna efterfrågar en differentiering av redovisningen för SME. 
 
Ämnet redovisning är speciellt till sin karaktär genom att ämnet är tillämpat och dess teorier 
ska användas i praktiken. Redovisningen regleras dessutom genom lagar och kompletteras av 
                                                 
18 Artsberg, Kristina (2003) Redovisningsteori- policy och –praxis, s. 31 
19 Artsberg, Kristina (1992) Normbildning och redovisningsförändring Värdering vid val av mätprinciper inom 
svensk redovisning, s. 33 
20 Ibid., s. 32 
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normgivning. Detta gör att ämnet lämpar sig för ett flertal val av metoder såsom juridisk, 
ekonomisk och samhällsvetenskaplig metod.21  
 
Redovisningen ska kunna lösa problem i det konkreta fallet och då krävs ofta tolkning och 
förståelsekunskap, vilket det juridiska synsättet står för.22 Det ekonomiska synsättet är inriktat 
mot att redovisningen ska visa en mikroekonomiskt rättvisande bild av företaget idag. 
Informationen ska då oftast tjäna som upplysning för aktiemarknaden.23 I den 
samhällsvetenskapliga utgångspunkten sätts människan och hennes verksamhet i centrum. 
Utifrån ett givet perspektiv studeras sedan redovisningen som ett samhällsfenomen.24  
 
Redovisningen är emellertid ett intressefärgat område och ofta flyter flera synsätt in i varandra 
och kompletterar varandra, vilket gör att den slutgiltiga redovisningsnormen ofta är ett 
kollektivt beslut, färgat av flera olika faktorer.25  
 
I den moderna redovisningen dominerar idag det ekonomiska synsättet. Inriktningen är att 
tillfredställa kapitalmarknadens intressenter med information om huruvida de skall köpa, sälja 
eller behålla ett företags aktier.26 Det handlar om att kunna bedöma framtidsinriktade 
ekonomiska beslut, där användaren använder redovisningsinformationen som beslutsunderlag. 
För att åstadkomma detta har normgivarna skapat referensramar som utgår ifrån vissa 
kvalitativa kriterier för information.27 Utgångspunkten för vår uppsats är att anknyta till det 
ekonomiska synsättet och använda oss av exempelvis de normativt uppsatta referensramarna 
för att strukturera innehållet i vår analys och på ett bättre sätt beskriva beslutsrelevanta 
kriterier. 
 
 
2.2 VAL AV METOD 
 
2.2.1 Inledning 

 
Med utgångspunkt i ovannämnda diskussion har vi valt den metod som vi anser ger störst 
möjlighet att uppnå studiens syften. Syftet är framförallt deskriptivt, vårt mål är att beskriva 
ett visst område inom redovisningen, nämligen bankers informationsbehov av 
redovisningsinformation inför kreditgivningsbeslut.  
 
 
 

                                                 
21 Artsberg, Kristina (2003) a.a., s. 37 
22 Ibid., s. 41 
23 Ibid., s. 39 
24 Ibid., s. 42 
25 Ibid., s. 53  
26 Ibid., s. 74 
27 Ibid., s. 166  
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2.2.2 Induktiv metod 

 
Det induktiva angreppssätt är en naturlig metod då teoribildningen kring redovisning och 
SME fortfarande är tämligen tunn och utvecklingen hos professionen är pågående. Empirin 
kommer att vara den huvudsakliga utgångspunkten för den analys vi gör. Det finns emellertid 
även vissa deduktiva inslag i studien, i synnerhet kring de informationsresonemang som vi för 
om redovisningens informationsvärde.  
 
På så sätt kan man säga att vår uppsats har en induktiv ansats eftersom vi konfronterar olika 
teorier med insamlade empiriska data. Att vi presenterar teorier trots att vi har en induktiv 
ansats är ett sätt att skapa en mening åt empirin. Teorierna fungerar då som en referensram 
och ett tolkningsredskap åt empirin och hjälper oss att strukturera arbetsprocessen i 
uppsatsskrivandet. 
 
 
2.2.3 Kvalitativ metod 
 

”Innan jag vet vad jag ska undersöka,  

kan jag inte veta hur jag ska göra det.”  

 
(Fog)28 

 
Val av metod görs utifrån syftet med uppsatsen, styrande för valet är att en viss metod bäst 
belyser det problemområde som ska undersökas. Holme och Solvang29 diskuterar i vilka 
situationer som kvalitativ respektive kvantitativ metod lämpar sig bäst. Gemensamt för de 
båda är att de är inriktade på att ge en bättre förståelse av det samhälle som vi lever i. 
Författarna urskiljer dock situationer då den ena metoden passar bättre än den andra. 
Kvantitativ metod bör användas om vi eftersträvar bredd snarare än djup i undersökningen, 
om vi är intresserade av att kunna göra säkra jämförelser av den företeelse som vi studerar 
eller om vi vill visa hur starka vissa undersökta samband är. Kvalitativ metod bör istället 
användas om undersökaren strävar efter beskrivning och förståelse av ett fenomen, vilket är 
fallet i denna uppsats.  
 
Skälen för val av kvalitativ metod beror på undersökningens natur och på de fördelar som 
följer med den kvalitativa metoden. Dessa är bland andra att en helhetsbild av det undersökta 
fenomenet kan skapas och att närkontakt uppstår i förhållande till de undersökta enheterna. 
Både på grund av resursbrist och behovet att få en överblick över informationen leder 
uppläggningen av undersökningen till en koncentration av ett fåtal enheter. I uppsatsen har vi 

                                                 
28 Holme, Idar Magne & Solvang Krohn, Bernt (1997) Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, s. 75 
29 Ibid., s. 75-81  
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av dessa skäl valt att begränsa undersökningen till fem intervjuer. Vidare erbjuder den 
kvalitativa en större flexibilitet än den kvantitativa, som istället präglas av en hög grad av 
strukturering och standardisering. Flexibiliteten består av att kunna anpassa frågor till 
undersökningsenheterna på ett sätt som krävs i den specifika situationen. Följdfrågor kan 
ställas och ordningen på intervjufrågorna kan ändras och även omformuleras för en bättre 
förståelse hos intervjurespondenten. Dessa fördelar har vi kunnat dra nytta av under 
intervjuerna vilket har bidragit till en djupare förståelse av det undersökta problemområdet. 
Om vi hade använt oss av en kvantitativ metod i uppsatsen hade vi inte kunnat få den inblick 
och nyanserade information som vi har erhållit genom att göra intervjuer med utvalda 
respondenter. 
 
När det talas om en undersöknings validitet och reliabilitet gäller det främst kvantitativa 
undersökningar. Detta beror på att syftet med kvalitativa studier främst är att skapa en bättre 
förståelse för vissa faktorer och då hamnar inte den statistiska representativiteten i fokus 
(reliabilitet). Problemet med att få fram giltig information (validitet) är normalt mycket 
mindre i kvalitativa undersökningar än i kvantitativa, eftersom forskaren ofta har en större 
närhet till det som studeras i kvalitativa undersökningar.30  
 
Istället för att diskutera kvaliteten på vår kvalitativa undersökning utifrån begreppen validitet 
och reliabilitet har vi valt att använda oss av fyra kvalitetskriterier presenterade av Patel och 
Tebelius.31 Kriterierna är tillämplighet, pålitlighet, överensstämmelse och noggrannhet. 

 

Väsentligt för tillämpligheten är att det undersökta problemområdet har betydelse för den 
grupp man har valt att inrikta sig på. Respondenterna i gruppen måste kunna uppfatta området 
som betydelsefullt för att kunna ge personliga synpunkter. Den grupp, kreditgivare på banker, 
som vi har riktat in vår undersökning på upplever undersökningsområdet som betydelsefullt 
för deras verksamhet. För att erhålla en god tillämplighet är det även viktigt att intervjuaren 
väljer respondenter som kan lämna rikhaltig information. De respondenter som vi har 
intervjuat har alla visat sig vara insatta i undersökningsområdet och har kunnat lämna 
utförliga svar. Även pålitligheten hos informationen påverkas av ovanstående faktorer. 
Pålitligheten ökar också om undersökaren redovisar insamlings- och tolkningsförfarandet av 
informationen och om denna framstår som trovärdig. Genom beskrivningen av vårt 
tillvägagångssätt i Metodkapitlet ökar pålitligheten hos undersökningens resultat.   
 

Att bedöma överensstämmelse eller rimlighet hos information som lämnas av en respondent 
utifrån hur respondenten upplever en viss situation, kan vara svårt att genomföra för en 
undersökare. Detta eftersom det är uppgiftslämnarens personliga förhållande till den faktiska 
situationen som ska bedömas. Undersökaren måste ta ställning till om den lämnade 
informationen stämmer överens med den komplexa verkligheten han vill fånga. Det finns 

                                                 
30 Ibid., s. 94 
31 Patel, Runa & Tebelius, Ulla (1987) Grundbok i forskningsmetodik, s. 77-82 
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emellertid inga absoluta kriterier att pröva den kvalitativa informationen mot, utan det sker 
om undersökaren kan peka på att de tolkningar som görs är tillämpliga i flera situationer samt 
att tolkningarna bygger på ett rikt material. Vi anser att det i ett flertal intervjuer finns 
överensstämmelser i respondenternas lämnade material och att vi fått utförliga och 
konsekventa svar.    
 
Noggrannheten i en undersökning är särskilt viktig i tolkningsprocessen där skäl för 
tolkningar, överväganden och hur undersökaren har resonerat kring resultaten bör presenteras. 
Undersökaren måste också vara observant på den personliga och känslomässiga påverkan som 
kan inträffa vid kvalitativa undersökningar. Då en undersökning genomförs av fler än en 
person, vilket är fallet i denna uppsats, är det lättare att upprätthålla noggrannheten och 
objektiviteten eftersom vi kan påminna varandra om ursprungliga överväganden och 
ställningstaganden. Chansen är större att tolkningen inte blir alltför styrd av personliga åsikter 
och värderingar när tolkningen görs i grupp. 

 

2.3 LITTERATUR  

 
Den första ansatsen till att närma sig det ämne som uppsatsen behandlar bestod i att läsa så 
mycket material som möjligt på området. Vår intention var att i första hand skapa en 
förståelse för SME:s karaktär och intressanta problem förknippade med dessa företag. Vi har 
försökt skapa en så bred kunskapsgrund som möjligt för att sedan fördjupa oss i den mest 
intressanta frågeställningen. Denna informationssökning har pågått kontinuerligt under 
uppsatsskrivandet, med en tyngdpunkt på den första perioden av arbetet.  
 
Olika bibliotekskataloger såsom Lovisa, Libris och ELIN@Lund har använts flitigt i sökandet 
efter information. Även andra sökmotorer på Internet såsom Google och Alta Vista har varit 
till hjälp vid sökandet av artiklar med mera. Den information och publicerat material som 
tillhandahålls på diverse organisationers hemsidor har också bidragit till en ökad kunskap i 
ämnet SME och relaterade närområden. Exempel på användbara hemsidor är IASB:s, ASB:s, 
BFN:s och IFAC:s för att nämna några.      
 
Vidare har vi studerat mer generella redovisningsteorier och föreställningsramar, som finns 
presenterat i litteratur på området. Detta har hjälp oss att arbeta utifrån en god teoretisk grund 
i uppsatsskrivandet. 
 
Vi har dessutom undersökt vilka källor som legat till grund för andra uppsatser och 
avhandlingar i ämnet. På så vis har vi kommit i kontakt med källor som inte har inkluderats i 
sökresultaten från våra genomförda sökningar i databaser och dylikt. De ovanstående källorna 
är sådan data som har samlats in eller återgivits av någon annan.32  

                                                 
32 Artsberg, Kristina (2003) a.a., s. 45 
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2.4 EMPIRI  
 
Underlaget för empirin i uppsatsen har samlats in genom fem genomförda intervjuer med 
anställda på olika banker. Dessa banker är Färs & Frosta Sparbank, FöreningsSparbanken, 
Handelsbanken, Nordea och SEB. Intervjurespondenten har lämnat data i form av åsikter, 
kunskap och erfarenheter.  
 
 
2.4.1 Urval av intervjurespondenter 

 
De banker som vi har varit i kontakt med under uppsatsskrivandet har vi valt eftersom de 
tillhör de största bankerna i Malmö/Lund-området. De är dessutom väl etablerade på 
bankmarknaden och har flerårig erfarenhet av kreditgivning till företag. Av dessa skäl fann vi 
de utvalda bankerna som intressanta studieobjekt. Vi anser att urvalet av dessa banker gav en 
tillräcklig bredd och täckte en ansenlig del av kreditgivningsmarknaden för SME, dessutom 
sätter tidsramen vissa begränsningar. De individer som vi har intervjuat har valts ut av de 
anställda på banken, efter att vi har presenterat oss och syftet med vår uppsats. Vårt önskemål 
var att få intervjua kreditgivare som arbetar med SME och som har kunskap om vårt 
undersökningsområde. Intervjurespondenterna har således valts ut med hänsyn till vem som 
arbetar med kreditgivning till SME och som i övrigt är lämplig att lämna information om 
frågor på området.  
 
Vi har valt att hålla respondenterna anonyma till namn och kontor. Detta har vi valt eftersom 
vi tror att respondenten kan ge ärliga svar även om de upplevs som känsliga eller 
kontroversiella. En risk som intervjuaren möter vid ”öppna fall”, det vill säga intervjuer där 
respondenten namnges, är att utfallet av intervjun blir ytligare.33  
 
 
2.4.2 Genomförandet av intervjuerna 

 
Samtliga intervjuer genomfördes på respektive bankkontor i ett avskilt rum där endast de tre 
uppsatsförfattarna och intervjurespondenten var närvarande. Intervjuerna var 
semistrukturerade34 vilket innebar att vi utgick från en intervjuguide och kompletterade med 
följdfrågor vid behov. Frågorna ställdes i samma ordning på samtliga intervjuer, med 
undantag för de frågor vars svar redan hade framkommit tidigare i intervjun genom 
respondentens egna kommentarer. Svarsmöjligheterna för respondenten lämnades öppna så att 
svaret kunde utformas efter respondentens fria åsikter och erfarenheter. En fördel med att låta 
intervjun vara semistrukturerad och låta respondenten prata fritt utöver de ställda frågorna, är 
enligt Holme och Solvang35 att det ofta dyker upp andra idéer eller uppfattningar som ersätter 

                                                 
33 Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s. 193 
34 Andersen, Ib (1998) Den uppenbara verkligheten,  s.151 
35 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt (1997) a.a., s. 101 
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eller fördjupar frågorna i intervjuguiden. Vår intention var genomgående att undvika att 
påverka respondentens svar. Med detta menar vi att vi strävade efter att inte ställa ledande 
frågor eller ge kommentarer som hade kunnat påverka respondenten i en viss riktning. Hela 
intervjuerna, som varade mellan 30 och 60 minuter, spelades in på bandspelare för att vi som 
intervjuare skulle få med fullständiga svar och ställda följdfrågor. Vi upplevde inte i något fall 
att respondenterna hade ont om tid eller var ovilliga att svara på frågorna, vilket kan ha 
bidragit till en ökad kvalitet på svaren. 
 
Utifrån vårt syfte, att beskriva bankers behov av redovisningsinformation från SME för 
kreditgivningsbeslut, utarbetades den intervjumall (se bilaga 1) som användes under hela 
intervjuserien. Då informationsbehov kopplat till beslutsfrågor kan vara svåra att identifiera 
på ett tydligt sätt, strukturera och beskriva, valde vi att utforma en analytisk referensram med 
utgångspunkt i de kvalitativa egenskaper som finns i de referensramar som ska leda 
utformningen av ny redovisningsinformation.  
 
Vi inledde intervjumallen med bakgrundsfrågor för att få en överskådlig bild av respondenten 
och dess verksamhet, samt för att få en uppfattning om hur respondenten såg på SME, 
framförallt definitionsmässigt. Därefter följde ett block med frågeställningar kring hur 
respondenten hanterar olika former av information kopplat till kreditgivningsbeslut för SME. 
Det vi framförallt ville belysa här var redovisningsinformationens roll vid 
kreditgivningsbeslut i förhållande till all den övriga information som analyseras vid ett 
kreditgivningsbeslut.  
 
Slutligen anslöt vi till de kvalitativa egenskaperna i referensramen för att utifrån 
frågeställningar kring uppbyggnaden av dessa kriterier få en bild av vilka preferenser banker 
har för sin redovisningsinformation. Man skulle kunna invända att genom att utforma en 
analytisk referensram efter den deduktiva syn på kvalitet som de konceptuella 
referensramarna förordar, vinklas bilden av bankernas syn på redovisningsinformation mot 
detta synsätt. Vi anser dock att de kvalitativa egenskaperna är ganska allmänt hållna kvaliteter 
som passar in på flera former av informationsgivning, vilket talar för att de tjänar väl som en 
utgångspunkt i att strukturera en diskussion kring behov av redovisningsinformation. Sist i 
intervjumallen gavs respondenterna också möjligheten att framhålla egna krav på förbättrad 
eller förändrad information, vilket inte styrdes in för att passa de kvalitativa egenskaperna. 
 
För att konkretisera olika former av redovisningsinformationens relevans för 
kreditgivningsprocessen, producerade vi en enkät (se bilaga 2) där respondenten fick värdera 
den specifika posten eller delen i offentligt rapporterad finansiell information. Vi försökte då 
att dels få med det traditionella innehållet i denna rapportering, exempelvis balansräkning, 
resultaträkning och förvaltningsberättelse, dels lyfta fram aktuella fall av ”ny” 
redovisningsnormgivning som förväntas leda till en mer rättvisande bild, exempelvis 
värdering av finansiella instrument till verkliga värden, finansiell leasing och 
belåningsutrymme. Enkäten syftade till att ge en bild av vad kreditgivaren som respondent 
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ansåg vara relevant redovisningsinformation, samt ge en fingervisning om en utveckling av 
redovisningsinformationen i vissa riktningar var önskvärd. 
 
Efter avslutad intervju bad vi respondenterna att fylla i enkäten. Samtliga respondenter utom 
en, som bad att få återkomma med svaren, fyllde i enkäten i vår närvaro. Vi förklarade de 
olika posterna i enkäten för respondenterna så att de förstod vår avsikt med de olika posterna.  
 
 
2.4.3 Bearbetning av intervjumaterialet   

 
Fullständiga svar från respektive intervju skrevs ned i separata dokument direkt efter 
intervjuerna genom att de upptagna svaren och kommentarerna avlyssnades från 
bandspelaren. I dessa dokument skrevs respondentens exakta ord ned för att undvika tolkning 
från vår sida. Nästa steg i bearbetningen av materialet var att utarbeta empirikapitlet i 
uppsatsen utifrån intervjudokumenten. Även i det kapitlet försökte vi undvika att tolka 
materialet och istället enbart återge för läsaren, i en mer läsarvänlig form än 
intervjudokumenten, de uppgifter som framkommit under intervjuerna. Därefter analyserade 
vi empirin med hjälp av de presenterade teorierna i uppsatsen och drog slutsatser utifrån de 
svar som respondenterna lämnade.  

 

2.5 AVGRÄNSNINGAR 
 
Området vi behandlar innefattar flera ämnesområden och vi har därför valt att avgränsa det 
undersökta ämnet enligt följande: 
 

• De intervjuade bankerna är placerade inom ett begränsat geografiskt område, det vill 
säga Malmö/Lund-regionen. Detta kan leda till en viss snedvridning i det empiriska 
informationsvärdet. 

 

• Vi har valt att fokusera den empiriska delen på användningen av 
redovisningsinformation vid kreditgivningsbeslut. Redovisningsinformationen utgör 
emellertid endast en begränsad del av bankers beslutsunderlag för 
kreditgivningsbeslut. Detta kan leda till en mer begränsad bild av hela 
kreditgivningsprocessen. 

 

• Vi har valt att inte fördjupa oss i informationsteorin som sådan, utan koncentrerat oss 
på teorierna kring informationens beslutsrelevans i ett redovisningsperspektiv. Detta 
innebär exempelvis att vi har utgått från vissa antaganden och förutsatt att de är 
relevanta för vår undersökning. Exempelvis har vi använt oss av IASB:s ramverk och 
dess kvalitativa kriterier för att strukturera uppsatsens analys och empiri.  
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• Vi har valt att studera informationsbehoven ur ett externredovisningsperspektiv med 
offentlig information som grund. Därför har vi utgått ifrån den information som kan 
förväntas förekomma i årsredovisningar, delårsrapporter, prospekt etcetera. 

 
Vidare har vi avgränsat vår studie till intressentgruppen banker. I kapitel 5 redogör vi för de 
olika intressenter som ett företag vanligtvis har och hur de samspelar med företaget på olika 
sätt. Av dessa intressenter torde det vara flera som har ett intresse av den 
redovisningsinformation som produceras i företaget och som därmed kan ha åsikter om en 
differentierad redovisning. Vårt val av banker har styrts utifrån redan genomförda 
undersökningar, vilkas resultat har presenterats i åtskilliga artiklar i tidskrifter på 
redovisningsområdet. Exempel på författare som har undersökt de olika användarna av 
redovisningsinformation är Nair och Rittenberg36. De rangordnar i en artikel vilka användarna 
av redovisningsinformation är och konstaterar att banker är de användare som har störst 
intresse av små och medelstora företags finansiella rapportering. De tar även upp ägare/ 
företagsledning som en viktig användare, men placerar ändå banken som den främsta 
användaren.     
 
Även Walton37 diskuterar användarna av redovisningsinformation i sin artikel. De främsta 
användarna av informationen är, enligt Walton, skattemyndigheten och långivarna. Han 
diskuterar i anslutning till användarnas behov att det finns redovisningsrekommendationer 
som är överflödiga för användarna av de små företagens information. Som exempel anger han 
aktivering av tillgångar vid finansiell leasing och finansieringsanalyser. Ytterligare en 
författare som diskuterar de olika användarna av SME:s redovisningsinformation är Page.38 
Även han anser att bankerna är en av SME:s främsta intressenter. 
 
 
2.6 KÄLLKRITIK 
 
Vår uppsats har en deskriptiv inriktning och beskriver ett visst problemområde. Det är viktigt 
att vi håller en kritisk distans till de av oss använda källorna och att vi utformar en källkritik 
som är relevant. Holme och Solvang delar i sin bok Forskningsmetodik upp källgranskningen 
i fyra delar: observation, ursprung, tolkning och användbarhet. Vi kommer i vår källkritik att 
använda denna uppdelning.39 
 

Observation 
 
Vid sökandet och urvalet av källor kan en viss snedvridning uppkomma. Vi har under 
inledningen av vårt arbete, aktivt sökt källor och information som rör vår problemställning. 
                                                 
36 Nair, R.D. & Rittenberg, Larry E. (1983) a.a., s. 84   
37 Walton, Peter (1992) a.a., s. 47 
38 Page, Michael J. , “Corporate Financial Reporting and the Small Independent Company”, Accounting and 
Business Research, summer 1984, s. 271 
39 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt (1997) a.a., s. 130  
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Kritik som kan riktas mot urvalet är att när vår problemställning spänner över tre olika 
områden, det vill säga redovisningens informationsvärde, bankers beslutsfattande vid 
kreditgivningsbeslut och små och medelstora företags roll i förhållande till de tidigare nämnda 
områdena, blir det svårt att hitta källor som behandlar vår frågeställning. Detta gör att urvalet 
måste ske ur en mängd källor ur olika perspektiv och att det då finns en risk att urvalet av 
dessa källor styrs mer av tillfälligheter. Tidsfaktorn är också en riskfaktor i detta då den 
begränsade tidsramen endast ger utrymme till en snabb sållningsprocess av källor. 
 

Ursprung 
 
Att bestämma ursprung innebär att få klarhet i vilka upphovsmännen är, när och var källan 
blev till, vilka dess primära syften var och hur vi fått tag på källan. Huvuddelen av källorna 
har hämtats ur akademiska tidskrifter och sökningarna har gjorts i databaser över dessa. Detta 
kompletterat med debattinlägg, doktorsavhandlingar, nyhetsartiklar och fackpress, tycker vi 
ger en helhetsbild och det finns inte någon anledning att ifrågasätta äktheten i källorna. 
Ursprungen är väl kända och sökvägarna redovisar vi i avsnittet 2.3 Litteratur.  
 

Tolkning 
 
Redovisningsområdet är som tidigare nämnts ett intressefärgat område och olika akademiska 
skolor har olika syn på ämnet. Detta gör att det trots att de akademiska studierna i huvudsak 
har ett övergripande syfte att producera ny kunskap, så skapas informationen utifrån vissa 
grundläggande synsätt. Exempelvis kan en källa skriven av en nationalekonom i ämnet 
redovisning använda sig av grundläggande nationalekonomiska föreställningsramar i sitt sätt 
att behandla ämnet. Detta gör att avsikten med innehållet i en källa kan bli svårtolkat och 
påverkat mot en viss utgångspunkt i sättet att behandla ämnet redovisning. Detta ställer i sin 
tur krav på oss att använda källor med olika utgångspunkter för att få en överblick över 
problemområdet, samt att försöka använda källor med en neutral och deskriptiv beskrivning 
av ämnet (exempelvis Artsberg). Vi är medvetna om att ett flertal källor har sin utgångspunkt 
i ett beslutsanvändarsynsätt och använder ekonomisk teori i sina ansatser. Vi anser dock att de 
ligger inom ramen för våra avgränsningar och syfte, även om de ger en snävare bild av ämnet 
redovisning. 
 

Användbarhet 
 
Huvuddelen av våra källor behandlar problem som är närliggande till vår problemställning. 
Det har dock varit svårt att finna källor som behandlar vår problemställning i exakt samma 
ljus som vi, förutom Svenssons avhandling40, som ligger nära i både tid och innehåll. Vi har 
sökt källor inom våra tre huvudsakliga områden och funnit källor som behandlar 
småföretagets situation och speciella förutsättningar, hur bankers kreditgivning fungerar och 

                                                 
40 Svensson, Birgitta (2003) a.a. 
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redovisningens koppling till ett beslutsanvändarsynsätt. Alla områdena är, enligt vår 
bedömning, var för sig användbara. Vår uppgift har varit att föra dem samman till en 
gemensam analys av bankers informationsbehov av redovisningsinformation vid 
kreditgivningsbeslut från SME. Där kan man kritisera användandet av källorna som mindre 
relevanta för vår studie. Ett flertal källor är också av äldre datum, men vi anser att huvuddelen 
fortfarande är relevanta då problemställningen fortfarande är densamma.    
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3. DEFINITION AV SME 

 
___________________________________________________________________________ 
 
I följande kapitel redogör vi först för några normgivares definitioner av SME, 

lättnadsreglering för SME samt diskuterar därefter karakteristiker för SME. Vårt syfte med 

detta kapitel är att ge läsaren av uppsatsen förståelse för hur problematiskt det kan vara att 

fastställa en enhetlig accepterad definition av SME samt att ge en bättre bild av att hur ett 

SME kan se ut. Vi vill även kortfattat presentera de olika sätt som några normgivare har valt 

att utforma lättnadsregleringen för SME. Vi hoppas därmed att läsaren lättare kan 

tillgodogöra sig uppsatsen, med beskrivningen i åtanke. 

___________________________________________________________________________ 
 

 
3.1 VARFÖR DEFINITIONER? 
  
För att kunna diskutera små och medelstora företag och deras förhållande till kreditgivare i 
form av banker är det lämpligt att redogöra för och diskutera hur ett litet respektive medelstort 
företag kan definieras. Vi har valt att studera BFN:s, IASB:s och ASB:s definitioner av SME. 
BFN:s definition är intressant eftersom det är detta redovisningsorgan som utarbetar 
rekommendationer för SME i Sverige, IASB:s definition är intressant med hänsyn till att vissa 
svenska företag blir tvungna att tillämpa IFRS från och med år 200541 och ASB  är även det 
av intresse då ASB har satsat på ett projekt för SME, FRSSE, vilkets upplägg skiljer sig från 
de svenska normgivarnas satsningar på SME. 
 
Definitionerna av SME kan delas upp i en formell/juridisk definition, men även mer 
företagsekonomiska definitioner kan diskuteras. De flesta av de formella definitioner som vi 
presenterar nedan innehåller beloppsgränser för olika kriterier, varför de kan anses vara mer 
exakta till sin karaktär än de företagsekonomiska karakteristikerna. Med företagsekonomiska 
definitioner menas att ett SME kan karakteriseras på ett visst sätt och är ofta verksamt under 
förhållanden som är typiska för ett SME.  
 
Vid jämförelsen mellan de olika ländernas formella definitioner har vi kunnat konstatera att 
definitionerna skiljer sig åt hos de olika normgivarna och därför är det svårt att fastställa en 
vedertagen internationell definition av ett litet eller medelstort företag. Denna skilda 
uppfattning uppmärksammas av IASB i artikeln Making IFRS Accesible to Small Entities and 

Entities Operating in Emerging Economies Some Issues and Questions42, i vilken författarna 
pekar på att en mer precis definition av små och medelstora företag än ”not public” och ”not 

                                                 
41 Svenberg, Sven-Åke (2003) ”Att tänka på inför övergången till International Financial Reporting Standards”, 
Balans, s. 11 
42 http://www.iasb.org.uk/docs/acpapers/200110/0110sme.pdf 
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big” är svår att fastställa. Oftast grundas definitionerna på antalet anställda och storleken på 
tillgångarna i företaget. Huruvida ett företag betraktas som litet eller ej kan utifrån 
tillgångskriteriet ibland bli något missvisande. IASB exemplifierar detta i den ovan nämnda 
artikeln med situationen då en bank i USA innehar tillgångar på strax under 100 miljoner 
USD, samtidigt som ett serviceföretag också har ungefär samma storlek på tillgångsmassan. 
En bank på den amerikanska marknaden med en tillgångsmassa på 100 miljoner USD är en 
tämligen liten bank, medan ett serviceföretag med samma nivå på tillgångarna kan vara 
betydligt större i jämförelse med andra företag i samma bransch och marknad. Vad IASB 
menar är att definitionen av ett litet eller medelstort företag utifrån tillgångarnas storlek inte 
alltid är ett lämpligt mått på företagets storlek i sin helhet.  
 
I det inledande kapitlet av uppsatsen framgick det att behov av lättnadsreglering för SME har 
debatterats och krav på anpassade redovisningsregler har framförts. Vi ser det som en nära 
koppling till klassificering av SME att diskutera hur lättnadsreglering kan utformas. Nair och 
Rittenberg43 diskuterar de två vanligaste sätten att behandla lättnadsregler: förenkling av 
redan accepterade redovisningsstandards samt utveckling av alternativa redovisningsstandards 
för små och medelstora företag. Det förstnämnda sättet att hantera lättnadsregler kan 
exemplifieras med BFN:s arbete i Sverige. BFN utgår från RR:s 
redovisningsrekommendationer och anpassar dessa till behoven hos SME. Det andra sättet att 
arbeta med lättnadsregler är exempelvis det engelska ASB:s Financial Reporting Standard for 

Smaller Entities (FRSSE), vilket innehåller de redovisningsregler som ett litet företag behöver 
rätta sig efter i en och samma rekommendation44. Vi redogör nedan för de två olika sätten att 
hantera lättnadsregler. Detta för att ge läsaren en bild av hur lättnadsreglering i olika länder 
kan vara utformad.        
 
 
3.1.1 BFN 

 
Icke noterade företag i Sverige kan i dag välja om de vill använda RR:s rekommendationer 
eller Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR). Den valda rekommendationen eller rådet 
ska tillämpas i sin helhet och ska uppges i noterna i årsredovisningen. Valfriheten ligger dock 
på rekommendationsnivå, vilket innebär att ett företag kan använda RR:s rekommendationer 
på ett område, medan BFNAR används på ett annat område.45 BFNAR utformas utifrån RR:s 
rekommendationer och därigenom har BFN anammat RR:s regler för värdering, klassificering 
och periodisering. BFN har hittills gett ut ett flertal allmänna råd som alla är anpassade till 
mindre och icke-noterade företag (se bilaga 3).46 De har dock inte kommit lika långt i sitt 
arbete som RR, varför det har uppstått ett glapp mellan normgivarnas rekommendationer 

                                                 
43 Nair, R.D & Rittenberg, L.E (1983) a.a., s. 82 
44 Anonym författare (1999) ”ASB publishes revised FRSSE”, Management Accounting: The Magazine for 
Chartered Management Accountants, s. 10 
45 Holmquist-Larsson, Anna–Carin (2001) ”BFN ger icke-noterade företag egna redovisningsnormer”, Balans, 
s. 38 
46 www.bfn.se 
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respektive råd. För att hjälpa företagen att hantera detta glapp anger BFN i BFNAR 2000:2 p. 
9 att företagen kan hämta vägledning från RR:s rekommendationer på de områden som BFN 
ännu inte hunnit behandla, men att de inte är tvungna till det. I den mån företagen har 
möjlighet och kunskap att istället använda RR:s rekommendationer kan de göra det på de 
obehandlade områdena.47 I de fall som svensk normgivning helt saknas kan vägledning istället 
hämtas från IASB:s Framework och Standards, eller, då även regler här saknas, i allmänt 
accepterade principer i andra länder, exempelvis USA.48   
 
Vad som kategoriseras som små och medelstora företag i Sverige har definierats av BFN i 
dess allmänna råd BFNAR 2000:2 med vissa ändringar i BFNAR 2002:4.49 Små företag  
(10 / 24-företag) är näringsdrivande icke noterade företag i vilka 
 

• antalet anställda under de två senaste räkenskapsåren i medeltal uppgått till högst tio, 
och 

 

• tillgångarnas nettovärde enligt fastställd balansräkning för det senaste räkenskapsåret 
uppgår till högst 24 miljoner kronor 

 Medelstora företag är näringsdrivande icke noterade företag i vilka  

• antalet anställda under de senaste två räkenskapsåren i medeltal överstiger tio, eller 
 

• tillgångarnas nettovärde enligt fastställd balansräkning för det senaste räkenskapsåret 
överstiger 24 miljoner kronor och 

 

• nettovärdet av tillgångarna i företaget enligt balansräkningen för de två senaste 
räkenskapsåren inte överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1000 gånger det 
prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde under den 
sista månaden av respektive räkenskapsår50 och 

 

• antalet anställda hos företaget under de två senaste räkenskapsåren i medeltal inte 
överstigit 200.   

 
3.1.2 IASB 

 
IASB driver ett projekt som behandlar SME, där frågor diskuteras som berör behovet av 
differentierad redovisning för SME och utformningen av separata internationella standards för 
                                                 
47 Holmquist-Larsson, Anna-Carin (2001) a.a., s. 38 
48 Ibid., s. 38 
49 Ibid., s. 36  
50 Prisbasbelopp för år 2003 är 38 600 kr vilket innebär att nettovärdet på tillgångarna enligt balansräkningen 
inte får överstiga 38,6 miljoner kr.  
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SME. I nuläget har inte IASB angivit någon definition på små och medelstora företag och 
detta är något som diskuteras inom projektet. IASB har kommit fram till att de bör ange 
kvalitativa egenskaper för hur SME vanligen är, medan varje land får avgöra de kvantitativa 
gränserna för SME51. Exempel som IASB har angett på de kvalitativa egenskaperna är:52 
 

• Icke-noterat företag  
 

• Företaget får inte vara ett finansiellt institut, till exempel bank eller försäkringsbolag 
 

• Företaget får inte ha någon rapporteringsskyldighet till allmänheten 
 

• Företaget får inte utgöra en viktig del av landets ekonomi där företaget är etablerat     
 
 
3.1.3 ASB 

 
ASB:s initiativ till att underlätta för små företag beträffande redovisningsregler har resulterat i 
FRSSE53. Att använda FRSSE vid värderingen och upprättandet av finansiell information är 
ett alternativ för små företag som inte önskar använda andra redovisningsstandards54. Om ett 
litet företag väljer att tillämpa FRSSE behöver det följaktligen inte ta hänsyn till någon annan 
rekommendation, då FRSSE som en enda standard är komplett för de små företagen. De 
företag som får använda FRSSE är de som faller under the Companies Act 1985 definition av 
små företag i sections 247 samt 247A i part VII chapter II55. Nedan redogör vi för 
definitionen av ett litet respektive medelstort företag. Den sistnämnda typen av företag 
omfattas inte av lättnadsreglerna i FRSSE, men det är ändå av intresse att redogöra för 
definitionen av medelstora företag för att kunna göra jämförelser med andra normgivares 
definitioner.  
 
Ett företag klassificeras som litet om det inte överskriver två eller fler av följande kriterier: 
 

• Total omsättning: 2,8 miljoner GBP 
 

• Total balansräkning: 1,4 miljoner GBP 
 

• Genomsnittligt antal anställda: 50 
 

                                                 
51 http://www.iasb.org.uk/cmt/0001.asp?s=10099031&sc= 
52 Mail Paul Pacter, Director Standards for SMEs, se bilaga 4 
53 http://www.asb.org.uk/technical/frsse.html 
54 McAleese, Grainne (2001) ”FRSSE: The Solution to Accounting for Small Companies?”,  Accountancy 
Ireland, s. 18-19   
55 Walmsley, Keith (1995) Butterworths Company Law Handbook 
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En omräkning till SEK med kursen 13,168 SEK/GBP56 ger en omsättning på 36,9 miljoner 
SEK och en balansräkning på 18,4 miljoner SEK. 
 
Ett företag klassificeras som medelstort enligt Companies Act om det inte överskriver två 
eller fler av följande kriterier: 
 

• Total omsättning: 11,2 miljoner GBP 
 

• Total balansräkning: 5,6 miljoner GBP 
 

• Genomsnittligt antal anställda: 250 
 
Omräknat till SEK innebär detta att nettoomsättningen max får uppgå till 147,5 miljoner SEK 
och att balansräkningen ej får överstiga 73,7 miljoner SEK. 
 
 

3.1.4 Sammanfattning formell definition 

 
Efter genomgången av de olika formella/juridiska definitionerna på små och medelstora 
företag kan vi konstatera att det inte råder en enhetlig bild av hur definitionen lyder. Både 
kriterierna för vad ett SME är och gränsvärdena för dessa varierar.   
 
Vidare kan vi konstatera att BFN inte inkluderar omsättning som ett kriterium i sin definition, 
till skillnad från ASB. En annan skillnad är att antalet anställda, för att ett företag ska 
klassificeras som litet respektive medelstort, skiljer sig åt mellan normgivarna. ASB har satt 
gränsen vid 50 anställda för ett litet företag medan BFN anser att 10 anställda är maxgränsen. 
Även för medelstora företag föreligger det skillnader för antalet anställda, dock är denna 
skillnad mindre procentuellt sett.  
  
Beloppsgränserna på tillgångarna i balansräkningen varierar också mellan normgivarna. I 
Sverige är inte utrymmet mellan ett litet och ett medelstort företag så stort, jämfört med 
spridningen i ASB:s definition. Det är främst beträffande gränsen på de medelstora företagen 
som skillnaderna mellan BFN:s definition och de andra definitionerna är tydliga. Ett 
medelstort företag i Storbritannien tillåts ha både högre tillgångsmassa och fler antal anställda 
än i Sverige. 
 
De ovan nämnda olikheterna mellan normgivarna skapar svårigheter att jämföra små och 
medelstora företag i olika länder. För att öka jämförbarheten skulle det troligen krävas att 
normgivarna gemensamt fastställer en enhetlig definition. Möjligen kan en definition som 
passar alla länder vara svår att fastställa, då företagen i de berörda länderna ser olika ut i antal, 

                                                 
56 Valutanoteringar på http://www.stockholmsborsen.se/fi/fx.asp?x=1&lang=swe 
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struktur och storlek. En definition som passar ett land kan på samma gång ”drabba” många 
företag i ett annat land, om gränser skulle sättas på en lägre nivå än före harmoniseringen. 
 
 
3.2 SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAGS KARAKTÄR  
 
Att enbart definiera ett litet eller medelstort företag utifrån kvantitativa mått räcker inte för att 
karakterisera SME. Det krävs även kvalitativa mått för att ge en lämplig beskrivning.57 Med 
detta menar vi att små och medelstora företag ofta arbetar under vissa typiska förutsättningar 
samt leds och organiseras på särskilda sätt. Jarvis och Collis58 konstaterar i en artikel att 
företagsledare i små företag arbetar på andra sätt med ekonomistyrning än ledare i stora 
företag. Bland annat gäller olikheterna den typ av information som företagen använder och 
hur de använder den. En slutsats som presenteras i artikeln är att små företag övervägande 
använder sig av två externa informationskällor; företagets bank och dess externrevisor. Stora 
företag, däremot, upprättar vanligen den egna finansiella informationen.          
 
Nedan följer en rad karakteristiker för små och medelstora företag som har presenterats i 
artiklar på området. 59 Ett litet företag kan beskrivas som: 
 

• Ägandet och ledningen i företaget är ofta koncentrerat till ett fåtal personer, ofta en 
individ 

 

• Få inkomstkällor 
 

• Ej sofistikerad bokföring på grund av brist på redovisningskunnig personal 
 

• Begränsad intern kontroll samtidigt som det föreligger en risk för att ledningen 
utnyttjar sitt informationsövertag  

 

• Brist på eget kapital i företaget, i fall då företaget har en ägare har denne sällan 
möjlighet att finansiera starten av verksamheten själv    

 

• Avsaknad av en affärsplan och många gånger ovissa framtidsplaner 
 

• Brist på väsentlig information för att kunna driva företaget på ett effektivt sätt 
  

                                                 
57  http://www.ifac.org/Members/DownLoads/Final_IAPS_1005.pdf 
58 Jarvis, Robin & Collis, Jill (2002) “Financial information and the management of small private companies”, 
Journal of Small Business and Enterprise Development, s.109 
59 http://www.ifac.org/Members/DownLoads/Final_IAPS_1005.pdf,  
Raiborn, D.D., Guy, Dan & Zulinski, Marilyn (1983) “Solving Audit Problems in Small Business 
Engagements”, Journal of Accountancy, s. 50-51 och Lusvarghi, Vittorio (1996) The Role of the Management 
Accountant in Small and Medium-sized Companies  
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• Ofta ett litet antal olika produkter och företaget finns sällan lokaliserat på flera platser 
geografiskt 

 

• Ofta är företagsledaren/ägaren en produktspecialist och kompetent vad gäller 
företagets produkter, men saknar kunskap om finansiell information och hur denna ska 
utformas och rapporteras 

 
Samtliga ovanstående kriterier behöver inte finnas representerade i ett litet företag och det är 
inte heller enbart små företag som kan uppvisa kriterierna. De anses ändå vara typiska för små 
företag på så vis att egenskaperna ofta går att finna i små och medelstora företag.60 
 
Ovanstående karakteristiker har beskrivits av flertalet författare. Utifrån dessa kan troligen 
läsaren skapa sig en någorlunda bild av hur ett SME kan se ut. Jarvis et al61 hävdar dock att 
tidigare genomförda undersökningar visar på att en djupare förståelse saknas för hur SME och 
dess ledning fungerar. Författarna anser att det främst är kunskap om SME:s finansiella och 
affärsmässiga strategier som saknas. 
 
 

                                                 
60 http://www.ifac.org/Members/DownLoads/Final_IAPS_1005.pdf 
61 Jarvis, Robin et al (1999) “The use of quantitative and qualitative criteria in the measurement of performance 
in small firms”, Journal of Small Business and Enterprise Development, s. 124 
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4.  BESLUTSANVÄNDARSYNSÄTTET 

 
___________________________________________________________________________ 
 
I kapitlet redogör vi för hur teoriutvecklingen inom redovisningsområdet har lett fram till ett 

beslutsanvändarsynsätt och hur detta därefter har formulerats i en kvalitativ referensram, 

som grund för normgivning. I de kvalitativa egenskaperna uttrycks det som anses viktigt för 

en användares beslutsfattande, därför har vi valt att beskriva den teoretiska definitionen av 

dessa. Detta kvalitativa synsätt på redovisningsinformation kommer sedan att bli strukturen i 

vår analys av bankers informationsbehov. 

___________________________________________________________________________ 
 
”All teori är grå” 
 

Goethe62 

 

 
4.1 TEORIUTVECKLING 
 
Redovisning som vetenskap är en relativt ny vetenskap och en mer reflekterande hållning till 
ämnet uppkom först på 1800-talet. USA och Tyskland var pionjärer på området. I den 
anglosaxiska världen kom ämnet att få en koppling till nationalekonomin och i Tyskland som 
ett mer självständigt område inom särskilda fackhögskolor. Svensk utbildning påverkades 
starkt av tyska förebilder.63 
 
De nationalekonomiskt inspirerade studierna var i huvudsak deduktiva och utgick ifrån 
mikroekonomiska teorier. De hade oftast ett framåtriktat perspektiv och ansåg att 
redovisningen kunde användas för ekonomiska beslut och bedömningar.  Redovisningen var 
emellertid ett i högsta grad tillämpat ämnesområde och det fanns en respekt för praktiskt 
fungerande lösningar, varför induktiva angreppssätt blev populära. Exempel på detta är, även 
om den inte är helt konsekvent, Moonitz (1961) som formulerar olika redovisningspostulat 
och omgivningsfaktorer64. 
 
Snart uppkom också en konflikt mellan teorier som hävdade att redovisningen tjänade ett 
framåtriktat ekonomiskt beslutsfattande och teorier som Patons och Littletons, där 
redovisningen var en kontrollfunktion för intressenter med konkurrerande intressen65. Inom 
den konventionella redovisningsteorin uppkom teorier med en mer pragmatisk inriktning med  

                                                 
62 Johann Wolfgang von Goethe, Faust, „Mephistopheles och studenten“, rad 2038 
63 Artsberg, Kristina (2003) a.a., s. 67 
64 Ibid, s. 69 
65 Ibid, s. 70 
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större likhet med juridiska processer, där redovisningen växte fram som konventioner eller 
förhandlingslösningar.66 
 
Redovisningsprofessionen har emellertid alltid strävat efter att kontrollera praxis och har 
därför formulerat referensramar, vilka bildar utgångspunkten för nya redovisningslösningar. 
Syftet med dessa redovisningslösningar är att utgöra beslutsunderlag för de som vill fatta 
beslut om huruvida de ska köpa, sälja eller behålla ett företags aktier. Perspektivet kan därför 
sammanfattas som kapitalmarknadsperspektivet. Besluten är framåtriktade och ekonomiska 
till karaktären. Teoriutvecklingen kring det här området inleddes på 1950-talet och 
anammades under 1970-talet av FASB. Detta synsätt är idag det helt dominerande synsättet 
inom modern redovisningsteori. 
 

Under 1970-talet uppkom en insikt i redovisningens politiska dimensioner. Genom att 
redovisningen får ekonomiska konsekvenser, finns det en viss politisk natur inom ämnet. Ett 
uttryck för detta var exempelvis agentteorin. Samhällsansatser i redovisningsteorin växte 
också fram under 70-talet. Studier med politisk och även kulturella förklaringsfaktorer blev 
populära. 
 
 

4.2 BESLUTSANVÄNDBARHETSSYNSÄTTET 
 

4.2.1 Bakgrund 
 

Beslutsanvändarsynsättet växte, som nämnts ovan, fram under 1950-talet. Det fokuserade på 
att tillfredställa kapitalmarknaden med relevant information för investeringsbeslut. 
Argumentet för detta var att redovisningen framförallt kunde ses som ett instrument för 
effektiv allokering av resurser i ekonomin.67 Forskare i redovisning vände sig framförallt till 
nationalekonomin och utvecklingen inom detta område spelade en framträdande roll då 
redovisningsprofessionen utvecklade beslutsmodeller för redovisning.68 Kärnan i de teorier 
som utvecklades var sprungna ur neoklassicistisk teori, där ramverket var teorierna om det 
rationella valet. Människors handlande kunde där behandlas enligt matematiska 
optimeringsmodeller69. 
 

En viktig parameter är att beslutsanvändbarhetssynsättet tar sin utgångspunkt hos användaren. 
Användaren ska kunna jämföra, förutsäga och bedöma olika investeringsalternativ i 
framtiden.70 Teorierna kring beslutsanvändning har sedan vidareutvecklats av normgivare 
som FASB och IASB till referensramar avsedda att utgöra en ledning vid utvecklandet av nya 

                                                 
66 Ibid, s. 72 
67 Artsberg, Kristina (2003) a.a., s. 75 
68 Shiozawa, Y. (1999) “Economics and accounting”,  Accounting, Auditing & Accountability Journal, s. 19 
69 Ibid, s. 20 
70 Artsberg, Kristina (2003) a.a., s. 75 
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redovisningsstandards och vid utvärdering av gamla.71 Vi återkommer till utvecklingen av 
referensramar nedan. 
 
En parallellutveckling inom beslutsanvändbarhetsteorin har skolan kring 
informationsvärdesekonomi varit. I denna teoriutveckling som grundas i mikroekonomisk 
teori konstateras att det finns ett utbud och en efterfrågan på redovisningsinformation och 
beroende på investerarens riskaversion kommer han att efterfråga redovisningsinformationen i 
olika grad. Kopplat till detta är teorierna om marknadens effektivitetsgrad och redovisningens 
informationsvärde i förhållande till denna. Huvuddelen av de studier som har gjorts på 
området talar för en halvstark effektivitet, det vill säga där all publik och förståelig 
information kommer att vara beaktad vid prissättningen av aktiens värde. Detta innebär att 
redovisningsinformationen har en funktion att fylla vid beslutsfattande kring investeringar om 
all relevant och begriplig information inkluderas.72 Studier talar emellertid för att detta inte är 
relevant för små företag där marknaden inte anses vara effektiv73. Teori inom detta område är 
deskriptiv och har som utgångspunkt att förutsäga och förklara redovisningsfenomen. På 
senare tid har området också uppmärksammat kontraktskostnader som informations-, agent-, 
konkurs- och lobbyingkostnader i sina teorier, till skillnad ifrån tidig teori då man anslöt sig 
till teorier inom finansiell ekonomi som inte tog hänsyn till transaktionskostnader (exempelvis 
Modigliani och Miller).74   
 
 
4.2.2 Kritik mot beslutsanvändbarhetssynsättet 

 
Teorierna kring att redovisningsinformation kan användas till rationellt beslutsfattande har 
kritiserats från flera aktörer. Oftast har kritiken kommit från de beteendeinriktade studierna. 
Denna kritik grundar sig i att den individuella beslutsprocessen långtifrån alltid är rationell. 
Den påverkas av sociala, organisatoriska och beteendefaktorer. Redovisning hävdar man, bör 
därför studeras genom interdisciplinära och tvärvetenskapliga studier, med en koppling till 
sociala teorier.75 Koncentrerar man kritiken till att behandla problemlösningsförmåga, hävdar 
man att människan har svårt för att hantera komplexa problem och därför strävar efter att 
förenkla problem. Detta innebär i praktiken att redovisningsnormer bör sträva efter att 
presenteras på ett så begripligt sätt som möjligt och att mer information inte alltid behöver 
vara bättre än mindre information.76         
  

 

                                                 
71 Martens, Stanley & Stevens, Kevin (1994), “The FASB´s cost/benefit constraint in theory and practise” 
Journal of Business Ethics, s. 171   
72 Artsberg, Kristina (2003) a.a., s. 79 
73 Scott, David (1990), “No theory in practise”, Management Accounting , s. 36 
74 Watts, RL & Zimmerman, JL (1990), “Positive accounting theory”, The Accounting Review, s. 150 
75 Young, Joni & Pretson, Alistair (1996), “Commentaries Are accounting researchers under the tyranny of a 
single theory perspectives?”, Accounting, Auditing & Accountability (1996), s. 108 
76 Artsberg, Kristina (2003) a.a., s. 82 
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4.3 REFERENSRAMAR 
 

4.3.1 Utvecklingen av en konceptuell referensram 

 
Den ovannämnda teoriutvecklingen upptogs av redovisningsprofessionen genom 
redovisningsutvecklingen i USA. APB som var FASB:s föregångare påbörjade ett arbete med 
redovisningskoncept redan under slutet av 1950-talet. Avsikten med koncepten var att ”utgöra 
en meningsfull grund för formuleringen av principer och utvecklingen av regler eller andra 
råd för att kunna tillämpas i specifika situationer”.77 De två första utredningarna var en 
besvikelse för APB. Båda utredningarna behandlade begrepp som ”postulat” och ”breda 
principer”, men det fanns inte en gemensam utgångspunkt vad redovisningen skulle syfta till. 
Problem med senare uttalanden gjorde att APB:s trovärdighet ifrågasattes och AICPA tillsatte 
därför 1964 en speciell kommitté som skulle återuppta den organisationens arbete med att 
formulera redovisningsprinciper.78 Kommittén rapporterade ett år senare följande till AICPA: 
 

”At the earliest possible time, the (APB) should: 

 

1. “Set forth its views as to the purposes and limitations of published 

financial statements…” 

2. “Enumerate and describe the basic concepts to which accounting 

principles should be oriented.” 

3. “State the accounting principles to which practises and procedures should 

conform.” 

4. “Define the words of art employed by the profession, such as ´substantial 

authoritative support´, ´concepts`, ´principles`, ´practises`, ´procedures`, 

´assets`, ´liabilities`, ´income`, and ´materiality`.”79 

 
Återigen påbörjade alltså APB arbetet med ett konceptuellt ramverk. I oktober 1970 
presenterades APB:s Statement no. 4, Basic Concepts and Accounting Principles Underlying 

Financial Statements of Business Enterprises. APB hävdade att studien var deskriptiv till sin 
karaktär och beskrev hur praxis utvecklade sig. Detta fick emellertid APB kritik för och 
uppmaningar inom redovisningsprofessionen om att inta ett mer normativt ställningstagande 
ledde till att AICPA tillsatte två studiegrupper. Den ena leddes av Francis M. Wheat och 
syftade till att studera etablerandet av redovisningsprinciper. Den andra leddes av Robert M. 
Trueblood och syftet för den studiegruppen var att studera målsättningen med finansiella 
rapporter. Wheats studiegrupp presenterade sina resultat i mars 1972 och ledde till skapandet 
av FASB. Truebloods studiegrupp avslutade sina studier i oktober 1973 när rapporten 
Objectives of Financial Statements, publicerades och resultatet överfördes till det nybildade 
FASB. 

                                                 
77 Pacter, Paul (1983), “The conceptual framework: make no mystique about it”, Journal of Accountancy, s. 76 
78 Ibid, s. 77 
79 Ibid, s. 78 
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FASB tog till sig av den tidigare kritiken att dess föregångare inte hade lyckats upprätta en 
normativ målsättning för finansiell rapportering och startade tidigt ett arbete med kvalitativa 
mått. Truebloods rapport användes då för att fastställa målsättningarna för finansiella 
rapporter.80 Under inledningen av 1970-talet uppstod en makroekonomisk situation med 
extraordinär inflation, vilket gjorde att fokus förflyttades från målsättningar med 
redovisningen till mätmetoder. 1977 publicerades en förstudie och 1978 publicerades slutligen 
Concept Statement no. 1, Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises (SFAC 

1). 1980 publicerades Concept Statement no. 2, Qualitative Characteristics of Accounting 

Information och Concept no. 3, som identifierar den finansiella rapportens olika element.81 I 
de första konceptuella uttalandena antogs en deduktiv top-down hållning där FASB fastställde 
målen med finansiell rapportering och därefter utformade ett konceptuellt ramverk, vilket i sin 
tur sedan skulle mynna ut i standards.  
 
I SFAC 1 uttrycktes målet för finansiell rapportering som: 
 

“Financial reporting should provide information that is useful to present and 
potential investors and creditors and other users in making rational investment,  
credit, and similar decisions. (par 34)” 
 

Detta ställningstagande satte beslutsanvändning i första rummet vid utformningen av 
redovisningsstandards, vilket inte var självklart vid beslutstillfället. Detta innebar ett steg bort 
från en normgivning som enbart tog hänsyn till revisorernas syn på redovisningen och den 
satte fokus på övriga intressenters behov av information.82 
 
 
4.4 DEN KONCEPTUELLA REFERENSRAMEN 
 
4.4.1 Referensramens syfte och innehåll 

 
Referensramen har som primärt syfte att hjälpa normgivaren att utforma nya och revidera 
gamla normer. Den används också som hjälp vid tolkning av normer, detta blir speciellt 
viktigt när en redovisningsnorm innehåller en valmöjlighet mellan flera olika alternativ. 
Referensramen är även tänkt att utfylla områden som ännu inte har standardiserats och hjälpa 
producenten att förstå normgivarens bakomliggande syfte med redovisning. Ur ett 
användarperspektiv kan referensramen vara användbar som ett verktyg för att tolka 
redovisningens innehåll.  
En referensram består vanligtvis av följande delar: 
 

• Diskussion om redovisningens syfte 

                                                 
80 Pacter Paul (1983), a.a., s. 79   
81 Ibid s. 80 
82 Miller W., Paul (1990), ”The conceptual framework as reformation and counterreformation”, Accounting 
horizons, s. 2-4 
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• Informationskvalitativa egenskaper 
 

• Definitioner av poster i balansräkningen och resultaträkningen 
 

• Kriterier för redovisning och mätning 
 

• Kapitalbegrepp83 
 
Vi kommer att i de följande avsnitten beskriva hur IASB:s  referensram är utformad  för att få 
en redogörelse för vilka kvalitativa begrepp som anses relevanta för 
redovisningsinformationens användare.    
 
IASB har tagit ställning till ”all-pupose financial statements”, det vill säga att alla företagets 
intressenter har vissa gemensamma behov som kan tillgodoses i en och samma redovisning. 
Organisationen menar också att det inte föreligger någon konflikt mellan information för 
framtidsinriktade ekonomiska beslut och information för kontroll. Organisationerna medger 
emellertid att även andra användare kan ha informationsbehov som inte tillgodoses och att 
perspektivet i första hand är aktieplacerarnas: 
 
IASB:s Framework punkt 10 uttrycker: 
 

”While all of the information needs of these users cannot be met by financial statements, there 
are needs which are common to all users. As investors are providers of risk capital to the 
enterprise, the provision of financial statements that meet their needs will also meet most of the 
needs of other users that financial statements can satisfy” 

 
I figuren nedan är de användare listade och det informationsbehov som IASB och 
Redovisningsrådet nämner för de olika intressenterna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83 Artsberg, Kristina (2003) a.a., s. 166 

Fig. 1: Bild över användare och informationsbehov enligt IASB och RR 

Användare   Informationsbehov 
 
Investerare, nuvarande och potentiella För beslut om de skall köpa, behålla 
   eller sälja aktier, information om 
   utdelningskapacitet. 
 
Anställda   Information om stabilitet och  
   lönsamhet. 
 
Långivare   Förmåga att betala räntor och  
   amorteringar. 
 
Övriga kreditgivare  Betalningsförmåga en kortare period 
 
Kunder   Fortlevnadsförmåga 
 
Statliga myndigheter  Reglering, skattepolitik 
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Problemet med att den konceptuella referensramen inte tydligt anger en specifik 
användarmodell gör att det blir svårt att fastställa vilken information som är mest användbar. 
Samtidigt skulle förmodligen en alltför specificerad användare göra det konceptuella 
ramverket oanvändbart, eftersom det inte skulle kunna bemöta alla intressenters behov 
samtidigt. Ramverket anger emellertid att alla intressenterna förväntas vara intresserade av 
företagets förmåga att producera positiva kassaflöden till dem. Detta framgår tydligt i SFAC 1 
i FASB ramverk. 
 

“Thus, financial reporting should provide information to help investors, creditors, and others 
assess the amounts, timing, and uncertainty of prospective net cash inflows to the related 
enterprise.84” 
  

IASB:s referensram har två grundläggande antaganden, att redovisningen skall ske på 
bokföringsmässiga grunder och att företaget skall antas fortleva om inte något annat går att 
bevisa.85 
 
 
4.4.2 Kvalitativa egenskaper 

 
IASB har i sin föreställningsram, ”Framework for the preparation and presentation of 
financial statements”,86 beskrivit de kvalitativa egenskaperna. Kvalitativa egenskaper gör 
informationen i de finansiella rapporterna användbar för användarna. De fyra viktigaste är 
begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. 
 

Begriplighet 
 
Det är viktigt att den information som lämnas i finansiella rapporter är lättbegriplig för 
användarna. Användarna förutsätts ha en rimlig kunskap om affärsverksamhet, ekonomi och 
redovisning samt att de är beredda att studera informationen med rimlig noggrannhet. 
Information som rör komplicerade frågor som bör ingå i de finansiella rapporterna därför att 
den är relevant för användarna som beslutsunderlag, får inte utelämnas enbart av det skälet att 
den kan vara alltför svår för vissa användare att förstå.   
 

Relevans 
 
För att vara av värde måste informationen vara relevant för användarna som beslutsunderlag. 
Information är relevant om den påverkar användarnas beslut genom att underlätta 
bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser eller genom att bekräfta eller 
korrigera tidigare bedömningar. 
 

                                                 
84 Koeppen R., David (1988), ”Using the FASB´s Conceptual Framework: Fitting the pieces together”, 
Accounting Horizons, s. 20-22 
85 Artsberg, Kristina (2003) a.a., s. 165-168 
86 Redovisningsrådet (1995) a.a., s. 11-15 
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Information kan samtidigt vara såväl framåtriktad som bekräftande. Informationens 
förutsägande och bekräftande roller är kopplade till varandra. Till exempel är informationen 
om tillgångarnas omfattning och sammansättning av betydelse vid bedömningen av ett 
företags förmåga att utnyttja möjligheter och av dess förmåga att agera när förutsättningar 
ändras. Samma information kan bekräfta tidigare bedömningar avseende till exempel 
företagets struktur och utfallet av planerade åtgärder.  
 
Information om finansiell ställning och tidigare resultat ligger ofta till grund för bedömningar 
av framtida finansiell ställning och resultat samt av annat som är av direkt intresse för 
användarna, till exempel utdelningar, löner, kursutveckling och företagets förmåga att infria 
sina åtaganden vid förfall. Det är inte nödvändigt att information lämnas i form av en 
uttrycklig prognos för att den skall vara användbar som underlag vid bedömningar av framtida 
utveckling. Möjligheterna att basera prognoser på informationen i finansiella rapporter 
påverkas emellertid av det sätt på vilket information om tidigare händelser presenteras. 
Resultaträkningens prognosvärde ökar om upplysningar lämnas om ovanliga poster eller om 
poster som är onormalt stora eller små.  
 

Väsentlighet 

 
Informationens relevans påverkas av dess karaktär och av dess väsentlighet. I vissa fall är 
informationens karaktär avgörande för dess relevans. Upplysning om till exempel ett nytt 
affärsområde kan påverka bedömningen av ett företags risker och möjligheter även om 
resultatet för den aktuella perioden är oväsentligt. I andra fall är både informationens karaktär 
och väsentlighet av betydelse, till exempel lagervolymer för de för verksamheten viktigaste 
varuslagen.  
 
Informationen är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som 
användaren fattar på basis av informationen i de finansiella rapporterna. Graden av 
väsentlighet beror på postens eller felets storlek och på omständigheterna kring utelämnandet 
eller felet. Väsentlighet är därför mer en fråga om tröskelnivå än en grundläggande kvalitativ 
egenskap som informationen måste ha för att vara av värde.  
 

Tillförlitlighet 
 
För att vara av värde måste informationen vara tillförlitlig. Information är tillförlitlig om den 
inte innehåller väsentliga felaktigheter och inte är vinklad. Användarna måste kunna förlita 
sig på att informationen på ett korrekt sätt utvisar antingen vad som görs gällande att den 
utvisar eller vad som rimligen kan antas att den utvisar.  
 
Information kan vara relevant men så osäker att de finansiella rapporterna riskerar att bli 
vilseledande om informationen tas med i redovisningen. Om till exempel grunderna för och 
beloppet avseende ett skadeståndsanspråk är föremål för en rättstvist, kan det vara olämpligt 
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att ett företag redovisar hela beloppet i balansräkningen. Det kan i stället vara lämpligt att på 
annat sätt upplysa om beloppet och omständigheterna kring anspråket.  
 
Korrekt bild 

 
För att vara tillförlitlig måste informationen på ett korrekt sätt återge transaktioner och andra 
händelser på det sätt som görs gällande eller som rimligen kan förväntas. En balansräkning 
måste på ett korrekt sätt återge de transaktioner och andra händelser som givit upphov till de 
tillgångar, skulder och eget kapital som på balansdagen uppfyller kriterierna för att tas med i 
denna.  
 
Det förekommer ofta någon risk för att finansiell information inte ger en helt korrekt bild av 
det som görs gällande att den utvisar. Risken utgörs inte av att informationen kan vara 
vinklad, utan snarare av inneboende svårigheter, antingen med att identifiera transaktionerna 
eller andra händelser som skall mätas, eller med att tillämpa mätmetoder och 
presentationstekniker för informationen. I vissa fall kan mätningen av de ekonomiska 
effekterna av en post vara så osäker att företaget inte bör ta med den i de finansiella 
rapporterna. Ett exempel är internt genererad goodwill. Det är vanligtvis svårt att identifiera 
eller mäta denna goodwill på ett tillförlitligt sätt. I andra fall kan det vara relevant att ta med 
posten i den finansiella rapporten och upplysa om riskerna för fel i värderingen och i beslutet 
att ta med posten i rapporten.  
 
Innebörd och form 

 
För att information på ett korrekt sätt skall återge de transaktioner och andra händelser som 
den avser att återge, är det nödvändigt att de redovisas i enlighet med ekonomisk innebörd 
och inte enbart i enlighet med juridisk form. Den ekonomiska innebörden av en transaktion 
eller annan händelse överensstämmer inte alltid med vad som framgår av den juridiska 
formen. Ett företag kan till exempel överlåta en tillgång till en annan part på så sätt att 
dokumentationen utvisar att äganderätten juridiskt övergått på köparen, men med en samtidig 
överenskommelse om att företaget även kommer att erhålla den ekonomiska nyttan som 
förknippas med tillgången. Under sådana omständigheter skulle en redovisning av en 
försäljning inte återge transaktionen på ett korrekt sätt.  
 
Neutralitet 

 
För att vara tillförlitlig måste informationen i de finansiella rapporterna vara neutral. De 
finansiella rapporterna är inte neutrala om de, genom urvalet eller presentationen av 
informationen, påverkar beslut och bedömningar i syfte att uppnå ett förutbestämt resultat 
eller annat mål.  
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Försiktighet 

 
Den som upprättar finansiella rapporter måste hantera den osäkerhet som oundvikligen är 
förknippad med många händelser och omständigheter, till exempel möjligheten att få betalt 
för osäkra fordringar, sannolik ekonomisk livslängd för anläggningstillgångar och antalet 
garantianspråk som kan förutses. Sådan osäkerhet hanteras genom upplysningar om dess natur 
och omfattning samt genom att försiktighetsprincipen tillämpas när de finansiella rapporterna 
upprättas. Försiktighetsprincipen innebär att de bedömningar som måste göras under 
osäkerhet skall göras med viss försiktighet så att tillgångar och intäkter inte överskattas och så 
att skulder och kostnader inte underskattas. Den innebär dock inte att dolda reserver och 
omotiverat stora reserveringar kan tillåtas, inte heller avsiktliga underskattningar av tillgångar 
eller intäkter, eller avsiktliga överskattningar av skulder eller kostnader. I så fall skulle de 
finansiella rapporterna inte vara neutrala och således inte heller tillförlitliga.  
 
Fullständighet 

 
För att vara tillförlitlig måste informationen i de finansiella rapporterna vara fullständig inom 
ramen för vad som kan anses vara väsentlig i förhållande till kostnaderna för att ta fram 
informationen. Utelämnad information kan medföra att informationen blir oriktig eller 
vilseledande och därför varken tillförlitlig eller relevant.  
 

 
Jämförbarhet 
 
Användaren måste ges möjlighet att bilda sig en uppfattning om trender i företagets resultat 
och ställning genom att över en längre period jämföra de finansiella rapporter som företaget 
lämnar. Användare måste också ges möjlighet att jämföra olika företags finansiella rapporter 
med avseende på finansiell ställning och resultat samt förändringar i finansiell ställning. 
Därför måste värderingsprinciper och presentationstekniker för likartade transaktioner och 
andra händelser redovisas på ett likformigt sätt dels i ett och samma företag under en längre 
tid, dels i olika företag.  
 
Kravet på jämförbarhet innebär bland annat att användarna skall informeras om de 
redovisningsprinciper som tillämpas när de finansiella rapporterna upprättas, om eventuella 
ändringar av sådana principer samt om effekter av sådana ändringar. Användarna måste kunna 
identifiera skillnader mellan tillämpade redovisningsprinciper dels i ett och samma företag 
mellan olika perioder, dels mellan olika företag. Efterlevnad av IAS inklusive upplysningar 
om de redovisningsprinciper som tillämpas i företaget bidrar till att uppnå jämförbarhet.  
 
Kravet på jämförbarhet bör ej förväxlas med strikt likformighet som hindrar att förbättrande 
redovisningsrekommendationer tillämpas. Det är inte lämpligt att ett företag bibehåller 
redovisningsprinciper som inte uppfyller kraven på relevans och tillförlitlighet. Det är inte 
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heller lämpligt att företaget håller fast vid redovisningsprinciper, om mer relevanta och 
pålitliga alternativ finns.  
 
Eftersom användare vill kunna jämföra ett företags finansiella ställning, resultat och 
förändringar i den finansiella ställningen över tiden, är det viktigt att de finansiella 
rapporterna innehåller jämförelseuppgifter avseende tidigare perioder.  
 

 
Avvägning mellan relevans och tillförlitlighet 
 
Tidsaspekten 

 
Om publiceringen av information dröjer kan informationen förlora relevans. Ledningen kan 
behöva väga nyttan av tidig rapportering mot nyttan av mer tillförlitlig information. För att 
kunna tillhandahålla information tidigt är det ofta nödvändigt att rapportera innan alla 
konsekvenser av en transaktion eller annan händelse är kända vilket försämrar 
tillförlitligheten. Om informationen lämnas först då alla konsekvenser är kända, kommer 
informationen vara mycket tillförlitlig, men inte användbar för de användare som varit 
tvungna att fatta beslut under mellantiden. Relevans måste vägas mot tillförlitlighet med 
målsättningen att på bästa sätt tillgodose användarnas behov av information för ekonomiska 
beslut.  
 
Avvägning mellan nytta och kostnad 

 
Avvägningen mellan nytta och kostnad utgör en övergripande restriktion snarare än en fråga 
av kvalitativ karaktär. Nyttan av informationen bör vara större än kostnaden att tillhandahålla 
den. Jämförelsen måste här huvudsakligen baseras på bedömningar. Kostnaderna faller inte 
alltid på den part som drar nytta av informationen. En svårighet är också att nyttan ibland kan 
tillfalla även andra än dem för vilka informationen är avsedd. Informationen som lämnas till 
långivare kan till exempel medföra en längre lånekostnad för företaget. Det är därför svårt att 
tillämpa en kostnads-/nyttojämförelse i det enskilda fallet. Såväl normgivare som de som 
upprättar eller använder finansiella rapporter måste dock vara medvetna om problematiken.  
 

Avvägning mellan skilda kvalitativa egenskaper 

 
I praktiken är det ofta nödvändigt att göra en avvägning mellan, eller välja mellan, kvalitativa 
egenskaper. För att uppfylla de finansiella rapporternas syfte måste målet vanligtvis vara att 
uppnå en lämplig balans mellan de olika egenskaperna. Den relativa vikt som tillmäts olika 
egenskaper i olika situationer är en fråga om professionell bedömning. 87 
 

                                                 
87 Redovisningsrådet (1995) a.a, s. 11-15 
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Det har i debatten diskuterats om det finns snedvridningar, så kallade bias, i uppfattningen 
kring huruvida normgivare favoriserar vissa kvalitativa egenskaper till förmån för andra vid 
standardsättningen. En jämförelse mellan tre rapporter, som samtliga har haft en stor inverkan 
på modern redovisning och ledde fram till FASB:s referensram, samt i ett senare skede även 
IASC:s, visar att det finns en gemensam syn på redovisningens informationskvaliteter. 
Rapporterna var; (1) ”A statement of basic accounting theory” (ASOBAT), som publicerades 
av AAA 1966, (2) ”Basic concepts and accounting principles underlying financial statements 

of business” (APB Statement n:o 4) som publicerades av AICPA 1970 och ”Objectives of 

financial statements” (Trueblood Committee Report), som publicerades av AICPA 1973. 
Samtliga dessa tre rapporter betonar att redovisningen ska ha ett beslutsvärde och vara till 
nytta för användaren. Rapporterna är också förhållandevis entydiga när det gäller det 
kvalitativa innehållet i finansiell rapportering. De slår fast att det är informationens relevans 
och reliabilitet som är avgörande för beslutsvärdet.88   
 
I en uppföljning av slutsatserna av jämförelsen, studerade Lawrence R. Hudack och John P. 
Allister i en kvantitativ undersökning hur FASB har gjort avvägningen mellan relevans och 
reliabilitet, under sina första tjugo år. Undersökningen gjordes på de SFAS (Statements of 

Financial Accounting Standards) som publicerats sedan 1978. De var totalt 117 stycken. 
Slutsatsen som kunde dras ur denna studie var, att FASB:s tillämpning av referensramen inte 
gav upphov till snedvridningar. Tvärtom var användandet av de kvalitativa kriterierna 
tämligen korrelerade, det vill säga när FASB uttryckte krav på relevans, behandlade man 
också reliabilteten. Studien undersökte också användningen av de kvalitativa begreppen i 
förhållande till om krav ställdes på ett upptagande av dessa i redovisningen eller om det kunde 
uppnås genom extra upplysningar (exempelvis noter). Slutsatsen av detta var att det fanns en 
snedvridning mot att begreppet relevans betonades oftare vid krav på upplysningar än vid ett 
upptagande i redovisningen. När det gällde begreppet reliabilitet var det svårare att dra några 
generella slutsatser.89 
 

                                                 
88 Hudack, R. Lawrence & McAllister, P. John (1994), “An investigation of the FASB´s application of its 
decision usefulness citeria”, Accounting Horizons, s. 2 
89 Ibid., s. 10 
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5. BANKER SOM INTRESSENT 

 

___________________________________________________________________________ 
 
För att få ett perspektiv på begreppet intressent, inleder vi med att redogöra för 

intressentmodellen. Kapitlet övergår sedan i att beskriva hur banker fattar sina 

kreditgivningsbeslut och vad som är relevant kopplat till redovisning och SME. 

___________________________________________________________________________ 
 
5.1 INTRESSENTMODELLEN  

 
Intressentmodellen introducerades i Sverige i mitten av 1960-talet och har haft stor 
genomslagskraft. Med företagets intressenter avser intressentmodellen de individer, grupper 
och organisationer, som i något avseende har en utbytesrelation med företaget. Detta innebär 
att intressenterna och företaget befinner sig i ett beroendeförhållande till varandra. Företaget 
är beroende av att intressenterna vill medverka i företagets verksamhet. Intressenterna är i sin 
tur beroende av företaget för att få sina behov tillfredsställda. 

De anställda 
och deras org- 

anisationer 

 
Kunder 

Opions- 
bildande 
grupper 

Leveran
-törer 

Lån- 
givare 
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Ägare Stat och  
kommun 
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organisation- 

er 

Fig. 2:Bild över företaget och dess intressenter 
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5.1.1 Intressenterna 

 
För att förstå samspelet mellan de olika intressenterna i företaget är det nödvändigt att förstå 
innebörden i utbytesrelationerna mellan företaget och de olika kategorierna av intressenter. 
Det är viktigt att förstå på vilket sätt intressenterna bidrar till företagets verksamhet och vilka 
krav på belöning de ställer för att vara villiga att lämna dessa bidrag. 
 
Ägarna bidrar till verksamheten genom att satsa kapital i företaget och därmed finns också 
risken att förlora detta kapital. De önskar därför att företaget skall gå med vinst, ge rimlig 
avkastning på det investerade kapitalet och att vinsten till viss del delas ut till ägarna. De 
ställer därmed krav på att kapitalet och de materiella resurserna förvaltas och utvecklas väl.  
 

Långivarna bidrar tillsammans med ägarna till att företaget får det kapital, som erfodras för 
att driva verksamheten. De vill i utbyte erhålla ränta på det insatta kapitalet och amorteringar. 
 

Leverantörerna bidrar till företagets verksamhet genom att förse företaget med varor och 
tjänster. De vill handla med en stabil och säker kund, som är en god betalare. Tillgången på 
olika slags insatsvaror påverkar leverantörernas ställning gentemot företaget när det gäller att 
ställa krav på och påverka verksamheten.  
 
Kunderna är för många företag den viktigaste intressentgruppen. Om företaget inte har några 
kunder, det vill säga om ingen efterfrågar organisationens produkter eller tjänster har den 
viktigaste förutsättningen för organisationens verksamhet försvunnit. Kunderna bidrar genom 
att köpa och betala för de produkter och tjänster som företaget erbjuder. De kräver goda varor 
till rimliga priser, leveranssäkerhet, leveransprecision med mera. Den snabbare 
förändringstakten i samhället och den tilltagande konkurrensen gör att kunderna också ställer 
krav på att företaget skall ha förnyelseförmåga och förmåga att produktutveckla i rätt takt och 
på rätt sätt. Produktutvecklingen måste dessutom vara ansvarsfull, så att inte kundernas hälsa 
på något sätt äventyras. Produkterna måste tillverkas och distribueras på ett sätt som 
minimerar miljöpåverkan. 
 
De anställda bidrar med arbete och vill naturligtvis ha ersättning för insatsen. De vill arbeta i 
en god arbetsmiljö, känna trygghet i arbetet, ha en jämn sysselsättning och tillfredsställande 
lön. Arbetsuppgifterna skall vara meningsfyllda och ge tillfälle till personlig utveckling och 
arbetstillfredsställelse. Medinflytande och medbestämmande i olika former är viktigt.  
 
Ett företag är i regel med i olika intresseorganisationer som arbetsgivare- och 
branschorganisationer. Intresseorganisationerna förhandlar och driver medlemmarnas, bland 
annat de enskilda företagens, intressen. Detta sker inte villkorslöst. Ett avtal upprättas mellan 
företaget och intresseorganisationen som reglerar företagens rättigheter och förpliktelser. 
Avtalet fastställer också intresseorganisationernas roll och ersättningen för dess verksamhet. 
Ibland låter företaget delar av sin normala verksamhet omhändertas av 
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intresseorganisationerna, till exempel utarbetandet av regler för samspel med olika 
intressenter, inköp av förnödenheter och finansiering av investeringar.  
 
Staten och kommunen bidrar till företagets verksamhet genom samhällsservice av olika slag, 
exempelvis bostäder, utbildning, kommunikationer och fritidssysselsättning. Stat och 
kommun kan också bidra till företagets finansiering på olika sätt. De kan lämna bidrag och 
direkta lån och de kan bidra med lön åt anställda för att vid arbetslöshet få dem tillbaka till 
arbetslivet. I utbyte vill staten och kommunen få samhällsansvariga företag som erlägger skatt 
för sina vinster och bidrar till hög och jämn sysselsättning i samhället.  
 
Under senare år har opinionsbildade grupper som till exempel miljörörelserna blivit en ny och 
allt viktigare intressentkategori. Miljörörelsen omfattar både internationella organisationer 
som till exempel Greenpeace som nationella organisationer. 90 
 
Gemensamt för de första sex intressentgrupperna är att förhållandet mellan dem och företagen 
bygger på frivilliga engagemang som till exempel avtal om kreditgivning, tillskott av 
riskkapital, anställningsavtal etcetera. I dessa fall förväntar sig intressenterna ett visst 
ekonomiskt utbyte av sina relationer med företagen och har därmed ett intresse av att dels 
kunna kontrollera och följa upp att dessa anspråk på grund av redan ingångna avtal inte 
åsidosätts, dels kunna göra bedömningar av företagens vilja och förmåga att uppfylla framtida 
avtal. Informationen är av stor betydelse för intressenternas förtroende för företagen som 
avtalspart. I dessa fall finns ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan företagen och 
intressenterna som påverkar utformningen av redovisningen. Gemensamt för de fyra första 
grupperna är att de, utöver de informationsbehov som berörts, har intresse av att företagets 
redovisning fungerar som efterkontroll, till exempel när företaget hamnar i finansiella 
svårigheter eller i en insolvenssituation.  
 
Staten i egenskap av beskattningsmyndighet har också ett intresse i framtida 
betalningsströmmar från företagen, nämligen i form av skatter och avgifter. Staten har därmed 
samma intressen som i det föregående redovisats för kreditgivare. Från statens sida är det inte 
fråga om att i förväg kunna bedöma ett företags kreditvärdighet. Staten har intresse av i 
efterhand kunna kontrollera att skatter och avgifter betalas enligt gällande regler. Stat och 
kommun har även intresse av information som underlag för en bedömning av om företagen 
uppfyller vissa andra krav och restriktioner som samhället ställer på dem på grund av 
samhällsekonomiska hänsyn eller särskilda skyddsintressen.  
 
Av de angivna intressenterna brukar kapitalplacerare och kreditgivare framhållas som de 
primära. De förväntar sig att det ekonomiska utfallet av deras mellanhavanden med företaget 
skall bli större än deras egna uppoffringar.91 
  

                                                 
90 Bruzelius, Lars & Skärvad Per-Hugo (2000) Integrerad organisationslära, s.72-77 
91 Knutsson, Margit (1996) Årsredovisningslagen En kommmentar s. 33-34 
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5.2 ALLMÄNT OM KREDITBEDÖMNING 

 
En kreditbedömning skall innefatta ekonomiska och affärsmässiga bedömningar av företaget 
liksom den risk och lönsamhet krediten kan medföra för långivaren. På kreditbedömaren vilar 
ett stort ansvar för att göra en allsidig bedömning. En dynamisk kreditbedömning är inriktad 
på företagets återbetalningsförmåga. I återbetalningsförmågan innefattas betydligt mer än en 
bedömning av företagets ekonomiska ställning. Här ingår också en bedömning av företagets 
affärsidé, ledningskapacitet, produkter, marknadssituation etcetera. Företagets 
framtidsmöjligheter och affärsverksamhet måste bedömas. Det är betydelsefullt, att 
bedömaren tar ställning till kreditens rimlighet innan för mycket arbete läggs ner på 
tidskrävande utvärderingar. I bedömningen måste ingå överväganden om krediten passar in i 
bankens portfölj och administrativa system samt om juridisk kompetens finns för att kunna 
genomföra den. Krediten bör vara rimlig i förhållande till företagets storlek. Utan att göra 
någon närmare analys kan en övergripande utvärdering, utifrån företagets årsredovisning, 
göras för att fastställa om krediten är rimlig. Utöver att jämföra företagets balans i förhållande 
till den sökta krediten kan en generell bedömning göras av företagets resultat och finansiella 
ställning. Årsredovisningen bör vidare kompletteras med information från en 
kreditupplysning. En kreditupplysning ger snabbt en uppfattning om företagets 
betalningsmoral, ägartillhörighet och annan intressetillhörighet genom information om 
styrelserepresentation.92  
 
Med hjälp av denna information kan en tillräckligt bra bild uppnås av företaget, som 
motiverar ett ställningstagande att utvärdera krediten vidare eller att avslå kreditansökan. Den 
vidare utvärderingen har inte bara som syfte att bilda underlag för att bevilja en kredit utan 
också för att få kunskap om företaget som kan användas för en fortsatt relation med banken. 
Att bevilja en kredit är början till en affärsrelation. En affärsrelation som innefattar 
kontinuerligt samarbete med kunden, förnyade krediter och andra finansiella tjänster.93 
 
Syftet med kreditbedömningsprocessen är dels att bedöma den potentiella kundens 
återbetalningsförmåga och dels att undersöka om kredittagaren har tillgångar som kan 
erbjudas banken som extra säkerhet. Dessa moment överlappar varandra såtillvida att en 
bankkunds återbetalningsförmåga normalt förstärks om denne innehar värdefull avyttringsbar 
egendom. Kreditbedömningens bredd och djup beror i hög grad på vilket slags åtagande 
banken överväger i det enskilda fallet. Om banken kommer att bevilja en kredit eller inte 
beror inte endast på den kreditsökandes ekonomiska utsikter utan även på bankens interna 
kapital- och likviditetssituation. Förutom den ekonomiska analysen är det viktigt att bankens 
tjänstemän gör en förnuftsmässig bedömning av kredittagarens verksamhet och 
betalningsmoral. Det är en fördel om låntagaren redan har en etablerad affärsförbindelse med 

                                                 
92 Svedin, Jenny (1992) Kreditgivning och kreditbedömning av företag, s. 8-11 
93 Ibid s. 8-11 
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banken eftersom denna då besitter intern kunskap om låntagarens ekonomi och personliga 
egenskaper.94 
 
Förutom att det ligger i bankens egenintresse att analysera en låntagare, ställer även 
lagstiftaren vissa krav. Bankrörelselagen 2 kap 13 § ligger till grund för bankernas 
kreditgivning och den uttrycker att: ”Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder 
kan förväntas fullgöra låneförbindelsen. Dessutom krävs betryggande säkerheter i fast eller 
lös egendom eller i form av borgen. Banken får dock avstå från sådan säkerhet om den kan 
anses obehövlig eller om det annars föreligger särskilda skäl för att avstå från säkerhet.”  
 
Av texten framgår att kreditgivaren i första hand alltid skall bedöma kredittagarens 
återbetalningsförmåga. Lagstiftaren har inte lämnat några detaljerade anvisningar hur 
återbetalningsförmågan skall analyseras, men ur propositionen citeras följande: ”Särskilt när 
det är fråga om utlåning till företag måste banken ha en klar uppfattning om möjligheterna för 
företaget att klara räntebetalningar, amorteringar och kreditens slutliga återbetalning. För att 
bedöma företagets framtida betalningsförmåga, dess kreditvärdighet, gör banken en finansiell 
analys av företaget. Med hjälp av balansräkning, resultaträkning och beräkning av kassaflödet 
i rörelsen bedöms företagets finansiella ställning, soliditet och likviditet samt rörelsens 
lönsamhet. För att bedöma verksamhetens fortsatta utveckling görs analyser av företagets 
kostnadsstruktur och konkurrenskraft samt en bedömning av konjunkturerna inom branschen, 
företagets investeringspolitik och företagsledningens kompetens ”. 
 
Av propositionen framgår också att en löpande uppföljning skall ske :”När det gäller krediter 
till företag är en analys av det lånesökande företagets finansiella förhållanden och en 
fortlöpande uppföljning av dess utveckling det primära underlaget för all bankmässig 
företagsutlåning”. 
 
Det kan också vara intressant att undersöka företagets status och kreditgivarens policy. 
Företagets status hos kreditgivaren är beroende på om företaget är kund eller inte hos 
kreditgivaren. Gamla kunder har i regel högre status än nya kredittagare. Kreditgivarens 
policy har betydelse för kredittagarens möjlighet att nå en kreditöverenskommelse med 
kreditgivaren. Analysen av finansieringsmöjligheterna bedömer vilken möjlighet företaget har 
att själv klara finansieringen och hur mycket som måste lånas. Analys av säkerhetskrav 
innefattar att säkerställa krediten till företag i huvudsak genom pantbrev i fast egendom eller 
via företagsinteckning. 95 
 
De viktigaste bedömningsfaktorerna som bankmän beaktar vid en kredithantering är personen, 
affärsidén, siffermaterialet och säkerheterna. Dessutom bedöms företaget som helhet. De tre 

                                                 
94 Funered, Urban.E (1994) Bankernas risktagande), s. 45-47 
95 Broomé, Per, et.al. (1995) Kreditgivning till företag, s. 61-66 
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första faktorerna brukar ses som ett sätt att bedöma risken för betalningsinställelse medan 
bedömningen av säkerheterna ger en uppfattning om risken vid betalningsinställelse.96 
 
 
5.3 KREDITGIVNINGENS REFERENSRAM 

 
Kreditgivning och bedömning kan underlättas av en uppdelning i frågeställningar inom olika 
delområden. Därigenom kan en bättre referensram erhållas att fatta beslut utifrån. Kunskap 
om följande faktorer utgör en väsentlig inramning för analys av företag och för 
kreditgivning:97 
 

• Kreditportföljen 

• Kredittagaren 

• Krediten 

• Kreditbedömaren 
 

 
5.3.1 Kreditportföljen 

 

Med kunskap om kreditportföljen får beslutsfattaren en referensram och grund för om nya 
krediter passar in i bankens portfölj, system och kunskapsområde, samt hur de passar in i den 
strategi, som banken har för sin tillväxt. Kreditportföljens sammansättning och balans vad 
avser branscher, kunder och produkter bör påverka beslut om nya krediter. Som bakgrund till 
beslutsfattandet finns också en uppfattning om kreditportföljens lönsamhet och vilken grad av 
inneboende risk, som kan finnas i krediterna. Den risk som krediten bedömts ha, bör 
avspeglas i de villkor som föreskrivs för krediten. Företagets möjlighet att uppfylla villkoren 
och säkerheternas värde måste bedömas och vara verklighetsförankrade.  Kunskap om 
kreditportföljen i följande avseenden är värdefullt: 
 

• Sammansättning med hänsyn till balans eller obalans vad avser produkter, kunder, 
branscher samt fördelning av krediter mellan företag och privatpersoner 

• Volymen av stora kreditengagemang 

• Volymen av investeringskrediter till företag i förhållande till rörelsekrediter 

• Volymen av krediter till nystartade företag – företag som är tre år eller yngre 

• Krediter med svag lönsamhet 

• Krediter med störningssignaler 

• Krediter till företag sammankopplade genom ägare eller andra intressesamband. Olika 
företag kan förutom direkta ägarsamband också vara kopplade till varandra genom 
samma eller likartad styrelserepresentation.  

                                                 
96 Nutek (1992) Bankers riskbedömning vid kreditgivning till nystartade företag, s. 23 
97 Svedin, Jenny (1992), a.a., s.12 
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5.3.2 Kredittagaren 

 
Analysen av kredittagarens förmåga kan i sin tur delas upp i ägaren respektive företaget. 
Ägarens ärlighet är av mycket stor betydelse för kreditens återbetalning. Betydelsen av att en 
kreditrelation bygger på ärliga avsikter är oerhört viktig. Vidare är ägarens eller 
företagsledarens kunskap och förankring i företagets produkter, kunder, produktion och 
marknad viktiga att bedöma vid kreditgivningen. Ägaren eller företagsledaren bör ha en 
vision om hur företagets framtid och den marknad som företaget är verksamt i kan komma att 
se ut om 5 till 10 år.  
 
Företaget bedöms utifrån sin affärsidé, ledningens förmåga att ta tillvara affärsförutsättningar, 
entreprenörens egenskaper, produkternas förutsättningar, företagens kunder, marknad och 
långsiktiga kassaflöde. Speciell vikt  läggs vid företagets finansiella styrka och ekonomiska 
framtidsmöjligheter. Bedömningen innefattar även företagets särart i sin bransch eller sin 
geografiska tillhörighet samt företagets konkurrenssituation och marknadsmässiga 
förutsättningar. Tillvägagångssätt, bedömningskriterier och val av information kommer att 
variera vid bedömningen av olika företag. Dessutom kommer de att påverkas av om det är: 
 

• krediter till etablerade företag 

• krediter till nystartade företag 

• förnyade krediter till en redan befintlig kund98 
 

Det är en stor skillnad mellan en bedömning av en befintlig kredittagare, ett för den 
kreditgivande organisationen nytt företag och ett företag under etablering. Vid en bedömning 
av en befintlig kredittagare kan banken förlita sig till den kunskap om företaget som 
genererats genom ett samarbete med kundföretaget. Kunskap och information har i detta fall 
till stor del vuxit fram inom banken. För ett nytt företag får banken nöja sig med den 
information som är externt åtkomlig. Bokslut, produkt, marknads- och 
organisationsbeskrivningar är exempel på viktigt material. Vid bedömning av nyetablerade 
företag är tillgången till information än mer begränsad än i de två första situationerna. 
Bankmannens förmåga sätts på större prov då det framför allt gäller att tolka, men även att 
samla information.99 
 
 

 

 

 
 
                                                 
98 Svedin, Jenny (1992), a.a., s. 12-17 
99 Green, Erling (1997) Kreditbedömning och intuition – ett tolkningsförslag, s 28-29 
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5.3.3 Krediten 

 

Krediten bör bedömas utifrån 
 

• kreditens storlek i förhållande till kreditgivarens totala kreditportfölj 

• kreditens villkor i förhållande till den lönsamhet krediten kan antas generera 

• kreditens lönsamhet i förhållande till den risk krediten kan bedömas ha 

• säkerheten för krediten i förhållande till den risk krediten kan antas medföra 
 
Med kunskap om ovanstående kan riskexponeringen ökas eller minskas beroende på 
portföljens sammansättning men också beroende på bankens egen målsättning om var och 
under vilka förutsättningar man vill växa. Kreditgivningen medför i de allra flesta fall en risk i 
större eller mindre omfattning. Risken bör kopplas till den avkastning banken får för sin 
kreditgivning och vilken lönsamhet avtalet ger. Avtalets lönsamhet påverkas också av de 
juridiska kostnader som krävs för att avtalet ska bli korrekt liksom av hur mycket 
administration som krävs för att säkerheten ska förbli korrekt vid till exempel lån kopplade till 
säkerheter, som kontinuerligt förändras under lånets löptid. Likaså bör hänsyn tas till om den 
kompetens som banken besitter är tillräcklig för att på nya marknader bedöma och ta ut 
korrekta säkerheter och ta dessa i anspråk om det skulle behövas.  
 

 

5.3.4 Kreditbedömaren 

 

Bedömaren bör ha kunskap och erfarenhet av hur ett företag analyseras. Denna kunskap 
omfattar oftast kunskap om uträkning och utvärdering av nyckeltal. Kunskap om hur en 
årsredovisning kan genomlysas och vad som kan utläsas både direkt och indirekt ur den är 
ofta viktiga för att kreditbedömaren ska kunna fullgöra sitt arbete. Däremot är det inte 
avgörande för bedömningen, eftersom denna kompletteras med en inlevelseförmåga i 
företagets och företagandets villkor och verklighet.  
 
Det finns olika faser i kreditgivningen som beviljande av ny kredit, förnyelse av kredit eller 
avslut av kredit. De olika faserna ställer olika krav på kreditbedömarens förmåga att analysera 
och agera. Kreditgivning till en ny kund förutsätter, att kreditbedömarens kompetens är 
tillräcklig för att kunna analysera företaget ur både ekonomisk och affärsmässig synvinkel. 
Företagets ekonomiska ställning utgör en bas för hur företagets verksamhet har möjlighet att 
utvecklas.  
 
Vid förnyad kreditgivning till befintlig kund skall kreditbedömaren, förutom att göra en 
analys av företaget, också ta hänsyn till den information om kredittagaren, som finns inom 
banken. Krav av en annan karaktär ställs på kreditbedömaren när kredittagaren inte kan 
fullgöra sina förpliktelser gentemot banken. Att bevilja ytterligare krediter till ett finansiellt 
svagt företag innebär ofta att ett oundvikligt problem bara skjuts upp. I stället måste en 
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objektiv analys av företagets framtidsmöjligheter göras liksom vilka möjligheter till 
omstrukturering och försäljning av enheter som finns inom företaget. För kreditbedömaren 
ankommer det att analysera företagets framtidsmöjligheter, agera och inse att alla kredittagare 
inte kan räddas genom ytterligare krediter. 100 
 
Inom banker saknas ofta metoder och terminologi för hur personbedömning skall ske. De 
egenskaper som en kreditbedömare anser viktigast att bedöma är: gott affärssinne, realistiska 
mål, gott omdöme, laglydnad, yrkeskompetens, trovärdighet och målmedvetenhet. 101 
 
Kreditbedömaren utnyttjar olika delar av ett nätverk beroende på om denne söker tillgång till, 
tolkar eller tillämpar information från företag. Vid en fokusering av relationen mellan 
bankmannen och företag kan det nätverk som bankmannen utnyttjar indelas i ett antal nivåer 
eller undergrupper. Den fokuserade relationen i nätverket är dyadrelationen som är relationen 
mellan långivare och låntagare. Inre kommersiella nätverket är den andra undergruppen och 
den består av bankmannen, företaget och de närmaste kommersiella aktörerna runt dyaden,  
exempelvis revisor, skattejurist och konsult. Den tredje undergruppen är det lokala nätverket, 
som består av bankmannens samtliga relationer både sociala och kommersiella i samhället där 
denne arbetar. Kontextnätverket är den fjärde och största undergruppen som ger bankmannen 
tillgång till social och kommersiell allmän information. Bankorganisationen sträcker sig över 
delar av nätverkets samtliga undergrupper. Denna organisation består av bankmannens 
samtliga relationer inom banken.102 
 
 
5.4 ANALYS AV FÖRETAG 

 
Varje företag är unikt. Detta medför att en rutinerad företagsbedömare intuitivt väljer delvis 
olika kriterier att bedöma företaget utifrån. Kunskap om värderingsmodeller och 
redovisningsprinciper är nödvändiga redskap vid företagsvärderingar. För att fastställa ett 
företags återbetalningsförmåga ur utlåningssynpunkt krävs kunskap och möjlighet att 
utvärdera företagets ekonomiska redovisning. Detta räcker dock inte. För att kunna bedöma 
ett företags framtida möjligheter krävs dessutom insikt och inlevelseförmåga i företagandets 
villkor. Insikt om företagets styrkor och svagheter och även om dess marknadsförutsättningar 
och tillväxtmöjligheter. Syftet är att få en bild av företagets nuvarande situation och var detta 
tjänar sina pengar, samt vad företaget har för resurser för sin verksamhet och vilken 
marknadsposition det har.  
 
En kreditbedömning syftar till att bedöma ett företags återbetalningsförmåga. För detta krävs 
en beskrivning av företaget, bedömning av dess omvärld och framtagande av relevanta 
nyckeltal. En analys av ett företag kan delas upp i: 

                                                 
100 Svedin, Jenny (1992), a.a., s. 12-17 
101 Green, Erling (1997),a.a., s. 36 
102 Nutek (1992) a.a., s. 61-62 
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• Affärsidé 

• Resursanalys 

• Omvärldsanalys 

• Ekonomisk analys 
 
 
Affärsiden syftar till att formulera det behov företaget avser att fylla på marknaden.  
Resursanalysen omfattar de resurser företaget har för sin verksamhet såsom ledning, ägare, 
styrelse, organisation, produkter och tillverkningskapacitet. Omvärldsanalysen utgår från 
kunder och produkter och ska ge en bild av den marknad företaget är verksamt i. Ekonomisk 

analys omfattar resultatmått för att därigenom få en mer överskådlig uppfattning om 
resultatets förändring. I vår studie är framförallt den ekonomiska analysen av intresse och då 
huvudsakligen användningen av redovisningsinformation. 103 
 
 
5.4.1 Banker och redovisningsinformation 

 
Redovisningsinformationen är viktig i bankernas kreditbedömning. Det vill säga den process 
som syftar till att försöka bedöma ett företags återbetalningsförmåga. Banken genomför då ett 
flertal analyser med olika perspektiv. Redovisningsinformationen används då främst i den 
ekonomiska analysen av företaget, då banken försöker få en mer överskådlig bild över 
företagets resultatutveckling och finansiella situation. Framförallt är det viktigt för banken att 
kunna förutsäga företagets framtida möjligheter. Detta görs genom en analys av 
investeringsbehov, räntabilitet, soliditet och likvid ställning104. 
 
Redovisningsinformationen är ofta av historisk karaktär, eftersom den tar lång tid att 
producera, revidera och fastställa. Redovisningsinformationen kan dock understödja 
kreditgivaren i kreditgivningsbeslut genom att den ingår i följande tre huvudgrupper: 
 

1. Som ett ramverk som kan användas för att jämföra företags, branschers eller 
ekonomiers utveckling mot varandra och därigenom bedöma trovärdigheten i den 
lämnade informationen. 

 
2. Genom att utgöra en indikator över finansiell hälsa. Det är då främst förmågan att stå 

emot finansiella påfrestningar, som söks i den finansiella informationen. 
 

3. Genom att ge kreditgivaren varningssignaler om en utveckling som inte står under 
låntagarens kontroll. Detta är vanligt vid jämförelser mellan den 

                                                 
103 Svedin, Jenny (1992), a.a., s. 24-25 
104 ibid, s. 24-25 
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redovisningsinformation som ett kreditgivningsbeslut grundade sig på och den 
nuvarande redovisningsinformationen.105 

 
Den offentliga redovisningsinformationen består av en mängd upplysningar, poster och 
nyckeltal, som alla indikerar olika förhållanden och kapaciteter i företaget. De olika 
nyckeltalen och finansiella måtten har olika stor relevans i kreditbedömningsprocessen. 
I en studie av D.A. Egginton tillfrågades branschchefer inom banker, om vilka indikatorer 
som var av störst relativ relevans av redovisningsinformationen. Dessa graderades sedan i tre 
huvudkategorier i relevansordning, enligt följande: 
 

1. Intjäningsförmåga 
 nettovinst efter skatt, plus avskrivningar 
 nettovinst efter skatt 
 nettovinst före skatt och före extraordinära händelser 

 
2. Stabilitet 

 Företagets storlek, vilket indikerades genom kapital och reserver 
 Produkter och bransch 

 
3. Finansiell kondition 

 Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder 
 Skuldsättninggrad106 

 
Förutom att informationen ska vara relevant måste den också vara tidsenlig och informativ för 
långivaren. Undersökningar visar att företag som lyckas prestera tidsenlig, detaljerad och 
begriplig information, belönas av kreditgivarna genom lägre räntekostnader. Detta gäller 
oavsett om kapitalkostnaden är riskkapitalbaserad eller förmedlad genom bank.107 
 
 
5.4.2 Analys av årsredovisningen 

 
En ekonomisk analys inför ett kreditgivningsbeslut berör oftast relativt etablerade företag, 
eftersom nystartade projekt oftast inte har någon offentlig redovisningsinformation att tillgå. I 
den ekonomiska analysen är olika poster i redovisningen av varierande intresse för bankernas 
beslutsfattande och analysen syftar till olika slutsatser beroende på vilken post som 
analyseras, enligt nedan: 
 

                                                 
105 Eggington, D. A. (1982) Accounting for the banker, s. 189 
106 Ibid., s. 275 
107 Sengupta, Partha (1998), “Corporate disclosure quality and the cost of debt”, The accounting review, s. 472 
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Anläggningstillgångar 
 
Maskiner och inventariers avskrivningar bedöms mot vad som kan vara relevant för 
branschen och att låntagaren skriver av dessa i en normal takt. I fastigheter bedöms eventuella 
över- och undervärden som kan skilja sig ifrån den offentliga informationen. Goodwill 
granskas kritiskt. 
 

Omsättningstillgångar 
 
Kassa och bank bedöms efter vilka behov företaget har. Outnyttjade checkkrediter räknas in i 
likviditetsbedömningar. Kundfordringarnas utveckling studeras och bedömningar kring hur 
saldona byggs upp måste göras. Säkerheten i kundfordringarna bedöms dessutom. 
Information om varulagret används för att bedöma omsättningshastighet och därigenom 
bedöma likviditetsbehov och efterfrågan på företagets produkter. 
 

Skulder 
 
Skulderna analyseras bland annat genom att bedöma fördelningen mellan långa och korta 
skulder och därigenom komma till slutsatser kring hur företaget är finansierat. 
 

Eget kapital 
 
Används mest för att bedöma insolvensfrågor. 
 

Notanteckningar 
 
Används för att få en kompletterande bild av företaget. 
 

Nyckeltal 
 
Används för att ge en direkt bild av företagets ekonomiska ställning och för att beskriva 
trender. Ofta behandlas nyckeltal i olika databaserade analysverktyg.108  
 
 
5.5 BANKER OCH SME 
 
Små och medelstora företag förlitar sig i hög grad på kortsiktiga lån från banker för att 
finansiera sin verksamhet. Lånen används inte enbart för att finansiera den löpande 
verksamheten, utan de utgör ofta också den inledande finansieringen vid ett nystartat företag. 

                                                 
108 Svedin, Jenny (1992), a.a., s. 32-41  
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Mellan banker och deras låntagare föreligger ofta en agent – principal relation, där principalen 
utgörs av banken och agenten av det ofta ägarledda småföretaget. Detta leder till ett 
övervakningsbehov ifrån bankens sida. De små företagen har också ofta en operationell 
flexibilitet, som gör att de snabbt kan reagera på förändringar i teknologi eller affärsrelationer. 
Detta kan utgöra en risk för kreditgivaren.109  
 
De små och medelstora företagen har alltså alltid tillgång till mer information om sin 
verksamhet och är alltid mer informerade än kreditgivarna. Informationsasymmetrin är större 
mellan små och medelstora företags ledning/ägare och kreditgivare, än mellan stora företags 
ledning och ägare. Kreditgivarnas bevakningsmöjligheter är inte tillräckliga för att överbrygga 
de små och medelstora företagens informationsövertag. Relationen mellan kreditgivaren och 
de små och medelstora företagen kännetecknas därför av konflikter. Endast företag med hög 
kreditvärdighet beviljas kredit och det centrala vid identifieringen av dessa företag är 
säkerheter, real- och namnsäkerhet. Ytterligare ett problem är att de små och medelstora 
företagen är aversiva mot extern kontroll vilket hindrar utvecklingen av relationerna till 
kreditgivarna. En lösning på problemen för bankerna är att exempelvis höja räntan, men på 
grund av problem med negativt urval och en osäker lojalitet väljer banker oftast att reducera 
tillgängligheten.110 Det finns undersökningar som visar att det finns en direkt korrelation 
mellan avslagna krediter och företags storlek, där små företag hade en större andel avslag. 
Ofta drabbas också småföretagssektorn av hårdare krav vid kreditgivning i sämre 
konjunkturer.111 
 
 

                                                 
109 Apilado, P. Vincent & Millington, J. Kent (1992), “Restrictive loan covenants and risk adjustment in small 
business lending”, Journal of small business management, s. 38  
110 Svensson, Birgitta (2003) a.a., s. 29 
111 Apilado, P. Vincent & Millington, J. Kent (1992), a.a., s. 38 
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6. EMPIRI 

 
___________________________________________________________________________ 
 
I kommande kapitel presenterar vi den empiri som vi har samlat in genom utförda intervjuer 

med bankanställda. Vi återger intervjuresultatet genom att behandla de lika ämnesområdena 

från intervjuerna för sig och avslutar kapitlet med en sammanställning av svaren på den 

enkät som samtliga banker har fyllt i. Alla uppgifter i detta kapitel är sådana som 

intervjurespondenterna själva har lämnat, inget av nedanstående är således våra egna åsikter 

eller tolkningar. 

___________________________________________________________________________ 
 
 

Organisation, rutiner och definitioner 
 
Hos de kreditgivare vi har intervjuat har anställda som arbetar med rådgivning och 
kreditgivning till små och medelstora företag, varit mellan fyra och åtta personer. 
Kreditgivningsfunktionen varierar mellan de olika bankerna. För kreditgivningen på bankerna 
finns olika beslutsnivåer inom organisationen. På fyra av bankerna vi intervjuat tas 
kreditbeslut alltid av minst två anställda tillsammans och besluten begränsas av olika 
kreditgränser. När de två anställda inte själva kan fatta beslutet är det nästa instans, bankens 
kreditkommitté eller kreditdelegation, som fattar beslutet. Kreditdelegationen består ofta av 
kontorsledningen, kundansvarig och kreditansvarig. Vid ännu större krediter på bankerna går 
ärendet vidare till en central enhet för södra Sverige och den allra högsta instansen är 
Stockholmskontoret. På banken som skiljer sig har varje medarbetare kreditgivningsrätt som 
varierar mellan 50 000 kronor och 5 miljoner kronor. Både kontorschefen och de andra 
anställda har en egen gräns och i de fall då kontorsgränsen inte räcker till ett 
kreditgivningsbeslut går ärendet vidare till kreditgivningskontoret i Malmö och sedan till 
Stockholmskontoret.   
 
Ingen av bankerna har någon speciell inriktning mot SME. Bankerna behandlar en blandning 
av stora och små företag. En bank uttryckte att de har en geografisk indelning i hela Malmö, 
vilket medför att det finns företag i alla storlekar på varje kontor. En banktjänsteman berättade 
att allting sorteras efter kreditlimiten. Banken har sedan en person som hanterar de små 
kunderna. 
 
Bankernas rutiner kring kreditgivningsbeslut är relativt likartade. Informationsinhämtningen 
skiljer sig åt mellan nya och befintliga kunder eftersom historisk information redan finns 
inlagd i kreditgivningssystemet om de befintliga kunderna. Kreditgivningssystemet är 
bankernas beslutsstödsmodell. Det är inte särskilt vanligt att bankerna hämtar information 
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från företagets revisor, men vid tveksamheter händer det. Vid kreditbedömning av en ny kund 
granskar en bank kundens årsredovisning, budget, likviditetsplan, resultaträkning, 
balansräkning och företagets hemsida. Är kunden ett nystartat företag vill banken gärna titta 
på en affärsplan och personerna bakom företaget. Säkerheter är också intressanta. En bank 
framförde att ofta räcker det om en ny kund har tänkt framåt och planerat. Banken vill också 
undersöka balans och resultaträkning samt en budget på 1-2 års sikt. Om kunden skulle vara 
ett etablerat företag inhämtar banken information löpande under året via balansräkningen och 
resultaträkningen. Årsbokslut och delårsbokslut är naturligtvis intressanta. Banken funderar 
även på den marknad som företaget tänker ge sig in på och försöker sätta sig in i företagets 
bransch för att få en djupare förståelse för kundens möjligheter att lyckas med sin verksamhet. 
Några banker skriver ett kredit-PM där företagets inriktning, affärsidé, historia, strategi, 
framtid, kunder, leverantörer, miljö och konkurrenter beskrivs. Det svåra är att bedöma 
kundens återbetalningsförmåga och ett PM ligger till grund för beslutet. Bankerna för 
naturligtvis också en diskussion och dialog med kunden.   
 
Kreditgivarna som vi har intervjuat har ingen uttalad definition på vad som är ett litet eller 
medelstort företag. Intervjupersonerna har ofta behövt fundera en stund för att sedan 
framlägga ett svar. En intervjuperson menade att det handlar om känsla istället. En definition 
som en respondent gav uttryck för var att för ett litet företag får omsättningen max uppgå till 
10 miljoner kronor och för ett medelstort företag till mellan 10 och 100 miljoner kronor. En 
annan definition var att alla företag bedömdes likvärdigt oavsett storlek. En tredje definition 
var att ett litet företag har en omsättning på 5 miljoner kronor och en kreditvolym på upp till 
en miljon kronor. En banktjänsteman uttryckte att ett litet företag och medelstort företag 
definieras utifrån vad banken tjänar på dem. Under den sista intervjun fick vi definitionen att 
ett litet företag har 1-3 anställda och ett medelstort 3-25 anställda.  Små och medelstora 
företag utgör en stor andel av samtliga bankers kunder. I några fall är 80% små och 
medelstora företag.  
  

Beslut / Information 
 
De informationskällor som är viktiga vid kreditgivningsbeslut är budgetar, likviditetsanalys, 
bokslut, årsredovisning, balansräkning, resultaträkning, hemsidor på Internet samt en 
handlingsplan. Speciellt för nya företag är handlingsplanen extra viktig och att man inte bara 
undersöker siffrorna. Vid enskilda firmor är deklarationen ofta en viktig informationskälla. 
Via Upplysningscentralen fås information om betalningsanmärkningar och ägarbilden i 
företaget och dessutom finns där alla bokslut av aktiebolag. Informationen bearbetas genom 
att bankerna använder sig av olika kreditgivningssystem för att få fram en affärsbedömning, 
viktiga nyckeltal samt en bedömning av återbetalningsförmågan och risker. En 
intervjurespondent berättade att det är viktigt att de reflekterar över informationen och jämför 
om det är rimligt mot tidigare erfarenheter.  Årsredovisningen är en mycket viktig del vid 
bedömningen av kunderna, framförallt de nya. En intervjurespondent berättade att utifrån den 
analyseras återbetalningsförmågan på kort och lång sikt, soliditet, omsättning och produkter. 
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En intervjuperson berättade också att hur de använder kundernas årsredovisningar varierar 
från kund till kund. En annan intervjurespondent berättade att vid varje kontakt med kunden 
över året finns bokslutet alltid med. Företagets årsredovisningar används löpande under året. 
Vid engagemang över en viss nivå används de alltid en gång om året. Banken använder 
bokslutet genom att det matas in i kreditgivningssystemet och sedan undersöker de att inget 
anmärkningsvärt har hänt.  
 
Frågeställningen omkring vad som ansågs vara god redovisningsinformation var svår att 
besvara för flera respondenter. Dels hade respondenterna svårt att avgränsa begreppet 
redovisningsinformation och dels hade de svårt att värdera vad som var god  information. En 
intervjuperson tyckte att en god redovisningsinformation är den som görs klart i tid och att 
siffrorna inte är för historiska. En annan anser att god redovisningsinformation är en 
genomtänkt och komplett årsredovisning och en lika genomtänkt likviditetsbudget. En 
banktjänsteman uttryckte att god redovisningsinformation är en bra kontakt med 
företagsledaren, ekonomichefen och delårsbokslut. Att få tillräcklig information som ger en  
helhetsbild av företaget tycker en intervjurespondent är god redovisningsinformation. Som 
dessa exempel visar så är intrycken mycket blandade kring uppfattningen vad god 
redovisningsinformation egentligen är.   
 
Redovisningsinformationen har ett väldigt stort informationsvärde i förhållande till bankens 
informationsbehov. Dock framhåller bankerna att detta inte räcker för en heltäckande 
bedömning av företaget utan att annan information också måste studeras.  
 
Det är svårt att säga generellt vad som är beslutsavgörande vid ett kreditgivningsbeslut.. En 
bank framhävde att budgetar och likviditetsanalys är viktiga vid kreditgivningsbeslut. Banken 
uttryckte också att bokslut är centralt liksom en handlingsplan. Hög soliditet och hög 
räntetäckningsgrad är alltid positivt tillsammans med att banken tror på själva affärsidén och 
att den kan leva vidare. Andra faktorer som ofta spelar en viktig roll är kundens 
betalningsförmåga och en tro på företagets framtid. Ägarbilden studeras eftersom det är 
viktigt att kreditgivarna tror på ägarna, men även marknaden och produkterna spelar en viktig 
roll i beslutet. För att få en uppfattning om marknaden gäller det för kreditgivarna att sätta sig 
in i företagets situation så grundligt som möjligt.  
 

Relevans 
 
Samtliga banker anser att redovisningsinformationen är grunden vid kreditgivningsbeslut och 
att den har en hög relevans för kreditgivningsbeslutet. Flera respondenter betonar att de aldrig 
skulle fatta ett positivt kreditgivningsbeslut till en befintlig kund om redovisningsinformation 
saknades. Samtliga respondenter betonar dock vid direkta frågor om relevansen att det inte 
räcker med att enbart titta på redovisningsinformationen utan att annan information också 
måste granskas för att komplettera denna. En intervjuperson tyckte att det var nödvändigt att 
träffa kunden och diskutera framtiden tillsammans. En annan person uttryckte att 
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”redovisningsinformation är den viktigaste informationen”. Man får inte stirra sig blind på 
den eftersom alla vet att man i redovisningen kan dölja siffror. 
 
Respondenterna har svårt att säga att vissa delar i redovisningsinformationen är viktigare än 
andra och flera respondenter hävdar att det är helheten och sammanvägningen av all 
redovisningsinformation som fäller avgörandet. I intervjuerna framhålls dock ofta flöden, 
framförallt kassaflöden och nyckeltal kring avkastning och räntetäckningsgrad som viktiga. 
En respondent nämner följande citat; ”Vår analys där vi går tre år tillbaka i tiden är därför 
viktig för då kan vi se flöden. Man kan följa utvecklingen på ett bättre sätt, då man ser 
historien bakom siffrorna”. Dessutom är företagets finansiella stabilitet relevant att bedöma, 
framförallt då soliditets och likviditetsnyckeltalen.    
 
Samtliga banker tycker att historisk redovisningsinformation är användbar. Respondenterna 
anser både att historiska värden i redovisningsinformationen likväl som flera bokslut bakåt i 
tiden kan säga något om trenden för företaget i framtiden. En respondent ansåg att 
balansräkningen gav en fullt tillfredställande bild av ett SME företags ekonomiska ställning, 
för hans kreditgivningsbeslut. När historisk information behandlas används den oftast i en 
trendanalys där avvikelser från trenden uppmärksammas, både gentemot branschen och 
gentemot det individuella företaget. Trendanalyserna går något olika långt tillbaka i tiden 
beroende på respondent, men normalt krävs årsredovisningar in 3-5 år tillbaka i tiden.  
 
För nya kunder samt befintliga kunder som uppvisar någon form av oklarhet i 
redovisningsinformationen kräver bankerna att kompletterande information lämnas in, till 
exempel månadsrapporter.  
 

Tillförlitlighet 
 
Bankerna litar på reviderade bokslut och de antar då att siffrorna stämmer. Det är stor skillnad 
i trovärdighet mellan ett reviderat bokslut och de som gör sina bokslut själva. Några 
intervjurespondenter menade att det är nödvändigt att reflektera över siffrorna innan de 
överförs till bankens system även vid reviderade bokslut.  
 
När det gäller frågan om redovisningsinformationen är vinklad, svarar respondenterna ofta 
med att vissa värderingsfrågor kan vara vinklade, exempelvis genom övervärdering av 
tillgångar, felaktig lagervärdering eller att kundfordringar inte existerar fullt ut. På några 
banker förklarade intervjurespondenterna att det är viktigt att undersöka fastigheter eftersom 
det bokförda värdet ibland skiljer sig från det verkliga värdet. En banktjänsteman tyckte att 
det syns att alla företag vill försöka betala så lite skatt som möjligt. Ibland råder osäkerhet om 
verifikationerna i företaget stämmer uppgav en respondent. Under intervjuerna fick vi också 
höra att det är viktigt att granska goodwill. En intervjurespondent menade att i de fall då 
informationen ifrågasätts kopplas revisorn in för att hjälpa till att reda ut oklarheter. I övrigt 
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ifrågasätter inte respondenterna tillförlitligheten i informationen när den är reviderad och 
anser att trovärdigheten är god.   
 
På frågan om redovisningsinformationen i sig är tillräcklig för att fatta beslut om något enskilt 
område tycker samtliga banker att redovisningsinformationen är tillräcklig vad gäller 
fullständighet av redovisningsinformation. Enbart redovisningsinformation räcker dock inte 
för att fatta kreditgivningsbeslut. Det är viktigt att prata med företagsledare eller 
ekonomiansvarig anser en intervjuperson. Ägarbild och tro på företagets framtid tycker en 
annan intervjurespondent är viktig.  
 
Flera intervjurespondenter litar på revisorn, vad gäller en god bild av företagets ekonomiska 
ställning. En intervjurespondent tycker att redovisningsinformationen inte alltid ger en god 
bild av företagets ekonomiska ställning. I det långa perspektivet kan informationen ge en god 
bild men i det kortare perspektivet är det svårt att få en god bild, eftersom informationen är 
historisk och inte aktuell just nu. En banktjänsteman uttryckte att för det mesta ger 
redovisningen en god bild av företagets ekonomiska ställning, men ibland måste banken 
begära in delårsbokslut och detta gäller framförallt de medelstora företagen. För de små 
företagen gäller inte alls samma kriterier. Det handlar ofta om små krediter och 
handläggningen är betydligt smidigare. Små krediter dras inte ens varje år och ibland kan det 
dröja upp till fem år innan banken gör en ny analys. Detta gäller enskilda firmor, handelsbolag 
och ibland aktiebolag.  

 
Jämförbarhet 
 
Samtliga intervjupersoner tycker att jämförbarheten i redovisningsinformationen är viktig 
både över tiden och mellan företagen. Flera tycker att en jämförelse av 
redovisningsinformationen är viktigare över tiden för samma företag än mellan olika företag 
och olika branscher. En intervjuperson uttryckte att jämförelser bakåt i tiden görs för alla 
företag medan jämförelser mellan olika företag är mer sällsynt och inte en del av 
kreditgivarnas vardag.  
 
Samtliga intervjupersoner anser att det trots att en jämförelse mellan olika företag inte är det 
mest relevanta användningsområdet för redovisningsinformation, så krävs en standardisering 
av redovisningsinformationen, framförallt för att inte skapa svårigheter i tolkning och 
värderingsfall. Några respondenter var dock tveksamma till standardiseringen. En respondent 
hade en farhåga att det kunde innebära att bankerna kunde bli mindre uppmärksamma på 
information i redovisningen vid en standardisering. En annan tyckte att standardisering inte 
var rimlig för de små företagen då detta skulle leda till alltför höga kostnader.  
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Begriplighet 
 
Våra intervjupersoner tycker att det inte är några problem att förstå informationen som de små 
och medelstora företagen producerar. Redovisningsinformationen kan vara för komplex när 
det gäller stora företag och koncerner tyckte en respondent. Vissa handelsbolag och enskilda 
bolags redovisningsinformation kan vara svår att förstå tyckte en intervjuperson beroende på 
att de ibland utformar informationen på alternativa sätt.  
 
Lättnadsregler 
 
De kreditrådgivare som vi har intervjuat hittills kan inte på rak arm uttala några lättnadsregler 
som skulle underlätta för små och medelstora företag. En intervjurespondent framhäver att 
uppgifterna om revisionskostnaderna hade kunnat uteslutas. Två intervjupersoner tycker att en 
kassaflödesanalys och en likviditetsplan hade kunnat tas med i redovisningsinformationen. En 
banktjänsteman tyckte att företagen kunde berätta lite mer ingående om den löpande 
verksamheten, framförallt vad som har inträffat och vad som händer i närtid. En 
intervjurespondent uttrycker att även om hon förstår problematiken för de små företagens 
möjligheter att framställa redovisningsinformation, bör kraven vara samma på alla företag 
oavsett storlek.  
 
Bankerna kräver i allmänhet inte mer redovisningsinformation vid högre risk. Dock vill 
bankerna se månadsvisa eller kvartalsvisa rapporteringar för företag som är illa ute 
ekonomiskt sätt. En kreditrådgivare uttryckte att om företaget är välmående räcker det kanske 
att vi undersöker dem en gång om året.  
 

Enkät 
 
För att konkretisera de kvalitativa resonemangen valde vi ut ett antal delområden (se bilaga 2) 
inom finansiell rapportering, som respondenterna fick värdera efter relevans för 
kreditgivningsbeslut för SME. Posterna som bedömdes skulle ses enskilt ifrån varandra 
eftersom flera av dem flyter in i varandra. För oss var enkäten ett verktyg att på ett bättre sätt 
konkretisera behoven av redovisningsinformation. 
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 Färs & Frosta FörSparbanken Handelsbanken Nordea SEB 

      

Balansräkning 10 9 10 10 10 

      

Resultaträkning 10 9 10 10 9 

      

Finansiella instrument 5 6 10 8 7 

      

Anläggningstillgångar 8 7 10 8 7 

      

Valutaförändringar 8 3 5 7 3 

      

Finansiell leasing 3 3 10 7 5 

      

Koncernredovisning 8 8 5 10 8 

      

Succ. vinstavräkning 4 8 10 6 8 

      

Tilläggsupplysningar 9 9 10 6 6 

      

Riskbedömningar 7 5 10 8 5 

      

Redovisningsprinciper 6 6 1 4 2 

      

Belåningsutrymme 2 2 1 4 1 

      

Förvaltningsberättelse 7 9 1 4 7 

      

Finansieringsanalys 10 9 10 4 1 

      

Delårsrapport 9 9 10 5 4 

      

Nyckeltal 10 6 1 2 1 
 Tabell 1.  Intervjurespondenternas enkätsvar. 
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7. ANALYS 

 
___________________________________________________________________________ 
 
I analyskapitlet sammanför vi teori och analys, för att uppnå syftet, att beskriva bankers 

behov av redovisningsinformation vid kreditgivningsbeslut för SME. Analysen utgår ifrån den 

kvalitativa struktur för redovisningsinformation, som IASBs referensramar hävdar är 

beslutsrelevant.  

___________________________________________________________________________ 
 

Inledning 
 
I analyskapitlet har vi valt att använda de kvalitativa kriterierna för redovisningsinformation 
som förekommer i IASBs referensram. Denna referensram sägs utgå ifrån användarnas behov 
av kvalitativ information och det är därför intressant att strukturera just användaren ”banker” 
utifrån detta analytiska ramverk för att få en bild av vad dess behov är av 
redovisningsinformation. I vårt fall gäller det mer specifikt redovisningsinformation av SME 
företag. Vi kommer också att diskutera hur banker definierar SME företag och hur bankerna 
ser på behovet av en anpassad redovisning för denna producentgrupp. 
 

Definitioner  
 
De fem bankanställda som vi intervjuade angav alla olika definitioner på SME. Några 
definierade SME utifrån beloppsgränser med omsättning som grund. De andra respondenterna 
gav mer subjektiva definitioner utan att ange några beloppsgränser, istället var det mer ”en 
känsla” som avgjorde vad som är ett SME. Ytterligare en variant av klassificering av SME 
som en av respondenterna angav var hur mycket pengar banken tjänade på kunden. 
Respondenten uppgav dock ingen beloppsgräns för vad som är en tillräckligt lönsam kund för 
att räknas till de stora företagen. En av respondenterna definierade små och medelstora 
företag utifrån antalet anställda. Ingen av respondenterna använde sig av BFN:s definition av 
SME (se 3.1.1). Samtliga respondenter påpekade dock att de små företagen ofta saknade 
djupare kunskap i redovisningsfrågor och att företagsledarna ofta är produktspecialister, 
karakteristiker som presenterades under 3.2 Små och medelstora företags karaktär. 
 
Som vi diskuterade i kapitel 3, Definition av SME, har det visat sig vara svårt för olika 
normgivare att enas kring en enhetlig och passande definition av SME. En anledning till det är 
att de normgivande organen är verksamma i olika länder. För de undersökta bankerna är detta 
inte fallet, de är alla verksamma på ett begränsat geografiskt område. Ändå har dessa fem 
banker en skild syn på vad som är ett litet respektive ett medelstort företag. Denna spridda 
uppfattning belyser väl problematiken i att enas kring en gemensam definition för olika 
normgivare. Om banker som en intressent till SME, vilka arbetar på i princip samma marknad 
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under liknande förutsättningar, inte har samma syn på SME, hur ska då normgivare kunna 
enas om en internationellt gällande definition?  
 

Beslut / information   
 
De informationskällor som ligger till grund för bankernas kreditgivningsbeslut är i princip de 
samma för samtliga undersökta banker. I likhet med Svenssons avhandling använder 
kreditgivarna främst årsbokslut, budgetar, prognoser och kreditupplysning från UC112. Utöver 
den informationen ser kreditgivarna alltid till helhetsbilden där ägaren och den marknad där 
kunden är verksam utgör viktiga komponenter för beslutet. Även det stämmer överens med 
Svenssons avhandling113.   
 
Redovisningsinformationen är en viktig del av det totala informationsbehovet av kunden, men 
kan aldrig ensamt leda till ett kreditgivningsbeslut. För att få en kredit beviljad krävs det att 
kreditgivaren har fått en bra bild av ägandet i företaget och den omgivning som företaget 
befinner sig i. Avgörande faktorer för ett beviljande av en kredit varierar, dock har samtliga 
intervjurespondenter nämnt återbetalningsförmågan som den främsta faktorn. En respondent 
uttryckte det: 
 
”Det spelar ingen roll hur goda säkerheter företaget har, om det saknar återbetalningsförmåga 
blir det ingen kredit.” 
 
Ytterligare en likhet mellan de undersökta bankerna är att de hanterar den inhämtade 
informationen i något slags datoriserat bearbetningssystem, vilket bland annat räknar ut alla 
nyckeltal som behövs för bedömningen av företaget. De undersökta bankerna i Svenssons 
avhandling uppger att de har ett liknande tillvägagångssätt114.   
 

Relevans 
 
Relevant information är enligt IASC/IASBs ramverk, information som påverkar användarens 
beslut genom att underlätta bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser eller 
genom att bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar.  
 
I en banks kreditgivningsbeslut kan vi konstatera att både teori och empiri ger stöd för att den 
viktigaste egenskapen hos en låntagande SME, som ofta är beslutsavgörande för 
kreditgivning, är företagets återbetalningsförmåga. Återbetalningsförmågan bedöms ifrån 
kreditgivarens sida som en sammanvägning av flera faktorer. Behovet av att kunna beskriva 
återbetalningsförmågan i redovisning är uppenbart, även om det ofta rör sig om ett beslut som 
handlar om företagets framtid. Vi kan konstatera att redovisningsinformationen vid en 

                                                 
112 Svensson, Birgitta (2003) a.a., s. 94-100 
113 Svensson, Birgitta (2003) a.a., s. 109 
114 Svensson, Birgitta (2003) a.a., s. 130 
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bedömning av återbetalningsförmågan betraktas som oundgänglig av respondenterna och att 
en bank inte skulle fatta ett positivt kreditgivningsbeslut utan ett reviderat bokslut eller 
årsredovisning. En företagsrådgivare uttryckte det så här ”årsredovisningen är grunden och 
utgångspunkten för alla kreditgivningsbeslut”. Detta ger en antydan om att 
redovisningsinformationen uppfattas som högst relevant i beslutsfattandet och att den 
producerade redovisningsinformationen anses ge en god bild av återbetalningsförmågan. Vid 
analysen av årsredovisningen för återbetalningsförmåga, fäster banken störst vikt vid 
intjäningsförmågan, både genom att studera resultat och kassaflöden. Då 
finansieringsrapporter med kassaflöden inte alltid krävs av alla SME, producerar ofta banken 
det själva med årsredovisningen som utgångspunkt för att få ett relevantare underlag. 
 
Bankerna anser också att extern offentlig information är relevant för att bedöma ett företags 
finansiella stabilitet och motståndskraft. Samtliga banker betonar att man tar hänsyn till 
företagets redovisade soliditet vid kreditbedömningen och att detta är relevant vid 
kreditgivningsbeslut. Redovisningen används också ofta som ett bekräftande eller 
korrigerande inslag vid regelbundet förekommande analyser av redan utgivna krediter, där 
man följer upp företagets utveckling. Detta passar väl in på de teoretiska resonemangen kring 
ett principal – agent förhållande och ett assymetriskt informationsförhållande mellan banken 
och låntagaren, SME. Banken har då ett behov av att övervaka SME och detta tillgodoses 
genom den reviderade redovisningsinformationen. Övervakningen sker främst av soliditet och 
likviditet. Det finns emellertid antydningar om att uppföljningen av SME, genom en analys av 
redovisningsinformation inte är en del av rutinerna i samtliga banker. Förmodligen är 
anledningen, att man i vissa fall anser att en sådan kostnad är för hög i förhållande till risken 
av en kreditförlust. Det samlade intrycket av vilken form av redovisningsinformation som 
anses relevant överensstämmer väl med de studier D.A: Eggington genomförde 1982. 
Bankernas relevanta beslutsunderlag var då 1. Intjäningsförmåga, 2. Stabilitet och 3. 
Finansiell kondition. 
 
I en banks kreditgivningsbeslut ligger ett starkt element av att försöka förutsäga ett företags 
framtida möjligheter och koppla det till bankens behov av säkerhet. Intressant blir då att 
försöka bedöma om redovisad offentlig finansiell informationen anses ha ett värde i en 
bedömning av framtiden. Vi anser att bankerna har den uppfattningen. Samtliga våra 
respondenter tar in och dokumenterar historisk redovisningsinformation som sedan används i 
analysen av företaget, givetvis förutsatt att det är ett befintligt företag. Detta indikerar att 
historisk redovisningsinformation inte betraktas som irrelevant, utan tvärtom anses ha en 
prognosticerande relevans, i det att banken kan se och bedöma ett företags utvecklingstrend. 
Banker anser alltså att historisk redovisningsinformation är en viktig del av ett 
kreditgivningsbeslut. Bankerna betonar dock att de ofta har möjligheten att begära in budgetar 
och prognoser av SME för att komplettera informationen, så att den uppdateras. Detta tyder 
alltså också på ett behov av motsatsen, dvs. att mer tidsrelevant information är nödvändig. En 
respondent uttryckte det enligt följande; ”det är naturligtvis dagsläget som avgör beslutet, men 
historisk information ger en bra bakgrundsbild att fatta beslutet utifrån”. Att 
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redovisningsinformationen i sig innehåller historiska värden anses inte påverka 
redovisningens relevans. 
 
Det är svårt att skilja ut vilken information som inte uppfattas som väsentlig av bankerna. 
Flera av respondenterna gav uttryck för att de ville ha ”all information vi kan få” och därmed 
inte gjorde någon distinktion i väsentlighetsgrad. Samtidigt så ger inte bankerna uttryck för att 
ha behov av ytterligare redovisningsinformation för kreditgivningsbeslut, som inte tillgodoses 
genom den befintliga informationen. Det finns vissa uttryck för att mer tidsenlig information 
skulle krävas av SME, exempelvis delårsrapporter eller rapporter om flöden under året. Det 
skulle innebära en högre frekvens av rapporter. Vårt allmänna intryck är att den kvalitativa 
nivå som nu föreligger är tillräcklig och relevant vid kreditgivningsbeslut för SME.  
 
Om vi studerar relevansen av vissa specifika fenomen i redovisningen för SME, återkommer 
bilden av att bankerna anser att den redovisning, som de har tillgång till idag från SME är 
relevant och att en högre upplysningsgrad egentligen inte är efterfrågad. Utvecklingsområden  
som syftar till att skapa en mer rättvisande bild av företaget, som exempelvis tillämpning av 
finansiell leasing, värdering av finansiella instrument till fair value och en beskrivning av 
belåningsutrymme i tillgångar anses inte relevant. I huvudsak tycks skälen till att dessa 
områden inte betraktas som relevanta kring beslutsfattandet för SME, vara att de ovannämnda 
beskrivningarna av nya poster i redovisningen inte tycks förekomma som fenomen i någon 
högre grad hos SME. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det mest väsentliga och beslutsavgörande behovet 
av information, för kreditgivaren till SME, är information som beskriver 
återbetalningsförmågan. Denna beskrivs bäst genom redovisning av olika flöden, samt trender 
i resultat, samt räntetäckningsgrad. För banker har redovisningen, som en kontrollerande 
funktion också en viktig uppgift. Viktigt för kreditgivaren att bedöma är den finansiella 
motståndskraften och likviditeten.   

 
Tillförlitlighet 
 
Informationen måste enligt IASBs ramverk vara tillförlitlig för att den skall vara användbar. 
För att vara tillförlitlig måste redovisningsinformationen på ett korrekt sätt återge 
transaktioner och händelser som rimligen kan förväntas. Samtliga banker som vi har intervjuat 
tycker att reviderade bokslut och dess redovisningsinformation är tillförlitlig. Bankerna tycker 
dock inte att tillförlitligheten är stor på boksluten som är gjorda på egen hand. Behovet av mer 
tillförlitlig redovisningsinformation vid kreditgivningsbeslut existerar endast för företag som 
gör boksluten på egen hand utan ett godkännande av en revisor. Av detta kan vi konstatera att 
banker ser på redovisningsinformation i sig som högst tillförlitligt. Kreditrådgivarna är 
emellertid medvetna om att tillförlitligheten är beroende av vissa faktorer som exempelvis 
revision och standardisering för att upprätthålla tillförlitligheten i den information som lämnas 
till dem.   



 67

Bankerna gör, trots att de litar på informationen från de reviderade boksluten, ofta en 
bedömning själva och detta är motsägelsefullt. En banktjänsteman uttryckte att det är viktigt 
att inte bara överföra siffrorna till bankens system utan att en reflektion av siffrorna också är 
nödvändig. Flera intervjurespondenter har ibland varit tveksamma på om lagervärderingen 
stämmer och har varit tvungna att kontrollera om en inventering har förekommit. Andra 
tillgångar kontrolleras också så att de inte är felvärderade.  Några intervjurespondenter 
påpekade att de undersöker kundfordringarna. Att vissa tillgångar inte är onormalt uppskrivna 
är också viktigt att kontrollera. Det är också vanligt att eventuella över- och undervärden i 
fastigheter bedöms och jämförs mot den offentliga informationen. Goodwill granskas också 
för att eventuellt hitta några felaktigheter.  
 
Att redovisningsinformationen är vinklad är inte särskilt vanligt, men det förekommer och då 
är informationen naturligtvis inte tillförlitlig. Några intervjupersoner uttryckte som exempel 
att ett lager ibland kan vara kraftigt felvärderat eller att tillgångarna är uppskrivna. Skulderna 
kan också vara felvärderade och det kan finnas oklarheter om vissa verifikationer. Detta leder 
till att informationen inte blir tillförlitlig. Mer vanligt förekommande är att företagen försöker 
betala så lite skatt som möjligt och kan därför vinkla informationen på bästa sätt för dem. Det 
händer dock inte särskilt ofta att revisorn kopplas in för att reda ut oklarheter. De flesta 
bankerna hävdade att de sällan kontaktar revisorn.  
 
Bankerna vi intervjuade tycker att redovisningsinformationen i sig är tillräcklig för att fatta 
beslut om något enskilt område som redovisningsinformationen hanterar, men den är inte 
tillräcklig för att fatta beslut om kreditgivning. Vid kreditgivningsbeslut krävs även annan 
form av information än just redovisningsinformation.  
 
Generellt tycker de flesta intervjurespondenter att redovisningen ger en god bild av företagets 
ekonomiska ställning. Ibland måste kompletterande information begäras eller i det kortare 
perspektivet kan det vara mer tvivelaktigt eftersom man då måste lita till historisk information 
som kanske inte är aktuell.  
 

Jämförbarhet 
 
I de kvalitativa kraven på jämförbarhet ligger en strävan att användaren ska få en möjlighet att 
bedöma trender och utveckling både mellan företag och över tiden. För bankers del kan detta 
perspektiv bli extra viktigt då avvikelser i ett företags normala finansiella situation, tidigt 
måste upptäckas för att förhindra kreditförluster. I vår analys försöker vi därför titta på två 
perspektiv av jämförbarhet.  
 
I det första perspektivet, vilket innebär en kvalité och standardisering av 
redovisningsinformationen, som leder till jämförbarhet mellan olika företag och branscher, 
anser bankerna att det är mindre viktigt att kunna jämföra ett SME i en viss specifik bransch 
med ett annat SME i en annan bransch. De behoven finns inte för bankerna, analysen av ett 
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företag görs ofta utifrån företagets och branschens individuella förutsättningar. Detta innebär i 
praktiken att banker skulle acceptera en större differentiering av redovisningen, under 
förutsättning att man kunde förstå och analysera redovisningsinformationen. I ett svenskt 
perspektiv där det finns en viss frihet i valet av vilken norm ett SME kan följa, skulle detta 
kunna utvecklas mot en branschspecifik redovisning. Jämförbarheten i det perspektivet är 
alltså inte så viktig. 
 
I det andra perspektivet finns ett starkt behov av att kunna jämföra redovisningsinformation 
över tiden. Många av de analytiska, databaserade verktyg som bankerna använder, omvandlar 
redovisningsinformation i trendanalyser och bankerna är noggranna med att hela tiden 
uppdatera gammal information. Behovet bottnar dels i att bankerna vill använda den 
historiska informationen för att skaffa sig en uppfattning om framtiden för låntagaren vid 
kreditgivningsbeslutet och dels i det tidigare nämnda kontrollbehovet över tiden. Banken vill 
se att utvecklingen för företaget går att rätt håll och att kreditförluster inte uppkommer. Detta 
uppnår man genom att studera avvikelser över tiden. Detta skulle tala för att en noggrann 
reglering krävs av byte av redovisningsprinciper över tiden och att ny 
redovisningsnormgivning bör utvecklas långsamt.  
 
Vad gäller frågan om en standardisering för redovisningsinformationen är kreditrådgivarna 
något kluvna. Vissa banker anser att en standardisering gör informationen begripligare och 
skapar en bättre jämförbarhet och vissa anser att en professionell bankrådgivare måste kunna 
behärska olika redovisningstekniker och kunna analysera olika former av standards och 
normgivning. Vi tycker oss ändå kunna utläsa en övervikt mot åsikten att en standardisering 
är viktig och att det förenklar bankernas analyser. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att jämförbarhet är en viktig kvalité för bankerna vid 
kreditgivningsbeslut för SME. Framförallt gäller detta vid en jämförbarhet över tiden och den 
uppfyller främst en förutsägande och kontrollerande funktion. 
 

Begriplighet 
 
Utifrån de kvalitativa egenskaperna skall informationen som lämnas i de finansiella 
rapporterna vara lättbegriplig för användarna. Användarna skall förutsättas ha kunskap inom 
området och vara beredda att studera informationen med rimlig noggrannhet. Information som 
behandlar komplicerade frågor bör ingå i de finansiella rapporterna därför att den är relevant 
för användarna och skall inte utelämnas enbart för att den kan vara alltför svår för vissa 
användare att förstå. De banker som vi har intervjuat har genomgående svarat att de inte 
tycker att redovisningsinformationen från de små och medelstora företagen är för komplex. 
Redovisningsinformation från SME uppfattas alltså inte som för komplex, men däremot 
uttryckte några intervjurespondent att redovisningsinformation från större koncerner kan vara 
för komplex. Termen begriplighet uppfyller sitt syfte när det gäller redovisningsinformation 
som SME lämnar eftersom informationen är lättbegriplig för användarna. 
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Lättnadsreglering  
 
Genomgående för samtliga fem intervjuer har varit att respondenterna inte efterfrågar 
lättnadsreglering för SME. Respondenterna har svarat att de aldrig har funderat över 
lättnadsreglering och de kan inte heller komma på områden i redovisningsinformationen som 
hade kunnat exkluderas eller förenklas till förmån för SME. Gemensamt för bankerna är 
också att de efterfrågar all den information som de kan få, något som uttryckligen har 
framkommit vid alla intervjuer. Vi har även kunnat se att bankerna inte gör någon större 
åtskillnad för SME och stora företag vad gäller inkrävandet av redovisningsinformation. De 
behandlas i princip likadant oavsett storlek, med undantag för en respondent som uttryckte att 
informationskraven inte var lika hårda för de små företagen (inte de medelstora).   
 
Ovanstående önskemål stämmer överens med resultatet i den undersökning av Nair och 
Rittenberg115 som presenteras under 1.4 Tidigare forskning. I denna framhålls det att banker 
som användare av redovisningsinformation inte anser att lättnadsregler är nödvändigt för 
SME. Bankerna i studien upplever inte heller annorlunda behov av information för SME 
jämfört med stora företag. Med undantag för en bank kan detta resultat sägas stämma väl 
överens med resultatet i vår undersökning.  
 
Knutsson och Wichmann116 kommenterar bankernas omfattande efterfrågan på 
redovisningsinformation som ett resultat av att bankerna inte själva belastas med högre 
kostnader för extra redovisningsinformation, så som de små företagen görs. Vi som 
uppsatsförfattare kan se att det ligger något i det resonemanget utifrån det material som vi har 
fått fram under intervjuerna. 
 
Den undersökning som Walton presenterar i sin artikel117 visar ett resultat som liknar vårt, då 
den poängterar att banker inte efterfrågar lättnadsregler. Walton påpekar dock att kreditgivare 
lägger en större vikt vid balansräkningen än vid resultaträkningen, något som vi inte har fått 
fram i vår undersökning.  
 

Enkät 
 
De värderingar från 1 till 10 som respondenterna har gjort på enkätens olika poster varierar en 
del mellan respondenterna. Vissa gemensamma åsikter kan urskiljas, både vad som värderas 
som mest relevant respektive minst relevant. Däremellan är åsikterna tämligen spridda, till 
exempel har nyckeltal och finansieringsanalys värderats till 1 av en respondent och till 10 av 
en annan. De respondenter som har värderat dessa poster lågt har kommenterat värderingen 
med att nyckeltal och finansieringsanalys är sådant som de själva räknar fram med hjälp av 
bankens analysmodell och därför är det inte relevant att få dessa uppgifter från kunden. De 

                                                 
115 Nair, R.D. & Rittenberg, Larry E. (1983) a.a., s. 94 
116 Knutson, Dennis L. & Wichmann, Henry Jr. (1984) a.a., s. 46 
117 Walton, Peter (1992) a.a.,  s. 47 
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poster i enkäten som genomgående har värderats högst av samtliga respondenter är 
balansräkningen och resultaträkningen. Att kreditgivarna skulle värdera balansräkningen som 
viktigare än resultaträkningen, vilket Walton hävdar i sin artikel Differential reporting and the 

European Community- a suitable case for treatment?, är dock inget som vi har fått fram i vår 
undersökning. Resultatet mellan dessa båda poster i enkäten är mycket jämnt. 
 
Den post i enkäten som har värderats lägst av respondenterna är belåningsutrymme. Samtliga 
respondenter har kommenterat detta med att de alltid själva kontrollerar vilka fastigheter som 
är pantsatta och till vilket belopp, likadant med företagsinteckningar. En av respondenterna 
uttryckte dessutom att: 
 
”Jag tror inte de små företagen själva har så bra koll på hur mycket de har kvar att belåna.”   
 
Alla respondenterna gav uttryck för att posterna i enkäten är svåra att värdera avskilt från de 
andra delarna i redovisningsinformationen. Det är sällan att kreditgivarna studerar en del av 
redovisningen utan att ha övrig information i åtanke. Respondenterna ombads ändå värdera 
relevansen av varje post för sig.  
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8. SLUTSATSER 

 
Ingen av bankerna i undersökningen har en uttalad policy inom banken på vad som är ett litet 
respektive medelstort företag. Istället har respondenterna på respektive bank angivit vad de 
anser är ett litet och medelstort företag. Samtliga banker har precis som normgivare olika 
definitioner på vad som är ett litet respektive medelstort företag. Slutsatsen är då att ett 
normgivningsarbete som globalt och entydigt skulle differentiera redovisningen för SME, 
skulle vara oerhört svårt att genomföra då begreppet SME framstår som så svårdefinierbart 
enbart för en intressentgrupp.  
 
Redovisningsinformationen är en mycket viktig del av informationsbehovet vid 
kreditgivningsbeslut och den offentligt rapporterade finansiella informationen är högst 
relevant vid beslutsfattandet.  
 
Vi anser att analysen pekar på att banker har tre grundläggande behov av 
redovisningsinformation för sina kreditgivningsbeslut. 
 

1. Bankerna har behov av en framtidsinriktad bedömning av ett företags 
återbetalningsförmåga. Efterfrågad information är då företagets förmåga att producera 
positiva flöden och en möjlighet för banken att se trendutvecklingen i dessa flöden i de 
fall det finns ett befintligt företag. Den producerande redovisningsinformationen anser 
bankerna ger en god bild av den framtida återbetalningsförmågan. 

 
2. Banker har också ett behov av redovisningen som en kontrollfunktion över företaget. 

Framförallt är det viktigt att övervaka den finansiella stabiliteten och likviditeten för 
att kunna säkerställa återbetalning av givna lån. Flera respondenter skulle mot 
bakgrund av detta gärna se en mer tidsenlig och kontinuerlig finansiell information, 
exempelvis månadsrapporter.  

 
3. Bankerna har slutligen ett behov av att kunna bedöma  soliditeten och den finansiella 

motståndskraften i företaget vid ingåendet av ny kreditrelation. Viktigt att analysera 
kan vara tillgångarnas (säkerheternas) reella värden och andel eget kapital.      

 
Samtliga banker anser att reviderade bokslut och dess redovisningsinformation är på en 
tillräckligt tillförlitlig nivå för att fatta beslut om SME. Behovet av mer tillförlitlig 
redovisningsinformation vid kreditgivningsbeslut existerar endast för företag som gör 
boksluten på egen hand utan ett godkännande av en revisor. 
 
Bankerna anser att jämförbarheten över tiden för ett företag är väldigt betydelsefull, vilket 
hänger samman med ovannämnda behov av att se trender i intjäningsförmåga. Historisk 
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redovisningsinformation anses därför vara av vikt. Jämförbarheten mellan företag är dock inte 
alls av samma betydelse.  
 
Bankerna tycker genomgående att redovisningsinformation från de små och medelstora 
företagen är lättbegriplig och användbar. 
 
Bankerna är generellt ganska konservativa i sin inställning till förändringar kring 
redovisningens utveckling. Bankerna är i allmänhet en konsument av redovisningsinformation 
och kan inte se något egentligt behov av att begränsa sin informationskonsumtion. Trots att de 
kan vara medvetna om att SME företagen både har en tyngre kostnad för att producera 
information och att det är administrativt tungt, så vill bankerna ha en så omfattande 
informationsgivning som möjligt. Bankerna efterfrågar därför inte några lättnadsregler för 
små och medelstora företag. Samtidigt är det svårt att se att bankerna efterfrågar en mer 
omfattande redovisningsinformation från SME företagen. Situationen verkar vara 
tillfredställande för bankernas behov.  
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BILAGA 1 

 

Intervjufrågor bank 
 
Bakgrundsfrågor 
 

1. Hur många anställda är ni? 
 

2. Hur många arbetar med rådgivning/kreditgivning? 
 

3. Hur är kreditgivningsfunktionen organiserad? 
 

4. Har ni någon speciell inriktning mot SME? 
 

5. Vilka rutiner har ni kring kreditgivningsbeslut? 
 

6. Används någon form av beslutsstödsmodell? 
 

7. Hur definierar ni SME? 
 

8. Hur stor kundandel utgör SME? 
 
Beslut / Information  
 

9. Vilka informationskällor använder ni vid kreditgivningsbeslut? 
 

10. Hur bearbetar ni den inhämtade informationen? 
 

11. Hur använder ni företagens årsredovisning? 
 

12. Vad tycker du är god redovisningsinformation? 
 

13. Vilket informationsvärde har redovisningsinformation i förhållande till era 
informationsbehov? 

 
14. Vad är beslutsavgörande vid kreditgivningsbeslut? 

 
Redovisning 
 
      Relevans 
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15. Hur relevant anser du att redovisningsinformationen är för kreditgivningsbeslut är? 

 
16. Är historisk redovisningsinformation relevant (kan den säga något om framtiden)? 

 
17. Vilken redovisningsinformation är mest relevant för era beslut? (kassaflödesanalys, 

balansräkningen, resultaträkningen, nyckeltal, riskbedömningar, värderingar) 
 

Tillförlitlighet 
 
18. Hur trovärdig tycker du att redovisningsinformationen är? 

 
19. Är redovisningsinformationen tillräcklig för att fatta beslut (fullständighet)? 

 
20. Anser du att redovisningen ger en god bild av företagets ekonomiska ställning? 

 
21. Anser du att redovisningsinformationen kan vara vinklad, på vilket sätt? 

 
Jämförbarhet 
 
22. Hur viktig är jämförbarheten i redovisningsinformationen för er, (över tid, mellan ftg)? 

 
23. Behövs standardisering av redovisningsinformation? 

 
Begriplighet 
 
24. Är redovisningsinformationen för komplex? 

 
Övrigt 
 
25. Skulle någon viss redovisningsinformation vara önskvärd när det gäller SME? 

 
26. Varierar behovet av redovisningsinformation i förhållande till riskbedömningen? 

 
27. Vad bör exkluderas ur redovisningsinformationen? 

 
28. Vad bör inkluderas i redovisningsinformationen? 
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BILAGA 2 

Redovisningsinformationens relevans 
Värdera från 1-10 där 1 är minst relevant och 10 mest relevant 
 
Balansräkning   ……. 
 
Resultaträkning    ……. 
 
Verkligt värde finansiella instrument  …….. 
 
Valutaförändringar   …….. 
 

Finansiell leasing   ……..  

 

Koncernredovisning   …….. 
 

Successiv vinstavräkning/pågående arbete …….. 
 

Tilläggsupplysningar (noter)    …….. 
Riskbedömningar    …….. 
 

Redovisningsprinciper    …….. 
 

Belåningsutrymme   …….. 
 

Förvaltningsberättelse   …….. 
 
Finansieringsanalys   ……. 
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BILAGA 4 

 
The IASB has not yet defined SME for the purpose of its project.  It has 
indicated that it will identify characteristics but will not include a 
quantified size test.  Examples of characteristics: 
  
1.  Not publicly traded. 
2.  Not regulated financial institution (bank, insurance, etc.) 
3.  No other public interest reporting responsibility 
4.  Not economically significant in its domestic economy. 
  
Paul Pacter 
Director 
Standards for SMEs 
  
  
 

 
 
 
 
 


