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SAMMANFATTNING 
 
 
Enligt årsredovisningslagen ska vissa företag presentera en kassaflödesanalysrapport i sin 
årsredovisning. Analysens utformning finns numera reglerad i den nya förordningen IAS7. 
Syftet med kassaflödesanalysen är att den ska redogöra ett företags faktiska penningflöden. 
Följande information borde minst sagt vara relevant hos bankerna vid sin kreditbedömning. 
Av denna anledning var det intressant för oss att undersöka området. 
 
Syftet med vår undersökning är att skapa en helhetsbild över kassaflödesanalysens verkliga 
betydelse hos bankerna. Därför har vi i uppsatsen studerat närmare på utsträckningen av 
kassaflödesanalysens användning under kreditgivningsprocessen. Vi har även kontrollerat om 
lag har tillkommit som konsekvens av ett behov från marknaden, eller om användarna av 
kassaflödesanalysen blivit tvungna att anpassa sig till lagen. 
  
Efter en analys av tre banker i Karlstad kan vi påstå att kassaflödesanalysens användning har 
ökat vid kreditbedömning. Bankerna menar att kassaflödesanalysen är ett utmärkt verktyg 
som visar företags återbetalningsförmåga, vilket är den grundläggande faktorn vid 
kreditbeslut.  
 
Dock upptäckte vi att den teoretiska kunskapen om kassaflödesanalysen sakandes hos 
bankerna av olika anledningar. 
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I inledningskapitlet vill vi sätta läsaren in i uppsatsens problemområde för en 
bättre förståelse om de kommande kapitlen 

1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Kassaflödesanalysen kom till vår kännedom först när vi läste kursen 
externredovisning C. Genom olika PM-arbeten fördjupade vi oss i analysen 
och upptäckte hur den kunde tillämpas inom olika områden. Detta väckte 
vår nyfikenhet för hur kassaflödesanalysen används i verkligheten. Med detta i 
åtanke bestämde vi oss för att undersöka hur bankerna tillämpar 
kassaflödesanalysen vid kreditgivning.  
 
Vår kunskap om kreditgivningsprocessen var begränsad utan någon större 
insikt, däremot hade vi erfarenhet av att arbeta med en kassaflödesanalys 
och en bra uppfattning om dess innebörd. Med den kunskapen kunde vi se 
ett samband. Teoretiskt anser vi att kassaflödesanalysen borde tillföra banken, 
om den används på korrekt sätt vid kreditgivningsprocessen, värdefull 
information om låntagaren och därmed minimera bankens risk för dåliga 
kreditaffärer.  
 
Området har tidigare undersökts i olika sammanhang. Vi har inspirerats av en 
liknande uppsats som gjordes vid karlstads universitet för sju år sedan, men på 
grund av nya lagar och förändringar som skett under de senaste åren har 
den enligt oss förlorat sin signifikans för att vara giltig i dagsläget. Uppsatsen 
var bland annat undersökt med utgångspunkt från redovisningsrådets 
rekommendation RR7 om redovisning av kassaflöden, vilket har upphört. Idag 
följer alla större företag den internationella redovisningsstandarden IAS7 vid 
upprättande av kassaflödesanalys. Till skillnad från RR7 är IAS7 lagstadgad i 
Sverige. Ännu en stor förändring som tillkommit idag är den nya 
förmånsrättslagen som försämrat kreditvillkoren. 
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1.2 Problemområde 
I litteratur skildras kassaflödesanalysens syfte och funktion samt vilken 
betydelse den kan ha hos olika aktörer på marknaden. Den beskrivs även 
som objektiv och befriad från den subjektiva redovisningen som kan 
förekomma i övrig finansiell information, bland annat resultat- och 
balansräkning samt förvaltnings- och revisionsberättelsen. 
Kassaflödesanalysen beskriver även företagets likviditet och behovet av 
detta.   Genom att studera företagets faktiska in- och utbetalningar ges en 
bild över den likviditetsställning och förmågan att fullfölja kortsiktig betalnings 
åtaganden, vilket är avgörande för företagets framtida överlevnad. En stor 
fördel med kassaflödesanalysen är att den visar faktiska pengar som finns i 
företaget, till skillnad från resultat- och balansrapporter där det förekommer 
periodisering. Detta innebär att företagets redovisade vinst inte nödvändigtvis 
har kommit i företagets besittning. Det kan exempelvis vara kreditförsäljning 
som ökar vinsten med 5 miljoner kronor i resultaträkningen men kan visa sig 
genom en kassaflödesanalys att det enbart är 500 000 kronor i faktiska pengar 
för redovisningsperioden. Ännu en funktion som nämns i litteraturen är hur 
kassaflödesanalysen används som underlag för prognoser för att beräkna 
företags återbetalningsförmåga. Problemet är hur de funktioner som nämns i 
teorin används i praktiken och i vilken utsträckning. 
 
Det bästa sättet för att exemplifiera teorin är att se hur den används hos de 
olika intressenterna och undersöka deras kunskap om analysen. Eftersom 
banker är stora aktörer på marknaden som bidrar med stora summor pengar 
till företag var det intressant att se vad deras beslutsunderlag består av. 
Teoretiskt borde bankerna ha stor nytta av kassaflödesanalysen vid deras 
kreditgivningsprocess. I och med detta var det en självklarhet för oss att välja 
bankerna som våra undersökningsobjekt. Vi utgår med några logiska 
antaganden om att bankernas mål med kreditgivningsprocessen delvis är att 
analysera en kredittagares återbetalnings- och överlevnadsförmåga samt 
trovärdigheten för företagets redovisning som därmed minskar risken de tar 
vid utlåning. 
Utifrån ovanstående resonemang kan vi med en enkel ekvation se ett starkt 
samband mellan kreditgivningsprocessen och kassaflödesanalysen. 

 
 
 
 
 
 
 

- 3 - 



1.3 Syfte & Frågeställningar 
Uppsatsen ska utforska utsträckningen en kassaflödesanalys används vid 
kreditgivningsprocessen. Utredningen ska även kontrollera ifall lag har 
tillkommit som konsekvens av ett behov från marknaden, eller om det är 
användarna av kassaflödesanalysen som blivit tvungna att anpassa sig till 
lagen. Undersökningen ska leda till en någorlunda bild av analysens verklighet 
bland bankerna och besvara vad de anser om den. Med detta menas en 
anknytning, eller ett test av teorin i praktiken. 
Utifrån problemområdet och syftet vill vi i vår undersökning besvara på 
följande frågor: 
 
Hur går kreditgivningsprocessen till? 
 
Vad är det som styr behovet av kassaflödesanalysen hos bankerna under 
kreditgivningsprocessen? 
 
Vilka funktioner är efterfrågade av kassaflödesanalysen vid 
kreditgivningsprocessen? 
 

1.4 Avgränsningar 
Vi ska undersöka kassaflödesanalysens betydelse vid kreditgivningsprocessen i 
Karlstad och valde att intervjua Swedbank, Nordea och Handelsbanken. Vi 
kommer därmed inte vända oss till huvudkontoren, där bestämmelserna kring 
kreditgivningsprocessen utformas. 
Av titeln på uppsatsen går det även att utläsa att vi inte kommer att fördjupa 
oss alltför mycket i själva kreditgivningsprocessen. Det område vi kommer att 
beröra där är själva kassaflödesanalysen och dess användning i processen.  
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2. Metod och material 

2.1 Val av metod 
Uppsatsens metodiska tillvägagångssätt är avgörande för dess validitet och 
reliabilitet eftersom de har en stor betydelse och värdesätter uppsatsens 
vetenskapliga värde (Ejvegård 2003).  
 
Arbetets mätinstrument kring forskningen och dess syfte består av kvalitativ 
fallstudie. Med fallstudie innebär det att man tar en liten del av den empiriska 
verkligheten dvs. fallet och beskriver verkligenheten för just den stunden. 
Syftet med en fallstudie är att man inte behöver ge sig in i den stora 
beskrivningen utan på ett begränsat sätt ändå ge läsaren en uppfattning om 
hur fenomenet går till. En nackdel med detta är att man måste vara försiktig 
med de slutsatser man drar då underlaget kan anses otillräcklig för att kunna 
generalisera liknande fenomen som vår uppsats behandlar (Ejvegård 2003).  
 
En kvalitativ metod är hermeneutiskt tolkande som innebär att man har mer 
förståelse för realistiska tankegångar. Enligt Thuren (2002) är hermeneutisk 
kunskap och forskning bundet till rum och tid, man vill hitta det unika genom 
att beskriva, analysera och förstå beteendet hos enskilda individer eller 
grupper som man undersöker. Lundahl & Skärvad (1992) menar att 
positivismen där kvantifierbar data och objektiva upprepande experiment 
bildar grunden för teoribildning. Vi arbetade med hermeneutisk metod vilket 
innebär att man analyserar och tolkar kvalitativa data som insamlats.  
Detta kan anses vara en osäker syn på kunskapen för positivismen men med 
hermeneutiska metoden utökas kunskapen, den blir mer nyanserad genom 
att använda våra fem sinnen för att ur empirin dra logiska slutsatser via vårt 
förnuft (Thuren 2002). Att vi inte valde en kvantitativ metod beror på 
uppsatsens syfte och val av metod. Denna metod lämpar sig inte för att mäta 
sådana mätningar som uppsatsens syfte är, utan då krävs det att man går in 
på djupet. Kvantitativa metodens angreppssätt är att omvandla data till 
siffror eller statistik, datainsamling kan ske genom enkätundersökning eller 
andra mätinstrument (Ejvegård 2003).  
Vi har ett deduktivt förfaringssätt för att härleda slutsatser då vi arbetar med 
en logiskt baserad teori som vi vill pröva i empirin. Detta innebär att vi genom 
att studera de olika befintliga teorier som finns inom ämnet har bildat oss en 
uppfattning som vi sedan provar empiriskt. Detta sker genom att vi gjort 
intervjuerna och undersökt om fenomenet stämmer överens med teorier 
(Patel & Davidsson 2003). Utifrån detta har vi dragit våra slutsatser. 
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2.2 Material och källkritik 
Vi har valt att utföra den empiriska delen i uppsatsen genom djupintervjuer. Vi 
valde tre stora banker i Karlstad, Swedbank, Nordea och Handelsbanken 
eftersom det är dessa aktörer som vanligtvis hanterar företagskrediter och vi 
anser att de besitter kunskapen till våra frågeställningar. Respondenterna är 
chefer som direkt arbetar med kreditgivning och kassaflödesanalys, på så sätt 
kan vi försäkra oss att vi får tillfredsställande information, det ökar uppsatsens 
trovärdighet. Intervjuerna är utförda på ett semistrukturerat sätt, vilket innebär 
att vi har ett antal löst formulerade frågor som ska leda till en vidare 
diskussion. För att kunna driva diskussionen på ett effektivt sätt och få 
fullständiga svar på frågorna har vi även förberett följdfrågor som vi ställde 
under intervjun. Dessa följdfrågor visades inte upp för respondenterna för att 
undvika skada uppsatsens objektivitet. Samtliga frågor har varit åsyftade för 
att ge upphov till vårt ämnesområde. För att få fullständiga svar och så djupa 
diskussioner som möjligt skickade vi ut frågorna till våra respondenter så att de 
skulle känna sig bekväma och lite förberedda inför intervjun. 
Vårt ämne kassaflödesanalys är ett komplext område så valet av intervju föll 
sig naturligt före enkäter. Anledningen till att vi valde intervju med löst 
formulerade frågor var framförallt för att vi ska kunna skapa en diskussion med 
våra respondenter, därmed få mer kunskap och förståelse om vårt 
problemområde. Enkätinsamling skulle inte ge oss den information som vi 
eftersträvar för att uppfylla uppsatsens syfte. (Lundahl & Skärvad 1992) 
Nackdelen med intervjuer är att forskarens beteende och attityd kan påverka 
resultatet. Bland annat får intervjuaren inte vara jäktad eller nervös under 
intervjun, det kan smitta av sig till att respondenten själv blir nervös och ge 
ofullständiga svar (Ejvegård 2003). För att undvika dessa fällor har vi bland 
annat i förväg diskuterat om dessa problem.  
Ytterligare en svaghet är tolkningsfrågan. För att minimera risken för 
missförstånd och feltolkning har vi alla i gruppen aktivt deltagit i samtliga 
intervjuer. Vi har även under intervjuerna spelat in konversationen med 
bandspelare för att inte behöva, i allt för stor utsträckning, anteckna vid själva 
intervjun. Materialet sammanställdes av gruppen direkt efter intervjuerna för 
att minimera tolkningsfel. 
 

2.2.1 Datainsamling 
Vid datainsamlingen brukar man skilja på primärdata och sekundärdata. 
Primärdata är information som författaren själv samlar in eller kan tillgodose 
sig utan att andra personer tolkat denna på förhand, det vill säga våra 
intervjuer. Insamling av data som samlats och analyserats av andra författare 
eller publicerad litteratur kallas för sekundärdata (Lundahl & Skärvad 1992).  
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Våra sekundärdata är hämtade från litteratur och artiklar som finns 
tillgängliga på universitetsbiblioteket i Karlstad. Som komplement har vi även 
använt Internet källor och universitets databaser. Under material insamlingen 
har vi tagit hänsyn till källornas ursprung och dess trovärdighet, framförallt 
information från Internet, eftersom mycket av det som publiceras är inte 
vetenskaplig grundad. Litteraturen består tillstörsta delen av äldre böcker 
bland annat Falkman & Paulis forskning om kassaflödesanalyser. Dessa 
böcker var gamla vilket medförde en osäkerhet om teorierna fortfarande 
stämde eller om det skett förändringar sedan dess publicering. Som 
komplement har vi även använt oss av nya lagböcker som reglerar och 
beskriver kassaflödesanalysen såsom Redovisnings lagstiftning och 
Internationella redovisningsstandard. Fördelen med dessa lagböcker var att 
de var tydliga och förklarande på ett bra sätt, vilket minskade vår osäkerhet 
kring de äldre teoriböckernas innehåll. Det fanns vissa små ändringar men 
detta påverkade inte arbetet i någon större utsträckning då det var 
obetydliga. Litteratur om kreditgivningar fanns det inte mycket av. Vi 
använde oss av två böcker som var från 1990- talet. Detta medförde en viss 
svårighet för oss men efter diskussion med vår handledare så kom vi fram till 
att det inte hade ändrats så mycket inom om området utom lagar.  

2.3 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två begrepp som beskriver hur bra datainsamlingen 
har fungerat. Validitet innebär att man verkligen mäter det man avser att 
mäta (Patel & Davidsson 2003). Medan reliabilitet anger tillförlitligheten, att vi 
verkligen undersökt på ett bra sätt (Ejvegård 2003).  
 
När det gäller kvalitén i kvalitativa studier har validitet och reliabilitet en 
annan betydelse. Reliabilitet gäller men har inte samma innebörd som i 
kvantitativa undersökningar då det är svårare att mäta reliabiliteten i 
djupintervjuer, eftersom dessa är knutna till undersökningsstunden. Syftet med 
kvalitativa undersökningarna är att upptäcka företeelser, förstå och tolka 
innebörden och beskriva uppfattningarna av dessa (Patel & Davidsson 2003). 
Vilket vi anser att vi uppnått i vår uppsats då vi utifrån vårt problemområde 
formulerat ett syfte och ett par frågeställningar som vi på ett tillfredställande 
sätt har besvarat på. 
 
Validiteten gäller under hela forskningsprocessen medan reliabiliteten får en 
annan innebörd, tillexempel intervjuar man samma person flera gånger med 
samma fråga och får olika svar är detta ett tecken på låg reliabilitet i en 
kvantitativ studie. Det är inte alltid så vid kvalitativa undersökningar, då detta 
kan orsakas av att personen kan ha ändrat uppfattning, eller lärt sig något 
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nytt, kanske efter intervjuerna. Detta behöver inte vara tecken på låg 
reliabilitet för en kvalitativ forskare.  Vid kvalitativa undersökningar strävar 
forskaren efter det unika, tillexempel vid intervjuer är det viktigare för forskaren 
att fånga det unika svaret än att få samma svar vid olika tillfällen. Detta visar 
att reliabilitet närmar sig validitets begreppet. Av den orsaken använder inte 
kvalitativa forskare ordet reliabilitet så ofta utan istället använder dem 
validitet och låter den genomsyra hela uppsatsen (Patel & Davidsson 2003). 
Därför anser vi att man inte kan uppnå en hög reliabilitet i kvalitativa 
undersökningar eftersom data tolkas genom våra sinnen, det vill säga vi 
förstår och tolkar det på vårt sätt. 
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I detta kapitel ska vi presentera det teoretiska material som består av en kort 
bakgrunds historia om kassaflödesanalysen, därefter behandlas huvudområdena 

om kassaflödesanalysen och kreditgivningsprocessen 

3. REFERENSRAM 

3.1 Kassaflödesanalysens historia 
Kassaflödesanalys är ingen modern företeelse, utan den har utvecklats och 
tillämpats av amerikanska och engelska företag sedan 1800-talet. Redan då 
belystes kassaflödets betydelse för bedömning av företagens överlevnad. 
Bland de första företag som framförde en liknande kassaflödesanalysrapport 
utöver resultat- och balansräkningen var järnvägsföretaget The Northern 
central railroad. Denna rapport visade förändringen i balansposten kassa 
samt hur posten uppstått och utvecklades genom att företaget endast tog 
hänsyn till de betalningsflöden som var hänförbara till den ordinarie 
verksamheten, vilket var viktigt vid bedömning av företagets faktiska förmåga 
att generera vinst (Falkman 2000).  
 
1902 presenterade US. Steel Cooporation en revolutionerande rapport som 
beskrev förändringen i likvida medel och vad förändringen bestod av. 
Skillnaden med denna från tidigare rapporter var att den utgick från 
nettoresultatet och justerades därefter för transaktioner som inte påverkade 
likviditeten, tillexempel avskrivning. Året senare modifierades rapporten och 
istället för att fokusera sig på förändringen i likvida medel redovisades 
förändringen av organisationens rörelsekapital. Dessa två rapporter kom att 
bli grunden för kassaflödesanalysens utveckling. De flesta var nu överens om 
att rapporterna skulle visa förändringen i företagens likviditet, dock låg 
oklarheten i vilka termer som förändringen skulle uttryckas i, diskussionen låg 
mellan likvida medel och rörelsekapital.  
Då de kommande decennierna karaktäriserades av krig och ekonomisk 
instabilitet växte behovet av kassaflödesrapporter för att möjliggöra 
bedömningar av kundernas betalningsförmåga. Diskussionen kring 
kassaflödesanalysen ökade i intensitet och innehållet i kassaflödesanalysen 
reglerades först i USA på 60-talet av AICPA, som 1971 presenterade deras 
viktigaste rekommendation APB19. I och med denna rekommendation blev 
det tvingande för vissa börsnoterade företag att upprätta kassaflödesanalys 
(Falkman & Pauli 2000).  
Det amerikanska redovisningsorganet FASB tog senare över AICPA som 
normskapare. 1978 publicerades rekommendationen FAS 95 i USA med 
begreppet ”Statement of cash flows”.  
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Modellen förespråkade att likviditetsflöden skulle beskrivas i likvida 
medeltermer och att analysen avsåg att vara sektorindelad i löpande-, 
investerings- och finansieringssektorn. Den nya modellen innehöll stramare 
ramar och var mer strukturerad, det medförde att kassaflödesanalysen 
presenterar informationen på ett utförligare sätt och jämförelse mellan 
organisationerna underlättades (Falkman 2000).  
Parallellt med det allmänna reglerandet av kassaflödesanalys i USA skapades 
den privata redovisningsorganisation, IASC som numera heter IASB. 
Organisationen arbetade med målet att utveckla redovisningsnormer som 
ska tillämpas på en internationell standard/nivå. Den första internationella 
normen IAS 7 för kassaflödesanalys kom 1977 och hade samma tankegångar 
som APB 19. Efter omarbetningen 1993 trädde IAS 7 i kraft (Andersson & 
Söderquist 1996). 
 

3.1.1Kassaflödesanalysens utveckling i Sverige 
I Sverige startade kassaflödesanalysens utveckling i början på 1960-talet. Den 
svenska modellen påminde till en början om AICPA’s rekommendationer 
(Falkman 2000).  
FAR´s rekommendation nr. 10 ”Finansieringsanalyser” publicerades i början av 
70-talet och gällde fram till år 1998 då den ersattes av Redovisningsrådets 
rekommendationer ”Redovisning av kassaflödesanalys”(Bengtsson 2002). 
Några år efter publiceringen av rekommendationen infördes ett 
obligatorisktkrav i aktiebolagslagen för börsbolag i Sverige att upprätta 
kassaflödesanalys. Den rådande modellen som gick ut på att visa 
likviditetsförändringarna i rörelsekapitaltermer kritiserades hårt, vilket 
resulterade i att aktiebolagslagen stiftades om år 1980. Den nya lagen 
innebar att det blev acceptabelt för företagen att redovisa sitt kassaflöde 
med olika likviditetsdefinitioner, likvida medel som alternativ till 
rörelsekapitalet. (Falkman 2000) 
Redovisningsrådet som tagit över FAR: s normgivande roll gav 1998 ut RR7 
som idag har upplösts av IAS7.  
 

3.2 Lagar och rekommendationer angående kassaflödesanalysen 
Enligt paragraferna 2:1 och 7:4 §§ i årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) 
måste varje större företag presentera utöver förvaltningsberättelsen, noter, 
resultat- och balansräkning en kassaflödesanalys i sin årsredovisning. Vilka 
företag detta omfattar beskrivs närmare i paragrafen 1:3 § (SFS 1995:1554):  
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“Om de uppfyller minst ett av följande villkor, medelantalet anställda är minst 
50, balansomslutning minst 25 miljoner och nettoomsättningen uppgår till 
minst 50 miljoner kr för ett av de två senaste åren.” 
 
Utöver några få paragrafer är innehållet för beskrivningen om 
kassaflödesanalysen begränsat. Istället får alla aktuella företag vända sig till 
de redovisningsorganisationer och deras rekommendationer för en vidare 
vägledning för upprättelse av kassaflödesanalys.  
 
I Sverige har Redovisningsrådet som ansvarar för god redovisningssed sin 
rekommendation av RR 7. Dock har Redovisningsrådet upplösts och en 
övergång till IAS7 har skett sedan 2005 som enligt IAS Artikel 4 (2006) framfört 
att: 
  
”Varje företag ska för varje räkenskapsår som inleds den 1 januari 2005 eller 
därefter skall de företag som är underställda en medlemsstats lagstiftning 
upprätta sin koncernredovisning i enlighet med de internationella 
redovisningsstandarder som antagits under förutsättning att deras 
värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad i en 
medlemsstat.” 
 
Denna förordning innebär att alla företag med säte inom EU ska följa dessa 
bestämmelser. Bland annat är det krav på att företagens koncernredovisning 
ska innehålla en kassaflödesanalys som utarbetas utifrån IAS 7´s förordning. 
Anledningen till att förordningen infördes var på grund av behovet för en 
internationell harmonisering av redovisningsprinciper som används hos länder 
runt om i världen. På detta sätt hoppas lagstiftarna på en minskad förvirring 
kring kassaflödesanalysen som innan upprättades utifrån olika 
rekommendationer (IAS Förordning 1606/2002/EG, 2006). 
 

3.2.1 Syfte och användning 
Företag kan utforma kassaflödesanalysen på olika sätt, dock är huvudsyftet 
bakom den alltid detsamma, det vill säga förklara orsakerna till förändringen 
av likvida medel (Bengtsson 2002).  
Kassaflödesanalysen ger information om hur företaget har införskaffat och 
använt sitt kapital. Denna information utnyttjas sedan för beräkning av 
företagets investerings- och finansieringsbehov, närmare bestämt lokalisera 
kassaflöden som utgör ökning av kapacitetsnivån och kassaflöden som krävs 
för att upprätthålla den (Greve 2003). Annan viktig information är 
kassaflödesanalysens historiska perspektiv, vilket utgör en grund för prognos 
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av företagets framtida utveckling samt företagets förmåga att infria sina mål, 
sådana uppgifter ger intressenter grund för värdering av företagets förmåga 
att generera likvida medel, som är avgörande för företagets framtida 
överlevnad. 
 
Till skillnad från företagets netto resultat som hämtas från resultaträkningen är 
penningflödet från kassaflödesanalysen objektiv, vilket innebär att analysen 
visar endast företagets faktiska in- och utbetalningar, några värderingsregler 
eller periodiseringar tar man inte hänsyn till i analysen (Greve 2003). 
Kassaflödesanalysen kan därmed användas som ett verktyg för att upptäcka 
kreativ redovisning, ”denna företeelse kan man avslöja genom att under en 
följd av år kontrollera företagets resultat med kassaflödet från den löpande 
verksamheten” (Bengtsson 2002, s183). Utgångspunkten är att kassaflödet från 
den löpande verksamheten kan betraktas som en resultaträkning i kontanta 
termer och därmed borde överensstämma med det periodiserade 
rörelseresultatet. Framkommer det att företaget visar bra resultat medan 
kassaflödet är sämre så är redovisningen subjektiv (Bengtsson 2002), ett 
verkligt fall redovisas i bilaga 2.  
 
Vidare ska kassaflödesanalysen ge information för att (Adolphson 1999): 
 

• uppskatta framtida kassaflöden genererat i verksamheten 
• uppskatta variation av framtida flöden 
• visa om investeringar på sikt kommer att leda till inbetalningar 
• uppskatta sannolikhet för konkurs i ett företag 

 

3.2.2 Begrepp och definitioner 
Medelsbegrepp är det som kassaflödesanalysen ska visa, nämligen 
rörelsekapitalets förändring eller förändring av det av IAS rekommenderade, 
likvida medel (Falkman 2000). Enligt IAS 7 är likvida medel de placeringar som 
lätt kan omvandlas till pengar, till ett känt belopp och har en löptid av 
maximalt tre månader, dessa placeringar får inte heller vara känsliga för 
förändringar. Likvida medel brukar oftast innehas för att uträtta kortfristiga 
förpliktelser, inte för andra syften som tillexempel investeringar. Exempel på 
likvida medel är kassa och bank samt kortfristiga skulder vars betalningsplan 
inte går att påverka (IAS7 p7). Rörelsekapitalet visar också den kortsiktiga 
betalningsförmågan, men skiljer sig genom att visa skillnaden mellan 
omsättningstillgångar inklusive lager och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet 
är därmed ett mått på skillnaden mellan de på kortsikt kommande inflöden 
och de på kortsikt kommande utflöden (Falkman & Pauli 1995) 
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Ingångsbegrepp, denna term används för att beskriva vilka flödesbegrepp 
som redovisas i kassaflödesanalysen. Vanligtvis är dessa inkomster och 
utgifter, inbetalningar och utbetalningar samt intäkter och kostnader. Den 
direkta metoden utgår från in- och utbetalningar medan den indirekta 
metoden utgår från redovisade intäkter och kostnader (Falkman 2000). En 
kassaflödesanalys som använder kostnader och intäkter baseras alltid på 
information som hämtas från resultaträkningen för att sedan justeras om till 
flöden. Orsaken till att informationen i resultaträkningen inte direkt kan 
användas är att den är baserad på bokföringsmässiga grunder det vill säga 
på kostnader och intäkter istället för kontantmässiga grunder närmare 
bestämt in- och utbetalningar. En kassaflödesanalys som utgår från in och 
utbetalningar baseras istället på företagets verkliga penningflöden (Greve 
2003). 
 
Sektorindelning är ett begrepp som används vid uppdelningen av 
kassaflöden i löpande-, investerings- och finansieringssektorn, detta visar i 
detalj vilken typ av likvida medel ett företag förfogar över. Den 
löpandeverksamheten består av företagets huvudsakliga intäkts 
genererande aktivitet, medan investeringsverksamheten består av förvärv 
och avyttring av anläggningstillgångar. Slutligen visar 
finansieringsverksamheten de åtgärder som medför förändringar i storleken 
på och sammansättning av företagets eget kapital och upplåning (IAS7 p6). 
 

3.3 Uppställning  
Enligt den internationella redovisningsstandarden skall kassaflödena till och 
från företaget mätas och klassificeras i tre kategorier, nämligen löpande-, 
investerings- och finansieringsverksamhet. Uppdelningen av företagets in- och 
utbetalningar ger information för bedömning av kassaflödenas betydelse för 
företagets finansiella ställning och likviditetssituation (IAS7 p10). Det innebär 
att användare kan få en bättre helhets förståelse för sambandet mellan in- 
och utbetalningar i företaget samt stabiliteten för kassaflödets delar.(IAS7 
p52) En annan fördel med den separata redovisningen är att den kan vara till 
nytta vid bedömning av företags investering i kapacitetsnivå. Med hjälp av 
uppdelningen blir det därmed enklare att lokalisera kassaflöden som utgör en 
ökning av kapacitetsnivån och kassaflöden som krävs för att upprätthålla 
den. Ett företag som inte gör tillräckliga investeringar för att behålla sin 
kapacitetsnivå kan riskera sin framtida lönsamhet för att behålla den 
nuvarande. (IAS7 p51) 
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3.3.1 Investeringsverksamheten 
Uppdelningen av in- och utbetalningar som är hänförliga till 
investeringsverksamheten är viktigt då dessa kassaflöden visar i vilken 
omfattning det har investerats i resurser som är ämnade att inbringa framtida 
intäkter och kassaflöden.  
 
Exempel på betalningar som räknas till investeringsverksamheten är (IAS7 
p16): 
a) Ut- och inbetalningar från förvärv eller försäljning av anläggningstillgångar. 
b) Ut- och inbetalningar från investering eller avyttring av aktier som inryms i 
begreppet likvida medel.  
 
 

 
Figur 1 ur Greve (2003) Företaget kan investera eller reinvestera i finansiella tillgångar, eller i materiella 
tillgångar, s.237 
 

3.3.2 Finansieringsverksamheten  
Uppdelningen av in- och utbetalningar som är hänförliga till 
finansieringsverksamheten är användbart för att prognostisera omfattningen 
av kreditgivarnas anspråk på framtida kassaflöden.  
 
Exempel på betalningar som räknas till investeringsverksamheten är (IAS7 
p17): 

a) Inbetalningar vid emission av egenkapitalinstrument det vill säga aktier 
b) Inbetalningar vid emission av kort- och långfristiga lån 
c) Utbetalningar vid återbetalning av lån 
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Figur 2 ur Greve (2003) Ett företag finansieras med eget kapital och med lån. Genom amorteringar och 
utdelningar minskas finansiärernas kapitalinsats i företaget, s.239 
 

 

3.3.3 Den löpande verksamheten 
Med den löpande verksamheten menas den egentliga rörelseverksamheten, 
där försäljning och eventuella finansiella placeringar ger upphov till positiva 
kassaflöden medan ersättningar till leverantör, anställda, långivare och 
skattemyndigheter leder till ett utflöde av pengar (Greve 2003). Kassaflöden 
från den löpande verksamheten redovisas genom tillämpning av antingen 
den direkta metoden eller den indirekta metoden. 
IAS7 rekommenderar användandet av den direkta metoden vid redovisning 
av kassaflöden från den löpande verksamheten. Anledningen enligt 
förordningen är att ”den direkta metoden ger information som kan vara till 
nytta vid bedömning av framtida kassaflöden och som inte framgår vid 
användning av den indirekta metoden.”(IAS7 p9, s206) 
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3.4 Kassaflödesanalysens uppställning 

3.4.1 Direkt metod 
Kassaflödet från den löpande verksamheten som baseras på en direkt metod 
upprättas genom att de verkliga betalningsströmmarna identifieras. 
Utgångsdata är därmed in och utbetalningar ”inflöde av pengar som uppstår 
då kunderna betalar för sina varor och tjänster och ett utflöde av pengar som 
har sitt upphov i de produktionsresurser som köpts in” (Greve 2003, s222). Då 
verkliga betalningsströmmar identifieras är medelsbegreppet likvida medel, 
eftersom den direkta metoden tar utgångspunkt i in och utbetalningar 
behövs inga justeringar av de två kategorierna, med andra ord de redovisas 
brutto (Falkman & Pauli 1995).  
 
Utformning av den direkta metoden enligt IAS7 (IAS7 p19): 
Vid användning av den direkta metoden erhålls uppgifterna om viktiga slag 
av in och utbetalning antingen:  

a) direkt från företagets räkenskaper eller  
b) genom att företagets försäljning, kostnader för sålda varor och tjänster 

med flera poster i resultaträkningen justeras för: 
1) periodens förändring av varulager, kundfordringar och 

leverantörsskulder, 
2) andra poster som inte påverkat kassaflödet samt 
3) poster vars påverkan på kassaflödena hänförs till investerings- 

eller finansieringsverksamheten 
 

3.4.2 Indirekt metod 
En kassaflödesanalys som baseras på en indirekt metod utgår från 
resultaträkningens kostnader och intäkter. Det centrala med metoden är att 
likviditetsflödet rekonstrueras genom att resultatet före skatt justeras för 
intäkter och kostnader som påverkat rörelseresultatet men som inte motsvaras 
av några in- eller utbetalningar (Greve 2003). 
 
Utformning av den indirekta metoden enligt IAS7 (IAS7 p19) 
Vid användandet av den indirekta metoden beräknas nettot av in- och 
utbetalningar i den löpande verksamheten genom att resultatet justeras för:  

a) Periodens förändring av varulager, kundfordringar och 
leverantörsskulder samt andra rörelsetillgångar och – skulder, 

b) icke kassaflödespåverkande poster såsom avskrivningar, avsättningar, 
icke utdelade resultatandelar i intresseföretag, orealiserade 
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valutakursvinster och – förluster, uppskjutna skatter och 
minoritetsintressen samt 

c) alla övriga poster vilkas kassaflödeseffekt hänförs till investerings- eller 
finansieringsverksamheten. 

 
Ett alternativ är att nettot av betalningsflödena anges genom att visa de 
intäkter och kostnader som finns i resultaträkningen och periodens 
förändringar av varulager, kundfordringar samt leverantörsskulder. 
 

3.4.3 En jämförelse mellan den direkta och den indirekta metoden 
Både den direkta och den indirekta metoden resulterar i rapporter som visar 
hur mycket pengar som den löpandeverksamheten genererat eller förbrukat. 
Det är själva vägen från resultaträkningen till kassaflödesanalysen som skiljer 
metoderna åt (Greve 2003). 
Kassflöden från den löpandeverksamheten är lika stort oavsett metod, 
därmed är det ur den synpunkt ointressant vilken metod som väljs. ”Den 
viktiga skillnaden mellan de båda metoderna ligger i att de ger olika 
information till rapportmottagaren” (Greve 2003, s234). 
 
Justeringarna i den indirekta metoden gör att den är svårare att tolka för den 
som inte är kunnig i redovisning, den ger även mindre utförlig information än 
den direkta, exempelvis så görs ingen uppdelning mellan rörelseverksamhet 
och finansiellverksamhet med den indirekta metoden. En sådan uppdelning 
görs med den direkta metoden (Greve 2003). Men i Sverige används sällan 
en kassaflödesanalys som är baserad på den direkta metoden, varken av 
näringslivet eller av offentliga organisationer. Rapporten, som syftar till att 
identifiera verkliga betalningsströmmarna anses problematisk eftersom 
dagens redovisningssysten bygger på intäkter och kostnader (Falkman & Pauli 
1995). 
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3.5 Kreditgivningsprocessen 

3.5.1 En överblick 
När en företagskreditansökan ska beviljas sker det på likartat sätt i alla stora 
svenska banker eftersom dessa regleras av bank och finansieringsrörelse 
lagen. Bankerna kompletterar banklagen genom att göra egna 
bedömningar av kreditrisken i ett övergripande sammanhang som innefattar 
en analys av återbetalningsförmågan och ett krav på fortlöpande insyn i 
kredittagarens ekonomiska utveckling (Stenberg & Sigbladh 1999). Mindre 
krediter handläggs och beviljas som regel på det lokala kontoret, medan 
med större krediter arbetar den affärsansvarige med att ta fram nödvändig 
information för att senare presentera ett beslutsunderlag för en 
kreditkommitté som tar beslutet. Det är alltid den affärsansvarige som driver 
ärendet tills beslut tas, ärendet kan passera från den lägsta kreditkommittén 
till den nivå i hierarkin där ett beslut kan tas (Riksbanken). 
Vid en kreditbedömning måste bankerna ta ställning till hur stor ekonomisk risk 
ett företag kan utsättas för utan att riskera konkurs. En kreditbedömning ska 
innefatta ekonomiska och affärsmässiga bedömningar av företaget liksom 
den risk och lönsamhet krediten kan medföra för långivaren. Därför har 
kreditgivaren ett stort ansvar att göra en omfattande analys för en bra 
bedömning. Den affärsansvarige bör ha en inlevelseförmåga samt kunskap 
om företagande, lätt att förstå affärsidéer och affärskoncept för att minimera 
riskerna. Andra egenskaper som är viktiga är sunt förnuft, bedömaren måste 
ta ställning till kreditens rimlighet innan för mycket arbete läggs ner på 
krävande utvärderingar (Svedin 1992). 
Bedömningen av kredit sker dynamiskt det vill säga banken tar hänsyn till flera 
andra aspekter än bara ekonomisk rapporter. Anledningen till detta beror 
främst på bankkrisen mellan 1980- och 1990-talet som orsakade många 
kreditförluster, detta kan hänföras till personalens kompetens där 
bedömningar skedde okritiskt samt att bankerna ville hänga med 
konkurrenternas svängar för att ta marknadsandelar (Svedin 1992).   
 
Bedömningen bygger på att analysera företagets återbetalningsförmåga 
genom att utvärdera företagets affärsverksamhet, dess framtidsmöjligheter 
samt andra faktorer och inte bara den ekonomiska analysen. Med 
nedanstående figur kan man se hur kreditgivaren kan få en helhetsbild av 
företaget. 
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     Ekonomisk ställning 
 
        Affärsidé 
      
                     Återbetalningsförmåga 
       Omvärldsanalys 
 
       Resursanalys 
 
Figur 3 ur Svedin, Jenny (1992). Kreditgivning och kreditbedömning av företag. Arbetslivsrapport 1999:12, s.34 
 

3.5.2 Analys av återbetalningsförmågan 
Som tidigare nämnts räcker det inte endast med en ekonomisk analys av ett 
företag, det krävs även andra analyser och redskap för att se en helhets bild 
av företagets återbetalningsförmåga. Man ska sträva efter att ta fram 
företagets styrka och svaghet, deras möjligheter samt hot om nuläget och 
framtiden. 
 
Affärsiden beskriver företagets syfte att vara på marknaden. Iden utgår från 
kundens behov vare sig de existerar eller kan skapas. Produkten blir resultatet 
av vad företaget har presterat för att lösa behovet. Konsekvensen av 
prestationen resulterar företagets vinst. Kreditbedömarens uppgift blir i denna 
led att bedöma dels företagets kunder och de tillväxtmöjligheter som de kan 
medföra samt att bedöma företagets kompetens om produktionen och 
organisationen är tillräckliga för att uppnå uppsatta mål (Svedin 1992). 
 
Resursanalysen omfattar de redskap företaget har för sin verksamhet såsom 
ledning, ägare, styrelse, produkter, produktion med mera. Eftersom dessa 
redskap har olika uppgifter kan det vara en viktig detalj som krävs för 
kreditbedömaren att granska ledningens kompetens och förmåga att 
uppmuntra och leda medarbetarna mot samma mål. Detta har en viktig 
betydelse då ledningen har ett stort inflytande ansvar, en bra ledning kan 
förvandla ett dåligt företag till ett bra och vice versa (Svedin 1992).  
 
Omvärldsanalysens syfte är att ge bedömaren en bild av den marknad 
företaget är verksam på utifrån företagets kunder och konkurrenter. Andra 
viktiga aspekter som bedömaren måste sätta sig in i är företagets marknads 
andelar och marknadens tillväxtmöjligheter för att få en trovärdig bild av 
företagets framtida utveckling (Svedin 1992) 
 
Ekonomisk analys ger en inblick i företagets finansiella ställning. Med hjälp av 
årsredovisningen analyseras företagets framtida möjligheter. Kreditgivaren 
granskar resultaträkningen där de får information om årets intäkter och 
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kostnader. Poster som finns med i resultaträkningen kan innehålla relevant 
information om företaget.  Annan intressant information som kan läsas ur 
resultaträkningen är att se hur företaget valt att skatteplanera (Svedin 1992).  
 
Balansräkningen talar om företagets ekonomiska ställning och hur det egna 
kapitalet har finansierats. Vid en analys av balansräkningen är det viktigt för 
handläggaren att bedöma tillgångarnas värde. Det vill säga undersöka om 
de är över- eller undervärderade samt om de tagits upp till det verkliga 
värdet. Det är även viktigt för kreditgivaren att se över poster och undersöka 
hur dessa har utvecklats under åren för att få en bättre bild av företaget 
(Svedin 1992).  
 
Genom att analysera resultaträkningen och balansräkningen kan en 
kreditbedömare ta fram olika nyckeltal för jämförelse av företagets utveckling 
under en viss tid. En annan analys som bedömaren ska göra i samband med 
kreditgivning är kassaflödesanalys. Den ger en bild av företagets 
återbetalningsförmåga, genom att den visar hur överskottet från rörelsen har 
använts för räntebetalningar och amorteringar av befintliga lån under ett visst 
år. Vid jämförelser mellan åren kan återbetalningsförmågans utveckling 
analyseras (Broomé et al 1998). 
 
Genom att analysera dessa delar kan man bedöma företags kreditvärdighet, 
men eftersom varje företag är unikt och kreditens omfattning varierar 
anpassar man den från fall till fall (Svedin 1992). 

3.5.3 Förmånsrättslagen 
Efter 2005 då den nya förmånsrättsregeln började gälla har det blivit svårare 
för nya och mindre bolag att få krediter. Den nya lagen innebär bland annat 
att företagshypotek1 omvandlades till en ny företagsinteckning som ger 
allmän förmånsrätt åt bankerna, detta innebär att vid en fördelning av 
konkursboet kommer bankerna inte att få ut allt eftersom särskild förmånsrätt 
går före allmän (Svensk näringslivs sammanfattning). Särskild förmånsrätt 
gäller vid utmätning av konkurs och avser viss egendom, medan allmän 
förmånsrätt gäller endast vid konkurs men avser all egendom som ingår i 
konkursboet (SFS 2004:572). Lagen ledde till att bankerna anpassade sig 
snabbt med att ställa hårdare krav vid kreditgivning och krävde 
kompletterande säkerheter för utlåning eftersom de nya reglerna endast ger 
dem rätt till 55 % av fordringarna jämfört med innan den nya lagen då de 
hade rätt till 100 % (Bankföreningen).  

                                                 
1 pantsättning av näringsidkares lösa egendom, t.ex. lager, kundfordringar och inventarier. 
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I denna del av uppsatsen presenterar vi det empiriska materialet 
som vi ska sammankoppla med teoriavsnittet för att ge läsaren en 

tydlig bild på vilken betydelse kassaflödesanalysen har vid 
kreditgivningsprocessen hos dem intervjuade bankerna 

 

4. ANALYS AV ARBETETS TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER 

4.1 Bank och kreditgivningsprocessen 
Bankerna i Karlstad är uppbyggda på olika sätt men har liknande arbetssätt 
där något kontor ansvarar för hela Värmlands region medan andra ansvarar 
endast för Karlstads kommun. Majoriteten av arbetsstyrkan arbetar med 
kreditgivning, vilket utgör den största och viktigaste arbetsuppgiften inom 
bankverksamheten. Varje medarbetare ansvarar för ett stort antal 
kreditansökningar per år. Detta innebär ett stort arbete för den 
affärsansvarige som är tvungen att följa bankens policy, som en av 
respondenterna sa: 
 
”Alla kontor följer de standardiserade bestämmelser och regler som finns inom 
banken” 
 
Kreditgivningsprocessen utformas centralt i huvudkontoren hos alla de tre 
bankerna, där man utarbetar en standardmall som följs i alla lokala kontor 
runtom i landet. Detta medför att de lokala kontoren har ytterst begränsade 
möjligheter att påverka kreditgivningen, respondenten förklarade att: 
 
”Spelrum finns beroende på kreditstorlek och kunden” 
 
Själva kreditgivningsprocessen är i stort sett lika hos bankerna men skiljer sig i 
detalj. Respondenten fortsatte med att förklara detta genom att den 
affärsansvariga har fria händer när det gäller bedömningen av mjuk data 
som affärsidé och låntagaren. I det stora hela är oftast rådgivaren den 
affärsansvariga. 
 
”Vi är fotfolk och är mycket bland kunderna, varje handläggare jobbar från 
start till slut för att de känner till allt med affären” 
 
Detta innebär att han eller hon, beroende på kreditens storlek antingen 
ensam eller med andra medarbetare tar fram rätt underlag som eftersträvas i 
mallen. Små krediter kräver mindre arbete medan stora krediter kräver mer 
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insatser för att få fram underlaget. Det består som vi nämnt i teorin av 
ekonomisk analys och mjuk data som innehåller olika analyser som affärsidé, 
resurs- och omvärldsanalys. Den ekonomiska analysen består till största del av 
en reviderad årsredovisning som sedan används för olika ändamål, bland 
annat för uppbyggnaden av kassaflödesanalysen, nyckeltals beräkningar 
och noter. Som informationskälla använder bankerna sig av förutom själva 
företaget även leverantörer, revisor samt upplysningscentralen, där de får 
aktuell information om företaget. Sedan presenteras informationen i form av 
ett PM som utgör underlag för ett beslut. Beroende på kreditens storlek kan 
kundens kreditansökan gå upp till olika nivåer där olika experter inom olika 
områden tar ett beslut. Är det en liten kredit kan den ansvarige tillsammans 
med chefen ta ett beslut, är det en större kredit skickas underlaget vidare till 
en kommitté för expertis bedömning. Hos en annan intervjuad bank arbetar 
den affärsansvarige alltid tillsammans med en analytiker för att ta fram 
beslutsunderlag som i sin tur alltid skickas vidare till en kommitté för beslut, 
oavsett kreditens storlek. 
 
Det mest relevanta vid beslut är, enligt respondenterna, att undersöka 
kassaflödesanalysen och se om kunden har återbetalningsförmågan, sedan 
kom kunden det vill säga personen som söker krediten och till sist säkerheten. 
När vi ställde frågan om hur den nya förmånsrättslagen påverkat 
kreditgivningen fick vi svaret: 
 
”Den nya lagen har inte förändrat synen på återbetalningsförmågan, vid all 
kreditgivning tar vi alltid fram kundens återbetalningsförmåga som är grund 
och botten till beviljandet för krediten” 
 
De menade att företagsinteckningar inte var värda särskilt mycket, varken 
före eller efter att den nya lagen trätt i kraft. Bankerna sätter alltid ett lägre 
värde av det bokförda värdet på säkerheterna, dessutom förklarade 
respondenterna att dem sen tidigare har ökat användningen av 
kassaflödesanalysen, vilket bekräftar vikten av återbetalningsförmågan 
framför säkerheten. 
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4.2 Kassaflödesanalysens roll vid kreditgivningsprocessen 
Som vi tidigare nämnde är kassaflödesanalysen bankernas främsta verktyg för 
att se kundens återbetalningsförmåga. Förutsättningen för att upprätta en 
kassaflödesanalys är tillgången till årsredovisningen, är den dessutom 
reviderad ökar detta trovärdigheten för underlaget. När vi ställde frågan om 
trovärdigheten i den reviderade redovisningsinformationen, fick vi svaret: 
 
”Vi måste lita på den, kan inte ifrågasätta revisorns jobb, vi kan, men har inte 
den tiden” 
 
Med tiden har kassaflödesanalysens betydelse växt fram till att bli en allt 
viktigare del vid kreditbedömningen. Den ökade uppmärksamheten har 
enligt en respondent orsakats av en utveckling i samhället. Fastighetskrisen i 
början av 1990-talet tvingade fram en omprioritering av analysens roll. I och 
med detta har det blivit striktare med upprättandet av en kassaflödesanalys. 
Respondenten fortsatte med att säga: 
 
”Kassaflödesanalysen ska vara med, vi brukade slarva med den förut” 
 
Som en följd av detta borde kunskapen om kassaflödesanalysen ha ökat 
bland kreditbedömarna då respondenten sa: 
 
”Vi använder den oftare nu i takt med att vi sett hur bra den är” 
 
Det är vikten av rapportens historiska data och hur detta kan analyseras för 
att se på företagets utveckling som intresserat bedömarna, men än är det 
framtidsperspektivet som är främsta användningsområdet. 
Kassaflödesanalysen ligger ofta till grund för en prognos av företagets 
framtida förmåga att generera likvida medel, det vill säga företagets 
återbetalningsförmåga. Det förekommer att banken under 
kreditgivningsprocessen även arbetar direkt med kunden, med hjälp av 
kassaflödesanalysen ger banken förslag på hur kunden kan förbättra 
företagets resultat. Därmed ökar banken sannolikheten för att kunden betalar 
tillbaka räntor och amortering, som de själva säger: 
 
”Med kassaflödesanalys kan man dessutom ge bättre rådgivning till kunden” 
 
I takt med att bankerna fått ökat förståelse och insett betydelsen av 
kassaflödesanalysen har de även börjat upprätta det åt mindre företag, där 
ägarna inte har så stor förståelse för ekonomisk information för att minimera 
risken vid kreditbeslut. Det är riskbedömningen som är den drivande faktorn 
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bakom omfattningen av kassaflödesanalysens användning. Risk är 
fortfarande en avgörande punkt vid kreditgivningsbeslut, där mätning alltid 
sker oavsett bransch, men som en respondent uttryckte sig: 
 
”Det är svårare att bedöma något nytt än något som finns och har plats på 
marknaden” 
 
Då menar han att det är främst nya kunder utan någon historisk information 
som innebär det största risktagandet och inte något bransch specifikt. 
Genom att studera affärsplanen och se över deras budget kan de upprätta 
en tänkt kassaflödesanalys och utifrån detta avgöra ifall de ska beviljas kredit. 
 

4.3 IAS7’s roll vid kreditgivning  
IAS7 har i många år varit en av flera rekommendationer i Sverige men som nu 
har blivit en tvingande lag för alla företag att följa. När vi ställde frågan om 
vilka konsekvenser IAS7 harmonisering har medfört, fick vi svar som: 
 
”Ingen aning” och ”IAS7 behövs inte hos de lokala kontoren.. Kunskapen är 
större hos centrala kontor” 
 
Kassaflödesanalysen som upprättas av bankerna är en egen variant som är 
snarlik IAS7, fast med enklare utförande. De har två 
kassaflödesanalysmodeller som de brukar använda vid kreditbedömning, allt 
beroende på kreditstorleken. Vid små krediter används en enkel modell men 
vid större krediter tillämpas en mer avancerad modell, som enligt den 
intervjuade: ”går in på djupet”. 
Sedan fortsatte respondenten att förklara anledningen till varför de gör egna 
analyser, vilket berodde på en säkerhetspolicy i banken som inte tillåter dem 
att använda företagens egna kassaflödesanalyser. Detta innebär att 
kreditbedömarna måste upprätta egna, oavsett bransch eller storlek på 
företaget. De får inte fatta beslut baserat på andras analyser och avslutade 
med: 
 
 ”Vi måste göra egna” 
 
Bankernas egna analyser bearbetas och utformas centralt hos 
huvudkontoren. Som tidigare nämnts liknar modellerna IAS7´s uppställning, de 
är baserade på den indirekta metoden som är uppbyggd av poster från 
resultat och balansräkningen som justeras om till kassaflöden. Dessa 
kassaflöden delas in i sektorerna löpande-, investerings- och 
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finansieringsverksamheten. Enligt den intervjuade är det bara att mata in 
instruerade poster i ett datorsystem som behandlar informationen. Systemet 
räknar fram och delar in kassaflödena i de olika sektorerna som sedan 
presenteras på ett pedagogiskt sätt. Trots den effektiva arbetsmetodiken och 
betydelsen av kassaflödesanalysen vid kreditbedömningen anses den 
fortfarande mindre konkret än resultat och balansräkningarna. Enligt 
respondenten är skälet till denna företeelse: 
 
”Att jobba med kassaflödesanalysen är svårt och det krävs kunskap för att 
man ska förstå vad som ligger bakom de redovisade siffrorna, därför har vi 
förenklade modeller som banken tillämpar” 
 
Detta förklarar varför de lokala bankkontoren inte känner till IAS7, mer precist 
är det den standardiserade kreditgivningsprocessen som inte uppmuntrar till 
fördjupning inom området. Denna process är uppbyggd av en mall med ett 
antal rutiner som varje kreditbedömare handleds igenom med hjälp av ett 
datorsystem i banken. Reglerandet av arbetsstrukturen utformas centralt som 
kreditbedömarna synnerligen inte avviker ifrån. Det gör att en teoretisk djup 
om kassaflödesanalysen saknas hos flertalet av handläggarna, därmed blir 
användningen av analysen inte optimal.  Enligt en respondent arbetar 
många i banken med den utan att ha full förståelse för det de gör och 
avslutade med: 
 
”Hälften tycker nog att den är svår att förstå” 
 

4.4 Beståndsdelarnas rangordning  
Då respondenterna fick rangordna några punkter (se bilaga 1) efter dess 
relevans under kreditgivningsprocessen rangordnade samtliga 
kassaflödesanalysen som nummer ett då den visar återbetalningsförmågan. 
De påpekade att en ren och reviderat årsredovisning är grunden för att 
upprätta kassaflödesanalysen. Sedan kom personerna bakom verksamheten 
då de vill se ifall de har entreprenörskapet. Därefter kom säkerhet, vad 
banken kunde ta som företagsinteckning, därefter avslutade respondenten 
intervjun med: 
 
”En bra produkt kan aldrig ersätta en bra ledning och en bra affärsidé kan 
aldrig ersättas med säkerhet” 
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I detta kapitel kommer vi att presentera slutsatsen samt våra egna 
åsikter om analysen som vi reflekterar över 

5. SLUTSATS OCH EGNA KOMMENTARER 
Analysen visade vilken oerhörd likhet bankerna har vid 
kreditgivningsprocessen. Förklaringarna från de tre utfrågade skiljer sig inte 
från varandra i någon väsentlig grad, vilket gör att vi anser oss ha fått en 
saklig bild av kassaflödesanalysens betydelse under kreditgivningsprocessen.  
 
Vi blev positivt överraskade när alla tre banker vi intervjuade tyckte att 
kassaflödesanalysen var den viktigaste delen vid kreditgivningsprocessen och 
att omfattningen av användningen av den har ökat. Vi drar den slutsatsen att 
kreditgivningsprocessen har förbättrats markant med införandet av tydligare 
rutiner kring kassaflödesanalysen. Detta har medfört att kassaflödesanalysen 
blivit mer av en regel än ett val för kreditbedömarna att självmant bestämma 
när de ville dra nytta av den vid kreditbedömning. Allmänt har denna 
förändring inneburit att besluten vid kreditprövningar kan anses vara 
pålitligare än de var förut.  
Denna utveckling har sitt ursprung i den stora bankkrisen i början av 1990-
talet. Bankerna var då i stort behov av att göra deras kreditgivningsprocess 
mer pålitlig, så att en liknande situation inte upprepas. 
 
Med hjälp av den information en kassaflödesanalys kan producera skulle 
bankerna kunna minimera risken vid kreditgivningsbeslut. Ändamålet med 
informationen var att kunna göra bättre antaganden om företagens 
återbetalningsförmåga, detta kunde göras genom att studera kundens 
utveckling och stabilitet av likvida medel samt med framtids prognoser 
grundade på kassaflöden.  
 
Men av vår analys framkom det att kreditbedömarna fortfarande tyckte det 
var svårt att använda och tolka analysens resultat. Enligt oss är anledningen 
bland annat ett enformigt vardagsarbete med kassaflödesanalysen, samt 
bankernas säkerhetspolicy som inte tillåter kreditbedömarna att använda sig 
av annat material utöver kundernas resultat- och balansräkningar. Som 
konsekvens uteblir sökandet efter kunskapen för att kunna förstå såväl som att 
arbeta med bolagens egna kassaflödesanalyser, med det förloras även en 
djupare teoretisk kunskap om kassaflödesanalysen. 
När vi läst igenom de böcker och lagar som uppsatsen bygger på blev vi 
bekanta med de åtskilliga förändringar kassaflödesanalysens regelverk har 
genomgått under de senaste åren. Från att ha varit en mängd olika 
rekommendationer med avvikande metoder och begreppstolkningar utgivna 
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av ett antal normgivare, till att vara tvingande lag som bygger på 
Internationella redovisningsstandarden, därmed inbringas bot åt analysens 
metod- och begreppsförvirring.  
Trots den väsentliga skillnad harmoniseringen av kassaflödesanalysen utgjorde 
var kännedomen om IAS7 hos de intervjuade låg.  
Orsaken till den bristande kunskapen om lagarna och rekommendationerna 
är bankernas egna modeller som utformas centralt, IAS7 tjänar till följd därav 
ingen nytta vid kreditgivningsprocessen. IAS7 blir mer tillämplig hos 
huvudkontoren där större och djupare kassaflödesanalyser upprättas och 
stora koncerner behandlas. Vilket tyder på att analytikerna som utarbetar 
bankernas modeller har bredare teoretisk kunskap gällande 
kassaflödesanalysen. 
 
Vad ger det för indikation om banken?  
Borde bankerna satsa på att utbilda handläggarna så att alla som arbetar 
med kassaflödesanalysen tolkar och använder alla funktioner den har att ge?  
 
Logiskt så borde okunskap vid användandet av kassaflödesanalysen 
förväntas skapa ett gap mellan teori och verklighet, av den orsaken att 
analysens tänkta användning inte kan uppfyllas i realiteten, eftersom den inte 
utnyttjas optimalt i bankens syfte att minimera risker vid krediter. Med en 
alternativ tolkning samt med teoretisk förankring bryggs detta gap genom att 
försvara syftet med kassaflödesanalysen, det allmänt optimala användandet 
av kassaflödesanalysen är inte detsamma som det optimala användandet av 
kassaflödesanalysen i bank. Det får inte glömmas att banker är vinstdrivna, 
med detta menas att kreditgivningsprocessen inte kan göras allt för 
omfattande, med samma anledning hanteras stora krediter centralt. 
 
Därmed kan vi dra slutsatsen att kassaflödesanalysens främsta syfte är att 
påvisa korrekt information till mottagaren för bedömning av företags förmåga 
att skapa likvida medel. För en sådan framstående intressent som bank spelar 
det ingen roll hur eller av vem en kassaflödesanalys upprättas, så länge 
informationen är den erfordrade. 
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I denna del av uppsatsen ska vi på ett tydligt sätt försöka framföra 
våra åsikter genom att föra en avslutande diskussion 

6. AVSLUTANDE DISKUSSION  
Vi vill avsluta uppsatsen med att säga att det är bra med utbredningen av 
kassaflödesanalysens användning i bankerna, men det är synd att det råder 
sådan kunskapsbrist bland kreditbedömarna kring den. 
 
Från lektionerna i externredovisning C och efter att ha läst igenom den 
litteratur som uppsatsen bygger på utvecklades vår uppfattning om de 
funktioner kassaflödesanalysen kan bidra med vid kreditgivning. En rapport 
del som både är mer objektiv och dessutom mer lättförståelig än resultat- och 
balansräkningarna ansåg vi att det var ett perfekt verktyg för bankerna. 
 
I de tre banker som vi undersökte användes kassaflödesanalysen som ett 
tillägg till resultat- och balansräkningen vid kreditbedömningen, med andra 
ord använde bankerna kassaflödesanalysen i mindre omfattning än vad vi 
hade tänkt oss.  
 
Bankerna sätter till exempel inget värde på företagens egna 
kassaflödesanalyser. Enligt oss medför detta att kreditbedömarna isoleras 
ifrån kassaflödesanalysens miljö, därmed blir det svårare för dem att följa med 
i utvecklingen av sed eller hålla sig uppdaterade om gällande lag. 
 
Det är fortfarande balans- och resultatrapporterna som utgör grunden vid en 
undersökning av ett företags ställning, vi anser att kassaflödesanalysen är den 
avslöjande rapporten för hur den verkliga likvida ställningen är i ett företag. 
Kassaflödesanalysen anses även vara objektivare än resultaträkningen där 
det kan förekomma subjektiv redovisning som förskönar resultatet.  
 
Bankernas försvar var att resultatrapporten är reviderad och därmed säker 
från sådan skönstaxering, samtidigt fortsätter de helt ologiskt bortse från 
bolagens själv upprättade kassaflödesanalyser, som även den borde vara 
reviderad i årsredovisningen. Det är följaktligen ovana som gör att resultat- 
och balansräkningarna anses ha mer värde än kassaflödesanalysen. 
 
Med tanke på att det faktiskt förekommer opålitliga reviderade 
resultaträkningar, anser vi att bankerna borde vara mer noggranna med 
granskningen av den inhämtade informationen.  
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Förutom revisorns bestyrkande har bankerna inga säkerhetstester för att se om 
informationen är subjektiv. En utredning med hjälp av kassaflödesanalysen 
kan därmed påvisa ifall det har förekommit något fusk vid upprättandet av 
resultat- och balansräkningarna, en funktion som banken allmänt saknar. Det 
är denna okunskap som vi förhåller oss kritiskt till, de rutiner som håller tillbaka 
användandet av kassaflödesanalysens fulla potential.  
 
Kassaflödesanalysen används därmed inte som en egen rapport som utgör 
grund för analyser av företagets förändring av nettotillgångar, dess finansiella 
struktur samt avslöja subjektiva värderingar.  Även jämförbarheten mellan 
företag och den historiska utvecklingen som blir betydligt enklare att 
genomföra med kassaflödesanalysen än med resultat- och balansräkningen 
anses svår funnen hos handläggarna.  
 
Vi tycker att bankerna är på förbättrings väg med att utveckla den kunskap 
om användningen av kassaflödesanalysen, men att attityder är svåra att 
ändra på och därför kommer det att ta tid innan kunskapen breder ut sig 
igenom hela organisationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 29 - 



KÄLL OCH LITTERATURFÖRTECKNING 
Litteratur 
Adolphson, J. (1999) Kassaflödesanalys: styrning, redovisning, analys, upplaga 
2, Liber Ekonomi, Malmö 
 
Andersson, S. & Söderquist, B. (1996) Års- och koncernredovisning: en 
kommentar till redovisningsreglerna, Stockholm: Nordstedts Juridik AB 
 
Bengtsson, B. (2002) Redovisningens dimensioner: logik och konsekvens, 
Malmö: Liber ekonomi 
 
Broomé, P., Elmér, L. & Nylén, B. (1998) Kreditgivning till företag, Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Ejvegård, R. (2003) Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur. 
 
Falkman, P. (2000) Kassaflödesredovisning, Lund: Studentlitteratur. 
 
Greve, J. (2003) Modeller för finansiell planering och analys, Lund: 
Studentlitteratur 
 
Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS 2006: (2006), Stockholm: 
FAR förlag 
 
Lundahl, U. & Skärvad, P-H. (1992) Utredningsmetodik för samhällsvetare och 
ekonomer, Lind: Studentlitteratur. 
 
Patel, R. & Davidsson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder: att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning, Lund: Studentlitteratur. 
 
Redovisningslagstiftningen 2007: med förarbeten: (2006), Stockholm: FAR 
förlag 
 
Stenberg, V. & Sigbladh, R. (2003) Kreditbedömning: hur du undviker 
kundförluster när du säljer mot faktura eller lämnar andra former av kredit, 
Björn Lundén Information AB. 
 
Svedin, J. (1992) Kreditgivning och kreditbedömning av företag, Malmö: 
Almqvist & Wiksell ekonomiförlag. 
 
Thurén, T. (2002) Vetenskapsteori för nybörjare, Malmö: Liber. 

- 30 - 



Elektroniska tidskriftsartiklar 
Largay, J. & Stickney, C (1980) Cash flows, ratio analysis and the W.T. Grant 
company bankruptcy. [Elektronisk] Financial Analysts Journal, Vol. 36 Issue 4, 
p51-54, 4p. Tillgänglig: Business Source Premier (2007-05-21) 
 
Lagar 
SFS 1970:979 om förmånsrätt 2 §, uppdaterad genom SFS 2004:572 
SFS 1995:1554 årsredovisningslagen  1§, 2§, 7§ 
 
Rapport 
Falkman, P. & Pauli, S (2000). Finansieringsanalysens dimensioner: teori och 
kostnader. Göteborg: Rapport, Centrum för forskning om offentlig sektor 
1104327X; 3. 
 
Internet  
Riksbanken (2001). Kreditgivning och kreditrisker. Finansiell stabilitet 2/2001. 
Tillgänglig: 
http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_FS
/finstab_01_2_artikel2.pdf  2007-05-21
 
Svenska bankföreningen (2006). Riksdagen kräver att bankernas förmånsrätt 
åter höjs till 100 procent. Tillgänglig:
http://www.bankforeningen.se/PressMedia/Artiklar/Riksdagen%20kr%C3%A4v
er%20att%20bankernas%20f%C3%B6rm%C3%A5nsr%C3%A4tt%20%C3%A5ter%2
0h%C3%B6js%20till%20100%20procent.aspx 2007-05-21 
 
Svenskt Näringslivs sammanfattning (2006). Riksdagen vill ändra de nya 
förmånsrättsreglerna. Tillgänglig: 
http://209.85.135.104/search?q=cache:kcx_9vp1LpwJ:www.svensktnaringsliv.s
e/FILES/dokument/nb_fks/200604/6_Riksdagen_vill_andra.pdf+riksdagen+f%C
3%B6rm%C3%A5nsr%C3%A4tt&hl=sv&ct=clnk&cd=4&gl=se  2007-05-21 
 
 
 
 
 

- 31 - 

http://biblos.kau.se/search*swe/tCEFOS+rapport+3/tcefos+rapport++++3/-3,-1,0,B/browse
http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_FS/finstab_01_2_artikel2.pdf%20%202007-05-21
http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_FS/finstab_01_2_artikel2.pdf%20%202007-05-21
http://www.bankforeningen.se/PressMedia/Artiklar/Riksdagen%20kr%C3%A4ver%20att%20bankernas%20f%C3%B6rm%C3%A5nsr%C3%A4tt%20%C3%A5ter%20h%C3%B6js%20till%20100%20procent.aspx
http://www.bankforeningen.se/PressMedia/Artiklar/Riksdagen%20kr%C3%A4ver%20att%20bankernas%20f%C3%B6rm%C3%A5nsr%C3%A4tt%20%C3%A5ter%20h%C3%B6js%20till%20100%20procent.aspx
http://www.bankforeningen.se/PressMedia/Artiklar/Riksdagen%20kr%C3%A4ver%20att%20bankernas%20f%C3%B6rm%C3%A5nsr%C3%A4tt%20%C3%A5ter%20h%C3%B6js%20till%20100%20procent.aspx
http://209.85.135.104/search?q=cache:kcx_9vp1LpwJ:www.svensktnaringsliv.se/FILES/dokument/nb_fks/200604/6_Riksdagen_vill_andra.pdf+riksdagen+f%C3%B6rm%C3%A5nsr%C3%A4tt&hl=sv&ct=clnk&cd=4&gl=se
http://209.85.135.104/search?q=cache:kcx_9vp1LpwJ:www.svensktnaringsliv.se/FILES/dokument/nb_fks/200604/6_Riksdagen_vill_andra.pdf+riksdagen+f%C3%B6rm%C3%A5nsr%C3%A4tt&hl=sv&ct=clnk&cd=4&gl=se
http://209.85.135.104/search?q=cache:kcx_9vp1LpwJ:www.svensktnaringsliv.se/FILES/dokument/nb_fks/200604/6_Riksdagen_vill_andra.pdf+riksdagen+f%C3%B6rm%C3%A5nsr%C3%A4tt&hl=sv&ct=clnk&cd=4&gl=se


Bilaga 1 
Intervjufrågor till bankerna 
 
Här är de löst formulerade frågorna som vi tänker föra en diskussion över. 
 
1. Hur många arbetar med kreditgivning? 
 
2. Hur många kreditansökningar har ni per år? 
 
3. Var sker utformningen av kreditgivningsprocessen? 
 
4. Hur går kreditgivningsprocessen till hos er? 
 
5. Vad var er första uppfattning om den nya förmånsrättslagen? 
 
6. Kan behovet av kassaflödesanalysen variera? 
 
7. Vad är beslutsavgörande vid kreditgivningsbeslut? 
 
8. Hur väl känner ni till IAS 7 standarden? 
 
9. Har IAS 7 inneburit någon förändring i ert sätt att arbeta? 
 
10. Vilken kassaflödesanalys metod använder ni?  
 
11. Vilket perspektiv är mest relevant för er, historiskt perspektiv eller framtids perspektiv? 
 
12. Är kassaflödesanalysen för komplex? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Redovisningsinformationens relevans 
Värdera från 1-5 där 1 är minst relevant och 5 mest relevant 
 
 
 
 
Balansräkning   ………. 
 
Resultaträkning   ………. 
 
Tilläggsupplysningar (noter)  ………. 
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Bilaga 2 
Som vi nämnde tidigare i teoriavsnittet kan det förekomma subjektiv 
redovisning i de finansiella rapporterna. Detta fenomen vill vi belysa genom 
att presentera W. T Grants konkurs. Fallet illustrerar väl dilemman med 
redovisat resultat och tydliggör vilken nytta man som intressent kan ha av en 
kassaflödesanalys vid bedömning av ett företags ekonomiska ställning.  
 
W. T Grant har varit verksamt sedan 1906 och var USA största detaljistkedja 
innan den tvingades att gå i konkurs 1975. Den kom rätt sagt som en 
kalldusch för investerarna eftersom det inte fanns några tydliga indikationer 
på att företaget led av ekonomiska problem. Bland annat redovisade 
företaget under de sista tio åren jämn nettovinst.  
 
Largey och Stickney som granskat fallet efteråt identifierade att företaget 
använt sig av subjektiv redovisning för att dölja sin verkliga situation. Med en 
jämförelse mellan kassaflöden från den löpande verksamheten och 
nettoresultaten kunde forskarna upptäcka att verksamheten i stort sett inte 
generat några positiva resultat under det sista decenniet. För att klara av den 
löpande verksamheten hade företaget finansierat med lån. 
 
Genom följande diagram kan vi utläsa avvikelsen mellan nettoresultat och 
kassaflöde.  Skälet till att nettoresultaten visar ett högre värde än kassaflöden 
var för att W. T Grant´s resultat omfattade periodiseringar i form av 
fordringstillgångar som företaget aldrig fick betalt för. (Largay & Stickney 
1980)  
 
(1 är år 1965, 10 är år 1975) 

 
Källa: (Largay & Stickney 1980, s 36) 
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