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SAMMANFATTNING 
 
Externredovisningen har flera primära målgrupper och kreditgivare är en av dessa. 
Småföretagande leverantörer är enligt många de största kreditrisktagarna och är 
dessutom oprioriterade fordringsägare. Det är därför mycket viktigt att de håller sig 
informerade om och är observanta på kundernas ekonomiska ställning. Få företag har 
trots detta sällan någon uttalad strategi för sin kreditförsäljning.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken omfattning årsredovisningen används 
som underlag vid kreditbedömning i befintliga respektive nya affärsrelationer utifrån 
kreditgivares (leverantörers) perspektiv i småföretag. Om årsredovisningen inte ligger 
till grund för beslut, skall vi beskriva orsakerna till detta samt ta reda på vilka andra 
informationskällor som används som beslutsunderlag vid kreditbedömning.  
 
Uppsatsen grundar sig på en surveyundersökning med tjugo småföretag i 
byggbranschen och i metallvaruindustribranschen i Norrbottens län. Den övergripande 
slutsatsen från undersökningen blev att årsredovisningen inte ligger till grund för 
småföretagande kreditgivares beslut i någon större omfattning. Detta främst på grund av 
att den informationen som är intressant för kreditgivaren, oftast är inaktuell då 
årsredovisningen offentliggörs. Däremot används informella informationskällor såsom 
intuition, information genom hörsägen, erfarenheter och kontakter med andra aktörer i 
branschen frekvent. 



ABSTRACT 
 
The external accounting has several primary stakeholders, and creditors are one of 
these. Suppliers in small companies are one of the groups who take the biggest credit 
risks, and they are also not priority creditors. Therefore, it is very important for them to 
be informed about, and observant of the customer’s financial position. Despite these 
facts, very few companies have a distinct strategy for their credit sales.  
 
The purpose with this essay was to examine in which extent the annual reports are used 
for credit rating in existing and new business relations from the creditors perspective in 
small companies. If the annual reports are not used for decisions, we will describe the 
causes, and investigate other sources of information that is used for credit rating.  
 
The essay is based on a survey that covered twenty companies in the building line of 
business and in the metal line of business in the county of Norrbotten (in the north of 
Sweden). The overall conclusion from the study was that annual reports are not the base 
for creditors decisions in small companies. The reason to that is especially because the 
information the creditor finds interesting, most often is out of date when the annual 
report is published. However, informal sources of information, as for example intuition, 
information by rumours, experiences and contacts with other actors in the line of 
business, are frequently used.  
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1 INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel skall en diskussion föras angående leverantörers 
informationsanvändning i kreditbedömningssituationer. Denna diskussion utmynnar i 
uppsatsens syfte och avslutningsvis definieras för uppsatsen centrala begrepp och 
antaganden. 
 

1.1 Problemdiskussion 
 
Ett flertal skribenter inom ekonomi menar att det var Kreugers ekonomiska krasch i 
början av 1930-talet som satte fart på externredovisningskraven i Sverige. Många små- 
och storsparare, banker och företag förlorade då pengar på affärer som de inte hade 
kännedom om. Gröjer (1997, s 15 f) instämmer i resonemanget och menar att mycket av 
det lagstiftade är en följd av tidigare marknadsmisslyckanden. Med det vill författaren 
förklara varför det i aktiebolagslagen och bokföringslagen är fastslaget att företag skall 
redovisa sin ekonomiska verksamhet externt. Det vill säga, det är behovet av extern 
redovisning som har ”drivit fram” lagstiftningen, vilken enligt Gröjer tillkommit främst 
för att tillvarata långivares, kreditgivares och aktieägares intressen. Årsredovisningar 
och delårsrapporter skall ge en rättvisande bild av hur det gått för företaget för att kunna 
ligga till grund för beslutsfattande hos olika intressentgrupper (ibid).  
 
Kreditgivare är enligt flera författare en av de primära målgrupperna av 
externredovisning. Men Andersson (2001, s 13), Svensson (2000), Gröjer (1997, s 126) 
och Thorell (2003, s 19) säger att årsredovisningen kan komma att endast spela en 
indirekt roll för kreditgivarna då dess information ofta är för inaktuell när den 
offentliggörs för att kunna ligga till grund för beslut avseende kreditgivning. 
  
Kreditgivarna behöver veta hur stor risken är att de inte får betalt. Svensson (2000) och 
Gröjer (1997, s 126) menar att direkta kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag 
är den viktigaste källan för en kreditgivare om denne misstänker betalningssvårigheter 
hos kunden. Thorell (2003, s 19) talar om vissa praktiska svårigheter samt att det kan 
vara arbetskrävande för en leverantör att vara uppdaterad om förhållandena i kundens 
företag,. Utan relevant information innebär affärer en viss förhöjd risk, vilket i 
finansiellt svaga företag kan vara betydande (ibid).  
 
 

Tabell 1.1  Exempel på kreditförlusters försäljnings-  
och lönsamhetspåverkan 
 

Vinstmarginal         10 % 
Fakturerat pris  20 000 kr 
Rörelsekostnader  18 000 kr 
Bidrag till kapitalkostnad    
2 000 kr 
 
En kreditförlust i exemplet ovan måste kompenseras med  
20 000 / 2 000 = 10 nya affärer. 
 
För att täcka den rena rörelsekostnaden krävs nio nya 
affärer. 
 
Källa: Stenberg och Sigbladh (2003, s 18) 
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Stenberg och Sigbladh (2003, s 18) menar att leverantörer är de största 
kreditrisktagarna, varför det är av stor vikt att de är observanta på vilken 
försäljningsökning som måste till för att kompensera en kreditförlust. De ger ett enkelt 
konkret exempel på kreditförlusters försäljnings- och lönsamhetspåverkan. Där framgår 
att vid en affär där vinstmarginalen är tio procent, krävs det hela nio nya affärer för att 
täcka förlusten om kreditgivaren inte får betalt (se tabell 1.1). Både NUTEK (1993) och 
Stenberg och Sigbladh påpekar att kreditgivare lägger ned mindre tid på bedömningen 
av befintliga kunder än på nya kunder, trots att denna kundgrupp orsakar de svåraste 
och mest oväntade kundförlusterna. 
 
I en artikel i Dagens industri (1996, 30 augusti) skrivs att de flesta leverantörskrediter 
lämnas utan att kreditgivaren inhämtar en kreditupplysning och att det oftast ej heller 
tas någon säkerhet eller görs någon manuell analys av företaget. Skribenten framställer 
andra faktorer än de som baseras på företagens bokslutsinformation som viktigare för att 
kreditbedöma ett företag. Det kan till exempel handla om det köpande företagets 
tidigare handel, betalningsanmärkningar eller om företagsledaren tidigare har varit 
engagerad i företag som kommit på obestånd. All information skall vägas samman för 
att kunna ge en riskbedömning som är tillförlitlig. Detta är förenat med kostnader, men 
de företag som har svårt att klara en förlust bör dock överväga dessa komplement (ibid). 
Med Stenberg och Sigbladhs (2003, s 18) exempel ovan (se tabell 1.1) förstärks 
resonemanget. 
 
Häckner (1985, s 226) menar att det intuitivt ligger nära till hands att tro att 
beslutsfattare använder sig av hård, formell information i situationer där stor osäkerhet 
råder, men säger att så inte är fallet. Författaren säger att osäkerhet i beslutssituationer 
istället främst hanteras med hjälp av mjuk, informell information och sociala processer. 
Earl och Hopwood (1980) talar om att osäkerhet angående mål och orsak/verkan kräver 
att beslutsfattaren är kreativ och informationen denne skall använda sig av kan vara 
formell, men den informella informationen är desto viktigare. Både Earl och Hopwood 
(1980) och Häckner (1985, s 226) menar att det är i beslutssituationer där säkerhet råder 
som hård, formell information främst kommer till användning. 
 
Det poängteras av bland andra Andersson (2001, s 10) och NUTEK (1993, s 9) att 
eftersom leverantörer är oprioriterade fordringsägare vid företagskonkurser, borde de 
ägna kreditbedömning och kredithantering ett större intresse. Svensson (2003) uttalar 
sig liknande och tillägger att större delen av de konkursdrabbade företagens 
säkerhetsmassa förmodligen redan ställts som säkerhet till andra kreditgivares (läs 
bankers) fordringar. Stenberg och Sigbladh (2003, s 11) framhåller att trots att mer än 
95 procent av all försäljning sker mot kredit, och kundfordringar ofta är den i särklass 
största tillgångsposten i balansräkningen för mindre företag, har väldigt få företag en 
uttalad strategi för hur de ska hantera sin kreditförsäljning. 
 
Det finns många undersökningar som behandlar aktieägarnas intresse för ekonomisk 
information sett ur ett intressentperspektiv. Också vad gäller kreditgivare så finns ett 
flertal undersökningar om bankers kreditgivning. Däremot är undersökningar avseende 
leverantörer som kreditgivare och dess användning av årsredovisningen och annan 
ekonomisk information som beslutsunderlag begränsade. Även forskning kring 
strategiskt beslutsfattande i små företag är försummat (Brouthers, Andriessen & 
Nicolaes, 1998). Detta tillsammans med den information vi behandlat i 
problemdiskussionen är anledningen till att små företags leverantörer och dess 
informationssamlande i kreditbedömningssituationer är aktuellt och intressant att 
undersöka. 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken omfattning årsredovisningen används 
som underlag vid kreditbedömning i befintliga respektive nya affärsrelationer utifrån 
kreditgivarens (leverantörens) perspektiv i småföretag. Om årsredovisningen inte ligger 
till grund för beslut, skall vi beskriva orsakerna till detta samt ta reda på vilka andra 
informationskällor som används som beslutsunderlag vid kreditbedömning. 
 

1.3 Definitioner  
 
Kreditbedömning: 
Ordet kredit kommer från latinets ord credere som betyder ”att lita på någon” 
(Andersson 2001, s 9). Leverantörers kreditgivning kan definieras som en 
låneöverenskommelse mellan icke-finansiella företag, där överenskommelsen är gjord i 
samband med försäljning eller köp av produkter eller tjänster. Villkoren för 
leverantörskrediter i Sverige är generellt 30 dagar netto (ibid). För att genomföra en 
affär på kredit bör kreditgivaren göra en bedömning angående kundens 
återbetalningsförmåga. Bedömningen kan grundas på många olika informationskällor.  
 
Informationskällor och information: 
Med formella informationskällor menas källor vilka ger hård information. Sådan 
information kan kvantifieras och bearbetas med analytiska metoder, och uttrycks 
vanligen i form av siffror, koder eller symboler (Häckner 1985, s 50 f). I föreliggande 
uppsats handlar hård/formell information om uppgifter från årsredovisningar, 
kundreskontra eller genom upplysningar från kreditupplysningsföretag. 
 
Med informella informationskällor menas källor som ger mjuk, kvalitativ information. 
Enligt Häckner (1985, s 50f) kan sådan information bestå av visioner, idéer, 
föreställningar och värderingar som är påverkade av mottagarens historia och 
erfarenheter (ibid). I föreliggande uppsats är denna typ av informationskälla subjektiv 
och ger ofta verbal information. Exempel kan vara hörsägen eller samtal med liknande 
aktörer, men det kan även handla om att ”egen intuition” är informationskällan. 
 
Småföretag: 
Vi har valt att utgå från EU: s definition av småföretag. EU definierar småföretag som 
företag som sysselsätter mellan 10 och 49 personer och vars omsättning eller 
balansomslutning inte överstiger tio miljoner euro per år (Europeiska unionen, 2003). 
Utifrån detta har vi, för att göra gruppen mer homogen, valt att ytterligare snäva in 
definitionen till 20-40 anställda. 
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2 METOD 
 
I detta kapitel skall de metodmässiga vägval som gjorts för att uppnå syftet med 
uppsatsen beskrivas. Kapitlet inleds med studiens utgångspunkt, fortsätter med 
datainsamlingsmetod, litteratursökning, urvalsprinciper, utformning av intervjuguide  
och avslutas med metodproblem och analysmetod.   
 

2.1 Utgångspunkt för studien 
 
Vi har valt ett analytiskt synsätt med hjälp av en kvantitativ empiristudie då vi ville hitta 
orsak/verkan samband samt försöka förklara en objektiv verklighet (Arbnor & Bjerke, 
1994). Vi har vår utgångspunkt i befintlig teori, för att få insikt i ämnet och för att 
kunna jämföra teorin med resultaten från vår empiriska undersökning. 
 
Vidare har vi valt att göra en surveyundersökning eftersom denna strategi enligt 
Denscombe (2000) lämpar sig för empirisk forskning med inriktning på kvantitativa 
data. Dessutom ger en surveyundersökning oss en förhållandevis bred och omfattande 
täckning samt ger oss en överblick och en ögonblicksbild av en begränsad del av 
verkligheten. Detta resulterar i bra resultat som ger oss möjligheten att kunna 
generalisera (ibid), vilket är vår önskan med studien.  
 

2.2 Datainsamlingsmetod 
 
Den information vi använder oss av i vår undersökning är speciellt insamlad för denna 
studie, det vill säga primärdata. Primärdata kan samlas in på två olika sätt, antingen via 
observationer eller via frågemetoder (Dahmström, 2000, s 59). 
 
Vi har valt att använda oss av frågemetoden telefonintervju, eftersom våra respondenter 
var utspridda över hela Norrbottens län samt att vi hade begränsad tid att genomföra 
intervjuerna. Fördelarna med telefonintervjuer är att de är billigare och snabbare att 
genomföra än intervjuer ansikte mot ansikte (Denscombe, 2000, s 15 ff). Vidare ger 
telefonintervjuer en högre svarsfrekvens än postenkäter samt ger oss möjligheten att på 
ett enkelt sätt ställa följdfrågor.  
 

2.3 Litteratursökning 
 
Uppsatsarbetet inleddes med en litteraturgenomgång, där information om det aktuella 
ämnet samlades in i form av tidningsartiklar, forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar 
och böcker. Syftet var att få en inblick i ämnet och en teoretisk referensram att utgå 
ifrån. Databaserna som använts för informationssökningen är Lucia, Libris, Affärsdata, 
SCB, Science Direct, Jstor, Emerald och Ebsco. Databassökningarna genomfördes i 
huvudsak under tiden 050329-050415, vilket resulterade i ett antal böcker och artiklar 
som i sin tur gav ytterligare referenser.  
 
Sökorden som använts är information (formell/informell), intressent, årsredovisning, 
redovisning, bedömning, beslutsfattande, riskbedömning, intuition, kreditgivning, 
kreditbeslut och motsvarande ord på engelska; information (formal/informal), 
stakeholder, annual report, accounting, judgment, decision making, risk, intuition, 
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creditors och kombinationer av dessa ord. De mest relevanta sökorden var; judgment, 
decision making, kreditbeslut, intuition, och information (formal/informal). Tips på 
litteratur och vetenskapliga artiklar har även erhållits från vår handledare Anders 
Nilsson på institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap vid Luleå tekniska 
universitet. 
 

2.4 Urvalsprinciper  
 
Enligt Denscombe (2000, s 18 ff) finns det huvudsakligen två typer av urvalstekniker 
som kan användas, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval 
baseras på att de som ingår i urvalet har valts ut för att forskaren anser att dessa utgör ett 
representativt tvärsnitt i hela den population som studeras, medan icke-
sannolikhetsurval inte bygger på sådan kunskap om populationen (ibid). Vi är medvetna 
om att ett icke-sannolikhetsurval är den bästa urvalsmetoden för möjligheterna att kunna 
generalisera i större utsträckning (Johansson Lindfors, 1993, s 96). Detta till trots har vi 
i vår studie utgått från ett sannolikhetsurval eftersom vi gjort ett flertal medvetna val för 
att ”snäva in” populationen för att få den så homogen som möjligt och genom det kunna 
generalisera utifrån våra resultat, dock i begränsad omfattning. En annan tanke vi hade 
med att ”snäva in” undersökningen var att reducera det geografiska avståndet, då vi 
eventuellt skulle göra kompletterande besöksintervjuer med något/några företag om 
intervjusvaren givit utmärkande och/eller intressanta svar i något avseende. Det visade 
sig dock att våra respondenters svar var relativt homogena, varför vi valde att inte 
genomföra kompletterande besöksintervjuer.  
 
För att konstruera vår urvalsram har vi använt oss av databasen Affärsdata och 
sökningen utfördes 050414. Informationen i Affärsdata hämtas bland annat från 
Statistiska centralbyrån (SCB) och Patent- och registreringsverket (PRV). I vår 
undersökning har vi valt att koncentrera oss på företagsformen aktiebolag och valt bort 
företagsformerna enskild firma och handelsbolag. Vi har valt aktiebolag, eftersom 
denna företagsform omfattar tillräckligt många anställda för att kunna erhålla resultat 
motsvarande våra kriterier angående företagsstorlek.  
 
Urvalet har skett genom ett antal medvetna val för att ”snäva in” populationen. 
Undersökningen är koncentrerad till Norrbottens län.  Hela urvalspopulationen består av 
401 261 aktiebolag i Sverige, varav 99 263 är inaktiva (Affärsdata). Utsökningen 
koncentrerades på de kvarvarande 301 998 aktiva företagen. I Norrbottens län fanns 
totalt 6 029 aktiva aktiebolag. Vi valde att identifiera företag med tre olika intervall 
vilka ligger inom EU: s definition1 för små företag, 20-40 anställda, 20-50 anställda och 
30-50 anställda. Detta för att kunna urskilja i vilket intervall de flesta företagen fanns 
samt för att företag med ett snävare intervall troligtvis arbetar på ett mer likartat sätt än 
företag med ett större intervall vad gäller anställda. Företag inom intervallet 20-40 
anställda innehöll flest antal företag. Vidare resulterade utsökningen i tre branscher med 
i särklass flest antal företag. Dessa branscher var SNI2 70 (fastighetsverksamhet) med 
20 företag, SNI 28 (metallvaruindustri) med 20 företag, och SNI 45 (byggindustri) med 
27 företag. SNI-kod 70 (fastighetsverksamhet) uteslöts eftersom det visade sig att 10 
företag av 17 var konkursregistrerade.  
 

                                                 
 
1 10-49 personer 
2 Branschindelning i enlighet med Standard för Svensk Näringsgrensindelning, SNI 92 
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Utifrån dessa utsökningar valde vi de två branscherna metallvaruindustri med 16 aktiva 
företag och byggindustri med 22 aktiva företag eftersom vi strävar efter att få en så 
homogen grupp av företag som möjligt och dessa två branscher har en likartad 
verksamhet. Vår totala urvalsram består således av 38 företag. Vidare har vi utifrån 
dessa 38 aktiva aktiebolag gjort ett slumpmässigt urval på 10 företag per bransch med 
hjälp av en slumpvalstabell. Således har vi valt 10 företag ur branschen byggindustri 
och 10 företag ur branschen metallvaruindustri. Totalt ingår 20 företag i vår 
undersökning. För att säkerställa att urvalet för studien har gjorts på ett tillfredsställande 
sätt har vi även fört diskussioner med Robert Lundqvist, universitetsadjunkt på 
institutionen för matematik vid Luleå tekniska universitet.   
 
Deltagande företag finns specificerade i bilaga A. Två av företagen benämns som 
företag A respektive företag B då de ville vara anonyma i slutrapporten. 
 

2.5 Utformning av intervjuguide 
 
Vår intention har varit att intervjuguidens utformning och indelning skall följa 
teorikapitlets indelning för att underlätta sammanställning och analys. Intervjuguiden 
innehåller både fasta, öppna och slutna frågor. De fasta alternativen kombineras ibland 
av en öppen fråga för att få motiveringar till ett angivet svar. Intervjuguiden inleds med 
några enklare frågor om företaget, fråga 1-6. Fråga 1 är särskilt viktig då den gav svar 
på om företaget var relevant för vår studie eller ej, vilket visade sig att några företag inte 
var, varför det blev stopp redan på fråga 1 (se 2.6 metodproblem). Frågorna 7-9 berör 
formella informationskällor och fråga 10-14 berör informella informationskällor. Fråga 
15-16 berör både formella och informella informationskällor. Fråga 17-18 berör 
hantering av gamla kunder samt kundförluster och fråga 19-20 handlar om eventuell 
utebliven försäljning samt avsaknad av information. Intervjuguiden avslutas med två 
frågor som berör godkännande av namn och företagsnamn i rapporten samt om 
respondenten vill ta del av slutrapporten. För att bibehålla respondentens engagemang 
under telefonintervjuerna, då de ofta har en begränsad tid till sitt förfogande, har vi 
hållit intervjuguiden relativt kort. Den har i genomsnitt tagit cirka 15 minuter att 
besvara. Samtliga respondenter tillfrågades om de ville ta del av slutrapporten vilket 16 
av 20 respondenter ville.  
 
För att stärka tillförlitligheten i vår intervjuguide och säkerställa att frågorna var 
utformade på ett korrekt sätt, att de var relevanta samt lätta att förstå, har intervjuguiden 
testats hos en företagare som är representativ för vårt urval innan telefonintervjuerna 
genomfördes. Efter genomförd testintervju ändrades ordningsföljden på frågorna 7 och 
8. Detta då det är bra att ha de enklare frågorna i början av intervjun och fråga 7 
upplevdes enklare att besvara för respondenten. Med hänsyn tagen till den begränsade 
tiden för studien valde vi att dela upp branscherna mellan oss vid telefonintervjuerna. Vi 
anser inte att denna uppdelning inverkat på studiens resultat då vi innan intervjuerna 
genomfördes, tillsammans gick igenom på vilket sätt vi skulle ställa frågorna för att i 
möjligaste mån genomföra intervjuerna på ett så likartat sätt som möjligt.  
 
Intervjuguiden återfinns i bilaga B.  
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2.6 Metodproblem 
 
Det har funnits svårigheter vid urvalsförfarandet att finna tillräckligt många företag i 
varje bransch för att uppnå ett representativt urval. Under vår empiriska undersökning 
har vi fått kontakt med samtliga företag som ingått i urvalet, men av olika anledningar 
har en del metodproblem uppstått vid kontakten med företagen 
 

• tre företag hade inte möjlighet att ställa upp på intervjun 
• i tre företag var de rätta kontaktpersonerna inte anträffbara  
• sju företag visade sig inte vara relevanta för vår studie (ej kreditförsäljning, 

endast försäljning till privatkunder, felaktig SNI-kod och endast större, fasta 
kunder) 

 
Vi tror inte att dessa metodproblem har haft någon negativ inverkan på vår studie då 
företagen upplevts som homogena.  
 
Vårt tillvägagångssätt har varit att först ta kontakt med de 10 företag i respektive 
bransch som blivit framslumpade enligt slumpvalstabellen. Varefter ovanstående 
metodproblem har uppstått har vi fortsatt att kontakta företagen enligt den 
framslumpade nummerordningen i respektive bransch tills vi kunnat genomföra 
telefonintervjuer med 20 företag. 
 

2.7 Analysmetod 
 
Efter avslutade telefonintervjuer sammanställdes resultaten i Excel. Detta genom att 
skapa diagram som visar var respondenterna lagt sina svar. Dessa diagram presenteras 
sedan i empirin i samma ordningsföljd som teorikapitlets indelning som underlag till 
analysen. I analysen diskuteras resultaten mot vår teoretiska referensram. 
Avslutningsvis sammanfattas analysen i en modell som visar våra slutsatser av studien. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel skall en diskussion föras angående formell respektive informell 
informationsanvändning i företags beslutsprocesser. Vidare skall mer specifikt 
beskrivas vilka formella informationskällor som används vid kreditbedömning. Kapitlet 
fortsätter med en diskussion kring intuition och avslutas med ett avsnitt angående 
befintliga/nya kunder.  
 

3.1 Information och beslutsfattande 
 
När information används inför beslut är avsikten att reducera osäkerhet (Häckner 1985, 
s 51). Flödet av information i organisationer, både formell och informell, är inte bara av 
teknisk natur med svaga anknytningar till varandra. Utan de olika typerna av 
information påverkar varandra och är delar av organisationens infrastruktur (Earl & 
Hopwood, 1980). Langley (1991) säger liknande att analyser grundat på formell 
information inte generellt leder till beslutsfattande. Författaren menar att formella 
analyser och sociala processer är nära sammankopplade, och att beslutsfattande grundas 
på växelverkan dem emellan (ibid). Earl och Hopwood (1980) har genom studier visat 
att informell och icke rutinmässig information har mer kraft vid beslutsfattande än 
formell och rutinmässig information. 
 

3.1.1 Formell information 
 
Hård, formell information karaktäriseras främst av att den kan kvantifieras och 
bearbetas med analytiska metoder. Den lämpar sig för systematisering och typexempel 
är den information som genereras i ett företags ekonomisystem, exempelvis 
årsredovisningen (Häckner 1985, s 50). Macintosh (1985, s 195) säger att formell 
redovisning och formella informationssystem verkar vara dåligt anpassade till 
beslutsprocesser. Styrkan som det formella systemet besitter, att delge information som 
är hård, exakt, sammanslagen och historiskt saklig, är enligt Macintosh motsatsen till 
vad beslutsfattaren vill ha (ibid).  
 
Häckner (1985, s 226) säger att beslutssituationer där stor säkerhet föreligger, kan 
hanteras med hjälp av hård, formell information i större utsträckning än i 
beslutssituationer där osäkerhet råder. Earl och Hopwood (1980) menar att hård, formell 
information används i högre grad då relationen mellan orsak/verkan är kända och målet 
är säkert (se figur 3.1 cell 1). I en sådan situation kan beslut tas grundat på beräkningar, 
vilka kan göras i system som förser mottagaren med noggrann, lämplig och otvetydig 
information (ibid). I en kreditbedömningssituation är målet en genomförd affär med en 
viss kund och relationen mellan orsak/verkan är de konsekvenser den genomförda 
affären får för leverantören. Exempel; kunden har betalningsanmärkningar, vad får det 
för konsekvenser för kundens betalningsförmåga om affären genomförs? 
 
Om osäkerhet råder angående målet men relationen mellan orsak/verkan är kända, bör 
en dialog uppstå för att få fram den bästa lösningen. Hård information kan användas och 
jämföras, men muntlig kommunikation och dialog är viktigt för resultatet (se figur 3.1 
cell 2) (Earl & Hopwood 1980). 
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Osäkerhet angående mål 
                 Låg                                    Hög 
 
• Beslut grundat på 
beräkningar ex; 
nyckeltal 

 
                                             1

 
• Beslut genom 
kompromisser 

• Dialog, kommunikation 
 
 2 

 
      
                      Låg  
 
                             
Osäkerhet om 
orsak/verkan 
 
                      Hög 

                                     3 
• Beslut grundat på 
bedömning och 
intuition 

 

 4 
• Beslut genom kreativitet 
• Idégenererande 

 
Figur 3.1  Osäkerhet, beslutsfattande och ideala informationssystem 

Källa: Bearbetad från Earl och Hopwood, 1980 
 
 

3.1.2 Informell information 
 
Den informella typen av information kallas av Häckner (1985, s 53) för mjuk 
information. Den består bland annat av visioner, idéer, föreställningar och värderingar 
vilka är påverkade av traditioner och normer det vill säga företagets/aktörernas historia 
respektive erfarenheter (ibid). Häckner menar vidare att den mjuka informationen har 
nära samband med fantasi, kreativitet och vilja, och den blir särskilt betydelsefull när 
den kommuniceras till andra och/eller medverkar till insikt/inlärning.  
 
Då målet, (läs kunden), är känt men osäkerheten angående orsak/verkan är hög, räcker 
inte de formella källorna till enligt Earl och Hopwood (1980). De kan dock finnas med 
som stöd i beslutsprocessen, men i denna situation måste problem utforskas, 
analyserbara delar av beslutet måste undersökas och beslutsfattaren måste använda sig 
av egna bedömningar och intuition (ibid). En parallell till föreliggande studie kan dras: 
om en känd kund förändrar sin verksamhet, kan osäkerhet uppstå angående exempelvis 
dennes kommande betalningsmönster, betalningsförmåga med mera (se figur 3.1 cell 3).  
Nilsson (1998, s 7 ff) har genom studier kommit fram till liknande slutsatser som visar 
att användningen av analogi är central vid osäkerhet angående orsak/verkan. Detta 
innebär att beslutsfattaren till exempel handlar enligt egna eller andras tidigare 
erfarenheter (ibid).  
 
Om osäkerhet föreligger angående val av kund (mål) eller för att kunden är okänd i 
kombination med osäkerhet angående kundens betalningsvilja (orsak/verkan), bör 
beslutsfattaren vara kreativ. I en sådan situation måste många olika informationskällor 
användas, inte minst informell information av olika slag. Kommunikation med andra 
som har erfarenhet av kunden eller liknande kunder/situationer är viktigt, samt att inte 
bara gå efter företagets tidigare mönster vad gäller beslutsfattande i mer säkra 
situationer (se figur 3.1 cell 4), (Earl & Hopwood, 1980). Häckner (1985, s 226) för ett 
liknande resonemang och menar att beslutssituationer med osäkerhet främst hanteras 
med hjälp av mjuk information och sociala processer.  
 
Macintosh (1985, s 191) visar genom en studie att beslutsfattare föredrar mjuk, verbal, 
detaljerad och allmänt gängse information. Beslutsfattaren tar ivrigt emot allt såsom 
spekulationer, hörsägen, rykten och skvaller. Verbal information föredras exempelvis 
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via telefon, på möten, vid sammanstötningar i korridoren eller i fikarummet (ibid). 
Bastun eller på fältet (arbetsplatsen) kan vara andra exempel på sådana forum. Häckner 
(1985, s 53) säger liknande att den mjuka informationen bäst lämpar sig för verbal eller 
bildmässig framställning. Av Macintosh (1985, s 194) studie framkom att närmare 80 
procent av beslutsfattares tid spenderas på verbala aktiviteter varigenom de får informell 
information, och han uttrycker det: ”and they like their information fresh, hot and 
spicy”. 
 
Även Epstein (2003) talar om den informella informationens betydelse i 
beslutsprocessen. Författaren uppmanar kreditsökande kunder i krissituationer att vara 
försiktiga med vad de säger till sina kreditgivare. Kunden skall enligt Epstein alltid 
förutsätta att kreditgivarna pratar med varandra, vilket innebär att allt kunden sagt till 
den ena leverantören med stor sannolikhet kommer att berättas för den andre. De 
kommer sinsemellan att jämföra vad som sagts till vem och i vilken ordning (ibid).  
 

3.1.3 Informationsprocessens mix 
 
Olika typer av information samlas och ingår i processer som till slut formar ett beslut. 
Earl och Hopwood (1980) beskriver informationsflödet som officiellt/inofficiellt å ena 
sidan och rutinmässigt/icke rutinmässigt å andra sidan. Officiell rutinmässig 
information som den hårda informationen kan bidra med, betraktas som väsentlig, 
objektiv och ifrågasätts sällan (Bergström & Lumsden 1993, s 44). Det kan handla om 
att tyda nyckeltal i kundens bokslut eller titta på beställd information från 
kreditupplysningsföretag (se figur 3.2 cell 1).  
 
 

   Rutinmässig                  Icke rutinmässig 
   information                    information    

Ekonomiska 
rapporter ex; 
årsredovisning, 
kreditupplysning, 
kundreskontra                  
                                     1  

Specialinformation ex; 
Uppföljning av budget, 
lönsamhetsanalys per 
produkt 
 
2 

 
 
          Officiell 
           information 
 
           
            
           Inofficiell 
           information 
 

                                     3
Egendesignade underlag 
ex; 
”svarta böcker” 

4 
”Snack” i ex; fikarummet, 
under affärslunchen, i 
bastun… 
 

Figur 3.2  Informationsprocessens mix 
Källa: Bearbetad från Earl och Hopwood, 1980 

 
 
I cell 2 (figur 3.2) återfinns officiell och formell information som inte produceras 
regelbundet. Det kan exempelvis vara specialinformation som behövs vid uppföljning 
av budget (Earl & Hopwood, 1980). Den icke officiella informationen som är 
rutinmässig täcker in lokala behov som det formella informationssystemet inte kan 
tillgodose (se figur 3.2 cell 3). Det kan handla om så kallade ”svarta böcker” där 
beslutsfattaren tecknar ned kritiska faktorer som denna tror kan komma till hjälp i svåra 
situationer (ibid). Beslutsfattarna har kallat dem ”det riktiga styrsystemet”, och de har 
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som regel innehållit handskriven statistik över hur avdelningar inom företaget presterar 
och liknande.  
 
Beslutsfattaren samlar konstant olika typer av information genom sitt nätverk. Det har 
enligt Earl och Hopwood (1980) visat sig att det är den inofficiella, icke rutinmässiga 
informationen som är den viktigaste för beslutsfattaren (se figur 3.2 cell 4). Macintosh 
(1985, s 198) och Bergström & Lumsden (1993, s 45) påstår att anledningen till det, är 
att den typen av information kommer med nyheter snabbt och ger kvalitativ information 
som inte är möjlig att få genom formella, kvantitativa system.  
 

3.1.4 Sammanfattning information 
 
Sammantaget kan ett mönster urskiljas av vad som hittills sagts om 
informationsanvändande i företag. I figuren nedan beskrivs på ett enkelt sätt när olika 
typer av information främst används i en beslutsprocess.  
 
Om kreditgivaren är osäker på kunden av någon anledning, exempelvis för att kunden är 
ny eller på grund av rykten som säger att den ”gamla” kunden har någon form av 
problem, så är den mjuka/informella informationen mest väsentlig. Är kreditgivaren 
säker på kunden, samt säker på vilka konsekvenser olika typer av faktorer får så kan 
formell information, såsom kreditupplysningsinformation, årsredovisning eller 
kundreskontra räcka som bedömningsunderlag (se figur 3.3).  
 
 
 
                      Grad av osäkerhet   

                            ang. kunden     
                                
Mest användbar  
information          

 
Hög 

 
Låg 

 

Intuition och 
Informell information 

(kontakter med andra aktörer 
hörsägen, erfarenhet, m.m.)  

 

 
 

 

 
Formell information 

(årsredovisningar,  
kreditupplysningar och 

kundreskontra) 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figur 3.3  Samband mellan osäkerhet angående kunden och 

när olika typer av information används 
 
 
 
 
 
 
 

 11



3.2 Kreditbedömningens formella informationskällor 
 
Kreditgivare hämtar i olika omfattning in årsredovisningar, likviditets- och 
kassaflödesbudgetar för att reducera osäkerhet och prognostisera fortlevande företags 
betalningsförmåga och tillgångars försäljningsvärde (Svensson, 2003, s 35). 
Kreditgivare försöker förutspå om det köpande företaget är stabilt eller om det är på väg 
utför. Fokus ligger naturligtvis på om företaget kommer att betala sina skulder (Svedin, 
1992, s 9). Kreditgivare bör, vare sig det handlar om banker eller leverantörer, vara 
uppmärksam på signaler som kan indikera på att allt inte står rätt till i företaget (Svedin, 
1992, s 60). Med hjälp av årsredovisningar och kreditupplysningar kan åtskilliga 
negativa signaler utläsas (ibid).  
 

3.2.1 Årsredovisningen 
 
Mellemvik (1997) menar att årsredovisningens funktion är att reducera osäkerhet genom 
att presentera information som är användbar vid kontroll och beslutsfattande. 
Redovisning eller rapportering av redovisningsinformation karaktäriseras av 
standardiserade rutiner som skall ge tillförlitliga fakta som används för kontroll och 
beslutsfattande. Mellemvik anser att redovisningsrapporter är kraftfulla därför att de 
presenterar olika ”bilder” för läsaren som tillåter denne att skapa sig en egen tolkning av 
informationen i rapporterna. Varje läsare måste använda sin egen förståelse. Trots att 
”bilderna” ibland är otydliga så är de flesta användarna av redovisningsinformation 
medvetna om att redovisning innehåller många sanningar. Styrkan med dessa 
redovisningar är att varje individuell användare måste besluta vad som är relevant just 
för dem. Om informationen inte är meningsfull för användarna är den av litet värde för 
dem, trots att den kan vara värdefull i andra sammanhang (ibid). 
 
Årsredovisningen är en del av företagets officiella externredovisning. Dess 
övergripande syfte är att tillhandahålla information som är till nytta för och riktar sig till 
företagets externa intressenter (Thorell, 2003, s 15; Svensson, 2000). 
Externredovisningen behövs för att öka tilliten mellan olika parter vid företagsaffärer. 
Företagets information om ekonomin skall vara så god, att en part som gör affärer med 
företaget grundat på denna information, inte skall behöva lida ekonomisk skada (Gröjer 
1997, s 19). 
 
Primära krav avseende den externa redovisningen (årsredovisningen) är att 
informationen skall vara relevant, reliabel och jämförbar (Svensson, 2000). Den 
relevanta informationen minskar osäkerheten och underlättar beslutsfattares värderingar 
och val av handlingsalternativ. Redovisningsinformationen skall vara tillgänglig, 
begriplig, väsentlig och aktuell vid beslutstidpunkten samt ha ett återkopplande 
och/eller ett förutsägande värde. Den reliabla informationen är verifierbar och valid 
vilket innebär att den skall vara trovärdig och ge en sann och rättvisande bild av 
verkligheten som den är avsedd att spegla. Informationen skall även vara likformig för 
jämförelser inom och mellan företag (ibid).  
 
Intressenterna är olika beroende på företagsstorlek. I riktigt små företag, där ledning och 
ägare är samma person, är det oftast bara skattemyndigheten och långivare som ställer 
krav på informationens innehåll (Thorell, 2003, s 15 f). Ett företag behöver dock inte 
vara så stort förrän andra intressenter blir aktuella, såsom anställda och leverantörer. I 
riktigt stora företag är ägarna de främsta intressenterna (ibid). Svensson (2000) säger att 
det råder brist på kunskap om årsredovisningens roll i olika intressentgruppers 
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beslutsprocesser och menar att problemet är att det inte finns tillräcklig kunskap om 
behov och användning av redovisningsinformation i ekonomiskt beslutsfattande.  
 
Enligt Svensson (2000), Andersson (2001) samt Gröjer (1997) kan kreditgivarna i små 
och medelstora företag, där ägande och kontroll (företagsledning) inte har separerats, 
betraktas som den mest primära målgruppen för redovisningsinformation. Dock menar 
både Thorell (2003, s 19) och Gröjer (1997, s 126) att årsredovisningen bara spelar en 
liten roll som informationsunderlag för kreditgivarens typ av beslut och bör sannolikt 
bara utgöra bakgrundsinformation till mer specifika redovisningar eller upplysningar 
(ibid). Svensson (2000) påstår att de flesta leverantörer sällan eller aldrig inhämtar 
årsredovisningar direkt från kunderna oavsett företagsstorlek eller om kunden är ny eller 
befintlig, utan de använder sig hellre av andra informationskällor. Detta eftersom 
årsredovisningens information ofta är inaktuell när den offentliggörs för att kunna ligga 
till grund för beslut avseende kreditgivning (Andersson, 2001; Gröjer, 1997; Svensson, 
2000; Thorell, 2003). Centrala begrepp i kreditgivarnas analys av 
redovisningsinformation är enligt både Svensson (2003, s 35) och Andersson (2001, s 
12) lönsamhet, likviditet, soliditet och kassaflöde. Begreppen operationaliseras med 
hjälp av olika nyckeltal.   
 

3.2.2 Kreditupplysningsinformation   
 
Stenberg och Sigbladh (2003, s 68 ff) menar att upplysningar från 
kreditupplysningsföretag är ett av de viktigaste instrumenten vid kreditgivning och 
bevakning av utestående fordringar. Den är också ett komplement för att få information 
om en ny affärspartner och för att bevaka befintliga kunder.  
 
Svensson (2003, s 121) har i en studie kommit fram till att leverantörerna föredrar att 
inhämta redovisningsinformation från kreditupplysningsföretag och de använder denna 
information som bas främst för bedömning av nya kunder. Vidare säger Svensson 
(2003, s 99) att det är få företag som bevakar befintliga kunder kontinuerligt via 
kreditupplysningar oavsett kreditbelopp, de har istället uppsikt över den egna 
reskontran. Flera företag hämtar emellertid bevakningsrapporter från 
kreditupplysningsföretag när det gäller stora krediter och hög risk (ibid).  
 
Stenberg och Sigbladh (2003) och Svedin (1992, s 58 ff) ger följande exempel på 
risksignaler genom kreditbedömning som kreditgivare bör vara särskilt uppmärksamma 
på: 
 

• Betalningsanmärkningar kan tyda på att företaget är svaga betalare eller på 
annat sätt besvärliga att ha att göra med. 

• Flertalet förfrågningar om företaget kan tyda på att detta handlat på kredit på 
många ställen. 

• Täta namnbyten kan tyda på förekomsten av mer ekonomiska transaktioner än 
direkt affärsmässiga transaktioner. 

• Oprioriterade fordringar i andras konkurser, dessa fordringar kan i princip 
betraktas som förlorade pengar då det oftast endast är några procent av de 
oprioriterade fordringsägarna som får utdelning i en konkurs. 
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3.2.3 Andra formella informationskällor 
 
För att komplettera bilden av kreditvärdigheten hos en kund kan kompletterande 
informationskällor användas. Dessa informationskällor kan vara till exempel revisorer, 
banken, PRV (Patent- och Registreringsverket), kronofogdemyndigheten, andra 
leverantörer, tidningar och övriga nyhetsmedia samt den egna reskontran (Stenbergh & 
Sigbladh, 2003, s 87 ff).   

 

3.3 Intuition - en informell informationskälla 
 
Green (1997, s 9) har genom studier funnit att inga kreditbeslut endast tas grundat på 
formella analyser. Han menar att intuitionen är med och styr, det vill säga att både 
känslor och eftertanke leder fram till kreditbeslutet. Green (op cit, s 76) definierar 
intuition som ”Med intuitionens hjälp kan personer foga samman delar till helheter, utan 
att vare sig kunna redogöra för alla delar eller på vilket sätt de blir till ett helt”. 

 
Brouthers, Andriessen och Nicolaes (1998) har kommit fram till att företagsledare i 
småföretag är rationella i sitt informationssamlande. De tenderar dock att använda 
denna information i begränsad omfattning och i slutändan ändå ta beslut grundat på 
intuition (ibid). Liknande tankegångar återfinns hos Green (1997, s 73) som genom 
studier funnit att en stor del av kreditbeslut fattas omedelbart, vilket inte 
överensstämmer med tankar om att kreditbedömning fattas endast genom rationellt 
beslutsfattande. Med rationellt beslutsfattande menas ”att man medvetet och metodiskt 
väljer de bästa medlen för att uppnå sina mål” (op cit, s 74).   
 
Kahneman (2004) ser människans benägenhet att ta beslut grundat på intuition som en 
dålig grund att hantera risker. Författaren menar att människan har för stort förtroende 
till sin intuition vilken delvis är uppbyggd av individens tidigare erfarenheter. Med detta 
resonemang vill Kahneman säga att beslut grundat intuition ofta tas för sent. Följande 
exempel återges: Någon köper en övervärderad aktie på grund av att någon annan har 
tjänat bra på den tidigare, vilket slutar med förlust. Köparen kunde ha vetat om risken 
med aktien om denne samlat annan information innan köpet, och detta kunde ha räddat 
köparen från förlusten. Kahneman poängterar här vikten av att samla information innan 
det är försent, det vill säga att individer måste gardera sig med olika typer av 
information för att minimera risktagandet (ibid). 
 

3.4 Befintliga/nya kunder 
 
Stenberg och Sigbladh (2003, s 17) säger att kreditkontroll av nya kunder står för 80 
procent av kreditgivarnas kreditresurser (det vill säga tid och kostnader), medan kontroll 
av gamla, befintliga kunder bara står för 20 procent. Samtidigt påstår skribenterna att 
nya kunder endast står för 20 procent av de totala kreditförlusterna. Även NUTEK 
(1993) påpekar att trots att kreditgivaren har goda möjligheter att göra bra 
kreditbedömningar av befintliga kunder så är det denna kundgrupp som orsakar de 
svåraste och mest oväntade kundförlusterna. Detta beror på att kreditgivaren ofta lägger 
ned mindre tid på bedömningen av denna kundgrupp än vad de gör på nya kunder 
(ibid). Stenberg och Sigbladh (2003, s 17) menar att de gamla kunderna kan vara så 
beroende av en leverantörs produkter att de alltid väljer att betala i tid, medan 
betalningsmönstret skiljer sig till andra leverantörer. Därav räcker det inte att endast 
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följa kunden i den egna reskontran, utan leverantören bör göra regelbundna 
uppföljningar av kundens kreditvärdighet för att få varningstecknen i tid. 
 
Wilson, Summers och Hope (2000) är av en annan åsikt och menar att historiska data 
angående kunders betalningsmönster (kundreskontran) med fördel kan användas för att 
förutsäga framtida betalningsmönster. De kom fram till att det är bättre att titta på dessa 
mönster än att endast titta på redovisningsdata (ibid). Green (1997, s 29) menar liknande 
att kreditgivaren vid bedömning av befintlig kund, kan förlita sig till den kunskap om 
kunden som genererats genom tidigare samarbete med denne.  
 
Enligt NUTEK (1993) använder kreditgivare främst underlag från årsredovisningen 
eller möjligtvis upplysningar från kreditupplysningsföretag vid bedömning av nya 
kunder. Redovisningsinformationen är mer betydelsefull vid kreditbeslut till nya kunder 
än till befintliga kunder enligt både Green (1997, s 29) och Svensson (2000). Vad gäller 
befintliga kunder anses kundreskontran, kundrelationer, personkännedom, förtroende 
och information om den lokala marknaden vara av stor betydelse. Långsiktiga och 
förtroendefulla relationer leder till att mindre redovisningsinformation hämtas in 
(Svensson, 2003, s 103). I undantagsfall och vid hög risk kontaktar leverantörerna 
kunderna för att inhämta aktuella periodrapporter (Svensson, 2000). Då inhämtas även 
mer omfattande, detaljerade och mindre standardiserade kreditupplysningar (Svensson, 
2003, s 121).  
 

3.5 Sammanfattning av formella informationskällor, intuition och gamla/nya 
kunder 

 
För att få en samlad bild över informationsanvändandet i kreditbedömningssituationer 
skall vi här återge en modell. Den sammanfattar vad teorikapitlet säger om 
kreditbedömningens formella informationskällor, intuition och gamla/nya kunder (se 
figur 3.4). Detta då teori som specifikt behandlar kreditbedömning (som finns återgiven 
i föreliggande uppsats), skiljer sig från återgiven teori som behandlar företagens 
generella informationsanvändande. Figur 3.4 visar när respektive informationstyp 
kommer till användning beroende på om kunden är ny, befintlig eller gammal. Nya 
kunder jämställs med situationer där hög risk att inte få betalt föreligger. 
Befintliga/gamla kunder jämställs med situationer där låg risk föreligger. Det vill säga, 
enligt teorin ses affärer med nya kunder som ett högre risktagande (vad gäller att få 
betalt) för leverantörerna än vad de gör med gamla eller befintliga kunder. 
 
 
                      Kunder                  

   Typ av                             
  information          

Befintliga/ 
gamla 

(lågrisk) 

Nya 
(högrisk) 

Intuition, kundreskontra, 
erfarenhet, personliga 

kontakter m fl informella 
källor 

 
 

 

 
Årsredovisningar, 
kreditupplysningar 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Figur 3.4       Skillnader i informationsanvändande 

avseende nya/gamla kunder och hög/låg risk 

 15



4 RESULTATREDOVISNING  
 
I detta kapitel presenteras resultaten från telefonintervjuerna med kreditgivarna. 
Resultaten redovisas både genom en sammanslagning av samtliga respondenters svar 
(total), och genom att separera svaren mellan de två olika branscherna (bygg och 
metall). Detta för att kunna urskilja och diskutera eventuella skillnader mellan 
branscherna.   
 
 

4.1 Respondenternas befattning 
 
För att få en uppfattning av vilka arbetsuppgifter respondenterna hade, ställdes frågan 
om vilken befattning de hade. Befattningarna fördelade sig enligt nedan (se figur 4.1). 
Samtliga 20 respondenter deltog i kreditbeslutsprocessen. Hälften av respondenterna var 
inte VD, men beslut togs dock i samråd med denne.  
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           Figur 4.1         Respondenternas befattning 
 
 

4.2 Kreditbedömning vid nya affärsrelationer  
 

4.2.1 Årsredovisningen 
 
Fyra av de tjugo respondenterna (20 %) svarade att de själva någon gång tittade i 
kunders årsredovisning. Tre respondenter (15 %) svarade att det hände att någon annan, 
revisorer eller ekonomipersonal, gjorde det åt dem. Inget företag som använde 
årsredovisningen gjorde det dock frekvent. 13 företag (65 %) använde inte 
årsredovisningar alls som beslutsunderlag. (se figur 4.2).  
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Figur 4.2 Företagens användning av årsredovisningen som 
underlag vid kreditbeslut 

 
 
 
 
Av dem som använde sig av årsredovisningar, tittade samtliga främst på soliditeten och 
kassalikviditeten. Kundfordringar, reserver, leverantörsskulder, resultat och eget kapital 
var andra saker som nämndes. Förvaltningsberättelsen var det ingen som ägnade någon 
uppmärksamhet och noterna var det bara en som tittade på.  
 
Relevansen av informationen ansågs avta ju äldre bokslutet blev, men informationen 
ansågs trovärdig och jämförbar enligt samtliga respondenter som använde sig av 
årsredovisningen. Endast en kunde komma på något som skulle kunna underlätta 
kreditbedömningen genom årsredovisningen. Detta skulle vara att få ta del av det 
”verkliga värdet” på tillgångarna, dvs. att det klart framgick försäljningsvärde på 
maskiner o dyl. som finns och brukas i företaget, men som är avskrivna.   
 
Majoriteten (65 %) använde inte årsredovisningar alls (se figur 4.2). Som skäl till det 
nämndes i de flesta fall att de tyckte att kunderna som regel kändes trygga. Detta på 
grund av att kunderna var stora och/eller för att företaget bedrevs på liten ort, alla 
känner alla. Vid osäkerhet av något slag eller vid stora affärer användes andra källor 
såsom information från kreditupplysningsföretag och/eller informella källor. Vidare 
nämnde några respondenter att de ibland begärde olika slags säkerheter i form av 
förskottsbetalning eller bankgarantier för att reducera osäkerheten. En respondent sa 
också ”Man börjar med små affärer och ser kundens betalningsmönster. Är det bra kan 
man sedan göra större affärer”. 
 
Skillnaden i användandet mellan branscherna kan bero på att metall i större utsträckning 
hade stora och färre kunder än byggbranschen och därmed, enligt respondenterna, 
tryggare kunder (se figur 4.2). 
 

4.2.2 Kreditupplysningar 
 
Knappt hälften (45 %) av respondenterna uppgav att de använde sig av information 
ifrån kreditupplysningsföretag (se figur 4.3). Av dem tittade samtliga på 
betalningsanmärkningar. Soliditet, kassalikviditet och jämförelse med tidigare år var 
andra parametrar de ofta tittade på. De flesta respondenterna ansåg att 
kreditupplysningar var en bra tjänst som gav bra analyser, historik samt en helhetsbild 
av företaget.  
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Samtliga nämnde dock att det var sällan de använde sig av kreditupplysningar av detta 
slag. Det var endast i samband med andra informella varningstecken eller vid stora 
affärer det nyttjades.  
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Figur 4.3 Användning av upplysningar från 
kreditupplysningsföretag 

 
 

Anledningen till skillnaderna i användandet mellan branscherna är förmodligen samma 
som vid användandet av årsredovisningar, det vill säga metallbranschen hade större och 
färre kunder än vad de hade i byggbranschen (se figur 4.3). 
 

4.3 Övriga formella informationskällor 
 
Tre av respondenterna (15 %) angav tidningen Justitia som en annan informationskälla 
som var av betydelse för kreditbedömningen. Två av dessa ansåg tidningen som den 
viktigaste informationskällan vid kreditbeslut.  
 
Två av respondenterna (10 %) angav banken som en annan informationskälla för 
kreditbeslut. En av dessa upplevde dock svårigheter med att få ”rätt” information från 
banken, eftersom banken skyddar sina klienter. Även tidningsartiklar nämndes som ett 
informationskomplement.  

4.3.1 Informella källor och intuition 
 
Samtliga respondenter använde sig frekvent av informella informationskällor av något 
slag (se figur 4.5).  
 

 70 procent av respondenterna tog någon slags kontakt med tidigare leverantörer till 
kunden för att få information om kunden som kunde bidra till kreditbedömningen 

 75 procent uppgav att de gjorde bedömningar grundat på tidigare erfarenheter med 
liknande kunder  

 Endast en respondent (5 %) använde inte information som kommit fram via 
hörsägen/rykten, det vill säga att hela  

 95 procent använde sig av hörsägen/rykten angående kunden i sin 
kreditbedömningsprocess 

 85 procent tog kreditbeslut grundat på intuition  
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 Endast 30 procent uppgav att det hände att de frågade kunden om de haft en tidigare 
leverantör av samma vara/tjänst, och i så fall varför de bytt leverantör. Anledning 
till att de inte frågade uppgavs bland annat vara att det kändes som en känslig fråga. 
En respondent tillade ”man vill ju sälja”. 
(se figur 4.4). 
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Figur 4.4 Användning av informell information och intuition 

 
 

Drygt hälften av respondenterna (55 %) uppgav intuition och hörsägen som den mest 
använda informationskällan vid kreditbedömning. De flesta av resterande respondenter 
uppgav kreditupplysning via kreditupplysningsföretag som den mest använda källan. En 
respondent sa dock ”Trots att siffrorna man får ifrån UC3 ser ut att vara bra så händer 
det att ryktet säger något annat. I sådana fall litar man mer på ryktet. Man vågar inte 
chansa”. 

 
Anledningen till att intuition och hörsägen var de mest använda källorna uppgavs vara 
att företagen är belägna på små orter vilket leder till stor bransch- och 
företagskännedom. En respondent sa ”alla känner alla”, en annan sa ”ett känt 
företagsnamn ger säker betalning”. Flera respondenter motiverade att de föredrog 
intuition med att ”det är människan i företaget man gör affärer med”. Noterbart är att 
ingen uppgav årsredovisningen som den mest användbara informationskällan. 
 
Över lag verkar det som om användningen av informella informationskällor är lika 
mellan branscherna då skillnaderna dem emellan var ringa (se figur 4.4). 
 
 
 
 

                                                 
 
3 Upplysningscentralen (UC), kreditupplysningsföretag 
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4.3.2 Sammanfattning formella/informella informationskällor 
 

 Drygt hälften (55 %) av respondenterna använde sig av någon slags formell 
informationskälla, det vill säga årsredovisningar och/eller upplysningar från 
kreditupplysningsföretag  

 Samtliga respondenter (100 %) uppgav att de använde sig av informella källor av 
något slag (se figur 4.5)  

 Hälften av respondenterna svarade att de endast använde sig av informella källor vid 
kreditbeslut 
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4.4 Kreditbedömning av befintliga/gamla kunder 
 
70 procent av respondenterna gjorde aldrig någon kredituppföljning av befintliga/gamla 
kunder (se figur 4.6).  
 
Av dem som inte kontrollerade befintliga kunder angav 70 procent att det berodde på att 
de ansåg sina kunder som säkra (tack vare stora kunder och lokala kunder) och att de 
inte hade några problem med kundförluster. Resterande 30 procent angav tidsbrist som 
anledning till att de inte gjorde någon kredituppföljning.  
 
Av de totalt 30 procent (se figur 4.6) som någon gång kontrollerade befintliga/gamla 
kunder angav hälften att de tittade i egna ekonomisystem exempelvis kundreskontran. 
Övriga använde information från kreditupplysningsföretag eller från årsredovisningar.  
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 Figur 4.6 Kredituppföljning av befintliga/gamla kunder 
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4.5 Fördelning av kundförluster 
 
Endast åtta av tjugo respondenter hade någon uppfattning angående hur kundförlusterna 
fördelade sig mellan nya och gamla kunder. Sju av dessa svarade att det främst var nya 
kunder som stod för kundförlusterna. Nämnas bör dock att det i samtliga intervjuer 
framkom att det inte förelåg några problem av vikt med kundförluster. 
 

4.6 Övrigt 
 
Frågan angående respondenternas önskemål om annan tillgänglig information 
besvarades inte då respondenterna inte kunde komma på något att önska. Därför 
kommenterar vi inte denna fråga vidare. 
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5 ANALYS  
 
I detta kapitel kommer de empiriska resultaten att analyseras genom att diskutera dem 
och jämföra dem mot den teoretiska referensramen uppgiven i kapitel tre. 
  

5.1 Årsredovisningen 
 
Av de 35 procent som använde sig av årsredovisningar vid kreditbeslut kunde vi förstå 
att det inte var regelbunden användning det handlade om. Det var endast vid större 
osäkerhetssituationer den användes. Detta ansågs vara vid stora affärer, då kunden var 
helt ny för företaget eller i samband med andra informella varningstecken angående 
kunden. Dessutom användes den inte alltid vid dessa osäkerhetssituationer. Liknande 
resultat framkom i Svenssons (2000) studie. 
 
Årsredovisningen visade sig med andra ord inte vara en central informationskälla vid 
kreditbedömning. Den främsta orsaken till detta verkade vara att respondenterna inte 
ansåg att informationen i årsredovisningen var relevant nog då den ofta ansågs vara 
inaktuell. Relevansen poängteras av Svensson (2000) som ett av de primära kraven på 
årsredovisningen. Detta resulterar i att resonemanget, fört av bland andra Svensson 
(2000) och Andersson (2001), att kreditgivarna i små företag kan betraktas som den 
mest primära målgruppen för redovisningsinformation, inte verkar stämma med de 
företag som ingått i vår studie. Av denna anledning ser vi det inte som troligt att 
årsredovisningen primärt är riktad till leverantörerna då den inte upplevs som ett 
användbart verktyg för dem. Samtidigt måste man se svårigheten med att ge aktuell 
information genom årsredovisningen som ett problem, vilket inte avlämnaren kan 
komma runt, även om avsikten med redovisningen är att även leverantörer skall vara en 
användare av denna. 
 
Att årsredovisningen ofta är inaktuell för kreditgivare diskuteras och verifieras av 
många författare inom ämnet, bland andra av Andersson (2001), Gröjer (1997), 
Svensson (2000) och Thorell (2003).  Mellemviks (1997) resonemang att 
årsredovisningens funktion är att reducera osäkerhet genom att presentera information 
som är användbar vid beslutsfattande faller därmed, det vill säga informationen är oftast 
inte tillräckligt meningsfull i detta sammanhang. 
 
De respondenter som någon gång använde sig av årsredovisningen, tyckte att den var 
trovärdig (reliabel) och jämförbar. Det vill säga, den uppfyllde de andra två primära 
kraven (förutom relevansen) som Svensson (2000) menade att årsredovisningen ska 
uppfylla. Trots detta används den sällan bland annat på grund av att informationen inte 
upplevs relevant.  
 
En annan orsak till att årsredovisningen inte användes i någon större utsträckning kan 
vara den tidsbrist många av respondenterna nämnde. Tidsbristen kan bero på att de 
flesta beslutsfattarna dels var VD eller delägare, dels informationssamlare och arbetande 
på fältet. De flesta hade inte någon särskild ekonomiansvarig som kunde sköta denna 
typ av ”analysarbete”, vilket naturligtvis bidrar till tidsbristen. Även i detta resonemang 
kan Svenssons (2000), Anderssons (2001) och Gröjers (1997) påstående att 
kreditgivarna i små företag är primär målgrupp för årsredovisningen ifrågasättas. 
Särskilt som de styrker sitt påstående med att det är just på grund av att ägande och 
kontroll inte är separerat. Härav kan däremot Bergström och Lumsdens (1993, s 45) och 
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Macintosh´s (1985, s 198) påstående att fördelen med informell informations snabbhet 
vara relevant då det i föreliggande studie visade sig att de informella 
informationskällorna användes i störst utsträckning. 
 
Vidare tyckte respondenterna att när de gjorde affärer med stora företag så förelåg ingen 
sådan osäkerhet som gjorde det nödvändigt att titta i kundens årsredovisning. Thorell 
(2003, s 15 f) diskuterar intressenterna till årsredovisningen och nämner mycket riktigt 
att leverantörer inte är en av de främsta intressenterna i stora företag.  
 
Dessutom tolkar vi respondenternas val att inte använda årsredovisningen till viss del 
som en avsaknad av kunskap att tolka siffrorna i en årsredovisning, vilket förklarar att 
det blir lättare att ”få dem serverade” ifrån kreditupplysningsföretag. Detta då 
respondenternas attityd till att besvara frågor angående kreditupplysningar kändes mer 
positiva än de diskussioner som fördes kring årsredovisningar. Mellemvik (1997) talar 
om att varje läsare måste använda sin egen förståelse i användandet av 
redovisningsinformation. Detta leder naturligtvis till att en person som inte har någon 
större förståelse för den typen av information väljer bort den.  
 
Eftersom så få av respondenterna själva (endast 20 %) använde sig av årsredovisningens 
information så är det svårt att säga något om vad som kan betraktas som centralt i den. 
Svensson (2003, s 35) och Andersson (2001, s 12) talade om lönsamhet, likviditet, 
soliditet och kassaflöde som centrala begrepp i analysen av årsredovisningen, vilket 
överensstämde i stort med vad de få respondenter som använde sig av den ansåg vara 
centralt. 
 

5.2 Kreditupplysningar 
 
Knappt hälften av respondenterna uppgav att de använde information från 
kreditupplysningsföretag. Denna typ av information ansågs något mer aktuell än den via 
årsredovisningen. Dessutom tyckte respondenterna att det var enklare och snabbare att 
ta del av kreditupplysningarna än av bokslutsinformationen. Tiden verkar vara en 
avgörande parameter bland annat eftersom 30 procent av respondenterna uppgav 
tidsbrist som anledning till att inte kontrollera befintliga eller gamla kunder. Vidare 
poängterade samtliga respondenter att relevant information såsom 
betalningsanmärkningar framkommer i kreditupplysningen vilket den inte gör i 
årsredovisningen. Detta framhölls också av Stenberg och Sigbladh (2003) vara en av de 
risksignaler som kreditgivare bör vara särskilt uppmärksamma på. 
 
Respondenterna tyckte att informationen genom kreditupplysningarna gav bra analyser, 
historik och en fullständig bild av företagen. Detta styrker kreditupplysningarnas 
enkelhet jämfört med årsredovisningens. Vidare ger det en förklaring till varför denna 
typ av information föredras istället för årsredovisningen. Både med tanke på att 
respondenterna har ont om tid och på grund av begränsad kunskap att själv utföra 
ekonomiska analyser.   
 
Trots att de flesta respondenter som använde sig av kreditupplysningsinformation tyckte 
att det var en relativt bra informationskälla, användes den inte kontinuerligt. Situationer 
då den togs i bruk liknade den vid årsredovisningens användande. Det vill säga 
informationen användes endast i situationer då det förelåg större osäkerhet av något 
slag, exempelvis vid större affärer eller vid kreditbedömning av nya okända kunder. 
Men kreditupplysningar var dock en mer frekvent använd informationskälla än 
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årsredovisningen vilket bekräftar Svenssons (2003, s 121) resultat. Stenberg och 
Sigbladh (2003, s 68 ff) menade att information från kreditupplysningsföretag är ett av 
de viktigaste instrumenten vid kreditgivning, vilket föreliggande studie inte kan styrka. 
Däremot kan vi säga att den visade sig vara ett viktigare instrument för leverantörerna 
vid kreditbedömning än årsredovisningen. 
 

5.3 Informell information 
 
De informella informationskällorna var de som användes frekvent. Samtliga 
respondenter använde sig av någon form av informella informationskällor eller intuition 
vid samtliga kreditbeslut (även om den ibland användes tillsammans med någon formell 
informationskälla). Studien bekräftar därmed vad Earl och Hopwood (1980) säger 
angående användning av rutinmässig/icke rutinmässig information. Det vill säga att det 
är den icke rutinmässiga informationen som är viktigast vid beslutsfattande rörande 
kreditbedömning, vilket klart framgår i föreliggande studie.  
 
Samtidigt skulle det kunna tänka sig, när information för operativa beslut beskrivs, att 
de informationskällor som berör kreditbedömning och är rutinmässiga, kunde byta plats 
med de källor som Earl och Hopwood beskriver som icke rutinmässiga. Detta då vi 
genom vår studie har sett att det är de informella informationskällorna som används 
rutinmässigt och inte de formella. Vi ser även att de informella källorna produceras 
rutinmässigt då företagen kontinuerligt håller sig uppdaterade om potentiella kunders 
kreditvärdighet genom kommunikation med andra aktörer i branschen och dylikt.  
 
Macintosh´s (1985, s 198) och Bergström & Lumsdens (1993, s 45) antagande om att 
det frekventa användandet av informell information beror på att den typen av 
information är snabb och kvalitativ på ett sätt som inte formell information kan vara. 
Detta bekräftas bland annat av den respondent som sa att han litade mer på ryktet än på 
siffror. Respondenten menade att han inte vågade chansa och ”gå emot” ryktet. Vi fick 
en känsla av att det var fler än han som tyckte så. Vidare bekräftas antagandet om att 
den informella informationens snabbhet är en fördel genom vårt antagande att de 
undersökta företagens beslutsfattare har ont om tid, (se diskussion i kap. 5.1, s 22). 
 
Kreditgivarna behöver information som är aktuell. Därför kan informell information 
genom hörsägen eller samtal med andra aktörer kännas mer relevant som grund till 
beslut eftersom denna typ av information, enligt respondenterna, kommer med nyheter 
snabbt. Detta stöds av Macintosh (1985, s 198) samt Bergström och Lumsden (1993, s 
45) som också tillägger att denna typ av information är kvalitativ på ett sätt som inte 
formell information kan vara, vilket tycks vara fallet eftersom respondenterna föredrog 
den informella typen av information. 
 
Eftersom hela 75 procent av respondenterna sa sig handla enligt tidigare erfarenheter 
och 70 procent tog kontakt med andra aktörer som hade erfarenhet av samma kund  kan 
Nilssons (1998, s 7) resonemang angående analogins användande även bekräftas i denna 
studie. Vidare stärker detta Epsteins uppmaning till kreditsökande kunder i 
krissituationer, att vara försiktiga med vad de säger till sina kreditgivare, eftersom de 
verkar ha en mycket god kommunikation mellan varandra. 
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5.3.1 Intuition 
 
Intuition var en av de mest använda informationskällorna och många av respondenterna 
sa att det ofta var den enda källan. Detta sammantaget med beslutsfattarnas tidsbrist 
överensstämmer med Greens (1997, s 73) slutsatser om att många småföretagare fattar 
sina kreditbeslut omedelbart endast grundat på intuition. Som nämnts tidigare var det 
flera respondenter som påpekade att det var människan man gjorde affären med, vilket 
kan förklara intuitionens vikt. 
 
Föreliggande studie har visat att intuition är en av de absolut mest ensamt använda 
informationskällorna vid kreditbeslut, samtidigt som vi också visat att de undersökta 
företagen inte har några problem med kreditförluster. Det är klart att om företagen har 
ont om tid, och dessutom inga större erfarenheter av kundförluster, ligger det nära till 
hands att använda sig av intuitionen, viken är lättillgänglig och snabb. Men vi är 
övertygade om att ifall företagen skulle få problem med kundförluster, skulle de också 
använda sig av andra informationskällor tillsammans med sin intuition. Kahneman 
(2004) diskuterar problemet med att vara ”efterklok” och menar liknande att individer 
borde gardera sig med flera typer av information än intuition för att minimera 
risktagandet.  
 
Samtidigt visar föreliggande studie att många informella informationskällor används 
frekvent, och vi anser att i intuitionens natur ligger tidigare erfarenheter och ibland 
”skvaller” inbakat. Det vill säga, många olika informationskällor skapar intuitionen. 
Brouthers et al (1998) menar att företagsledare i småföretag, trots annan insamlad 
information, ändå tenderar att i slutändan ta beslut grundat på intuition. Också detta 
bekräftar vår teori om att intuition bygger på informationssamlande. 
 

5.4 Informationsprocessens mix 
 
De respondenter som uppgav att de använde sig av någon slags formell information, 
använde inte denna information ensamt utan tillsammans med, eller under påverkan av 
andra informella informationskällor. Det kunde handla om att de enligt hörsägen fått 
veta något negativt om kunden eller att de genom erfarenheter av liknande kunder hade 
en känsla av att de borde ”kolla upp” kunden extra. Till exempel genom att titta i dennes 
årsredovisning eller begära upplysningar från kreditupplysningsföretag. 
 
Bergström och Lumsden (1993, s 44) beskriver den formella informationen bland annat 
som objektiv. Som vi tidigare sagt ses den informella informationen som subjektiv. 
Vetskapen om att informella och därmed subjektiva informationskällor är det mest 
använda, så ser vi objektiviteten i den formella informationen som en av anledningarna 
till att den dock används. Det vill säga, beslutsfattaren vill ibland ha ”bägge sidorna” 
klara för sig innan beslut fattas. 
 
Sammantaget kan vi, precis som Macintosh (1985), säga att formell information verkar 
vara motsatsen till vad beslutsfattarna generellt vill ha. Endast i sällsynta fall av rådande 
osäkerhet användes denna typ av information för att klargöra sådant man inte vet eller 
för att bekräfta intuition eller information beslutsfattaren redan har. Situationer det kan 
handla om kan vara då det handlar om en stor affär eller vid en affär med en helt okänd 
kund, det vill säga affärer där beslutsfattaren upplever osäkerhet. Detta stämmer inte 
riktigt med Häckners (1985, s 226) och Earl och Hopwoods (1980) tankar angående 
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formell och hård informationsanvändning. Enligt dem används hård information främst 
i situationer där större säkerhet råder. 
  
Man kan visserligen tolka Häckners tankar om att formell information främst används i 
säkra situationer, som att om kunden känns pålitlig kan situationen ses som säker. Då 
kan det räcka med att titta i årsredovisningen eller på upplysningar från 
kreditupplysningsföretag. Det vill säga, kreditgivaren behöver inte komplettera den 
hårda/formella informationen genom att tillexempel ta kontakt med andra aktörer som 
känner till kunden sedan tidigare. Men å andra sidan krävs då att någon slags informell 
information eller egen intuition skapat förtroendet för kunden innan kreditgivaren tittar i 
årsredovisningen. Detta ger att årsredovisningen ändå inte är ensamt central för 
beslutsfattandet.  
 
Den påverkan de olika informationskällorna har på varandra föreföll vara central för 
samtliga respondenter. De ville bilda sig ”en egen” uppfattning om kunden genom 
informationssamlandet och de informella informationskällorna fanns alltid med i 
slutändan. Det vill säga den ena informationskällan kunde bidra till att kreditgivaren 
”gick vidare” och tog reda på ytterligare information om denne ansåg detta nödvändigt. 
Därav bekräftas Langleys (1991) och Earls och Hopwoods (1980) påståenden om att de 
olika informationskällorna inte används ensamt utan det finns en växelverkan dem 
emellan. 
 
 

5.5 Kreditbedömning av befintliga/gamla kunder 
  
Föreliggande studie visar klart och tydligt att gamla eller befintliga kunder inte står i 
fokus för kreditbedömning eller kredituppföljning. Tidsbristen återkommer här som en 
orsak till att företagen inte väljer att ”kolla upp” gamla eller befintliga kunder. Då inget 
av företagen i undersökningen hade några problem med kundförluster är det ganska lätt 
att förstå varför de inte lägger någon större vikt vid att göra detta. Å andra sidan 
återkommer relevansen av Kahnemans (2004) resonemang om att det är lätt att vara 
efterklok. 
 
Företagen i vår studie verkar alltså hålla med om Greens (1997, s 29) och Svenssons 
(2000) resonemang att redovisningsinformation är mer betydelsefull vid kreditbeslut till 
nya kunder än till befintliga/gamla kunder. Av de få företag som någon gång 
kontrollerade befintliga/gamla kunder använde de flesta sig av egna ekonomisystem, 
tillexempel kundreskontran. Sammantaget med ovan förda resonemang överensstämmer 
detta med Svenssons (2003, s 99) studerade resultat. 
 
De få kundförlusterna som de studerade företagen haft låg i princip uteslutande hos nya 
kunder. Därmed stämmer inte Stenberg och Sigbladhs (2003, s 17) påstående att gamla 
kunder står för 80 procent av kundförlusterna in på de företag som ingått i vår studie. 
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6 SLUTSATSER, PRAKTISKA RÅD OCH FÖRSLAG TILL FORTSATTA 
STUDIER 

 
I detta avslutande kapitel skall de slutsatser som dragits utifrån vårt syfte med 
uppsatsen och den analys som gjorts i föregående kapitel redovisas. Kapitlet avslutas 
med praktiska råd till de deltagande respondenterna samt förslag till fortsatta studier. 

6.1 Slutsatser 
 
Föreliggande studie visar att årsredovisningen inte ligger till grund för småföretagande 
kreditgivares beslut i någon större omfattning. Orsakerna är dels att den ansågs ge 
inaktuell information, vilket verkar vara den främsta orsaken till att den inte används i 
situationer av osäkerhet då kreditgivaren vill ha denna typ av formell information. 
Frånvaron av kundförluster i de undersökta företagen, vilket naturligtvis invaggar 
kreditgivarna i en känsla av säkerhet, sammantaget med tidsbrist gjorde också att 
företagen valde andra informationskällor som kunde analyseras snabbare. Avsaknad av 
kunskap att tolka årsredovisningen ser vi som ytterligare en faktor till att den inte 
användes i någon större utsträckning. 
 
Intuition och information genom hörsägen var de främst använda informella 
informationskällorna. Orsaken till detta verkar vara att dessa källor kommer med 
information snabbt jämfört med andra informationskällor. Vidare användes i relativt 
stor utsträckning information från kreditupplysningsföretag, genom kundreskontran 
samt genom erfarenheter och kontakter med andra aktörer i branschen.  
 
Den figur (se figur 3.3, s 11) som sammanfattade teorikapitlets antaganden om hur 
formell- och informell information används vid beslutsfattande har visat sig vara 
missvisande i föreliggande studie. Sambandet mellan användandet av formell 
information och osäkerhet vad gäller kunden var starkt i vår studie. Dock måste 
tilläggas att det inte var i alla situationer av sådan osäkerhet formella källor användes, 
utan informella källor användes ofta som enda beslutsunderlag och de fanns alltid med 
”på ett hörn” i varje beslutssituation. En markering måste därför tilläggas i figuren som 
talar om att informell information och intuition används i samtliga beslutssituationer. 
Däremot är användningen av formell information endast förknippat med situationer där 
osäkerhet råder. Kryssens storlek symboliserar i vilken omfattning respektive 
informationskälla används. 
 
 
                      Grad av osäkerhet   

                            ang. kunden     
                                
Mest användbar  
information          

 
Hög 

 
Låg 

 

Informell information 
(kontakter med andra aktörer 
hörsägen, erfarenhet, m.m.)   

och intuition 

 
 

 

Formell information 
(årsredovisningar, 

kreditupplysningar och 
kundreskontra) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.1       Samband mellan osäkerhet angående kunden och 
typ av informationsanvändande 
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Våra slutsatser överensstämmer bättre med vad teoretiker och praktiker säger angående 
formellt och informellt informationsanvändande specifikt i kreditbedömnings-
situationer (se figur 3.4, s 15) än vad som sägs av de teoretiker som diskuterar generellt 
informationsanvändande i företag (se figur 3.3, s 11). Detta kan bero på att 
informationsanvändandet i kreditbedömningssituationer i större utsträckning handlar om 
operativa beslut medan det generella informationsanvändandet i företag handlar om 
strategiska beslut. 
 
Vad gäller generaliserbarheten av våra resultat menar vi att det bör vara möjligt att 
översätta dessa till företag i liknande branscher och av liknande storlek. Dock kan det 
faktum att de företag som ingått i studien varit belägna på små orter ha en viss inverkan 
på resultaten. Det vill säga, genom att ”alla känner alla” kan de informella 
informationskällorna få större betydelse på små orter. Med andra ord kan liknande 
företag på större orter använda sig av mera formella källor då de inte har lika stor 
tillgång till total företagskännedom, rykten och dylikt.  
 

6.2 Praktiska råd till våra respondenter 
 
Vi kan utifrån vår undersökning konstatera att respondenterna inte upplevde några 
större problem med kreditförluster. Många av företagen sålde till ”stora” och lokala 
kunder och gjorde därför sällan eller aldrig någon kredituppföljning av befintliga och 
gamla kunder. Trots detta är vårt råd till företagen att ägna kredituppföljning lite mer 
tid. Det är alltid bättre att ”stämma i bäcken” och agera innan kreditförlusterna dyker 
upp, eftersom det krävs många nya affärer för att täcka upp en kreditförlust.  
 

6.3 Förslag till fortsatta studier 
 
Ett förslag till fortsatta studier kan vara att undersöka liknande branscher i större städer 
och i andra delar av Sverige, för att se om storleken på orten har någon betydelse för 
informationsanvändandet. Ett annat förslag kan vara att undersöka företag som haft 
betydande kreditförluster och därmed se om detta förändrar mönstret av 
kreditinformationsanvändande.  
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Deltagande företag i studien   Bilaga A  
 
 
Företag   Ort  Intervjudatum 
 
Accra Teknik AB   Öjebyn   2005-05-02 
BAMEK AB   Öjebyn  2005-05-02 
Bergenudds Byggnads AB  Boden  2005-05-03 
Elbyrån Bertgren & Co AB Haparanda  2005-05-03 
Engströms Grävmaskiner AB Boden  2005-05-03 
Fermeco AB   Piteå  2005-05-02 
Friginor Kylmontage och Service AB Haparanda  2005-05-03 
J.S. Rör AB   Öjebyn  2005-05-06 
KAMI, Kalix Mekaniska Industrier AB Kalix  2005-05-02 
Luleå Markanläggning AB  Luleå  2005-05-03 
Nordtool AB   Öjebyn  2005-05-02 
Norrländska Industriaktiebolaget Piteå  2005-05-02 
Nybergs Mekaniska Verkstad AB Kiruna  2005-04-29 
Pär Lundströms Måleri och Färg AB Piteå  2005-05-03 
AB Rönnquist & Wettainens Mekaniska  
Verkstad   Kiruna   2005-05-02 
T Erixon Entreprenad AB  Boden  2005-05-03 
Verkstadsaktiebolaget Eric Erlandsson Luleå  2005-05-03 
Älvsby Traktor AB  Älvsbyn  2005-04-27 
Företag A     2005-05-03 
Företag B     2005-05-02 

 



Intervjuguide    Bilaga B 
 
Inledning med att återge syfte med intervjun  Att undersöka vilken typ av information 
kreditgivare i små företag använder sig av vid kreditförsäljning. 
 
Inledande frågor/företagsuppgifter för att säkerställa företagets reliabilitet för 
undersökningen: 
 

1. Säljer ni på kredit?                        JA                                      NEJ  
 

2. Hur stor del av er försäljning sker till privatkunder resp. företagskunder 
(uppskattning i %)? 

 
Privatkunder………………….%               Företagskunder……………….% 
 

3. Företagsnamn 
 

4. Namn och befattning på respondenten 
 

5.           Kort beskrivning av verksamheten 
 

6.           Antal anställda 
 
 
Formella informationskällor: 
 

7. Använder du dig av kreditupplysningsföretag vid kreditbedömning av nya  
kunder?            

NEJ                 
    

JA                      Vilka uppgifter tittar du på? 
 
 

8. Använder du dig av årsredovisningar (bokslut) vid kreditbedömningar av nya  
kunder?                                 

 
                                    NEJ                   Varför? 
 
                                    JA                      Tyder du den själv eller gör någon annan det?  

 
 
                 Annan           Vem? 

 
 

Om du överlämnar, kan du uttala dig om hur årsredovisningen används? 
 

 
                 Själv              Om själv: 
 
 
 
 

 



• Vilka uppgifter tittar du på i balansräkningen? 
 
• Vilka uppgifter tittar du på i resultaträkningen? 
 
• Vilka uppgifter tittar du på i förvaltningsberättelsen? 
 
• Vilka uppgifter tittar du på i noterna? 
 
• Vilka nyckeltal använder du? 
 
• Anser du att informationen i årsredovisningen är: 
 

Relevant/Aktuell?             JA  NEJ 
 
Trovärdig?                        JA  NEJ 
 
Jämförbar?                        JA  NEJ 

 
9. Saknar du någon information i årsredovisningen som skulle kunna underlätta  
kreditbedömningen? I så fall vad? 

 
Informella informationskällor: 
 

 
10. Kontaktar du/pratar du med tidigare leverantörer till den nya kunden för att få 

deras erfarenheter om kunden?   
                                                                        JA  NEJ 
 

11. Handlar du enligt tidigare erfarenheter med liknande kunder? 
 

       JA  NEJ 
 

12. Frågar ni kunden om de har haft en tidigare leverantör av samma vara, och i så 
fall varför de har bytt?   

 
          JA  NEJ 
 

13. Har information, avseende en potentiell kund, som fås genom hörsägen/rykten 
någon betydelse för kreditbedömningen? 

 
                                                                        JA  NEJ   
 

14. Har din egen intuition någon betydelse för kreditbedömningen? 
 

       JA  NEJ 

 



 
15. Andra informationskällor som kan vara av betydelse vid kreditbedömningen? 

 
  

16. Av samtliga informationskällor vi har pratat om, vilken använder du i första 
hand? 
 
Varför? 

 
17. Gör du någon kredituppföljning av gamla kunder?   
 

NEJ            Varför? 
 

JA Vilka informationskällor använder du dig av då? (ex. 
kundreskontra) 

 
18. Har du någon uppfattning hur eventuella kundförluster fördelar sig mellan nya 

respektive gamla kunder? 
 

19. Händer det att ni inte säljer alls till en kund?  
 

              NEJ  
 

              JA                  I vilka situationer? 
        

 
20. Finns det någon information som du önskar skulle finnas tillgänglig för att 

underlätta vid kreditbedömning? 
 
 
 

Godkänner du att jag nämner ditt namn och företagsnamn i min uppsats? 
 
NEJ  JA 
  
Vill du ta del av min slutrapport? 
 
NEJ  JA        

 
Mailadress:…………………………… 
 
Intervjuare: ………………………….. 
 
Datum/Tid:…………………………… 
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