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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel: Revisorns betydelse vid en kreditbedömning  
 
Seminariedatum: 19 Januari 
 
Kurs: Företagsekonomi C-uppsats 10 poäng, FEKC31 
 
Författare: Elisabeth Nyberg och Marianne Rönnqvist 
 
Handledare: Anders Isaksson 
 
Nyckelord: Revisor, revision, kreditgivning, kreditbedömning och informationsasymmetri 
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka vad revisorn har för betydelse i de små 
aktiebolagen vid bankernas kreditbedömningar. Detta åstadkoms genom att analysera 
revisorns roll samt hur bankerna använder informationen som denne bidrar med vid en 
kreditbedömning. Vår problemformulering lyder som följer: Blir det lättare  för företagen att 
erhålla krediter med eller utan en granskande revisor i företaget? 
 
Metod: Intresset för revisorns betydelse vid bankernas kreditbedömningar, har fångats genom 
de senaste diskussionerna angående det eventuella införandet av frivillig revision i de små 
aktiebolagen i Sverige. Studien genomförs med en kvalitativ metod, genom semistrukturerade 
intervjuer. Eftersom avsikten är att skapa en förståelse för vårt problem, har underökningen 
präglats främst av den hermeneutiska kunskapsynen. Intervjuerna har genomförts på åtta 
respondenter, varav fyra revisorer och fyra banktjänstemän i Umeå. 
 
Teoretisk referensram: Vi har behandlat och beskrivit de teorier som är väsentliga för vår 
studie. Relevanta teorier såsom vad redovisning är och varför revision används, vad revisorn 
har för roll i företaget, intressentmodellen sett dels från företaget och revisionens intressenter, 
asymmetrisk information samt hur en kreditbedömning går till. Vi har knytit an dessa teorier 
med den empiri vi samlat in, om vad revisorn har för betydelse i små företag vid bankernas 
kreditbedömningar. 
 
Empiri: Som framkommer av samtliga banktjänstemän är saknaden av information det 
vanligaste problemet vid en kreditgivning. Revisorn har en viss betydelse vid bankernas 
kreditbedömningar, detta bekräftas av samtliga respondenter i studien. 
 
Analys: Informationsasymmetri mellan banken och företaget minskar då revisorn är 
involverad vid kreditbedömningen. Detta gör att bankerna har lättare att fatta säkra beslut 
angående kreditgivningen. Ett eventuellt införande av frivillig revision gör det svårare för 
företagen att erhålla krediter i form av lån, detta grundar sig på bankernas ökade osäkerhet. 
 
Slutsats: Vår studie visar att bankerna sätter värde på att informationen de använder vid en 
kreditbedömning är tillförlitlig, detta erhålls då en revisor granskat företagets finansiella 
rapporter. Revisorn har en betydelse vid bankernas kreditbedömningar i och med att det är 
dessa som utför revision i företagen. Detta bidrar även till att företag har lättare att erhålla 
krediter med en granskande revisor i företaget. 
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Abstract 
 
Title: The auditors input at a creditassessment 
 
Seminar date: 19:th January 
 
Course: Major: accounting, canditate thesis, 10 Swedish credits, FEK C31 
 
Authors: Elisabeth Nyberg and Marianne Rönnqvist 
 
Advisor: Anders Isaksson 
 
Keywords: Auditor, auditing, creditgranting, creditassessment and information asymmerty 
 
Purpose: The purpose with this study is to examin the effect of auditors input in small 
business by banks creditassessment. This is received by analysing the auditors part and by 
analysing how the banks uses the information that the auditor contributes. Our question at 
issue is following: Does it get easier for the companies whit auditing to achives credit than 
companies without auditing?  
 
Methodology: Our intrest for the effects of auditors input at a banks creditassessment, has 
been captured by the latest debate concerning the removal of audit for the small business in 
Sweden. The study is performed with a qualitativ method, with semistructured interviews. 
When the purpose of this study is to create an understanding for our problem, thereby the 
study is characterized by a hermeneutisk epistemological approach. The interviews has been 
performed on eight respondents, of which four is auditors and the other four is bankers.  
 
Theoretical reference: In this study we have handled and described those theoris that has 
been relevant. These relevent theoris such as what auditing is, why auditing is used, what part 
the auditor has in a company, the model of intressents for the company and for the auditing, 
asymmetric information and how a creditassessment is performed. These theoris has been tied 
to the empirical foundation we gathered, about the effect of the auditors input by a banks 
creditassessment of small business. 
 
Empirical foundation: It emerges, from all of the bankers, that the lack of information is the 
biggest problem at a creditgranting. The auditor has a certain meaning when the bankers make 
their decisions if the companies shall be granted credit or not, this is confirmed by all of the 
respondents in our study. 
 
Analysis: The asymmetri of information between the bank and the company is reduced when 
an auditor is involved at the creditassessment. This makes it easier for the bank to make a 
securer decision concerning the creditgranting. A reality whit voluntary auditing makes it 
harder for the companies to be granted credit, this is based on bankers increased insecurity.  
 
Conclusions: Our study shows that the banks puts value that the information they uses at a 
creditassessment is reliable, this is received when an auditor has audit the companies financial 
reports. The auditor has an importance for the bankers creditgranting, because it is the 
auditors that perform the audit in the companies. This contribute to that it is easier for 
companies to be granted credit whit an auditor. 
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Begreppsförklaring 
 
Företag Vi använder begreppet liktydigt med bolag i vår studie. När vi använder  
 dessa begrepp syftar vi på de små aktiebolagen. 
 
Klient I vår studie använder vi detta begrepp synonymt med begreppet kund. 
  
Kreditgivarna  Detta begrepp benämns även som finansiärer, långivare och kreditinstitut i 
 vår uppsats. I enighet med vår precisering menar vi i vårt fall bankerna  
 eftersom det är dessa vi undersöker. 
 
Kredittagare När vi i vår studie upplyser om kredittagare syftar vi på företagarna, vi  
 nämner de även som låntagare. Begreppen används synonymt. 
 
Revision Detta begrepp används synonymt med begreppen granskad redovisning,  
 granskad årsredovisning och granskat samt reviderat bokslut. Innebörden av 
 dessa begrepp menas då en revisor, godkänd eller auktoriserad, granskat 
 företagens finansiella rapporter. 
 
Revisor  Med revisor menar vi antingen en godkänd eller auktoriserad revisor. 
 
Roll När vi talar om revisorns roll använder vi begreppet liktydigt med 
 revisorns betydelse. 
 
 
Förkortningslista  
 
ABL Aktiebolagslagen 
 
BFL Bokföringslagen 
 
EU  Europeiska unionen 
 
FAR Föreningen Auktoriserade Revisorer 
 
HHUS HandelsHögskolan i Umeå Studentförening 
 
RR  Redovisningsrådet 
 
SRF  Sveriges redovisningskonsulters förbund 
 
VD Verkställande direktör 

ÅRL Årsredovisningslagen 
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1. Introduktion 
__________________________________________________________________________  

De senaste tidens debatter angående eventuell införelse av frivillig revision i de små 
aktiebolagen har skapat ett intresse hos oss. I och med debatten har även diskuterats hurvida 

företagens intressenter kommer att påverkas, vi har i vår studie tagit vara på diskussionen 
angående revisiorns betydelse för företagen vid bankernas kreditbedömningar. Skulle de små 

aktiebolagens förutsättningar för att erhålla krediter ändras utan en granskande revisor i 
företaget? 

__________________________________________________________________________ 
 

1.1 Problembakgrund 
 
1.1.1 Revisorn i Sverige 
 
Revisorns betydelse för företag är en omdebatterad fråga, diskussioner angående ett slopande 
av revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige har väckt stor uppmärksamhet i både media 
och debatter under senare tid. Även om lagstiftarna i dagsläget valt att behålla 
revisionsplikten för små företag är denna debatt om revisionspliktens vara eller icke vara ett 
ämne som fortfarande är aktuellt.1 Mikael Carlsson, ordförande i Sveriges 
redovisningskonsulters förbund (SRF), poängterar i en artikel han skrivit i Dagens Industri, att 
det är viktigt att förstå debatten rätt, diskussionen handlar inte om avskaffande av revisorer 
eller revision, utan endast avskaffande av revisionsplikten.2 
 
Den första januari 1983 stiftades en lag i Sverige som innebär revisionsplikt för samtliga 
aktiebolag. Alla aktiebolag måste ha en godkänd eller aukoriserad revisor som granskar 
företagets räkenskaper.3 Huvudmotivet som angavs för detta var förhoppningen om att lyckas 
minska den ekonomiska brottsligheten i företagen4 och på så sätt skapa trygghet åt företaget 
och dess intressenter.5  
 
I Sverige finns det idag cirka 250 000 aktiebolag, det motsvarar 28 procent av alla 
företagsformer inom landet.6 Enligt svenskt näringsliv är gränsvärdena för de små 
aktiebolagen som eventuellt kommer att undantas revisionsplikten de företag som har;  

• En balansomslutning upp till 45 miljoner kronor 
• En nettoomsättning upp till 63 miljoner kronor 
• Mellan 10 och 49 anställda7 

 
Den första november 2006 gav regeringen tillkänna att inom en snar framtid kommer en 
undersökning, angående slopad revisionsplikt för små aktiebolag i Sverige, att utföras. 
Undersökningen motiveras av att många EU-länder redan tillämpat denna regeländring för 

                                                 
1 Halling Pernilla, Debatten går het i Norden, Balans, nummer 3, 2005, sid 17 
2 Carlsson Mikael, Argumenten för revisionsplikt väger alltför lätt, Dagens Industri 
3 Nyquist Kerstin, Slopad revisionsplikt i små aktiebolag, Skattenytt, häfte 10, 2005, sid 621 
4 Thorell Per och Norberg Claes, Går det att försvara revisionsplikten?, Balans, nummer 3, 2005, sid 19-23 
5 Burén Carl-Gustaf och Nyqvist Kerstin, Begäran om översyn av revisionsplikten, Svenskt näringsliv, 22 juni, 
2005, sid 2 
6 SCB, SCB:s företagsregister 
7 Thorell och Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt näringsliv rapport, mars 2005, sid 9  
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dessa små aktiebolag, samt argument om att det kommer att bli en förbättring för de små 
aktiebolagen.8  
 
1.1.2 Finansieringssvårigheter 
  
Ett av argumenten för att behålla lagen om revisionsplikt, är att företag som inte har en revisor 
som granskar deras finansiella rapporter kan ha svårare att erhålla krediter från externa 
finansiärer såsom banker.9 Eftersom alla företag är i behov av kapital för att kunna finansiera 
sin verksamhet till att växa och utvecklas behövs finansiering från externa parter.10 
 
I denna varaktiga debatt angående revisionsplikten och därmed revisorns roll i små aktiebolag 
är åsikterna både många och delade. Detta är något som även gäller beroende på vilken av 
företagets intressenter som beaktas.11 Revisionsplikten i företagen berör företagets 
intressenter på olika sätt, skillnaden består i hur stor nyttan är för varje intressent.12 
 
Alla företag är i behov av kapital, all slags finansiering innebär en risk, denna risknivå är 
olika hög beroende på vad pengarna ska brukas till och vilken finansiering det handlar om.13 
Internfinansiering, det vill säga pengar som företaget själv frambringar, är det som företaget i 
första hand finansieras av. Det finns möjligheter att söka finansiering hos externa finansiärer, 
exempelvis kreditgivarna, när internfinansieringen inte räcker till.14 Det finns många 
kreditgivare på den svenska kreditmarknaden, några exempel är finansieringsbolag, 
hypoteksinstitut och det som vi kommer att fokusera på i denna studie, bankerna.15 För 
åtskilliga företag är banklån den viktigaste formen av extern finansiering.16 
 
I ett pressmeddelande från FAR kan läsas att de små aktiebolagens intressenter kommer att 
påverkas på olika sätt vid frivillig revision. För vissa kommer det innebära större risker. En 
betydande intressent som får ta del av dessa större risker är företagens investerare, det vill 
säga kreditgivarna. Dan Brännström, generalsekreterare i FAR säger: ”Utan ordning och reda 
i redovisningen blir det svårare och dyrare att låna pengar och göra affärer”.17 
 
Bankerna är de främsta finansiella instituten i samhället. Deras resurser är de största källorna 
till finansiering inom ekonomin, främst som finansiering till företagen.18 Vid revision ökar 
bankernas säkerhet vid kreditgivning till företag.19 
 
Debatten om de små företagens problem med att erhålla externt kapital är ett ämne som även 
ofta kommer på tal. Problemet beror enligt många forskare på det så kallade finasiella gapet. 
Detta kan benämnas som otillräcklig kunskap och information mellan finansiären och 
företaget, ett exempel är då finansiärerna inte har tillräckligt med kunskap eller kompetens för 
                                                 
8 Små bolag kan slippa revisorsplikt, Dagens Industri, 1 november, 2006  
9 Pressmeddelande från FAR, Revisionsplikten i mindre företag, 16 mars, 2005 
10 NUTEK, Förstå olika pengar på tre minuter 
11 Smith Dag, Redovisningens språk, upplaga 3, Studentlitteratur, Narayana Press Danmark, 2006, sid 17 
12 Thorell och Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt näringsliv rapport, sid 5 
13 NUTEK, företagarguiden; Finansiering, 2006 
14 NUTEK, Förstå olika pengar på tre minuter 
15 Broomé Per, Elmér Leif och Nylén Bertil, Kreditgivning till företag, upplaga 5, Lund, Studentlitteratur, 1998, 
sid 83-86 
16 NUTEK, företagarguiden; Bankfinansiering, 2006 
17 Pressmeddelande från FAR, Revisionsplikten i mindre företag 
18 Richard Evelyn, Credit risk Management. Policy and strategies in a commercial bank in Tanzania, Umeå 
School of Business, 2006, sid 1  
19 Pressmeddelande från FAR, Revisionsplikten i mindre företag 
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att analysera de små företagen. Förklaringen till varför det finansiella gapet är ett stort 
problem kan i sin tur härledas till att det föreligger en informationsasymmetri mellan 
finansiären och företaget, det vill säga att den ena parten har tillgång till mer information än 
den andra.20 
 
På grund av det finansiella gapet samt den informationsasymmetri som föreligger mellan 
finansiären och företagen, har små företag svårare att få extern finansiering.21 Enligt 
författaren Landström upplever bankerna att kostnaden med att försöka samla information om 
de små företagen blir hög, detta gör att många banker avstår från att finansiera små företag.22  
Eftersom revisorns uppgifter bland annat består av att säkerhetsställa tillförlitligheten i 
redovisningen23, minskar informationssökandet hos finansiären. Detta bidrar till att både det 
finansiella gapet och informationsasymmetrin avtar.24 De externa finansiärena kan då förlita 
sig på att de finansiella rapporterna är tillförlitliga och chansen för företag att erhålla kredit 
ökar.25 
 
Företag behöver finansiering av olika anledningar, oftast handlar det om att företag ska kunna 
utvecklas och expandera och bli ett lönsamt företag, detta gäller främst för de små och 
nystartade företagen.26 Utan finansiering från olika intressenter minskar denna möjlighet och 
företagen kanske inte blir det lönsamma företag som de hoppats på.27 När bankerna gör 
kreditbedömningar av företag ska de kunna förlita sig på att informationen i företagets 
årsredovisningar stämmer, det vill säga att den är rättvisande. Detta blir mer aktuellt då 
redovisningen är granskad och reviderad av en revisor. Detta är en av anledningarna till att 
kreditgivarna  fäster ett  stort intresse vid att företag ska ha en revisor som granskar företagens 
redovisningar.28 
 
En utredning, utgiven av svenskt näringsliv, som genomförts av proffesorerna Per Thorell och 
Claes Norberg, visar tydligt på argument för att frivillig revision i små aktiebolag är att 
föredra. Detta för att småföretagen ska kunna överleva och fortsätta utvecklas29 då 
kostnaderna  med en granskande revisor i nuläget överstiger nyttan30. Thorells och Norbergs 
gjorda studie visar att många små företag ändå skulle anlita en revisor som granskade deras 
redovisning, detta på grund av att banker oftast ”kräver” revisionsgranskning vid eventuell 
kreditgivning.31 
 
Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, och Martin Johansson, VD i svenska 
revisorssamfundet SRS, poängterar i en artikel publicerad i Dagens Industri, vikten av 
revisorns betydelse. De hävdar att revisorn uppfyller en viktig funktion i företagen, då dennes 
granskning är en viktig del för företagens utveckling samt överlevnad. Revisorn hjälper ofta 

                                                 
20 Landström Hans, Småföretaget och kapitalet svensk forskning kring små företags finansiering, upplaga 1, SNS 
Förlag, Kristianstads Boktryckeri, Kristianstad, 2003, sid 12-14 
21 Ibid., sid 12 
22 Ibid., sid 29 
23 SRS Revisorsamfundet, Varför revision?  
24 Landström, Småföretaget och kapitalet svensk forskning kring små företags finansiering, sid 12-13  
25 FARs yrkesetiska regler, sid 2 
26 NUTEK, företagarguiden; Bankfinansiering, 2006 
27 NUTEK, företagarguiden; Finansiera starten, 2006 
28 Smith, Redovisningens språk, sid 20 
29 Thorell och Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt näringsliv rapport, sid 4-7 
30 Pressmeddelande från FAR, Revisionsplikten i mindre företag, 2005 
31 Thorell och Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt näringsliv rapport, sid 5-6 
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de små företagen genom att vägleda bolagen i de komplicerade regelsystem som finns i 
Sverige.32  
 
Utifrån de olika åsikterna om revisorns roll i företagen samt problemen för små företag att 
erhålla externt kapital, växer vårt intresse för revisorns betydelse i företagen. Några påstår att 
revisionen ska tas bort på grund av att den hämmar företagens utveckling33, medan andra 
påpekar att utan revision kommer inte de små aktiebolagen kunna överleva och utvecklas34. 
Utan en granskande revisor ökar det finansiella gapet samt informationsasymmetrin, vilket 
gör det svårare för företag att erhålla externt kapital.35 
 
Utifrån dessa resonemang framkommer frågor såsom; kommer företagen kunna erhålla 
externt kapital från banker utan revision? Påverkas kreditbedömningen av att en revisor 
granskar företagens årsredovisningar? Hur skulle bankerna bedöma företaget om det inte 
fanns en granskande revisor, det vill säga om slopad revisionsplikt blir verklighet? Kommer 
det att bli svårare för de små bolagen att finansiera sin verksamhet utan en granskande revisor 
i företaget? 
 

1.2 Problemformulering 
 
Som vi nämner i problembakgrunden är bankerna en viktig intressent för företagen, eftersom 
företagen är i stort behov av kapital från dessa. Kreditgivningen är en viktig faktor för de små 
bolagen för att de ska ha möjlighet att finansieras och på så sätt också utvecklas. Vid 
kreditbedömningen hämtar bankerna ofta betydande information från aktiebolagens 
finansiella rapporter. Därför är det intressant och relevant att undersöka vad revisorn 
egentligen har för roll i de små företagen vid bankernas kreditbedömningar. 
 
Blir det lättare för företagen att erhålla krediter med eller utan en granskande revisor i 
företaget? 
 

1.3 Syfte  
 
Vårt syfte med denna studie är att undersöka vad revisorn har för betydelse i de små 
aktiebolagen vid bankernas kreditbedömningar. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi valde att grunda undersökningen på små aktiebolag, på grund av att den ständiga debatten 
om revisiorns roll i företagen endast berör dessa företag. Detta gör att vi lättare kan göra en 
godtycklig studie, då vi först tar reda på, både från bankerna samt revisorerna, vad revisorn 
har för betydelse vid kreditbedömningar. För att sedan ställa en hypotetisk fråga till våra 
respondenter; Vid ett eventuellt slopande av revisionsplikten i de små aktiebolagen, påverkar 
detta bedömningen av företaget vid kreditgivningen? Samt hur revisorerna tror att det skulle 

                                                 
32 Brännström Dan och Johansson Martin, Svenskt Näringsliv drar undan mattan för småföretagen, Dagens 
Industri, 2005 
33 Carlsson, Argumenten för revisionsplikt väger alltför lätt, Dagens Industri 
34 Brännström och Johansson, Svenskt Näringsliv drar undan mattan för småföretagen, Dagens Industri 
35 Landström, Småföretaget och kapitalet svensk forskning kring små företags finansiering, sid 13 
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påverka bankerna vid deras kreditbedömningar av företag? Detta gör att vi lättare kan se 
skillander i svaren för att på så sätt förmå att förstå betydelsen av revisorn i de små 
aktiebolagen vid bankernas kreditbedömningar. 
 
Perspektivet vi valt på denna studie är som nämnts utifrån bankernas samt revisorernas. 
Varför vi endast har sett till en av företagets intressenter, bankerna, var för att det är den 
intressent som vi anser vara en av de mest betydande för företagen vid ett eventuellt införande 
av frivillig revision. Utan hjälp från dessa har företagen svårt att finansiera sitt företag i form 
av lånekrediter, banker är det vanligaste institutet som förser företagen med finansiering36. 
Den andra aktören vi valt att grunda studien på är revisorerna. Vi valde dessa på grund av att 
vi anser att de innehar kunskaper som väl kommer till användning för oss i denna studie, då 
vårt syfte är att ta reda på revisorns betydelse vid en kreditbedömning.  
 
Möjligheten finns även att ta sig an studien utifrån små aktiebolags perspektiv, det vill säga 
genomföra intervjuer med representanter från bolagen. Detta perspektiv hade bidragit till att 
vi hade fått en annan aspekt på vårt problem, vilket vi inte eftersträvar i denna studie. Via 
revisorernas perspektiv anser vi få en bredare uppfattning om revisorns betydelse vid en 
kreditgivning, eftersom revisorerna oftast innehar mer erfarenhet av kreditgivningar än vad 
företagen har. Revisorer bevittnar många företag vid kreditgivningar, vilket även ger dem 
mycket erfarenheter som vi anser komma väl till förfogande i vår studie. Om vi hade tagit an 
studien utifrån bankernas samt de små företagens perspektiv hade vi nog inte erhållit lika 
innehållsrik information som vi i dagsläget fått. Detta för att vi anser att företagen endast kan 
dela med sig av sina egna erfarenheter vid en kreditgivning, vilket vi inte anser tillföra studien 
lika mycket väsentlig information som revisorerna gör, utifrån vårt syfte.  
 
 
 
  

                                                 
36 NUTEK, företagarguiden; Bankfinansiering, Finansiera starten, 2006 
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2. Metod 
_______________________________________________________________  

Revisorns betydelse vid bankernas kreditbedömningar, har fångat vårt intresse genom de 
senaste diskussionerna angående det eventuella införandet av frivillig revision i de små 

aktiebolagen i Sverige. Studien kommer att utföras med en kvalitativ metod, genom 
semistrukturerade intervjuer. Eftersom vi har som avsikt att skapa en förståelse för vårt 

problem, kommer vår undersökning främst att präglas av den hermeneutiska kunskapsynen. 
Intervjuerna kommer att utföras på åtta respondenter, varav fyra revisorer och fyra 

banktjänstemän. 
__________________________________________________________________________  
 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
 
2.1.1 Ämnesval 
 
Vid ämnesvalet till vår uppsats utgick vi i första hand från den inriktning vi valt på våra 
studier, nämligen redovisning. Vårt intresse för redovisning har fångats upp desto längre vi 
kommit i våra studier. Vi har även haft gästföreläsare som informerat och berättat om 
redovisning. Genom HHUS, HandelsHögskolan i Umeå Studentförening, har träffar med 
företag och revisorer ordnats. Detta har gett oss möjligheten att komma i kontakt med 
näringslivet. Redovisning är ett ständigt aktuellt ämne, då det existerar i alla företag i Sverige 
genom en lag om obligatoriskt upprättande av årsredovisning37, samt då redovisnings-
rekommendationerna kontinuerligt förändras. Eftersom våra studier inriktar sig mot 
redovisning ser vi även möjligheten att få bredare kunskaper inom ämnet, detta blir till fördel 
eftersom vi båda siktar på en karriär inom redovisning samt revision efter avslutade studier. 
 
Vårt intresse för revisorns roll i företagen vid bankernas kreditbedömningar grundar sig i att 
vi läst många aktuella artiklar i tidningar och på Internet som tagit upp diskussioner angående 
debatten om att små aktiebolag i Sverige eventuellt ska slippa revisionsplikten. Detta 
resonemang fångade vårt intresse, då den knyter många frågor till sig, såsom; Har de små 
företagen kunskapen för att klara sig utan att en revisor som granskar dess redovisning? Hur 
påverkar detta företagets olika intressenter? Eftersom många studier redan var gjorda om 
revisionsplikten i små aktiebolag utvecklades resonemanget vidare.  
 
På grund av att företagets alla intressenter påverkas på olika sätt vid frivillig revision gjorde 
detta att vi valde att inrikta och fördjupa vår studie till att granska kreditgivaren, i vårt fall 
bankerna. Vi vill undersöka om revisorn har en viss betydelse eller roll i företagen vid 
bankernas kreditbedömningar. Om bedömningarna utförda av bankerna blir annorlunda utan 
en granskande revisor. 
 
Vi valde att utgå från bankernas samt revisorernas perspektiv för att få en förståelse av vilken 
betydelse revisorn har vid en kreditbedömning. Varför vi valde att undersöka bankerna var för 
att det är ett av de viktigaste finansiella instituten i samhället som förser företag, främst små 
företag, med krediter Utan dessa institut har företagen svårt att överleva och utvecklas.38 
Revisorn valde vi att studera på grund av att vi ville få en förståelse för vad denne anser sig ha 
för roll, dels inom företaget men även vid bankernas kreditbedömningar. Eftersom 

                                                 
37 Bokföringslagen (1999:1078), 2 kap, 1-7 §§ 
38 Landström, Småföretaget och kapitalet svensk forskning kring små företags finansiering, sid 51-52 
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respondenterna besitter med olika kunskaper inom detta ämne, kommer dess olika aspekter 
väga tungt i vår studie då vi får olika synvinklar på frågeställningarna. 
 
2.1.2 Förförståelse 
 
I vår utbildning har vi fått möjlighet att granska ett flertal årsredovisningar hos olika företag 
och förstår därmed vikten av god redovisningssed, det vill säga att företagen måste följa ett 
antal normer och regler vid upprättandet av redovisningen för att kunna lämna en rättvisande 
bild av företaget39. Företagets redovisning berör många av företagets intressenter på olika 
sätt40. Vi själva är även en av företagets intressenter, främst som kunder. Däremot har ingen 
av oss någon bredare kunskap av revisorns betydelse vid bankernas kreditbedömningar. Den 
förförståelse vi har inom detta ämne är de uppsatser vi tidigare läst angående revisorn och 
kreditgivningar, samt den kunskap vi har fått genom olika föreläsningar på Umeå universitet.  
 
Till viss del har vi båda en åsikt om att revisorn har en betydelse i de små företagen vid 
bankernas kreditbedömningar. Detta eftersom de flesta tidigare gjorda studierna visat på att 
revisorn har en betydelse samt att många teorier och artiklar pekar åt samma håll. I viss 
utsträckning kan våra åsikter komma att påverka denna studie, främst genom teorierna vi 
använder då de flesta av dessa visar på revisorns betydelse. Vi tror dock inte att detta kommer 
att påverka intervjuverna vi ska genomföra i någon större omfattning, eftersom vi båda vet hur 
viktigt det är att ställa så neutrala och inte ledande frågor som möjligt för att få en ökad 
tillförlitlighet i vår studie.41 
 
2.1.3 Forskningsansats 
 
Enligt Bryman och Bell kan en forskare utgå från två angreppssätt, induktivt eller deduktiv. 
Vid forskning med ett induktivt angreppssätt utgår man ifrån empirin för att skapa en 
förståelse för teorin. En forskning med deduktiv angreppssätt utgår från teorin för att förklara 
empirin.42 Genom att anta ett deduktivt angreppssätt i vår studie återspeglas syftet med vår 
forskning, då målet är att testa redan befintliga teorier och inte generera nya. Vi utgår i våran 
studie från teorier om bland annat revisorns roll i företaget, intressentmodellen, asymmetrisk 
information och kreditbedöming för att komma fram till empirin, insamlat genom intervjuver, 
om revisorns betydelse i små aktiebolag vid bankernas kreditbedömningar. 
 
Vid företagsekonomisk forskning används olika metoder, antingen en kvalitaitv eller en 
kvantitativ metod. Den kvantitativa datainsamlingen utgår oftast från att förklara vad som 
orsakar ett fenomen.43 Denna metod innehåller ett deduktivt synsätt på relationen mellan teori 
och empiri. Det som främst kännetecknar den kvantitativa forskningen är att fokus ligger på 
siffror vid datainsamling och analys.44 
  
Kvalitativ datainsamling har som syfte att förklara och förstå ett fenomen. De vanligaste 
metoder som används inom den kvalitativa forskningen är observationer och intervjuer. I detta 

                                                 
39 BFN, Bokföringsnämnden 
40 FAR, Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006, FAR FÖRLAG 2006, Stockholm, 2006, 
sid 10 
41 Bryman Alan och Bell Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber Ekonomi, Malmö, 2005, sid 
184-191 
42 Ibid., sid 23-25 
43 Ibid., sid 99-100 
44 Ibid., sid 40 
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tillvägagångssätt ses relationen mellan teori och empiri utifrån ett induktivt synsätt.45 Mason 
nämner att det är mer korrekt att nämna kvalitativ forskning som något som genererar data än 
att samla in data. Detta på grund av att tanken om att en forskare ska kunna vara helt neutral i 
sin insamling av information om den sociala världen, skulle ur de flesta kvalitativa 
perspektiven förkastas.46 
 
När vår studie har som avsikt att testa befintliga teorier för att skapa förståelse för revisorns 
betydelse i företagen vid en kreditbedöming, kommer den kvalitativa metoden att komplettera 
studien väl. Eftersom vårt syfte även bygger på att analysera respondenternas betraktelser och 
uppfattningar, återspeglas den kvalitativa metodens innebörd väl avsikten med vår studie. 
Genom att vi genomför intervjuer skapas en bättre dialog med respondenten och det 
personliga mötet ger en grund till att gemensam tillit uppstår 47.  
 
Kvantitativa metoder, såsom insamlande av data genom exempelvis enkäter, bör genomföras 
med karaktär av ett deduktivt angreppssätt, enligt Bryman och Bell.48 Eftersom vår studie 
präglas av ett deduktivt angreppssätt med genomförande av en kvalitativ metod i form av 
intervjuer, går vi emot vad författarna påvisar. Enkäter skulle ge oss alltför begränsade svar 
från respondenterna, då dessa kan ha mer att förtälja än det vi skulle få ut genom de 
svarsalternativ som återfinns i en enkät. Dessutom skulle enkäten behövas utformas tämligen 
lång för att erhålla de upplysningar som återspeglar vårt syfte med studien. 
 
2.1.4 Kunskapssyn och verklighetssyn 
 
Epistemologi och ontologi säger vad forskningen egentligen handlar om, vad det är som 
undersöks.49 Forskarens syn på kunskap benämns epistemologi och verklighetssyn det vill 
säga ontologi, är viktiga begrepp att känna till för studiens trovärdighet. Vid forskning är det 
av stor betydelse att forskaren är medveten om sin egen kunskapsyn då detta kan påverka 
dennes studier. Det är kunskapsynen som åskådliggör hur forskaren uppfattar verkligheten. En 
forskares studier kan kännetecknas utav en av de två kunskapsynerna; positivisim eller 
hermeneutik.50  
 
När ett fenomen ska förklaras genom att det observeras i verkligheten är kunskapsynen 
positivism. Positivismen utgår från naturvetenskapen och uppfattar människan som passiv. 
Detta betyder att forskarens roll ska  vara värderingsfri, fakta och värdering kan särskiljas. En 
forskning som skett med en positivistisk kunskapsyn ska få samma resultat om studien 
genomförs igen, men med en annan forskare. Sammanfattningsvis kan sägas att positivismens 
nyckelord är förnuft och logik samt att den positivistiska utgångspunkten består av ett 
antagande som sedan studeras i olika empiriska undersökningar.51  
 
Hermeneutiken handlar om tolkningslära och uppfattar människan som aktiv. Hermeneutiken 
vill skapa förståelse för ett fenomen. En studie som görs med denna kunskapsyn innebär att 
forskaren är aktiv och lägger in sin egen värdering i forskningen för att förstå. Denna 
kunskapsyn avser att varje del måste studeras var för sig, för att få förståelse för helheten. 
                                                 
45 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid 40 
46 Mason Jennifer, Qualitative Researching, Redwood Books Trowbridge Wiltshire, Great Britain, 1996, sid 36 
47 Eriksson Lars Torsten och Wiedersheim-Paul Finn, Att utreda, forska och rapportera, upplaga 5:1, Liber AB, 
Bäcklunds Boktryckeri AB, Malmö, 1997, sid 87 
48 Bryman och Bell, Företagsekonomiska  forskningsmetoder, sid 40 
49 Mason, Qualitative Researching, sid 7 
50 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid 26-29 
51 Ibid., sid 26-29 
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Sammanfattningsvis kan sägas att hermeneutiken har ett vetenskapligt syfte som innebär att 
verkligheten försöker studeras, tolkas samt förstås.52  
 
Eftersom vår forskning har som avsikt att försöka skapa en förståelse för revisorns betydelse i 
små aktiebolag vid bankers kreditbedömning, kommer vår forskning främst att präglas av den 
hermeneutiska kunskapsynen. Våra egna värderingar kommer även till viss del att speglas i 
undersökningen. Vi vill med denna studie försöka förstå ett fenomen, fenomenet i detta fall 
innebär vad revisorn har för betydelse vid kreditbedömningen. 
 
Verklighetssynen som benämns ontologi 53 kan i studier utmärkas två olika seenden, nämligen 
subjektiva och objektiva. Studier med ontologistisk prägel kännetecknas oftast av att 
kvalitativa forskare i regel har en mer subjektiv, eller den andra benämningen på samma 
begrepp nämligen konstruktiv, verklighetssyn. Innebörden av detta menas att den sociala 
verkligheten skapas av sociala aktörer och verkligheten ständigt konstrueras och 
rekonstrueras. Motsatsen, objektivism, förespråkas oftast av kvantitativa forskare och innebär 
att det finns en verklig och objektiv verklighet som inte påverkas av de sociala aktörerna.54 
 
Vår studie karakteriseras av den subjektiva verklighetssynen. Eftersom målet med studien är 
att försöka skapa en uppfattning om revisorns betydelse, kommer detta att påverkas av de 
sociala aktörerna, det vill säga av våra respondenter. Resultatet vi får är något som influeras 
av aktörerna, det vill säga verkligheten skapas utav dem. Respondenterna ger sina tolkningar 
av deras bedömningar och erfarenheter, alla individer har egna betraktelser på detta. Detta gör 
att verkligheten, vårt resultat, kommer att formas utifrån deras kunskaper, lärdomar och 
uppfattningar. Vi som forskare har även vissa uppfattnigar om realiteten, vilket medför att den  
information som blir oss given under studien till viss del kommer att tolkas utifrån våra 
perspektiv och referenser. 
   

2.2 Tillvägagångssätt vid insamlandet av data 
 
2.2.1 Litteraturundersökning 
 
Det finns olika typer av data som används i en studie, dessa är primärdata och sekundärdata. 
Primärdata är datamaterial som är insamlat för första gången för forskningens syfte. 
Datamaterial som kallas sekundärdata är data som är insamlat från tidigare gjorda 
undersökningar som finns samlat i olika publikationer och register.55 I vår forskning kommer 
primärdatan bestå av den information som vi insamlar i form av de åtta intervjuer vi utför med 
banktjänstemän och revisorer. Sekundärdatan i vår studie består av tidigare gjorda 
undersökningar inom ämnet såsom bland annat vetenskapliga artiklar. Övrig litteratur har 
bestått av diverse metod- och teoriböcker. 
 
När vi sökt fakta och litteratur till vår forskning har vi till stor del använt sökverktygen 
Google, Business Source Premier, Emerald samt universitetsbiblioteket. Vi har även använt 
olika lagar och regler såsom aktiebolagslagen, revisorlagen och FARs yrkesetiska regler. 
Detta för att erhålla viktig och högst aktuell information, främst om revisorn och dess 

                                                 
52 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid 29 
53 Ibid., sid 26-29 
54 Ibid., sid 40 
55 Dahmström Karin, Från datainsamling till rapport –att göra en statistisk undersökning, upplaga 3, 
Studentlitteratur, Lund, 2000, sid 59 
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förpliktelser. De mest förekommande sökord vi har befattat oss med är bland annat 
revisionsplikt, revision, revisorn, kreditbedömning, information asymmetry, auditor, credit 
och credit assessment. 
 
Vi använde sökmotorn Google.se för att vidare hitta aktuell information om ämnet. Vi erhöll 
detta i form av artiklar från bland annat Dagens industri, Debatt och FAR. Busniess Source 
Premier samt Emerald användes för att finna vetenskapliga artiklar där vi i stor omfattning 
funnit betydande information som vi sedan använt i vår uppsats. På universitetsbibliotektet 
har vi främst använt databasen ALBUM för att hitta övrig litteratur såsom olika teoriböcker 
som behandlar ämnet.  
 
Olika källor i de skilda kapitlen har varit till en stor betydande del för oss. I metodkapitlet har 
Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, varit den mest inspirerade källan. 
Detta på grund av att vi anser att denna publikation tar upp de mest grundläggande 
metodinriktningar en forskare behöver känna till vid sin forskning, vare sig det är kvantitativ 
eller kvalitativ forskning.  
 
Teoridelen har bestått av några olika källor som vi anser varit betydande för vår studie, bland 
annat vetenskapliga artiklar och annan litteratur. Information angående revision samt 
revisorns uppgifter och förpliktelser kommer främst från FARs hemsida, www.farsrs.se. Detta 
är en väldigt bra sida då mycket aktuell och innehållsrik fakta som berör vår studie påträffats 
där. Kreditgivning till företag författad av Broomé, Elmér och Nylén är en bok som vi till stor 
del använt oss av i kreditgivningsdelen. Denna redogör för kreditgivningen mellan 
kredittagare och kreditgivare samt hur samspelet mellan dessa förehåller sig. Miller Jefferey R 
och Smith L Murphy:s artikel, The Effects of the Level of Assurance, Accounting Firm, 
Capital Structure, and Bank Size on Bank Lending Decisions, är en utförd studie, med 
nästintill identiskt undersökningsmotiv som vårt. Denna rapport har gett oss betydande och 
omfattande information till att förstå vad och vilka faktorer som inverkar vid bankernas 
kreditbedömningar samt vad revisorn har för inflytande vid denna bedömning. 
 
När intressentmodellen gentemot företaget presenteras kommer vi att fokusera på 
kreditgivarna, vi kommer inte ta upp någon teori om de övriga intressenterna eftersom vårt 
syfte inriktar sig mot att studera kreditgivarna, det vill säga bankerna. Det finns även olika 
tolkningar av denna modell, men vårt huvudsyfte är inte att redogöra hur företagen tyder 
dessa modeller, utan bara visa vilka de olika intressenterna är. Därav går vi inte in på de olika 
tolkningarna, vi accepterar helt enkelt den oftast förekommande modellen. 
 
2.2.2 Undersökningsdesign 
 
Vår studie kommer genomföras med hjälp av semistrukturerade intervjuer. En 
semistrukturerad intervju innebär att det finns en utarbetad intervjuguide som bör följas, men 
utrymme finns för respondenten att formulera svaren på sitt eget sätt. Det ges även 
möjligheter för intervjuaren att ställa följdfrågor på det svar respondenten lämnat.56 
Ordningsföljden på frågorna i intervjuguiden behöver inte nödvändigtvis exakt följas, utan 
möjlighet att frångå ordningen finns, så länge syftet med intervjun bibehålls.57 Eftersom vår 
studie är, som tidigare nämnts, av kvalitativ struktur anser vi att en semistrukturerad intervju 
kompletterar vår studie bäst för att uppnå vårt syfte. 
 
                                                 
56 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid 363 
57 Jacobsen Jan Krag, Intervju- Konsten att lyssna och fråga, Studentlitteratur, Lund, 1993, sid 19-20 
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Bryman och Bell betonar att ett deduktivt angreppssätt ska göras utifrån kvantitativa metoder, 
vilket vanligtvis innebär enkätundersökningar.58 Vår studie präglas, som tidigare nämnts, av 
ett deduktivt angreppssätt medan vi utför en kvalitativ undersökning i form av 
semistrukturerade intervjuer. Vi anser att en enkät skulle ge alltför begränsande svar från 
respondenten, respondenten kan ha mer att berätta än den information som vi skulle få ut 
genom de svarsalternativ som återfinns i en enkät. En annan orsak till varför vi valt intervjuer 
framför enkäter är för att det skulle vara svårt att få ihop tillräckligt med information, för att 
avspegla vårt syfte med studien genom enkäter. Genom att genomföra en intervju anser vi få 
en betydligt bättre bild av bankernas och revisorns uppfattningar, åsikter och kunskaper 
angående vårt ämnesval. 
 
Våra intervjuguider består av två olika scheman, dels en för revisorerna samt en för 
banktjänstemännen. Intervjuguiderna finns att hitta i bilaga 1. När vi utformade vårt 
intervjuschema använde vi oss utav några generella regler. En anvisning vi tog i beaktande 
var att ställa ”rätt” slags frågor i början av intervjun, det vill säga vi började med 
lättbesvarande frågor för att få respondenten att känna sig avslappnad. Ytterligare aspekter 
som vi uppmärksammade vid utformandet av guiden, var att formulera lättförstådda frågor 
samt att inte ställa alltför ledande frågor, då risken finns att respondenten lämnar ett 
önskesvar.59  
 
De fyra respondenterna från bankerna fick besvara följande typer av frågor: 

� Inledning: Här ställdes inledande frågor om respondenten, såsom presentation av sig 
själv, hur länge de arbetat inom yrket samt deras arbetsuppgifter. 

� Utbildning: Här fick respondenten berätta om de har någon utbildning inom 
kreditgivning och i så fall vad denna utbildning fokuserades på. 

� Kreditgivning: Respondenterna fick de svara på generella frågor om kredit-
bedömningar som exempelvis vad de baserar sin kreditbedömning på. 

� Revisorns roll: Här förekom frågor som behandlade revisorns roll, till exempelvis om 
de anser att revisorn har någon betydelse vid kreditbedömningen, och i så fall på vilket 
sätt.  

 
De fyra respondenterna från revisionsbyråerna fick besvara följande typ av frågor: 

� Inledning: Respondenten fick presentera sig själv, berätta hur länge de arbetat som 
revisor samt vilka arbetsuppgifter de har. 

� Revisorns roll vid kreditgivning: Här förekom frågor som behandlade vad de anser 
eller tror att revisorn har för betydelse och/eller påverkan vid bankernas 
kreditbedömningar. Frågor såsom hur de tror att de reviderade boksluten hanteras och 
värderas förekom även. 

 
Frågorna i schemat har vi själva formulerat men vi har även tagit hjälp genom att titta på 
tidigare uppsatser inom ämnet för att få lite inspiration. Som sista fråga i intervjun bad vi 
respondenten berätta om de hade något övrigt att tillägga, som de ansåg att vi missat. Detta 
gav oss möjligheten att få tillgång till väsentlig och viktig information som vi eventuellt 
förbisett. Intervjuguiden skickades ut i förväg till respondenterna, för att de skulle ha 
möjlighet att ta del av frågorna innan själva intervjun ägde rum samt för att de skulle ha tid 
för att förbereda sig, vilket förhoppningsvis genererar mer genomtänkta och mer innehållsrika 
svar. 
 
                                                 
58 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid 40 
59 Ibid., sid 369-372 
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Våra intervjuer genomfördes personligen med banker samt revisorer i Umeå kommun. 
Intervjuerna utfördes inom en tidsperiod på cirka två veckor, mer specifikt från den 20 
november till den 6 december 2006. Vi intervjuade fyra revisorer samt fyra banktjänstemän. 
Vi har valt båda dessa aktörer som respondenter till vår studie på grund av att vi då får 
möjligheten till båda parternas olika infallsvinklar och betraktelser samt för att se om det 
råder någon gemensam tolkning hos dem. Eftersom de båda aktörerna besitter med olika 
information angående ämnet hoppas vi genom respondenternas olika synvinklar kunna uppnå 
vårt syfte. Vi utförde besöksintervjuer på respondenternas arbetsplatser. Detta för att 
förhoppningsvis kunna bidra till att respondenterna känner sig tryggare och mer avslappnad 
under intervjun, vilket vi hoppas ska bidra till att vi får ut optimal information vid 
intervjuerna60. 
 
Vi valde att utföra personliga intervjuer på grund av att de respondenter vi behövde till vår 
studie fanns i Umeå kommun, samt att det är pålitligare, det erhålls mer detaljerade och 
grundliga svar, att utföra personliga intervjuer än exempelvis telefonintervjuer.61 Fördelen 
med personliga intervjuer är att respondenten kan betraktas och iakttas under intervjun, för att 
skönja om denne reagerar på ett visst sätt i någon fråga. Detta möjliggör även för oss 
intervjuare att tydliggöra vissa frågor som respondenten har svårt att uppfatta.62  
 
Efter respondenternas tillåtelse, alla utom en, användes en diktafon vid intervjuerna, detta för 
att respondentens egna uttryckssätt och formuleringar enklare ska kunna fångas in i dess 
svar.63 Möjligheten fanns för oss båda att komma med följdfrågor vid behov. Under den 
intervjun som inte fick bandas förde vi noggranna anteckningar för att fånga upp 
respondentens formuleringar och uttryck. Vi försäkrade även alla respondenter om att deras 
svar kommer att behandlas konfidentiellt och anonymt. 
 
2.2.3 Val av respondenter 
 
Vårt val av revisorer består av några personer från de största byråerna, KPMG, Ernst & 
Young, Deloitte samt Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Vi tog även kontakt med några av 
de mindre byråerna men de hade inte möjlighet att ställa upp i vår studie på grund av tidsbrist. 
De flesta av dessa hänvisade oss att kontakta de större byråerna. Ett annat motiv till varför vi 
valde de större byråerna är för att de flesta av dem redan har etablerade studentkontakter, 
vilket gör det lättare för oss som studenter att få access till dem. När vi kontaktat de fyra 
större byråerna hade vårt urval av revisorer uppfyllts. Ett kriterium hos de revisorer vi 
önskade få intervjua var att de skulle vara godkända eller auktoriserade, detta på grund av att 
det endast är dessa som får granska och godkänna företagets årsredovisningar 64.  
 
Vid vårt urval av bankerna hade vi bara fyra att välja på i Umeå, enligt sökmotorn hitta.se och 
eniro.se, som har kontakt mot företag. Detta gjorde vårt urval definitivt. Kriteriet vi hade hos 
respondenterna från bankerna var att de skulle jobba med kreditbedömning av företag. Utifrån 
detta blev vi kopplade, i respektive banks telefonväxel, till behörig person som därpå gärna 
ställde upp som respondent i vår studie. Bankerna vi sammarbetade med var Swedbank, SEB, 
Handelsbanken samt Nordea. 
 

                                                 
60 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid 50 
61 Dahmström, Från datainsamling till rapport, sid 71 
62 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid 140 
63 Ibid., sid 370 
64 Nyquist, Slopad revisionsplikt i små aktiebolag, sid 621 
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Detta urval av respondenter är ett så kallat icke sannolikhetsurvalet, det vill säga valet av 
respondenter är inte helt slumpmässigt genererat. Eftersom vi valt respondenter, utifrån våra 
kriterium, som råkats finna åtkomliga för oss som forskare vid stunden, benämns detta för ett 
bekvämlighetsurval.65  
 
Vår studie består, som tidigare nämnts, av åtta respondenter varav fyra banktjänstemän samt 
fyra revisorer, med många års erfarenhet inom sina respektive yrken. Vardera respondent 
representerar ett skilt företag. Något att ha i åtanke är att det respondenterna uttalar sig om i 
intervjuerna, kan inte generaliseras till hela företaget, utan endast till individerna själv, 
eftersom de yttrar sig om information baserat på deras egna yrkeserfarenheter. Nedan visas en 
sammanställning av studiens respondenter. 

 
Banktjänsteman A Revisor E 
Banktjänsteman B Revisor F 
Banktjänsteman C Revisor G 
Banktjänsteman D Revisor H 

 
2.2.4 Datainsamling 
 
Vår datainsamling började med de semistrukturerade intervjuer vi valde att genomföra via 
bandinspelningar. Informationen från intervjuerna skrevs ned, det vill säga transkriberades. 
Transkiberingen från alla intervjuer med de olika respondenterna sammanställdes senare till 
en empiri för att därefter kunna jämföras och för att hitta eventuella samband mellan dessa. 
Materialet analyserades även för att vi skulle kunna dra slutsatser av detta samt påvisa om vårt 
syfte med studien lyckats. Eftersom vi lovat respondenterna anonymitet i denna studie 
använder vi pseudonymer istället för att skriva ut deras namn i uppsatsen. För respondenterna 
från bankerna benämns dessa banktjänsteman A till banktjänsteman D, samt för 
respondenterna från revisionsbyråerna revisor E till revisor H.  
 
2.2.5 Metodproblem 
 
Det kanske vanligaste problemet vid kvalitativa studier, framförallt vid intervjuer, är den så 
kallade intervjueffekten. Detta innebär att respondenten, under intervjun, kan komma att 
påverkas av intervjuarens egenskaper. Det har dock påvisats sig vara svårt att komma fram till 
några allmänna påståenden om hurvida denna effekt har en stark påverkan på resultaten, men 
som benämns kan i alla fall effekter urskiljas.66 Vi har inte funderat speciellt mycket på detta 
problem, då vi anser att vi inte kan ändra på våra personliga karaktärer, det vill säga våra sätt 
att vara. Däremot har vi försökt skapa ett mjukt och vänligt bemötande från vår sida under 
intervjuerna, för att få respondenten att känna sig lugn och avslappnad. Vi tror inte att det 
föreligger alltför stora intervjueffekter i vår studie, eftersom vi under intervjuerna försökt vara 
så objektiva och opartiska som möjligt samt att inte ställa ledande frågor. Detta för att 
undvika att leda in respondenterna åt något håll så denne lämnar ett önskesvar.  
 
Ett annat vanligt problem vid exempelvis personliga intervjuer, är att vissa respondenter inte 
känner att de kan vara anonyma. Detta kan då i sin tur bidra med att de inte svarar riktigt och 
ärligt på vissa frågor.67 Vi har dock försökt minska detta problem genom att ställa så neutrala 
                                                 
65 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid 124-125 
66 Ibid., sid 157 
67 Jacobsen Dag Ingvar, Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, Studentlitteratur, Lund, 2002, sid 360 
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frågor som möjligt samt tryggat respondenterna med att deras svar kommer att behandlas 
anonymt. 
 
Vi valde att utföra intervjuerna med diktafon, ett problem som uppkom på en av dessa 
intervjuer var att bandinspelningen slutade fungerna emellanåt. När vi sedan transkiberade det 
som yttrats fattades det vissa ord och kortare meningar. Trots allt hade vi inte alltför stora 
problem med att få ett sammanhang i det som sagts. Sammanställningen av transkiberingen 
skickades även till respondenten för att ge denne möjligheten att godkänna materialet, samt 
som ett säkerhetsställande för oss att vi tolkat det rätt.  
 
Ett annat problem var att en person inte ville bli bandad, detta gjorde att vi förde noggranna 
anteckningar under intervjun. Risken finns ändock att vi kan ha missat vissa fraser och uttryck 
som respondenten sagt. Detta bidrog till att vi inte kunde observera och tolka personen lika 
väl, som i de övriga intervjuerna. En annan bidragande effekt av detta blev att vi inte kunde 
spola tillbaka bandet, då vi hade funderingar över något. Dock var denna respondent väldigt 
samarbetsvillig, vänlig och lovade oss att vi kunde höra av oss om det uppkom frågor samt 
om vi missat något. Transkiberingen skickades till respondenten även efter denna intervju, för 
ett godkännande.  
 

2.3 Studiens trovärdighet 
 
2.3.1 Validitet 
 
När man i forskningssamanhang talar om validitet syftar man på giltigheten i studien.68 Detta 
kan klarläggas med om resultaten i undersökningen återspeglar syftet.69 Validiteten används 
som ett mätinstrument främst i kvantitativ metod70 för att visa om den föreställning man har 
som mål att mäta, verkligen mäts med de indikatorer som formulerats för studien71. Dock 
nämner Mason att validiteten kan mätas i kvalitativa studier så länge forskaren visar att syftet 
och målet med studien går att uppnås och observeras. Forskaren bör därför noggrant tänka på 
vilken metod som används samt vilka data källor som används för att stärka validiteten.72  
 
Vi har försökt skapa validitet i vår undersökning genom att bland annat noggrant granska de 
källor vi använt oss utav i denna studie, tidsmässigt aktuella källor har varit prioriterande. 
Genom att en trygg miljö skapas för respondenterna, då vi utförde intervjuerna på deras 
arbetsplatser, samt att dessa även blev försäkrade om anonymitet i studien, hoppas vi kunna 
bidra till att respondenterna känner sig mer avslappnade och mer öppna och uppriktiga i deras 
svar. Detta gör att validiteten i studien stiger. En ytterligare aspekt vi tog hänsyn till, avsett för 
att öka validiteten, var att anta undersökningen ur två olika perspektiv, dels från bankers och 
dels från revisorers. Aktörernas olika synvinklar kan då urskiljas, vilket är viktigt för vårt 
resultat.  
 
 
 

                                                 
68 Denscombe Martyn, The good research guide, upplaga 2, Bell & Bain Ltd Glasgow, 2003, sid 301 
69 Mason, Qualitative Researching, sid 24 
70 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid 304 
71 Ibid., sid 95 
72 Mason, Qualitative Researching, sid 24 
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2.3.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet står för tillförlitlighet. I undersökningar innebär reliabiliteten att resultaten är 
konsistenta.73 Det vill säga om en undersökning har hög reliabilitet skulle undersökningen 
resultera i samma slutsatser om den genomfördes ytterligare en gång med samma 
uppförande.74 Reliabilitet syftar även till att förklara hur tillförlitlig den insamlade datan är, 
samt hur maximal tillförlitlighet i studien kan uppnås.75  
 
Eftersom vår undersökning syftar till att skapa en förståelse, genom en kvalitativ metod, 
kommer reliabiliteten att bli något lägre än vid utförandet av exempelvis en 
enkätundersökning. Om vår undersökning genomfördes ytterligare en gång, på samma 
tillvägagångssätt, skulle det förmodligen innebära att olika resultat erhölls. Detta beror på att 
intervjun styrs mycket av intervjuarens egna initiativförmåga och framåtanda samt att 
respondenterna svarar utifrån deras yrkesutövningar och deras egna personliga åsikter.  
 
För att öka tillförlitligheten i vår studie, då kanske risken finns att vissa respondenter inte har 
intresse eller kunskap för att besvara syftet med vår studie, satte vi upp några kriterium som 
respondenterna var tvungen att besitta. Detta för att i möjliga mån undvika att oriktiga eller 
bristfälliga redogörelser gavs, vilket gjorde att vi någotsånär kunde försäkra oss om att 
aktörerna besatt den kunskap vår undersökning syftar på att mäta. Vi har även försökt öka 
tillförlitligheten genom att skicka en intervjusammanställning till respondenterna efter 
respektive intervju, så att de får godkänna att vi uppfattat dem rätt. Via personliga intervjuer, 
ansikte mot ansikte, kan svårförstådda frågor omformuleras eller förklaras vilket gör att 
missförstånd minskar76. Eftersom intervjuerna utfördes med hjälp av diktafon hoppas vi förmå 
att öka tillförlitligheten i studien ytterligare. Detta innebar att risken för feltolkningar 
minskade77 då vi hade möjlighet att lyssna på bandet efter intervjun, vid eventuella 
svårtolkade svar från respondenten.  
 
Även om vår reliabilitet inte anses vara särskilt hög, finner vi däremot studien replikierbar, 
det vill säga att en forskare kan försöka upprepa studien78. Detta på grund av att vi på ett 
utförligt sätt beskrivit tillvägagångssättet vid intervjuerna samt att allt väsentligt material 
såsom intervjuscheman för både revisorer och banker, finns att tillgå i studien. Däremot säger 
vi inte att samma resultat skulle erhållas vid en replikation, utifrån detta kan även påstås att 
resultatet inte anses vara särskilt generaliserbart för en hel population. 
 
2.3.3 Generaliserbarhet 
 
Vid forskning vill man kunna uppge i vilken utsträckning resultaten kan tillämpas och 
generaliseras på andra grupper och situationer än på dem studien har genomförts.79 När en 
grupp individer, en population, har besvarat exempelvis en enkät, vill forskaren kunna påstå 
att de resultat som framkommer gäller även för andra individer som inte besvarat enkäten.80 
Försiktighet är ett måste då resultat ska generaliseras, detta på grund av att generalisering 

                                                 
73 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid 48 
74 Denscombe, The Good Research Guide, sid 300 
75 Mason, Qualitative Researching, sid 24 
76 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid 140 
77 Ibid., sid 370 
78 Ibid., sid 48 
79 Mason, Qualitative Researching, sid 24 
80 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid 100 
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endast kan sägas tillämpas på den plats undersökningen blivit utförd på.81 Vid kvalitativa 
undersökningar är det nästintill en omöjlighet att generalisera resultatet till övriga situationer 
och individer då respondenterna i undersökningen inte anses vara representativa för en hel 
population.82  
 
Eftersom vår undersökning bara består av åtta respondenter, varav fyra från banker och fyra 
från revisionsbyråer här i Umeå, kommer resultatet inte att vara generaliserbart för hela 
Sverige. Det beror på att det föreligger olika förutsättningar i alla städer då de är av olika 
storlekar och stadens geografiska läge samt miljö påverkar även resultatet. Däremot kan 
urskiljas ett starkt samband i de olika aktörernas uppfattningar, vårt resultat kan möjligtvis 
generaliseras för Umeå kommun, men inte med så stor säkerhet eftersom vi endast har åtta 
intervjuer att bestyrka vårt resultat med. Vi anser att generaliseringen starkare kan hänvisas 
till bankerna eftersom det bara finns fyra att tillgå i Umeå som är verksam inom kreditgivning 
gentemot företag. 
 

2.4 Metod- och källkritik 
 
2.4.1 Kritik till vårt val av respondenter 
 
I vår studie har vi med revisorerna, endast gjort intervjuer med de fyra större 
revisionsbyråerna i Umeå. Detta beror på, som tidigare nämnts, att då vi kontaktat några av de 
mindre byråerna har de på grund av tidsbrist inte kunnat ställa upp i vår studie, och i stället 
hänvisat oss vidare till de större. Det hade dock varit intressant, och för studien berikande, att 
även ha någon respondent från en mindre byrå. Dessa individer kan ha ett annorlunda synsätt 
på bankernas kreditbedömningar just för att de tjänstgör på en liten firma. Som framgått i vår 
studie, har oftast de stora firmorna ett gott rykte som kanske inte alla mindre byråer har. De 
små byråerna kan kanske uppleva att de blir ifrågasatt om tillförlitligheten i informationen de 
lämnar, eftersom det kanske inte förekommer årliga granskningar i dessa byråer samt att 
resurser för detta kanske inte alltid finns. Det har framkommit i vår studie att de större 
byråerna som vi samarbetat med har årliga granskningar. Detta medför möjligen att 
kreditgivarna har mer tillförlitlighet till dessa revisorer. Eftersom vi bara valt att utföra 
studien på de större byråerna, gör detta att vårt resultat eventuellt inte går att generalisera till 
de mindre byråerna, då dessa oftast inte har samma förutsättningar på deras utförda arbete vid 
bankernas kreditbedömningar. 
 
De intervjuer vi valt att utföra är endast med företag i Umeå kommun. Vi har gjort ett så kallat 
bekvämlighetsurval, det vill säga vi har valt de individer som vi lättast fått tag i, då vi bara 
valt företag i Umeå 83. För att få bättre generalisering på vårt resultat hade vi kunnat kontakta 
närliggande områden såsom exempelvis Skellefteå, Örnsköldsvik och Piteå. Vårt 
bekvämlighetsurval grundar sig dels på tidsbrist men även ur ekonomisk synpunkt då det är 
kostsamt att resa runt för att genomföra intervjuer. 
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2.4.2 Kritik mot tillvägagångssätt 
 
För att säkerhetsställa att våra intervjufrågor besvarar syftet med studien torde en pilotstudie 
ha genomförts innan de verkliga intervjuerna ägde rum. Vi borde följaktligen ha testat 
frågorna innan på någon respondent, både för revisorerna och bankerna. Bryman och Bell 
hävdar att detta bör göras för att försäkra sig om att frågorna fungerar för studien samt om de 
inte gör det, hinna åtgärda dessa. Författarna påstår även att en pilotstudie inte ska 
genomföras på samma respondent som den verkliga intervjun sedan ska genomföras på. 
Därför bör individen till pilotstudien noga väljas ut för att undvika att ”betydande” personer 
gås förlorad till den riktiga intervjun.84 Eftersom vi i vårt urval av bankerna inte hade många 
att välja på, med tanke på de kriterium vi satt upp, fanns inte möjligheten att utföra en 
pilotstudie. En pilotstudie på någon revisor hade vi möjligtvis kunnat göras, men vi ansåg att 
vi fortlöpande hade möjlighet att åtgärda någon fråga om denna medförde problem.  
 
Ett begrepp i en av frågorna i intervjuguiderna har vi funnit vara svårtolkad av vissa 
respondenter. Denna fråga finns att hitta i bilaga 1, intervjuguide revisorer, fråga åtta: Anser 
Ni att revisorn har en roll vid bankernas kreditbedömningar? På denna fråga har två av 
revisorerna inte uppfattat vad vi menar med begreppet roll. Eftersom vi ansåg att begreppet 
inte går att ställa på ett mer klart och lättförståerligt sätt valde vi att inte ändra detta. 
Ytterligare en anledning till varför vi valde att behålla den ursprungliga frågan var för att 
eftersom vi genomförde personliga intervjuer, hade vi möjligheten att förklara vad vi menar 
med benämningen roll. Nu i efterhand kan sammanfattningsvis sägas att de frågor vi ställt i 
intervjuguiden har gett svar som besvarar vårt syfte med studien. Vi har inte behövt åtgärda 
någon av frågorna.  
 
2.4.3 Källkritik mot sekundärkällor samt övrig litteratur 
 
Vid användning av sekundärkällor såsom vetenskapliga artiklar har vi försökt hitta källor som 
är tidsmässigt aktuella för att inte gå viktig och tidsenlig information till spillo, samt för att 
göra vår studie så up-to-date som möjligt. Vi har däremot, vid användning av teorier såsom 
asymmetrisk information, inte tagit så stor hänsyn till om källan varit något äldre. Där har vi i 
några delar använt oss av lite äldre källor eftersom teorierna är antagna sedan långt tillbaka i 
tiden och de framhäver samma information som de ny genererade källorna om ämnet. 
Däremot har vi när vi använt övriga resterande teorier, varit förhållandevis noggranna med att 
källan ska vara skapligt tidsaktuell, eftersom vår studie behandlar ett ytterst aktuellt ämne.  
 
2.4.4 Kritik mot oss själva 
 
Som tidigare nämnts i förförståelsen hade vi båda en viss uppfattning om att revisorn har en 
betydelse i de små företagen vid bankernas kreditbedömningar. Denna uppfattning grundar 
sig i att de flesta tidigare gjorda studier som vi studerat visat på detta, samt att många teorier 
och artiklar pekar åt samma håll. Vår uppfattning har till viss del kommit att påverka vår 
studie, framförallt i teoridelen då de flesta av våra teorier visar på revisorns betydelse. En 
väsentlig bok, som vi delvis använt oss utav i denna studie, är Filip Cassels bok, Den 
reviderade revisorrollen. Publikationen behandlar hur dåligt revisionen i dagsläget fungerar. 
Vi hade möjligtvis kunnat ta upp fler teorier som visar på att revisorn inte har någon betydelse 
för de små aktiebolagen vid en kreditbedömning, för att uppnå en bättre jämnvikt i våra 
teorier. Detta är en svaghet i vår studie som vi anser oss ha utelämnat på grund av att vår 
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uppfattning styrt oss. Vi anser dock att detta inte kommer att påverka vår forskning avsevärt 
mycket, då uppsatsen även bygger på den informationen vi samlar in genom våra intervjuer 
där även revisorns betydelse framkommer.  
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3. Teoretisk referensram, lagar och praxis 
__________________________________________________________________________  

De teorier som är releventa för vår studie och som vi valt att ta upp, är teorier såsom vad 
redovisning är och varför revision används, vad revisorn har för roll i företaget, 

intressentmodellen sett dels utifrån företagets och dels utifrån revisionens intressenter, hur en 
kreditbedömning går till samt asymmetrisk information. Dessa teorier hoppas vi kunna knyta 
an till den empiri vi samlat in om vad revisorn har för betydelse i små företag vid bankernas 

kreditbedömningar. 
__________________________________________________________________________  
 

3.1 Varför revision? 
 
Enligt redovisningsplanens handbok är definitionen av redovisning:  
”Registrering och rapportering av värdet av företagets resurser och deras finansiering samt 
de händelser som förändrar dessa bl a så att utbytet av erhållna prestationer i relation till 
insatta resurser framkommer.” 85 
 
Det finns vissa direktiv som alla företag bör följa vid upprättande av deras årsredovisning. 
Dessa direktiv återfinns i årsredovisningslagen och i den svenska bokföringslagen.86 
Föreningen Auktoriserade Revisorer och redovisningsrådet, har tagit fram rekommendationer 
och praxis för hur dessa normer och regler ska tydas och följas.87 Informationen i 
redovisningen finns för att skapa ett underlättande vid beslutsfattandet för användarna. 
Upplysningen ska även informera företagets intressenter om dess finansiella läge samt 
utsikterna för framtiden.88 
 
Årsredovisningen bidrar till att företagets intressenter kan göra skäliga förutsägelser om 
företaget, för att på så sätt även kunna fatta säkrare beslut. Med andra ord kan sägas att 
årsredovisningens viktigaste funktion är att ge intressenterna pålitlig information om 
bolaget.89 Vid vissa tillfällen, som exempelvis vid nya lånupptaganden, kan det verka 
lockande för företag att göra de ekonomiska rapporterna mer tilltalande, till exempel genom 
att ”förfina” företagets resultat. Detta kan dock bidra till att vissa intressenter fattar felaktiga 
beslut och drabbas av förluster. En bank kan exempelvis drabbas av kreditförluster. Det är 
därför viktigt för företagen att presentera en så korrekt blid av företagets ekonomiska situation 
som möjligt.90 
 
Revisionens huvudsyfte är att visa och granska de affärshändelser som ägt rum i företaget, för 
att ge en rättvisande bild av företaget. Revision syftar även till att undersöka hur företagets 
styrelse och verkställande direktör har skött företaget under året.91 
 
Det finns flera anledningar till att företag revideras. Den främsta anledningen är att det är 
lagstiftat i Sverige92. Revision genererar även trovärdighet och trygghet både internt inom 
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företaget och mot företagets externa användare såsom kunder, leverantörer, samarbetspartners 
och övriga intressenter. Revisionen syftar bland annat till att öka trovärdigheten i företagets 
redovisningar, visa att företaget följer allmänna regler och normer som gäller, skapa trygghet 
för leverantörer och kreditgivare samt att minska riskerna för fel och brister i 
årsredovisningen. Med en granskande revisor ökar denna trovärdighet för företaget.93  
 
Ordet förtroende är starkt förknippat med revision, även det som revisionen bygger på. 
Sålunda är grundkraven för att omvärlden, inklusive företagets intressenter, ska ha förtroende 
för revisorn; kompetens, oberoende och tystnadsplikt. FAR uttrycker på ett innehållsrikt sätt 
betydelsen av revision, nämligen: ”Enkelt uttryckt är god revisionssed detsamma som god sed 
bland erfarna revisorer med stor integritet och professionellt omdöme.”94 
 

3.2 Revisorns roll i företaget 
 
Den revisor som ska granska företagets räkenskaper utses av bolagets ägare. Kontrollen ska 
inkludera företagets redovisning och styrelsens samt VD:s förvaltning. Under denna tid ska 
revisorn kontinuerligt informera företagsledningen om avvikelser i de normer som gäller för 
upprättandet av redovisningen. Revisionsberättelsen, som även blir tillänglig för företagets 
intressenter genom årsredovisningen, avslutar hela revisionen. Denna berättelse ska återge 
revisorns bedömning angående om årsredovisningen upprättas enligt de gällande reglerna.95 
 
För att trovärdighet ska uppnås i företagens redovisningar och i dess finansiella information 
krävs det att revisorn är kompetent och oberoende.96 En revisor skapar trovärdighet för 
företaget genom att upprätta revisionsberättelsen, granska årsredovisningen och förvaltningen, 
bekräfta företagets ekonomiska ställning samt resultat. Även genom att se till att företagets 
styrelse och ledning följer de lagstadgade regler och normer som gäller samt att ge direktiv 
och förslag till förbättringar och därtill även motarbeta ekonomisk brottslighet.97 
 
I aktiebolagslagens nionde kapitel, tredje paragrafen, anges en revisors uppgifter som följer: 
”Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande 
som god revisionssed kräver.”98 En revisor bör även följa bolagsstämmans direktiv så länge 
dessa inte strider mot lagen, mot bolagsordningen eller mot god revisionssed.99 
 
I revisorlagen anges revisorns skyldigheter. Denna säger att revisorn ska upprätthålla god 
revisorssed, ska vara oberoende, det vill säga opartisk och självständig och att revisorn har 
tystnadsplikt. Tystnadsplikten innebär att revisorn inte till fördel, till nytta eller till skada för 
denne själv eller någon annan berörd får yttra sig om uppgifter som denne använder inom sin 
yrkesutövning.100 Enligt FAR utmärks god revisorssed av att revisorns uppträdande och 
handlande präglas av gott omdöme och integritet. Yrkesutövningen bör även bedrivas i 
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ordnade former. En revisor bör lämpligen också sträva efter sunda ekonomiska 
förhållanden.101  
 

År 2002 kom en ny revisorlag till i Sverige, denna innebär en hårdare reglering för revisorns 
oberoende. Denna tillkom på grund av en mängd redovisningsskandaler som inträffat i större 
aktiebolag.102 Enligt den nya lagen ska en analysmodell användas för att säkerställa revisorns 
oberoende. Den utgår ifrån att prövning sker på revisorns opartiskhet, självständighet samt 
objektivitet. Denna prövning ska ske innan och under varje uppdrag för att se om det finns 
faktorer som kan påverka revisorns opartiskhet, självständighet samt objektivitet. Om dessa 
faktorer föreligger bör revisorn avsäga sig uppdraget.

103
  

 
Tystnadsplikten som nämnts är inte fullständig, denna bryts av en mängd antal regler om 
upplysnings- och anmälningsskyldighet hos revisorn. Därför gäller inte samma tystnadsplikt 
hos en revisor som det gör för exempelvis präster, läkare och advokater. Om brottsmisstanke 
föreligger hos det granskade företaget kan en revisor i vissa situationer vara 
anmälningsskyldig till åklagare och i detta fall bryta tystnadsplikten.104  
 
Några tillfällen då revisorn kan komma att ställas inför beslut om upplysnings- och 
anmälningsskyldighet föreligger, samt då denne måste överväga att bryta mot tystnadsplikten 
är vid revisionsberättelsen, bolagsstämman och vid misstanke om brott. Vid 
revisionsberättelsen ska revisorn uttala sig om att årsredovisningslagen har följts vid 
upprättandet av årsredovisningen, så kallade rena uttalanden. Händelser som inte är medtagna 
i årsredovisningen men som enligt årsredovisningslagen måste finnas med, har revisorn en 
skyldighet att lämna dessa uttalandena i revisionsberättelsen, så kallade orena uttalanaden.105 
 
Tystnadsplikten tillsammans med revisorns oberoende är den robustaste normen som en 
revisor bör upprätta sig efter. Det är dessa regler tillsammans med resterande regler berörande 
en revisors yrkesverksamhet, som sätter innebörden i orden god revisorssed. En nödvändig 
del i revisorers arbete är klientens förtroende, därför är det viktigt för revisorn att upprätthålla 
tystnadsplikten i så möjlig utsträckning som går, för att inte tappa klientens förtroende.106  
 
Då många av företagets intressenter fattar avgörande beslut utifrån den information som 
presenteras i företagens årsredovisningar utgör en kvalitetsstämpel av revisorn ett slags 
säkerhetsställande för att revisionen stämmer. Det är även viktigt att försäkra sig om att 
informationen som lämnas i redovisningen är korrekt, innan detta introduceras för 
intressenterna. Revision är inte bara ett säkerhetsställande utan även en kvalitetsförbättring av 
informationen i redovisningen.107 
 
En studie gjord av Blazenko och Scott visar ett resultat på att revisorns roll i företagen är att 
öka kvaliteten av företagets säkerheter vid låntaganden.108 Andra forskare, Collis mfl, har 
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utfört en studie på 385 chefer i Storbritannien. Resultatet av studien visar att 63 procent av 
företagen ändå skulle välja att anlita en revisor som granskar deras årsredovisningar, även om 
frivillig revision förekom. Författarna menar att studien tydligt visar att fördelarna överväger 
kostnaderna med revision. Vidare visar studien att 48 procent av dessa 63 procent anser att 
kvaliteten i informationen blir bättre med reviderade siffror.109 Författarna hänvisar även 
vidare till en tidigare studie gjord av Page, som visar att en av de intressenter som har mest 
nytta av revisionen är långivarna exempelvis bankerna.110 
 

3.3 Intressentmodellen 
 
3.3.1 Företagets intressenter 
 
Intressentmodellen är en modell som visar företagets olika intressenter och vilka företagen 
även ska ta hänsyn till. En intressent är någon eller en grupp av människor som är intresserad 
av företagets verksamhet och som även påverkas av denna på olika sätt.111 Mycket kritik har 
riktats mot den tidiga intressentmodellen, detta på grund av att denna modell inte tar med 
kreditgivarna som en av företagets intressenter. Det finns forskare som fortfarande hävdar 
detta. Numera finns denna grupp med som en av intressenterna i modellen. Kreditgivarna 
tillsammans med aktieägarna anses vara de främsta intressenterna som företaget är 
ekonomiskt beroende av, det vill säga som investerare.112 
 
De olika aktörerna i intressentmodellen är intresserade av företagets verksamhet, detta för att 
kunna förverkliga sina egna mål. I sin tur är organisationen även beroende av dessa aktörer 
för att kunna överleva. Så länge nyttan och belöningarna är lika stora eller större än vad 
intressenten satsar genom till exempel bidrag i företaget, är denne fortfarande intresserad i 
företagets verksamhet. Ett företag är beroende av sina intressenter och överlever bara så länge 
dessa är engagerade i företaget. Företagets tillvaro kan komma att riskeras då intressenterna 
inte längre är nöjda med företagets utbyte.113 
 
Intressenterna kräver i många fall att företaget upprättar årsbokslut med en revisor för att 
säkerställa kvaliteten på företagets finansiella rapporter.114 Ett av huvudsyftena med 
redovisning är att upplysa de olika intressenterna om företagets finansiella ställning. Detta 
informationsbehov kan skilja sig mellan de olika intressenterna, även mellan individer inom 
varje intressentgrupp.115 
 
För att en kreditgivare ska kunna låna ut pengar till ett företag vill denne kunna försäkra sig 
om att företaget är i bestånd att betala tillbaka lånet i form av amorteringar och kunna erlägga 
ränta.116 För att kunna försäkra sig om detta måste kreditgivarna kunna lita på att 
upplysningarna som företaget lämnar i sina finansiella rapporter är korrekta. Om företagets 
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rapporter har granskats av en opartisk och självständig revisor ökar denna säkerhet för 
kreditgivarna.117  
 
3.3.2 Revisionens intressenter 
 
Förutom företagets ägare är även bolagets intressenter intresserade av att företagets 
årsredovisning är reviderad, för att uppvisa en rättvis bild av bolaget samt av dess ekonomiska 
ställning.118 Företagets intressenter är viktiga investerare för att företaget ska kunna nå sina 
uppsatta mål och syften.119 Då en revisor granskat företagets årsredovisning kan det sägas att 
delar av risken för intressenterna minskar.120 
 
Då en revisor har granskat företagets årsredovisning är det tryggare för intressenterna att fatta 
säkrare beslut i olika situationer utifrån redovisningen.121 Cassel menar däremot att 
intressenterna ibland förlitar sig alltför mycket på den information som revisorerna granskat, 
vilket i sin tur kan leda till vissa felaktigheter i besluten. Han hävdar, utifrån hur 
revisionsuppdragen ser ut, att intressenterna inte bör förlita sig helt på de reviderade 
årsredovisningarna. Med revisionsuppdragen i åtanke ifrågasätter han mer eller mindre 
revisorns yrkesutövning, han menar bland annat att revisorn ofta gör omfattande granskningar 
under begränsad tid utan att hänsyn tas till kostnaderna, detta kan göra att revisorn av rent 
slarv eller ouppmärksamhet missar något.122 
 
Enligt Bergström och Lumsden kan de små företagens intressenter delas upp i två kategorier; 
externa och interna. Några exempel på de externa är banker, myndigheter, stat och kommun. 
De interna intressenterna utgörs av ägaren och företagsledningen.123 Intressenterna i ett 
företag har olika starkt behov av att företagets finansiella rapport är granskad av en revisor.124 
De som anses ha det största behovet är de externa intressenterna medan ägaren och 
företagsledningen vanligtvis redan har så pass stor och bra kännedom om företaget att de inte 
är i samma behov av revision som de externa intressenterna. Det är därav de interna 
intressenterna har minst behov av revision i små aktiebolag.125 I bilaga 2, figur 1 visas de 
olika intressenternas behov av revision i ett företag. 
 
Leverantörerna och kunderna är i visst behov av granskad revision då dessa vill kunna 
försäkra sig om att det föreligger säkerheter för leverans och betalning hos företaget.126 Som 
tidigare nämnts är kreditgivarna, stat och kommun de intressenter som har störst behov av 
revisionen.127 Kreditgivarna vill, vid godkännandet av lån och krediter, kunna bedöma hur 
stor risk de tar. Intresset ligger i kreditrisken, det vill säga risken att företaget inte fullgör sina 
betalningsförpliktelser128. Stat och kommun består av flera intressenter, en av dessa är 
skattemyndigheten. Denna myndighet är beroende av att redovisningen är granskad av en 
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oberoende part, en revisor, eftersom de grundar sina skattekrav på företagets reviderade 
resultat.129 

3.4 Kreditbedömning  
 
Finansiella institut är viktiga i samhällsekonomin, det är dessa som till största delen bidrar 
med de finansiella resurserna, vilket är nödvändigt för den ekonomiska tillväxten. Bankerna, 
som är det mest dominanta finansiella institutet i samhället är även en av de största finansiella 
källorna till att erbjuda företagen kredit.130  
 
Banker och andra kreditbolag beviljar krediter till företag. Banker beviljar lån med olika 
löptider, allt från kort- till långfristiga lån med ränta och amorteringar. Staten har vissa regler 
och rekommendationer som bankerna måste följa vid kreditgivningar.131  
 
Hos kreditgivarna finns det personer som har till yrke att granska och bedöma låntagarens 
möjlighet att betala ränta och amortering vid lån, dessa personer kallas för långivare. Deras 
bedömningar tar hänsyn till företagets nuvarande finansiella styrka samt även för framtiden. 
Bedömningen baseras med utgångspunkt i information hämtad från olika källor beträffande 
företagets finansiella status, ledningens kunnande, marknadens konkurrenter och kunderna 
samt företagets ekonomiska prognos.132 Detta sammanfattas i bilaga 3, figur 2. 
 

Finansiell information är den främsta informationen som långivaren använder vid en 
kreditbedömning, detta på grund av att informationen syftar till att redogöra företagets 
finansiella läge för dess användare. Den finansiella informationen innehåller framför allt fakta 
som visar företagets ekonomiska ställning såsom intäkter, kostnader, tillgångar, skulder och 
eget kapital. 133 Det finns en lagstadgning om vad företag ska redovisa samt hur detta ska 
göras, revisorn har som uppgift att se till att företagen följer denna lagstiftning.134 Detta ger 
externa användare ett förtroende för den finansiella informationen som presenteras i 
årsredovisningen.135  
 
Som tidigare nämnts gör bankerna bedömningar av de risker som är associerade med 
beviljande av lån, det är detta som avgör om företagen blir beviljad kredit eller inte. När 
riskbedömningarna sker, utifrån den finansiella informationen, tas i första hand hänsyn till 
den så kallade korta kreditrisken, denna är beroende av företagets likviditet och soliditet. 
Dessa finns att hitta i företagens finansiella rapporter. När senare den längre kreditrisken 
analyseras är det företagets lönsamhetsutvekling som är den avgörande faktorn för hur stor 
risken är. Lönsamhetsutvecklingen kan, till viss del, hämtas från den historiska utvecklingen 
av företaget.136 
 

Icke finansiell information är den andra typen av information som används av långivaren vid 
en kreditbedömning. Denna information erhålls främst genom att integrera med kredittagaren. 
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Exempel på denna information är den uppfattning långivaren får om låntagarens personlighet 
via personliga intervjuer. Andra källor till den icke finansiella informationen är bland annat 
kreditgivningsbyråer.137 Med hjälp av insamling av icke finansiell data tillkommer oftast inte 
så mycket givande information, detta bidrar till att långivaren i de flesta fall måste göra 
bedömningar på oklar information om ledningen. Långivaren ska vid en kreditbedömning 
utifrån icke finansiell information även ta hänsyn till de upplysningar som finns att tillgodose 
sig i de makro-ekonomiska faktorerna, den ekonomiska tillväxten samt prognoser om 
marknaden.138 
 
3.4.1 Modell utifrån Broomé 
 
Broomé mfl presenterar en modell, kreditöverenskommelsen. Den visar processen mellan 
kredittagare och kreditgivare vid en kreditansökan samt kreditbedömning. Modellen klargör 
att resultatet av en kreditförhandling alltid är beroende av kredittagarens och kreditgivarens 
förhandlingsargument. Denna modell finna att skåda i bilaga 4, figur 3.139 
 
Kredittagarens förhandlingsargument, vilket innebär att denne tillhandahåller kreditgivarna 
fakta om företaget, behandlar fem stadier; (1) data om företaget, (2) kapitalbehov och 
kreditbehov, (3) företagets marknad, aktuell situation och utveckling, (4) företagsledningens 
kompetens samt (5) säkerheter. Processen börjar med att kredittagaren undersöker sitt behov 
av krediter varav denne därpå kontaktar kreditgivaren beträffande kreditansökan. 
Kredittagaren bör uppvisa historisk data om företaget exempelvis genom årsredovisningar, en 
marknadsanalys samt analys av företagets produkter bör även presenteras för kreditgivaren. 
Kredittagaren skall även bidra med viktig information om sig själv för att visa sina 
kvalifikationer.140 
 
Broomé mfl menar att fyra stadium ska gås igenom av bankerna vid deras 
förhandlingsargument vid en kreditbedömning; (1) företagsanalys, (2) analys av övriga 
bedömningsfaktorer som är av vikt för kreditgivaren, (3) analys av finansieringsmöjligheter 
och (4) analys av säkerhetskrav.141 
 
(1) Företagsanalysen: Här analyseras olika faktorer som återspeglar företaget. Dessa är 
produkter, branscher, företagsledningen, framtida totalmarknaden samt ekonomin. Vid 
kreditgivarnas granskning av den framtida totalmarknaden värderas faktorer såsom företagets 
konkurrenssituation, eventuella exportmöjligheter, företagets kunder och tillväxten. När 
företagets ekonomi undersöks är det främst nyckeltal, såsom resultat, soliditet, likviditet och 
räntabilitet, som kreditgivarna tittar på.142  
 
(2) Analys av övriga bedömningsfaktorer som är av vikt för kreditgivarna: Kreditgivaren 
undersöker kreditrisken samt kreditens lönsamhet. Det är följaktligen inte enbart kreditrisken 
som granskas, utan även den totala risken i företaget. Den totala risken i företaget bedöms 
utifrån den så kallade hävstångsformeln, denna visar företagets risker och kopplingen till 
företagets lönsamhet. Vid analysen av kreditens lönsamhet sker en granskning av 
kreditgivarens intäkter och kostnader med att ha företaget som kredittagare. En annan viktig 
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faktor som är av betydelse vid en kreditbedömning är om företaget är en ny eller befintlig 
kund hos kreditgivaren. En ny kund kan ha svårt att uppnå samma status i nuläget som en 
redan befintlig kund kan tänkas ha. Företagets ålder, storlek, framgång och vilket övertag de 
har på den lokala orten har även en stor inverkan vid en kreditbedömning. Olika kreditgivare 
har olika policys som även påverkar bedömningen av företagen.143 
 
(3) Analys av finansieringsmöjligheter: Kreditgivarna granskar företagets budgeterade 
finansieringsanalys där vikt läggs på bolagets framtida investeringar. Utifrån denna 
budgeterade finansieringsanalys uppskattas företagets kredit- och finansieringsbehov.144 
 
(4) Analys av säkerhetskrav: Innan kreditgivarna ger sitt medgivande för krediten vill de ha 
en insikt i företagets säkerheter. De vanligaste säkerheterna som en kreditgivare använder, är 
pantbrev i fast egendom samt företagsinteckning.145 
 
När kreditbedömningen är avslutad sker en förhandling mellan bankerna och företagen. I 
kreditförhandlingen använder bankerna kreditbedömningen som underlag för deras beslut. 
Om båda parter kommer överens blir företaget kredittagare hos banken.146 
 
3.4.2 Ansökan om kredit 
 
Det vanligaste steget vid låneansökan hos en bank, främst för de små bolagen, startar med 
låntagarens förfrågan om ett lån. Oftast är låntagaren redan kund hos banken och har vid 
tidigare kontakt redan utformat en affärsplan som innehåller all väsentlig information som 
banken behöver. Efter detta sker ett möte mellan långivaren och låntagaren som äger rum 
antingen på banken eller hos låntagaren. Vid mötet presenteras företagets affärsplan för att 
specificera syftet med lånet. Introduktion av finansiell och icke finansiell information görs 
samt prognoser gjorda för framtiden. Efter mötet utför långivaren en bedömning baserat på 
den givna informationen från låntagaren samt informationen från externa källor.147 
 
En studie, gjord av Miller och Smith, framhåller att en viktig faktor vid bankernas 
kreditbedömningar samt kreditens storlek, är den trygghet som den oberoende revisorn kan 
generera i form av att företagets finansiella rapporter blivit granskad av denne. Denna 
trygghet påverkade dock inte beslut om ytterligare lånekrediter och räntan på dessa.148  
 
Desto större kreditbelopp det handlar om desto mer säkerhet vill kreditgivarna ha i form av att 
de finansiella rapporterna uppvisar en rättvisande bild och är granskad av en revisor. Vissa 
banker har ett fast kreditbelopp till de företag som inte anlitat revisorer som granskar dess 
finansiella rapporter. Somliga kreditgivare önskar få en granskad redovisning av företaget 
innan beloppet överhuvudtaget är diskuterat.149 
 
Ytterligare en faktor som har stor inverkan vid bankernas kreditbedömningar är kredittagarens 
kapitalstruktur, det vill säga företagets nettotillgångar. När kapitalstrukturen uppvisades vara 
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stark gavs det fler krediter, större lånesumma samt att räntan blev lägre. Studien resulterar 
vidare i att bankerna bedömer den starka kapitalstrukturen som mer trovärdig hos företag med 
en granskande revisor.150 
 
Bedömningen kan få två utvägar; ett nekande eller ett medgivande. Innan banken ger sitt 
medgivande till lånet, hålls ett formellt möte med lånekommittén bestående av cirka tre till sju 
personer. Dessa består av bankmän som diskuterar och analyserar företaget, utifrån de 
uppgifter som är insamlade och kända, och sedan tar ett beslut om lånet. Det är sällsynt att 
ansökningar som hamnar hos lånekommittén får avslag. Detta beror på att långivaren, från 
anställningens början, fått en upplärning att behandla låneansökan så att ingen betydande 
information blir utelämnad. Lånet beviljas sedan och verkställs.151 I bilaga 5, figur 4 kan 
tillvägagångssättet vid en kreditbeviljning från bankerna skådas. 
 

3.5 Asymmetrisk information  
 
Informationen företagen lämnar i sin årsredovisning ligger till grund för bolagens 
intressenters beslutfattande, framförallt vid bankernas bedömningar av företaget vid en 
kreditgivning.152 Ett problem som kan uppstå i samband med en kreditbedömning är då det 
föreligger informationsasymmetri mellan långivare och låntagare. Innebörden av asymmetrisk 
information kan förklaras som situationer beträffande avtal, där parterna har olika 
information, exempelvis ena parten har mer tillgång till information än den andra.153 Ett 
exempel är då låntagaren försöker försköna bolagets finansiella rapporter inklusive 
informationen, vilket gör det svårare för långivaren att frambringa korrekta bedömningar.154 
Collis mfl refererar i sin studie vidare till Jensen och Meckling som säger att det var på grund 
av informationsasymmetrin som det reviderade bokslutet  uppstod.155 
 
De senaste tjugofem till trettio åren har teorin för marknader med asymmetrisk information 
kommit att bli, inom den ekonomiska vetenskapen, en ledande och forskningsmässigt 
betydande del. Teorin behandlar allt från sedvanliga jordbruksmarknader till finansmarknader 
i dagens ekonomier. Det var forskarna Akerlof, Spence och Stiglitz, som under 1970-talet gav 
underlaget för denna teori. Forskarna klargör innebörden av asymmetrisk information genom 
ett litet låneavtalexempel: låntagarna vet mer än långivarna om sina återbetalnings-
möjligheter.156  
 
Det talas om två olika typer av asymmetrisk information, dessa är; moral hazard och adverse 
selection.157 Ett flertal studier har gjorts om moral hazard, en av dessa är genomförd av Collis 
mfl. Kontentan av moral hazard innebär att relationen mellan aktieägarna (principalen) och 
ledningen (agenten) ligger i att båda parterna agerar utifrån ett egenintresse, istället för att 
inrikta sig på aktieägarna. 158 Utifrån Collis mfl slutsatser kan detta även kopplas till vår 
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studie angående revisorn och kreditgivaren. Bankerna skulle agera som principalen och 
företaget som agenten. Problemet uppkommer då det finns en risk att företaget agerar i 
egenintresse efter att lånet beviljats från banken. Företaget kan ändra sitt handlingssätt efter 
det att avtalet eller uppgörelsen med banken kommit till stånd. Här har revisorn en betydelse 
då denne kontrollerar företaget, det vill säga granskar de finansiella rapporterna159. Simunic 
förklarar att moral hazard problemet kan uppstå mellan revisorer och antingen med befintliga 
eller med nya investerare, med avseende till den förväntade insatsen av revisorn i form av att 
granska redovisningarna.160  
 
Mycket forskning har även gjorts angående adverse selection. Innebörden av detta är att innan 
ett avtal eller överenskommelse inletts har aktörerna olika information som i sin tur kan leda 
till att ena parten gör ett negativt urval161. Dell´ariccia mfl är några av alla forskare som gjort 
utredningar om detta. De menar att bankerna kan ha svårigheter med att avgöra om låntagaren 
söker lån för första gången eller om det är en låntagare som redan fått avslag från en annan 
bank och därför söker kapital på annat håll. Långivarna har ett informations problem, 
företagen vet mera om sitt företagande än bankerna.162 Detta är något som försvårar för 
företagen att inträda på kreditmarknaden.163 
 
Även Akerlof har forskat om adverse selection. Han hävdar i en av sina uppsatser att på 
marknader kan informationsasymmetrier leda till negativa urval, så kallade adverse 
selection.164 Den bristfälliga informationen hos långivaren kan göra att låntagare med svaga 
återbetalningsmöjligheter driver ut alla andra från marknaden. Dell´ariccia tillsammans med 
Marquez konstaterar i deras studie, att då det föreligger en adverse selection situation mellan 
banker och låntagare, kan bankerna i stor utsträckning avgränsa och göra ett urval av dess 
lånsökande.165  
 
Vid ett beslutsfattande måste enligt Brunsson, en individ söka efter information som innebär 
ett omfattande och tidsmässigt långt arbete.166 Utifrån Brunsson kan likheter dras till vårt 
arbete där företagets intressenter är individer som måste ta beslut i vissa situationer. I de flesta 
fall, trots Casells ståndpunkter167, förlitar sig intressenterna på företagens reviderade 
årsredovisningar168. Om så inte vore fallet skulle intressenterna, som Brunsson nämner för 
olika individer vid ett beslutsfattande, behöva sätta sig in i företagets verksamhet för att få den 
informationen de behöver för att kunna bilda sig en uppfattning om företaget, dess utveckling 
och dess finansiella ställning. Även om intressenterna gör omfattande granskningar av 
företaget, kan det ändå föreligga en så kallad informationsasymmetri mellan dessa och 
företaget. Detta informationssökande skulle innebära ett omfattande och tidsmässigt långt 
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arbete för intressenterna.169 Med granskad revision kan intressenterna lita på att den 
information de erhåller är korrekt.170 Utifrån Brunssons åsikter om beslutsfattande171 kan detta 
tydas som att informationssökandet för intressenterna minskar. 
 
Informationsasymmetri kan bidra till att ett hinder av marknaden fungerar funktionellt. Det 
skapas ett behov av kontrollerande eller ytterligare information genom de finansiella 
rapporterna, för att begräna att ogynsamma beslut fattas.172 De finansiella rapporterna är av 
stort värde för investerare vid ett beslutsfattande. Revision minskar den asymmetriska 
informationen som kan uppstå mellan parter för att i sin tur underlätta beslutsfattandet.173  
 
Castelli mfl hänvisar vidare i deras artikel till annan forskning, som visar att en närmare 
relation mellan företaget och banken vid kreditgivningar minskar informationsasymmetrin, 
detta leder i sin tur att företag förbättrar sina chanser att erhålla kapital. I samma artikel 
hänvisar författarna till Longhofer och Santos som påstår att detta gäller främst för de små 
företagen. Detta på grund av att små företag oftast har högre kostnader till att lyckas erhålla 
investerare från övriga institut på den finansiella marknaden, därför litar dessa fullt ut på 
bankerna som sin främsta finansiella källa.174 
 
Som nämnts tidigare är informationen som företagen lämnar i form av årsredovisningar av 
stor betydelse för intressenternas beslutsfattande, i synnerhet för bankerna vid en 
kreditbedömning. Ett vanligt förekommande informationsasymmetriskt problem i dessa fall är 
då företagen undanhåller information i de finansiella rapporterna, det vill säga de förfinar 
resultatet, för att lättare få beviljad kredit från bankerna.175 Ytterligare ett problem i samband 
med informationsasymmetrin är då företaget har brist på kunskap i finansiella frågor rörande 
finansieringsmöjligheter.176 
 
Collis mfl framlägger i sin studie bevis från tidigare forskning, om att granskade 
redovisningar är avgörande för bankerna vid deras kreditbedömningar. I samma studie 
framkommer det att ett flertal forskare har fått samma resultat som forskaren Berry kommit 
fram till, nämligen att de flesta bankerna är villiga att låna ut pengar till företagen om de 
uppvisar ett reviderat bokslut.177 En revisor har i vissa situationer en upplysnings- och 
anmälningsplikt samt ett obligatoriskt uttalande i revisionsberättelsen om att företaget följt 
årsredovisningslagen vid upprättandet av årsredovisningen.178 Enligt Moore och Ronen 
försvinner till viss del den asymmetriska informationen då företagen anlitat en revisor som 
granskar dess finansiella rapporter. Bankerna kan även känna sig trygga och förlita sig på att 
informationen är riktig och ingen väsentlig information i siffrorna undanhållits. Detta gör det 
även lättare för bankerna att fatta beslut angående krediter till företag.179 
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Studien gjord av Moore och Ronen visar även ett resultat av att bankerna är medvetna om hur 
framstående en viss revisor är. De hävdar att bankerna uppfattar att framstående revisorer 
uppvisar mer säker information och mer trovärdiga redogörelser om företagen. Studien visar 
även på att bankerna och övriga investerare känner mer tillförlitlighet till företag som är 
beredd att betala ett högre pris för att anlita en framstående revisor. Detta bidrar även till att 
investerarna är villig att investera i ett högre belopp hos företaget. Företagen i sin tur kommer 
troligtvis även att anlita en framstående revisor som utför granskningen i företaget i hopp om 
att erhålla krediten.180 
 

3.6 Resumé  
 
Revisorn har som uppgift att granska och säkerhetsställa företagens finansiella rapporter,181 
detta ska göras så ingående som god revisionssed kräver.182 Redovisningen i sin tur syftar till 
att upplysa företagens intressenter om dess finansiella ställning.183  
  
Företagen har många olika intressenter, varav bankerna är en av de största finansiella källorna 
till att erbjuda företagen kredit.184 För att intressenterna ska kunna försäkra sig om att 
innehållet i företagets finansiella rapporter är riktigt, kräver dessa i många fall att företaget 
upprättar årsbokslut med en revisor som granskar den slutgiltiga rapporten.185 
 
Den information som framkommer i företagens årsredovisning ligger till grund för bolagens 
intressenters beslutsfattande, detta gäller i synnerhet vid en kreditgivning då bankerna gör 
bedömningar av företaget.186  
 
När företagen är i behov av kapital ansöker de om en kredit, oftast hos bankerna. Varvid 
bankerna samlar in information om företaget för att kunna verkställa ett beslut om företaget 
erhåller krediten eller inte.187 Ett vanligt problem vid detta informationssamlande är då det 
föreligger informationsasymmetri mellan långivare och låntagare188, det vill säga då den ena 
parten tillgång till mer information än den andra189.  
 
På grund av revisorns upplysnings- och anmälningsplikt samt det obligatoriska uttalandet i 
revisionsberättelsen om att företaget följt årsredovisningslagen vid upprättandet av 
årsredovisningen, minskar den asymmetriska informationen. Bankerna kan förlita sig på att 
informationen i årsredovisningen är tillförlitlig och att ingen väsentlig information 
undanhållits.190 
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4. Empiri 
__________________________________________________________________________  

Våra åtta respondenter består av fyra banktjänstemän samt fyra revisorer, i Umeå. Det 
framkommer av samtliga banktjänstemän att det vanligaste problemet vid en kreditgivning är  
avsaknaden av information. Samtliga respondenter i vår undersökning menar att revisorn har 

en viss betydelse vid bankernas kreditgivning. Detta framkommer extra tydligt genom 
banktjänsteman D:s  uttalande: ” Revisorn har en jättestor betydelse vid en 

kreditbedömning”. 
__________________________________________________________________________  
 

4.1 Presentation av respondenterna 
 
Vår undersökning bygger på intervjuer från fyra banktjänstemän samt från fyra revisorer i 
Umeå. Respondenterna vi valde från bankerna tjänstgör på Swedbank, Nordea, 
Handelsbanken samt SEB. En person från varje bank har blivit intervjuad. Respondenterna 
från dessa banker besitter alla med några års erfaranheter inom kreditgivning till företag, allt 
från fyra år upp till tjugofem år. 
 
De revisorer vi valde att intervjua tjänstgör på följande revisonsbyråer i Umeå; Öhrlings 
PriceWaterhousecoopers, Ernst & Young, Deliotte och KPMG. Dessa respondenterna innehar 
även några års erfarenheter inom yrket, allt ifrån fem år till trettiotre år. 
 
Samtliga banktjänstemän och revisorer kommer vara anonyma i vår studie, vilket betyder att 
respondenterna kommer benämnas med pseudonymer, såsom banktjänsteman A till revisor H. 
Nedan ses en sammanfattande figur över våra respondenter. 
 
 

Banktjänsteman A Revisor E 
Banktjänsteman B Revisor F 
Banktjänsteman C Revisor G 
Banktjänsteman D Revisor H 

 

4.2 Banktjänstemännens perspektiv 
 
4.2.1 Utbildningen 
 
Gemensamt för bankerna är att det ges interna utbildningar inom kreditgivning, kontenuerligt 
under åren, till de personer som arbetar med kreditgivning till företag. Detta för att 
banktjänstemännen ska hålla sig aktualiserad då samhället och tekniken ständigt utvecklas och 
förändras. Banktjänsteman D menar att deras utbildning bygger på att tjänstemännen redan 
har en akademisk bakgrund, närmare bestämt att personerna läst företagsekonomi. 
 
Generellt för våra bankers respondenter är att deras utbildningar varit fokuserade på hantering 
av företagens finansiella rapporter. Banktjänsteman A påstår att dennes utbildning präglades 
av studier med årsredovisningar, räkenskapsanalyser, hur värdering av tillgångar kan se ut 
samt de olika företagsformerna. Utbildningen belyste även personens egen beslutprocess, hur 
de ska kunna bedöma säkerheter samt hur kundbesöket ska gå till. Banken som respondent D 
arbetar på ger utbildningar till de anställda inom olika inriktingar, alltifrån grundläggande 
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kunskaper om krediter och säkerheter till juridik. Utbildningarna fokuseras på att studera 
många olika case, både praktikfall och verkliga fall, där det diskuteras hur man utför olika 
bedömningar. Detta syftar även till att ge de anställda möjligheten att byta erfarenheter kring 
dessa delar. 
 
4.2.2 Kreditgivningen 
 
Samtliga av bankernas respondenter håller med om att processen vid kreditgivningen kan se 
lite annorlunda ut för företagen, detta då det inte finns en formell låneansökan som företagen 
kan följa vid sin ansökan. Som framgår av banktjänstemännen är att företagen själva får 
lämna in en presentation av företagets individuella kreditansökan till banken. Företagens 
ansökningar har olika utföranden, beroende på hur långt bolaget har kommit i sin process om 
sitt företagande. Som banktjänsteman C framhäver präglas denna presentation starkt av hur 
affärsidén, likviditets- och resultatbudgeten ser ut. Vid nyföretagande är det speciellt viktigt 
med dokumentation på affärsidén enligt banktjänsteman B. Banktjänsteman D menar att i 
normalfallet träffar företagaren sin revisor, rådgivare eller redovisningskonsult och bygger 
upp en plan över vad de kommande begärda krediterna tänkt användas till. Detta presenteras 
sedan för banken, det ska framgå vad företagaren har för planer, om det till exempel är en 
investering eller om det bara är ett behov av att öka rörelsekapitalkrediter i företaget. 
 
Bankernas respondenter ger snarlika förklaringar till att nästa steg i processen vid 
kreditgivning är ett möte mellan parterna där nyss nämnda ovanstående information 
presenteras. Banken begrundar den information som erhållits och gör sedan en bedömning av 
företagaren om denne är rätt person till att erhålla krediter och driva företaget framåt. 
Bedömningen baseras även på historisk samt framåtblickande information, då det är viktigt att 
det finns en långsiktighet i affärsplanen och i företagens budgetar samt att säkerheten är 
rimlig. Banktjänsteman B påstår att viktiga aspekter i bedömningen som bör tas hänsyn till är 
analys av marknaden, de budgetar som erhålls samt affärsidén. Banktjänstemännen C och D 
framhäver starkt att det viktigaste vid bedömningen är att det ska finnas en 
återbetalningsförmåga hos företagen. ”Finns det ingen återbetalningsmöjlighet blir det ett 
direkt avslag på krediten”, hävdar banktjänsteman C.  
 
Banktjänsteman C berättar vidare att bedömningen ter sig lite annorlunda vid ett 
nyföretagande samt vid ett redan befintligt företag. Vid bedömning av ett nystartat företag 
ingår aspekter såsom affärsidé, bedömning av personen som skall driva företaget, resultat- 
samt likviditetsbudgeten. När bedömningen berör de befintliga kunderna har banken oftast 
redan den information de fordrar och behöver då bara granska ny information. Fokusen ligger 
på det som är nytt i företagen. Banktjänstemännen B, C och D berättar att det efter 
presentationen är upp till banken att fatta ett beslut angående krediten. Viken person på 
banken som fattar beslutet är styrt av beloppet på lånet. Vid lägre belopp är det oftast 
banktjänstemannen som satt med vid mötet som tar beslutet, men när det handlar om större 
belopp hamnar beslutet oftast hos bankens lånekommitté.  
 
4.2.2.1 Problem vid kreditgivning 
 
Ett gemensamt problem för alla banker vid en kreditgivning är avsaknaden av information. 
Denna informationsbrist föreligger i olika situationer. Två av banktjänstemännen, respondent 
A och B, säger att bristen oftast påträffas i en svag affärsplan, att affärsiden inte verkar hållbar 
samt saknaden av eget kapital. Detta är något som kan bidra till ett nekande av krediter. 
Banktjänsteman A berättar vidare att bristen av information föreligger även då företagaren vill 
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ge sig ut i en ny bransch. Det blir problematiskt för banken att bedöma branschen eftersom de 
vet så lite om den samt även att erfarenhet saknas. ”Det är alltid svårt att bedöma branscher 
som man inte arbetat med förut”, hävdar banktjänsteman A. 
 
Banktjänsteman B och C hävdar att när det gäller befintliga företag kan en negativ utveckling 
i företaget bidra till att återbetalningsmöjligheten försämras, vilket bidrar till en försvåring av 
företagens chanser till att erhålla krediter. Det kan även bli så att banken avvecklar det 
engagemang de redan har med bolagen. Banktjänsteman A påstår att när det är en befintlig 
kund som ansöker om kredit och det har gått mindre bra för företaget, kan det vara svårt att se 
om krediten skulle hjälpa eller stjälpa. En annan vanlig orsak att krediten nekas är om 
affärsidén redan finns på marknaden, det vill säga om den är överetablerad. Ett annat vanligt 
förekommande problem vid kreditgivning enligt banktjänsteman B, är då materialet som 
företaget överlämnar till banken inte varit tillräckligt informativt. 
 
Banktjänsteman D instämmer om att informationsbristen är en av de vanligaste 
komplikationerna vid en kreditbedömning. Banktjänstemannen berättar även att om det är ett 
svenskt etablerat företag finns det mycket information att hämta från upplysningscentralen om 
exempelvis tidigare bokslut, om personen har några betalningsanmärkningar och så vidare, 
som underlättar beslutet. Det blir betydligt mer komplicerat om företagaren är skrivet i ett 
annat land men bedriver en verksamhet i Sverige, då blir informationen mer svåråtkomlig. 
Banktjänsteman B anser att informationsbristen blir ett problem då denne vill komma åt 
information som inte finns att hitta i den reviderade redovisningen, eftersom revisorn är 
bunden av sin tystnadsplikt.  
 
Bankernas egen sekretess kan även försvåra informationssökandet, detta gäller främst då 
bankerna inte får yttra sig om angelägenheter rörande deras kunder, enligt banktjänsteman D. 
Banksekretessen försvårar i de fall då banktjänstemannen behöver kontrollera eller kolla upp 
vissa uppgifter som erhållits i samband med en kreditbedömning, då det i dessa fall kan 
framstå vilken kund banken har en affärsförbindelse med.  
 
Ett annat stort problem som vuxit fram på senare tid är att förmånsrättsordningen har 
förändrats. Detta har bidragit till att bankerna samt de övriga fordringsägarna ej längre har 
första prioritering när ett företag går i konkurs. Detta kom framkom under intervjun med 
banktjänstemännen C och D. 
 
4.2.3 Revisorns roll vid kreditgivningen 
 
Banktjänsteman A framhäver att i företagen som denne jobbar med är revisorn en person som 
företagsledaren egentligen inte har så mycket att göra med. Banktjänstemannen upplever att 
det oftast är redovisningskonsulten som företagen syftar till när de talar om revisorn. 
Banktjänsteman A menar att revisorn inte är den viktiga personen vid en kreditbedömning 
utan att konsulten är det, då denne sitter med den kunskap som företagaren saknar. 
Banktjänstemannen berättar att det är konsulten som har hjälpt företagen att arbeta fram 
budgeten och ta fram rapporter med mera. Banken vänder sig även till konsulten om det 
uppstår oklarheter i någon rapport. Banktjänsteman B tycker att revisorn borde ha en större 
roll och vara mer aktiva. ”De borde rådgiva företagen eller hänvisa dem till en konsult vid 
finansiella kriser innan krisen är för långt gången. Som det ser ut idag är det många företag 
som kommer in försent till banken”, hävdar banktjänstemannen. 
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Enligt banktjänsteman C är företagen alltid hjälpt av att ha en bra och ansenlig revisor samt 
rådgivare, men främst vid en kreditbedömning. Med en ansenlig revisor i företaget känner 
banktjänstemannen att denne kan lita på de siffror som bolagen presenterar i boksluten, 
resultat- och balansrräkningarna. Banktjänsteman D framhäver dennes uppfattning om 
revisorn: ”Revisorn har en jättestor betydelse vid en kreditbedömning”. Banktjänstemannen 
berättar att betydelsens storlek ligger i hur nära revisorerna jobbar med dess klienter, samt hur 
väl de stöttar och hjälper sina kunder att faktiskt utveckla sin verksamhet på ett bra sätt. 
”Detta har en jättestor betydelse för oss banker då det påverkar vårt sätt att se på företaget 
och möjligheten att ge krediter”. Banktjänsteman D fortsätter med att framföra att revisorn 
har en mycket viktig roll då denne ser till att företagaren följer gällande lagstiftning, att de 
redovisar enligt god redovisningssed samt ger en rättvisande bild av företagets finansiella 
ställning.  
 
Banktjänsteman A och C tycker det känns betryggande att ha ett reviderat bokslut vid en 
kreditbedömning. Banktjänsteman A och B berättar att de vanligtvis kontaktar revisorn, när 
de behandlar årsbokslutet, för att få en djupare insikt i företaget vid en kreditbedömning. 
Samtliga banktjänstemän berättar att det även förekommer på kundens samt på bankernas 
önskemål att revisorn sitter med vid mötena, detta för att denne ska kunna förklara hur vissa 
situationer har uppstått för företagen eller varför bokslutet ser ut som det gör. Banktjänsteman 
C förtydligar att ägaren i små aktiebolag oftast inte är så insatt i den ekonomiska biten utan 
det är revisorn som är det, därför vill företagaren samt banken ofta involvera revisorn i 
kreditbedömningen. Banktjänsteman A hävdar att denne är van att jobba med reviderade 
bokslut, banktjänstemannen kan förlita sig på att den information som finns där är korrekt när 
den granskats av en revisor. Detta är framförallt viktigt när denne jobbar med 
räkenskapsanalyser.  
 
Även banktjänsteman D finner att det reviderade bokslutet är mycket betydelsefullt då 
revisorns granskning har stor trovärdighet. Detta på grund av att banktjänstemannen anser att 
revisorn är en kunnig person som fyller en viktig funktion då denne ger sina åsikter om att 
företaget följer gällande lagstiftning. Banktjänsteman D poängterar även att det reviderade 
bokslutet fyller en viktig funktion genom att banken får en avstämning på hur det faktiskt går 
och hur det ser ut i företaget. När företaget ansöker om krediter, ser gärna banktjänsteman D 
att revisorn sitter med och arbetar fram de dokumenterade planerna.  
 
Banktjänsteman C och D menar att de har stor tilltro till erkända och större revisonsbyråer. 
Enligt banktjänsteman D är tryggheten med de större revisionsbyråerna att de har tydliga 
policys, de har en annan möjlighet att sätta in resurser, och företagaren är inte beroende av 
endast en person, som det i vissa fall kan vara i mindre byråer. Banktjänsteman D påstår även 
att det inte är väsentligt avgörande för hur utfallet av krediten blev, om revisorn varit 
involverad eller suttit med på möten vid en kreditbedömning, även om banken föredrar det. 
Det viktigaste är återbetalningsförmågan.”För det är ju ändå så att man lägger ihop ett antal 
pusselbitar när man ska bedöma återbetalningsförmågan. Men revisorn har ju en bidragande 
del i detta ändå”, framför banktjänsteman D. 
 
4.2.4 Kreditgivning utan revisionsplikt 
 
Banktjänsteman B, C och D instämde i att ett slopande av revisionsplikten skulle innebära en 
försämring av deras kreditbedömningar. ”Det skulle bli väldigt svårt att utföra en bedömning 
utan ett reviderat bokslut, när vi idag i så stor utsträckning är beroende av den vid 
kreditbedömningarna”, berättade banktjänsteman B. Enligt banktjänsteman C skulle ett 
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slopande av revisionsplikten skada tilltron till boksluten och till andra finansiella rapporter. 
Banktjänsteman C och D tror även att de flesta banker säkerligen skulle komma att kräva ett 
reviderat bokslut av företag vid svårbedömda kreditansökningar.  
 
Banktjänsteman D förtydligar med att berätta hur det skulle kunna gå till vid en kreditgivning 
om frivillig revision för de små aktieboalgen inträffade. I de fall då banktjänstemannen skulle 
känna en osäkerhet kring företagets finansiella ställning, kan denne komma att begära att 
företagaren måste verifiera att underlagen i redovisningen stämmer. Detta genom att revisorn 
gör en granskning och intygar att detta är sant. I dessa fall, då företagaren ändå inte vill 
använda sig av en revisor, kan det förekomma att banken inte behagar genomföra 
kreditansökningen. Saknaden av revisorns intygande leder på så sätt till att tilltro saknas i 
företagets finansiella rapporter, berättar banktjänsteman D. 
 
Banktjänsteman A kunde inte uttala sig om vad en frivillig revision i de små företagen skulle 
innebära för banken. Banktjänstemannen framhåller att denne inte har funderat speciellt 
mycket kring detta, men tror att de skulle kunna begära ett reviderat bokslut av de lite större 
bolagen. Banktjänstemannen tror att det skulle bli ett problem för de mindre bolagen att anlita 
en revisor då det skulle bli alltför kostsamt. Banktjänsteman A hävdar att detta är en svår 
fråga, ”har man ett företag med bra idéer och bra ledning, klart vi vill göra affärer med 
dom”. 
 
Sammanfattningsvis ur det ovanstående skrivna kan uttryckas att respondenterna har ett stort 
förtroende för revisorerna. Banktjänstemännen använder sig i stor utsträckning av de 
finansiella rapporterna som revisorn granskat för att säkerhetsställa tillförlitligheten i 
rapporterna vid en kreditbedömning. Banktjänsteman A betonar detta genom att framföra: ”Vi 
har stor tilltro till revisorerna”. Då det förekommer oklarheter vid kreditbedömningen kan 
revisorerna, antingen från bankernas eller företagens begäran, vara involverad i 
kreditgivningsprocessen. Banktjänsteman C ser gärna att revisorn är med vid bedömningen då 
denne får mer tilltro till materialet samt fördjupad information till boksluten, då revisorn kan 
förtydliga vissa otydligheter i exempelvis siffrorna. Banktjänsteman C berättar vidare att 
denne även hoppas på att revisorn vill fortsätta med att medverka vid bedömningen. 
Banktjänstemannen avslutar intervjun med att meddela att revision inte ska ses som en 
kostnad utan istället som en investering för företagen. 
 

4.3 Revisorernas perspektiv 
 
4.3.1 Revisorns uppgifter 
 
Samtliga revisorer framhåller att revisorn har många uppgifter, men huvuduppgiften 
instämmer alla är att granska och säkerställa den finansiella redovisningen åt olika företag och 
organisationer samt att uttala sig om riktigheten i årsredovisningen. Även att kontrollera så 
företagen följer gällande redovisningsregler och rekommendationer hör till en revisors 
främsta uppgifter. Revisor H berättar att denne även jobbar med rådgivningsfrågor, 
skattefrågor, frågor som uppkommer vid deklarationer samt värderingar i samband med köp 
och försäljning av varulager, maskiner och fastigheter.  
 
Revisorns uppgifter håller på att förändras, enligt revisor F. Tidigare har den varit mycket mer 
rådgivande och inte som det mest ser ut idag; granskning av företagens finansiella rapporter. 
Revisorn menar att uppgifterna var att rådgiva på redovisningsområdet och 
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investeringsområdet. Det förekom även mycket rådgivning mot den privata sidan, ekonomiskt 
gentemot ägarna. Revisor F menar att revisorn på så sätt har haft en väldigt bred roll, en form 
av förtroendefunktion mot ägaren. 
 
4.3.2 Revisorns roll vid kreditgivningen 
 
Samtliga revisorer menar att det reviderade bokslutet har en väldigt stor betydelse för 
banktjänstemännen vid kreditbedömningarna, detta eftersom ett reviderat bokslut förser 
bankerna med tillförlitlig information. Ingen av revisorerna har upplevt att någon kreditgivare 
har ifrågasatt tillförlitligheten i informationen de lämnat. Revisor H berättar att revisionen 
agerar som ett ”kvitto” på att en oberoende part, revisorn, har granskat företaget och därmed 
intygar att företaget uppvisar en rättvisande bild. Revisor H fortsätter med att berätta att 
bankerna då även kan förlita sig på att årsredovisningen är riktigt upprättat enligt gällande 
redovisningsregler och rekommendationer.  
 
Utifrån revisor E:s erfarenheter vill bankerna ha en reviderad årsredovisning vid 
kreditbedömningarna. Revisor G berättar att då bokslutet hos företagen är reviderat skapas 
mer tid för bankerna att granska andra bedömningsmoment som denne bör ta hänsyn till vid 
kreditgivningen. Revisor E, som själv jobbar på en av de större byråerna, hoppas på att om ett 
företag har fått en reviderad redovisning av någon på de större revisionsbyråerna att detta 
väger lite mer än om någon på en mindre byrå hade utfört granskningen. Detta berättar 
revisorn bero på att de större byråerna har en intern kvalitetssäkring som gör att det inte 
tolereras väsentliga fel i företagens årsredovisningar. Denna kvalitetssäkring är väldigt viktig 
för byrån som revisorn tjänstgör på, det är detta som gör att det sätts stor kvalitet på själva 
byrån. 
 
När revisorn sätter kvalitetstämpeln på årsredovisningen har han utfört en viktig uppgift vid 
en kreditbedömning enligt revisor E. Samtliga revisorer påpekar att bankerna framförallt tittar 
på de orena revisionsberättelserna vid en kreditbedömning. Alla revisorer uppfattar även att 
deras uttalande i revisionsberättelsen är av betydande vikt vid bedömningen. Lämnar revisorn 
en anmärkning i den orena revisionsberättelsen, det vill säga ett uttalande om företagets 
räkenskaper, så kommer banktjänstemannen att ta detta i beaktande vid kreditbedömningen 
berättar revisor H. Enligt revisor F skulle ett uttalande i revisionsberättelsen angående 
osäkerheter i balansräkningen eller oreda i räkenskaperna kunna påverka bedömningen 
negativt för kredittagaren. Revisor H fortsätter att berätta att vid ett negativt uttalande från 
revisorn kan det komma att påverka företagaren, befintlig som ny, negativt på så sätt att 
kreditgivningsprocessen avslutas utan lämnade krediter. 
 
Enligt revisor F och H har den rena revisionsberättelsen ingen större påverkan vid en 
kreditgivning mer än att den beaktas och tas hänsyn till vid bedömningen. Detta gör att 
banktjänstemännen kan bygga vidare sin bedömning på resterande kriterium. Revisor E 
hoppas och tror att bankerna sätter tilltro till revisorernas revisionsberättelser. 
 
Revisorns roll vid bankernas kreditbedömningar är ingenting som någon av revisorerna 
reflekterat över. Revisor G säger emellertid att arbetet som revisorn utför vid revison är av 
betydelse del vid en kreditbedömning på grund av bankernas användning av det reviderade 
bokslutet.  
 
Revisorns roll vid en kreditbedömning framträds tydligare vid förvärv, enligt revisor F och H. 
Revisor H berättar att revisorn är med och granskar det företaget som ska förvärvas, där det 
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också är av oehörd vikt att företagets siffror redovisas enligt god redovisningssed. Revisor F 
påstår att i dessa fall har revisorns yttrande en väldigt stor betydelse. Är det anmärkningar i 
revisionsberättelsen påverkar det banktjänstemannens beslut kraftigt.  
 
Samtliga revisorer påstår att det förekommer att revisorn är involverad i deras klienters 
kreditansökningar hos bankerna. Revisor E påstår att det är en självklarhet att den information 
som framkommer vid det reviderade bokslutet är av betydelse för bankerna vid en 
kreditbedömning. Men att revisorn skulle sitta med vid ett möte och involvera sig så mycket i 
ett företag är otänkbart då det skulle bryta mot oberoendet. Däremot säger revisor E att denne 
kan svara på frågor gällande oklarheter i bokslut och rapporterna, med tillstånd från företaget 
så att inte tysnadsplikten bryts. De övriga revisorerna berättar att vanligtvis är revisorn 
involverad på begäran av båda parterna, men mest på önskan av företagarens. Samtliga 
revisorer håller med om att revisorns medverkan består i att förklara den information som 
företagaren har godkänt att revisorn får yttra sig om. 
 
Revisor E berättar vidare att när denne har varit involverad i sina klienterns kreditansökningar 
har det varit i egenskap av konsult samt rådgivare för företagen, alltså inte som revisor då 
detta skulle kunna äventyra oberoendet. Denne kan mycket väl tänka sig att det är mer vanligt 
är att redovisningskonsulterna är inblandade i kreditgivningen, istället för revisorn, i och med 
att de har en annan yrkesroll. Revisor E är dock väldigt tydlig med att klargöra att denne inte 
kan föra bolagets talan gentemot banken, detta ska bolaget göra själv. Däremot kan revisorn 
tydliggöra för banken vid eventuella oklarheter i den finansiella rapporten samt finnas med 
som ett stöd för bolaget.   
 
Revisor G förklarar att denne oftast blir tillkallad som en oberoende expert vid dennes 
klienters kreditansökningar, då det behövs förklaring till upprättandet av budgeten eller om 
det uppstår någon fundering vid bokslutet. Revisor G säger: ”Jag tror att vi är en viktig del i 
bankernas informationsinsamling”. Revisor H instämmer om att revisorn ofta är involverad i 
deras kunders kreditansökningar för att ha möjlighet att tydliggöra och förklara det som står i 
årsredovisningen. Detta beror på att företagaren oftast inte kan upplysa och förklara företagets 
ekonomi på ett lika bra sätt som revisorn själv. Även om kredittagaren har en bra presentation 
av sin affärside, har genomarbetade budgetar samt utvecklade planer för investeringen så 
kommer siffrorna i årsredovisningen utgöra den betydande informationen vid en 
kreditbedömning, enligt revisor H.  
 
Revisor F vidhåller att vid personliga möten mellan företaget, revisorn och banken, kan 
revisorns svar och åsikter i viss fråga från bankerna påverka bedömningen. Revisor F 
framhåller även att tystnadsplikten har en stor betydelse i dessa situationer. Vid ett sådant 
möte är det viktigt att bankerna är medvetna om att revisorn bara får yttra sig om sådan 
information som företagen har gett sin tillåtelse till.  Revisorn berättar vidare att när man 
arbetat länge som revisor så kommer relationer att uppstå, en av dessa är med 
banktjänstemännen. Detta kan då enligt revisor F bidra till att banktjänstemännen får ett visst 
förtroende till revisorn som även kan komma att påverka kreditbedömningen, endast för att 
denna relation existerar. 
 
Revisor F fortsätter med att berätta att det förekommer situationer då krediten blivit beviljad 
endast för att det är någon från dennes byrå som varit revisor i företaget. Revisorn menar att 
banken har sagt rakt ut: ”Vi tror egentligen inte på det här, men det är du som sitter som 
revisor så vi tillstryker lånet”. Revisor F berättar att det är en något olustig situation då 
banktjänstemannen beviljar lånet baserat endast beroende på att en viss revisor varit 
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involverad i företaget. Revisor F menar att företagaren självklart blir väldigt nöjd, men inte 
revisorn. 
 
Däremot påstår revisor H att ett företag inte får beviljat ett lån bara för att en viss revisor sitter 
med, ”så enkelt är det inte”. Revisor G anser att dennes inverkan vid en kreditbedömning inte 
har varit negativ i någon form, utan istället bidragit till att bankerna fått större tillförlitlighet i 
informationen företaget lämnar. 
 
4.3.3 Kreditgivning utan revisionsplikt  
 
Alla revisorer håller med om att ett slopande av revisionsplikten för de små aktiebolagen inte 
är något som bankerna förespråkar. Revisor H tror att kreditgivarna skulle bli mer försiktiga i 
sina bedömningar medan revisor E är helt övertygad om att bankerna kommer att kräva 
reviderade årsbokslut vid kreditgivningar, om företagen inte har väldigt bra säkerheter. 
Revisor G menar att det positiva, som den reviderade årsredovisningen frambringar, kommer 
att försvinna vid ett eventuellt slopande av revisionsplikten, då frivillig revision skulle 
föreligga. Den information som lämnas i bokslutet kommer att ifrågasättas mer när den inte 
blivit granskad av en oberoende part, hävdar revisor G. 
 
Revisor F berättar, utifrån sina klienters uttalanden, att företagare ändå skulle fortsätta med 
revision. Detta är något som revisorn tror kommer att stärka företagens chanser att få beviljat 
lån vid kreditansökningar hos bankerna. Revisor H delar samma åsikt om att vissa företagare 
ändå skulle anlita en revisor. Revisorn menar att små företag som inte har några lån, som 
arbetar självständig och har god koll på redovisningen inte skulle anlita en revisor, då dessa 
företagare möjligtvis finner att revisionen inte uppfyller något. Däremot berättar även revisor 
H att för små bolag, där redovisningen är mer avancerad, fyller revisionen en bra funktion, 
vilket gör att dessa bolag troligtvis kommer att anlita en revisor trots frivillig revision. 
 
Samtliga revisorer instämmer med att om frivillig revision inträffar och då företagen inte 
väljer att anlita en revisor, skulle det ändå innebära att någon form av intyg på företagens 
redovisningar kommer att krävas från bankerna vid en kreditbedömning.”Det kan tänkas att 
vid ett slopande av revisionsplikten skulle man säkerställa företagens årsredovisning på 
annat sätt, eventuellt att redovisningskonsulten skulle kunna lämna ett intyg på att det är 
redovisat enligt god redovisningssed”, berättar revisor H. Vidare berättar revisor H att 
bankerna i detta fall kommer att vilja ha störrre säkerheter vid en eventuell kreditgivning. 
 
Vidare instämde revisorerna att bankerna säkerligen ändå skulle komma att begära ett 
reviderat bokslut vid en kreditgivning hos de små aktiebolagen, även då det inte är lag på det. 
Revisor G menar att revisorn, den oberoende parten, kommer vid upprättandet av bokslutet 
ändå att förbli lika viktig som tidigare, då företagare som använder sig av revisor kommer att 
kunna påvisa att de driver ett mer seriöst företagande. Revisor G berättar följaktligen att 
revisorns roll vid en kreditbedömning inte kommer att försvinna, samt att revision kommer att 
vara en kvalitet, att bankerna bara kommer vilja ha kunder som frivilligt låter sig granskas. 
 
Samtliga revisorer hävdar att revisorn inte kommer att bli utan arbete om frivillig revision i de 
små aktiebolagen inträffar. Revisor E menar att det inte är revisorernas tjänster som 
försvinner, de kommer fortfarande att finnas ett behov för dem. I de fall då företagaren inte är, 
eller inte vill vara, så insatt i företagets ekonomin, kommer revisorn fortfarande ha en 
betydelsefull funktion hävdar revisor E. 
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Revisor G berättar att även om det skulle bli så att det inte är obligatoriskt att upprätta en 
revisionsberättelse eller att det görs en granskning av företagens finansiella rapporter, så 
kommer kreditgivarna, framförallt bankerna, som en del i sin process vid kreditgivningen att 
begära detta. Revisorn berättar vidare att även om företagen inte använder sig av en revisor så 
kommer ändå någon form av kvalitetsstämpel finnas till för företagets intressenter såsom 
leverantörer, kunder, myndigheter och kreditgivare. Detta gör att företaget kan visa att denne 
har god kontroll på bolaget och det är redovisat enligt gällande regelverk och uppvisar en 
rättvisande bild. ”Därför tror jag att revisorn kommer att förbli viktig för små aktiebolag i 
Sverige vid bankernas kreditbedömningar”, säger revisor G.   
 
Sammanfattningsvis kan nämnas att revisorerna anser att den information dessa lämnar i form 
av en granskning av företagets finansiella rapporter, är av stor betydelse för bankerna vid 
deras kreditbedömningar. Revisor F berättar: ”Det revisorn yttrar sig om i granskningen har 
en väldigt stor betydelse för hur bedömningen av bankerna kommer att utvecklas”. Samtliga 
revisorer menar att frivillig revision i de små aktiebolagen inte är något som bankerna 
föredrar samt om detta skulle ske, skulle ändå bankerna begära en granskning av företagens 
finansiella rapporter vid en kreditgivning. 



 - 47 - 

5. Analys 
__________________________________________________________________________  
Ett involverande av revisorn vid en kreditbedömning minskar informationsasymmetrin, vilket 

bidrar till att bankerna kan fatta både lättare och säkrare beslut angående krediter till 
företag. Revisorn har betydelse, både indirekt och direkt vid en kreditbedömning. En 

betydande aspekt för företagens erhållande av krediter är revisorns status, det vill säga hur 
erkänd denne är. Vid eventuell frivillig revision ökar osäkerheten för bankerna och det blir 

svårare för företagen att erhålla lån.   
__________________________________________________________________________  
 

5.1 Revisorns uppgifter 
 
Samtliga revisorer betonade att en revisors huvuduppgift är att granska och säkerställa 
årsredovisningen åt olika företag och organisationer. Detta för att ge en rättvisande bild av 
företagets finansiella ställning, samt att uttala sig om riktigheten i årsredovisningen. Att 
kontrollera så att företagen följer gällande redovisningsregler och rekommendationer hör även 
till revisorns främsta uppgifter. Revisorernas uttalanden stämmer synnerligen bra överrens 
med FARs förklaring av vad revisorns främsta uppgifter är. FARs yrkesetiska regler upplyser 
att den granskande revisorns huvudsyfte att visa och granska de affärshändelser som ägt rum i 
bolaget, för att ge en rättvisande bild av företaget. Revision syftar även till att undersöka hur 
företagets styrelse och verkställande direktör har skött företaget under året.191  
 
Enligt revisorlagen skall revisorn upprätthålla god revisorssed, denne ska vara oberoende, det 
vill säga opartisk och självständig och att revisorn har tystnadsplikt.192 Revisor F anser att 
revisorns uppgifter har gått från att förr ha en mer rådgivande funktion, till att i dagsläget 
bestå av att mestadels granska företagens finansiella rapporter. Anledningen till denna 
skillnad anser vi främst bero på den nya lagen, aktiebolagslagen om revisorns oberoende. 
Lagen framför att en analysmodell ska användas för att garantera revisorns oberoende i det 
företag denne granskar193. 
 

5.2 Kreditgivningen 
 
Enligt Andersson194 och Broomé195 är det vanligaste steget vid låneansökan, främst för de små 
bolagen, låntagarens förfrågan angående krediter. Broomé lyfter fram kredittagarens process 
vid en kreditöverenskommelse, se bilaga 4, figur 3. Denna process stämmer bra överens med 
vad som framkommit av banktjänstemännen i vår studie. Banktjänstemännen berättar däremot 
att processen vid kreditgivningen ser lite olika ut i företagen beroende på att det inte finns en 
formell låneansökan som företagen kan följa. Företagen får lämna in en presentation av 
företagets enskilda kreditansökan till banken, företagens ansökningar har även olika 
utformningar beroende på hur långt bolaget har kommit i sitt företagande. Banktjänsteman C 
säger att denna presentation starkt präglas av hur affärsidén, likviditets- och resultatbudgeten 
ser ut i företaget. Banktjänsteman D påstår att företagaren vanligtvis träffar sin revisor, 
rådgivare eller redovisningskonsult och bygger upp en plan över vad de kommande begärda 

                                                 
191 FARs yrkesetiska regler, sid 2 
192 Revisorslagen (2001:883), 19§, 20§, 26§ 
193 FAR, Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, sid 5-6 
194 Andersson, Expertise in credit granting- studies on judgment and decision- making Behaviour, sid 20 
195 Broomé, Elmér och Nylén, Kreditgivning till företag, sid 52 
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krediterna tänkt användas till. Detta presenteras sedan för banken där det ska framgå vad 
företagaren har för planer.  
 
Banktjänstemännen ger liknande förklaringar till det som Andersson196 och Broomé197 mfl 
beskriver som nästa steg i kreditgivningsprocessen. Ett möte mellan parterna där ovanstående 
nyss nämnda information presenteras. Banktjänstemännen uttrycker att banken begrundar den 
information som erhållits och gör sedan en bedömning av företagaren om denne är rätt person 
till att erhålla krediter och driva företaget framåt. Bedömningen baseras även på historisk 
samt framåtblickande information, då banktjänstemännen anser att det är viktigt att det finns 
en långsiktighet i affärsplanen och i företagens budgetar samt att säkerheten är rimlig. 
Banktjänsteman B understryker att viktiga aspekter i bedömningen som bör tas hänsyn till är 
analys av marknaden, de budgetar som erhålls samt affärsidén. Enligt Smith198 är 
återbetalningsförmågan hos företaget en viktig aspekt för bankerna, detta hävdar även 
banktjänstemännen C och D. Finns ingen sådan blir det direkt avslag på ansökan, säger 
banktjänsteman C. 
 
För att kunna försäkra sig om återbetalningsförmågan måste kreditgivarna kunna lita på att 
upplysningarna som företaget lämnar i sina finansiella rapporter är korrekta. Om företagets 
rapporter har granskats av en opartisk och självständig revisor ökar denna säkerhet för 
kreditgivarna.199 Banktjänsteman D framhäver att revisorn har en mycket stor betydelse vid 
kreditbedömningen. Betydelsens storlek ligger i hur väl de stöttar och hjälper sina kunder att 
utveckla sin verksamhet på ett bra sätt. Banktjänstemännen menar att detta är av stor vikt då 
det påverkar bankernas sätt att se på företaget samt möjligheten att ge krediter. 
 
När mötet samt kreditbedömningen är avslutad sker en förhandling mellan kreditgivaren och 
kredittagaren.200 I förhandlingen gör långivaren en bedömning baserad på den givna 
informationen från låntagaren samt informationen från externa källor201. Detta framkommer 
även av banktjänstemännen då banktjänsteman B, C och D berättar att det efter presentationen 
är upp till banken att fatta ett beslut angående krediten. Enligt Andersson hålls ett möte med 
lånekommittén innan banken ger sitt medgivande till lånet202. Banktjänsteman B, C och D 
berättar däremot att det är beloppet på lånet som styr viken person på banken som fattar 
beslutet. I vår studie framkommer det att vid lägre belopp är det oftast den banktjänsteman 
som satt med vid mötet som tar beslutet. När det handlar om större belopp är det oftast 
bankens lånekommitté som tar beslutet. 
 
Processen vid en kreditgivning som Broomé presenterar203, har visat sig överensstämma något 
så när med banktjänstemännens utsagor. De skillnader som framkom var främst 
kreditgivarens process vid kreditgivningen. Banktjänstemännen hävdar att analyser sker vid 
en kreditbedömning, men de har inte detaljerat analyserna i lika stor utsräckning som Broomé. 
Vid kredittagarens process gav bankernas respondenter en jämnlik skildring till det som 
Broomé mfl uppger. Det framkom däremot att beroende på att det inte finns en formell 
låneansökan ser företagens ansökningar olika ut. Detta anser vi vara högst troligt då alla 
företag är i olika stadier, exempelvis då de är nystartade eller redan befintliga företag. Banken 
                                                 
196 Andersson, Expertise in credit granting- studies on judgment and decision- making Behaviour, sid 20 
197 Broomé, Elmér och Nylén, Kreditgivning till företag, sid 51 
198 Smith, Redovisningens språk, sid 20 
199 FARs yrkesetiska regler, sid 2 
200 Broomé, Elmér och Nylén, Kreditgivning till företag, sid 69  
201 Andersson, Expertise in credit granting- studies on judgment and decision- making Behaviour, sid 20 
202 Ibid., sid 20 
203 Broomé, Elmér och Nylén, Kreditgivning till företag, sid 51 
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har även olika policys och tillvägagångssätt, detta tror vi återspeglar varför det framkom 
skillnader i kredittagarens tilvägagånssätt. Bankerna kräver olika information beroende på 
vilket sorts företag som ansöker om krediten.  
 
5.2.1 Problem vid kreditgivning 
 
Som framgår i både teorin och empirin är det vanligaste problemet avsaknaden av information 
vid en kreditgivning, det vill säga då det föreligger informationsasymmetri mellan parterna204. 
Akerlof mfl205 är några av forskarna som hävdar att detta är det vanligaste problemet vid 
kreditgivning. Enligt banktjänstemännen är informationsbrist ett vanligt problem och denna  
avsaknad av information föreligger i olika situationer. 
 
Banktjänsteman D förklarar att informationsbrist förekommer framförallt då företagaren 
bedriver verksamhet i Sverige men är skriven i ett annat land, då finns inte 
upplysningscentralen att tillgodose för att underlätta beslutet. Enligt banktjänsteman B blir 
informationsbristen ett problem då denne vill komma åt information som inte finns att hitta i 
den reviderade redovisningen hos företagen. Banktjänstemannen säger även att på grund av 
att revisorn är bunden av sin tystnadsplikt kan banktjänsteman B bara till viss del vända sig 
till revisorn för förtydliganden. Ett annat vanligt förekommande informationsasymmetriskt 
problem vid kreditgivning enligt banktjänsteman B, är då materialet som företaget överlämnar 
till banken inte varit tillräckligt informativt. Detta medför att låntagaren innehar mer 
information om företaget än vad långivaren har. 
 
Banktjänstemann A och B uttrycker att bristen i information mellan parterna oftast påträffas i 
en svag affärsplan, att affärsiden inte verkar hållbar. Detta kan bidra till ett nekande av 
krediter från bankernas sida. Enligt Lönnqvist är informationen som företagen lämnar i sin 
årsredovisning ett underlag för bolagens intressenters beslutfattande, framförallt vid 
bankernas bedömningar av företaget vid en kreditgivning206. Då en revisor har granskat 
företagens finansiella rapporter samt lämnat ett uttalande i revisionsberättelsen om att 
företaget följt årsredovisningslagen vid upprättandet av årsredovisningen, försvinner till viss 
del den asymmetriska informationen. Bankerna kan förlita sig på att informationen i 
årsredovisningen är sann och ingen väsentlig information i siffrorna undanhållits.207  
 
Det ovan nämnda framkommer även av banktjänstemännens åsikter, banktjänsteman D säger: 
”Revisorn har en jättestor betydelse vid en kreditbedömning”. Banktjänstemannen förklarar 
att detta beror på att revisorn ser till att företagaren följt gällande lagstiftning, att de redovisar 
enligt god redovisningssed, samt ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning. 
Banktjänsteman D betonar även revisorns betydelse med att säga att det reviderade bokslutet 
fyller en viktig funktion för dem. Med dessa bokslut får banken en avstämning på hur det går 
för företaget samt hur den finansiella ställningen ser ut i företaget.  
 
Som vi tidigare diskutterat och som även de flesta banktjänstemännen hävdar, är 
informationsbrist det vanligaste problemet vid en kreditbedömning. Problemet förmodar vi 
vara vanligt förekommande på grund av att bankerna självklart vill ha säkerheter när de lånar 
ut pengar. Bankerna vill minska riskerna och gör det genom att samla tillförlitlig information. 
Då en revisor har granskat företagens finansiella rapporter blir dessa mer pålitliga och 

                                                 
204 Andersson, Expertise in credit granting- studies on judgment and decision- making Behaviour, sid 21 
205 Kungliga vetenskapsakademin, Populärvetenskaplig information, Marknader med asymmetrisk information 
206 Lönnqvist, Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, sid 14 
207 Santesson, Tystnadsplikten och god revisorsed 
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trovärdiga för bankerna. På så sätt underlättas kreditbedömningen genom att en del av risken 
även minskas.  
 
Enligt Collis mfl föreligger en moral hazard situation då den ena parten agerar utifrån ett 
egenintresse.208 Vi anser att om det skulle föreligga en moral hazard situation mellan företaget 
och banken är det bra att det finns en granskande revisor i företaget som kan kontollera att 
företaget upprätthåller sitt åtagande. Detta gör att moral hazard situationen minskar och 
bankerna kan försäkra sig om att företaget är pålitligt. 
 
Utifrån samtliga banktjänstemän och revisorer tyder vi det som att bankerna samlar 
information för att minska den asymmetriska informationen vid en kreditbedömning. Enligt 
Adams förekommer en adverse selection situation då aktörerna innan en överenskommelse 
eller avtalet inletts har olika information209. Enligt Akerlof kan detta leda till negativa urval så 
kallade adverse selection210. Dell´ariccia och Marquez klarlägger att den bristfälliga 
informationen hos långivaren kan göra att låntagare med svaga återbetalningsmöjligheter 
driver ut alla andra från marknaden.211 Som framkommit i vår undersökning är det företagen 
själva som utformar sin presentation vid kreditansökningen. De kan till stor del välja vilken 
information som ska presenteras för banken. Det obligatoriska i presentationen är bland annat 
affärsidén samt företagets finansiella rapporter. Utifrån detta anser vi att revisorn har en 
betydande roll då denne granskar företagets årsredovisningar. Enligt Dell’ariccia mfl har ofta 
bankerna ett informationsproblem då företagen ver mer om sitt företagande än bankerna212. Vi 
anser att revision gör att risken för negativa urval av företag minskar för bankerna. Revisionen 
bidrar även till att bankerna kan göra säkrare bedömningar. 
 
5.2.2 Revisorns indirekta roll vid kreditbedömingen 
 
Med utgångspunkt i FARs definition av revisorns uppgifter213, kan det konstateras att somliga 
av banktjänstemännen inte verkar ha reflekterat desto mer över revisorns faktiska uppgifter. 
Banktjänsteman B bestyrker detta genom att framhäva att denne anser att revisorn borde ha en 
större roll och vara mer aktiva. Banktjänstemannen tycker att dessa borde rådgiva företagen 
mer. Detta anser vi främst tala emot revisorns oberoende, det vill säga att revisorn måste vara 
opartisk och självständig gentemot sina klienter.214 Vi upplever även att några, framförallt 
banktjänsteman B, uppger fakta som vi vet talar emot revisorns förpliktelser. I dessa fall 
undrar vi om respondenten istället syftar på konsulten eller om denne inte har vetskapen om 
vad revisorns uppgifter egentligen är. 
 
Ytterligare en svårighet för banktjänstemännen, då det gäller benämningen av revisorn, anser 
vi vara då företagen inte tydliggör för banktjänstemännen vem revisorn och 
redovisningskonsulten är. Företagen kanske benämner alla som revisor oavsett yrkesroll. 
Banktjänsteman A bekräftar detta genom att framhäva att i de företag denne jobbar med är 
revisorn en person som företagsledningen inte har så mycket att göra med. Istället är det oftast 
redovisningskonsulten som företagen syftar till när de talar om revisorn. Banktjänstemannen 
menar även att konsulten är den viktiga personen vid en kreditbedömning eftersom denne 

                                                 
208 Collis, Jarvis and Skerratt, The demand for the audit in small companies in the UK, sid 89 
209 Adams, Agency Theory and the Internal Audit, sid 8 
210 Akerlof George A, The market for lemons. Quality uncertainty and the market mechanism, sid 488-500 
211 Dell’ariccia and Marquez, Lending Booms and Lending Standards, sid 2511- 2546 
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 - 51 - 

besitter med den kunskap som företagaren saknar samt att banken vänder sig till denne om det 
uppstår oklarheter i någon rapport.  
 
Enligt revisorsamfundet syftar revision även till att generera trovärdighet och trygghet, både 
internt inom företaget och mot företagets externa användare såsom företagets olika 
intressenter, därav bankerna. Med revision ökar trovärdigheten i företagets redovisningar, den 
visar att företaget följer allmänna regler och normer som gäller, samt minskar riskerna för fel 
och brister i årsredovisningen. Med en granskande revisor ökar denna trovärdighet för 
företaget.215  
 
Som framkommer i empirin finner vi banktjänsteman D:s uttalanden om betydelsen av 
revisorns granskning stämma bra överens med vad revisorsamfundet beskriver att revision 
syftar till. Banktjänstemannen hävdar att det reviderade bokslutet är mycket betydelsefullt för 
bankerna vid en kreditbedömning, då revisorns granskning har stor trovärdighet. Revisorn 
skapar trovärdighet genom att denne ger uttalanden om att företaget följer gällande 
lagstiftning och rekommendationer. Många av revisorerna instämmer i banktjänsteman D:s 
uttalanden, en av dessa är revisor H som berättar att revisionen agerar som ett intyg på att en 
oberoende part har granskat företagets finansiella rapporter. Revisor H berättar även att 
bankerna kan förlita sig på att årsredovisningen är korrekt upprättat enligt gällande 
redovisnings regler och rekommendationer, då en revisor granskat företagets årsredovisning.  
 
Banktjänsteman D:s uttalanden om revisorns betydelse överensstämmer även bra med 
revisorlagens216 innebörd av vad revisorn har för skyldigheter. Banktjänstemannen hävdar att 
revisorn har en mycket viktig roll då denne ser till att företagaren följer gällande lagstiftning, 
att de redovisar enligt god redovisningssed samt ger en rättvisande bild av företagets 
finansiella ställning.  
 
Revisor G bekräftar även ovanstående uppgifter. Revisorn berättar att arbetet som en revisor 
utför med det reviderade bokslutet är av betydande del för bankerna vid en kreditbedömning. 
Intressenterna kräver i många fall att företaget upprättar årsbokslut med en granskande revisor 
för att säkerställa kvaliteten i företagets finansiella rapporter,217 vilket även många av 
revisorerna samt banktjänstemännen i vår studie håller med om. Även om kredittagaren har en 
bra presentation av sin affärsidé, har genomarbetade budgetar samt utvecklade planer för 
investeringen så kommer siffrorna i årsredovisningen utgöra den betydande informationen vid 
en kreditbedömning påstår revisor H. 
 
Årsredovisningen används bland annat till att underlätta för intressenternas, därav bankernas, 
beslutsfattande. Informationen ska underrätta företagets intressenter om bolagets finansiella 
läge samt utsikterna för framtiden.218 Intressenterna i ett företag har olika starkt behov av att 
företagets finansiella rapport är granskad av en revisor.219 Därför är det viktigt för företagen 
att presentera en så korrekt bild av företagets ekonomiska situation som möjligt.220 Detta görs 
på bästa sätt genom att ha en oberoende revisor som granskar företagets finansiella 
rapporter.221 
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Samtliga banktjänstemän tycker att det känns tryggt att ha ett bokslut som är granskat av en 
oberoende revisor, vid en kreditbedömning. Banktjänsteman A menar att denne är van att 
jobba med reviderade bokslut, respondenten kan förlita sig på att informationen är korrekt när 
den granskats av en revisor. Banktjänsteman C:s åsikter bekräftar ovanstående fakta då denne 
berättar att företagen alltid är hjälpt av att ha en bra och ansenlig revisor samt rådgivare. Detta 
gäller främst vid en kreditbedömning. Med en framstående revisor i företaget känner 
banktjänsteman C att denne kan lita på de siffror som bolagen presenterar i de finansiella 
rapporterna vid en kreditgivning. 
 
Samtliga revisorer berättar att det reviderade bokslutet är av stor betydelse för 
banktjänstemännen vid deras kreditbedömningar. Detta säger revisorerna bero på att ett 
reviderat bokslut förser bankerna med tillförlitlig information som behövs vid bedömningen. 
Revisor E styrker detta genom att påstå att bankerna alltid vill ha en reviderad årsredovisning 
vid kreditbedömningarna. Denne menar att när revisorn sätter en kvalitetsstämpel på 
årsredovisningen har han utfört en viktig uppgift vid en kreditbedömning. Revisor G förklarar 
att detta beror på att då bokslutet hos företagen är reviderat skapas mer tid för bankerna att 
granska andra bedömningsmoment som denne bör ta hänsyn till vid kreditgivningen. Detta 
bestyrkas även av Miller och Smiths teorier, om att en viktig faktor vid bankernas 
kreditbedömningar är den trygghet som den oberoende revisorn kan generera i form av att 
företagets finansiella rapporter blivit granskad av denne222. 
  
Revisionsberättelsen avslutar hela revisionen och blir tillgänglig för företagets intressenter i 
och med att årsredovisningen blir offentlig. Denna berättelse ska återge revisorns bedömning 
angående om årsredovisningen upprättas enligt de gällande reglerna.223 Som tidigare nämnts 
är årsredovisningens viktigaste funktion att hjälpa intressenterna att göra möjliga prognoser 
om verksamheten i företaget.224 Revisorerna instämmer i denna fakta, då de tror att bankerna 
framförallt tittar på de orena revisionsberättelserna vid en kreditbedömning. De uppfattar att 
deras uttalande i revisionsberättelsen är av betydande vikt för bankerna. Revisor H berättar att 
om revisorn lämnar en kommentar om företagens finansiella räkenskaper kommer bankerna 
uppmärksamma detta vid kreditbedömningen. 
 
Som framkommer av samtliga banktjänstemän och revisorer, uppfyller revisionen det den är 
avsedd att infria. Banktjänstemännen och revisorerna bekräftar de antaganden som vi hade 
innan undersökningen påbörjades; att den reviderade redovisningen skapar tillförlitlighet åt 
företagets intressenter inklusive bankerna, vid deras bedömningar samt beslutsfattanden. 
Enligt Lönnqvist är ett vanligt informationsasymmetriskt problem då företagen undanhåller 
information i de finansiella rapporterna, de kan förfina resultatet för att på så sätt lättare 
erhålla krediter från bankerna225. Utifrån detta anser vi att det är en självklarhet att revision i 
företagen minskar detta problem. Revision ökar även företagens chanser att erhålla kredier 
från bankerna.  
 
5.2.3 Revisorns direkta roll vid kreditbedömningen  
 
Samtliga revisorer menar att de någon gång varit involverade i deras klienters 
kreditansökningar hos bankerna. Revisor E hävdar att det är en självklarhet att informationen 
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som framkommer vid årsredovisningen är av betydelse för bankerna vid en kreditbedömning. 
Detta verifierar teorin om att många av företagets intressenter fattar avgörande beslut utifrån 
den information som presenteras i företagens årsredovisningar, detta gör att revisorns 
granskande utgör en kvalitetsstämpel och ett slags säkerhetsställande för att redovisningen 
stämmer226. Även banktjänstemännen berättar att det förekommer, på kunden samt på 
bankernas önskemål, att revisorn sitter med vid mötena. Detta för att revisorn ska kunna 
förklara hur vissa situationer har uppstått för företagen eller varför bokslutet ser ut som det 
gör. Banktjänsteman C förtydligar att ägaren i små aktiebolag oftast inte är så insatt i den 
ekonomiska biten utan det är revisorn som är det, därför vill företagaren samt banken ofta 
involvera revisorn i kreditbedömningen. 
 
Enligt revisor E skulle det bryta mot revisorns oberoende ifall revisorn skulle sitta med vid ett 
möte och involvera sig så mycket i ett företag. Däremot säger revisorn att denne kan svara på 
frågor gällande otydligheter i bokslut och rapporterna, med tillstånd från företaget så att inte 
tysnadsplikten bryts. Som framgår i empirin berättar de övriga revisorerna att revisorn 
vanligtvis är involverad på begäran av båda parterna, företaget samt bankernas, men mest 
förekommande på önskan av företagarens. Samtliga revisorer instämmer i att revisorns 
medverkan består i att förklara den information för bankerna, som företagaren har godkänt att 
revisorn får yttra sig om. Revisorerna är noga med att poängtera att lagen om tystnadsplikt 
gäller i dessa fall. Revisorernas uttalanden bekräftas av bland annat Santessons uttalande om 
att det föreligger tystnadsplikt hos revisorn och att det endast är vid brottsmisstanke, vid det 
granskande företaget, som revisorn har anmälningsskyldig till åklagare och får avvika från 
tystnadsplikten227.  
 
Revisor E berättar att det är mer vanligt att redovisningskonsluten är involverad i 
kreditbedömningarna än själva revisorn, framförallt eftersom de har en annan yrkesroll. 
Revisorn är väldigt tydlig med att klargöra att det är bolaget själv som ska föra sin talan 
gentemot banken. Däremot får revisorn tydliggöra vissa frågor för banken då eventuella 
oklarheter förekommer i den finansiella rapporten samt att finnas med som ett stöd för 
bolaget. Revisor E:s förklaring stämmer bra överens med Santessons förklaring som säger att 
en större involvering skulle bryta mot revisorns oberoende.228  
 
Castelli mfl tar upp i sin artikel att en närmare relation mellan små företag och banken 
minskar informationsasymmetrin och detta leder till att företagen förbättrar chanserna att 
erhålla krediter.229 Ytterligare forskning visar att bankerna ofta är medvetna om revisorns 
status. En studie utförd av Moore och Ronen visar att bankerna uppfattar att framstående 
revisorer uppvisar mer säker information. Bankerna känner även mer tillförlitlighet till företag 
som är beredd att betala ett högre pris för att anlita en framstående revisor.230 Som 
framkommer av revisor F har banker beviljat krediter på grund av att en viss revisor företrätt 
företaget, medan revisor G hävdar att revisorn inte alls har den påverkan på kreditgivaren. Att 
kreditgivarna i vissa fall påverkas av vilken revisor som representerar företaget, kan stärkas 
av ovanstående nämnda forskning. En närmare relation mellan parterna kan i vissa fall leda 
till att lånet beviljas samt då även informationsasymmetrin minskar. Skillnaderna i 
revisorernas uttalanden tror vi bero på att revisor F har trettiotre års yrkeserfarenhet medan 
revisor G har fem år. Vi anser att desto längre revisorerna varit verksamma i branschen desto 
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mer och närmare kontakter skapas mellan dessa och bankerna. Kontakterna och 
yrkeserfarenheten bidrar även till att bankerna får större tilltro till revisorn.  
 
Utifrån banktjänstemännens samt revisorernas utlåtanden anser vi att på grund av revisorns 
oberoende kan en involvering vid deras klienters kreditansökningar skada detta oberoende. 
Detta grundar sig i vår svårighet att uppfatta om respondenterna vissa gånger talat om 
revisorn som den granskande revisorn eller som redovisningskonsult. Revisorerna framhäver 
att det förekommer att de medverkat vid klienternas kreditansökningar, i form av att förklara 
informationen i årsredovisningen utan att bryta mot tystnadsplikten. Det kan tänkas att de 
talar utifrån tidigare erfarenhet, då lagen om revisorns oberoende inte var lika strikt, eller att 
det är som redovisningskonsult de har agerat vid dessa tillfällen. Även då bankernas 
respondenter hävdar att revisorn varit involverad, kan det tänkas att de inte har uppfattat 
vilken roll revisorn haft, som konsult eller revisor. Detta tror vi även kan bero på att företagen 
i några fall kan ha anlitat en revisor i egenskap av redovisningskonsult vid kreditbedömningen 
och denna information kanske inte alltid framgått åt bankerna. 
 

5.3 Kreditgivning med frivillig revision 
 
Banktjänsteman B, C och D säger att ett slopande av revisionsplikten skulle innebära en 
försämring vid kreditbedömningarna. Banktjänsteman B anser att det skulle bli svårare att 
utföra en bedömning utan ett reviderat bokslut, eftersom de i dagsläget är beroende av den, då 
den reviderade rapporten frambringar den trovärdighet som behövs vid en kreditbedömning. 
Banktjänstemännens yttranden visar att revisorns uppgifter i form av att skapa trovärdighet 
samt granska företagens årsredovisningar231, är av stor betydelse för bankerna.  
 
Samtliga revisorer ansåg att ett slopande av revisionsplikten för de små aktiebolagen inte är 
något som bankerna förespråkar. Att informationen i redovisningen kommer att ifrågasättas 
mer vid frivillig revision råder det ingen tvekan om. Det framkom även via revisorerna att 
många av företagen ändå skulle fortsätta med revision, detta är något som är mycket positivt 
för företagen vid en kreditbedömning. Revisorernas tankar kring detta stämmer väl överens 
med tidigare forskning, bland annat Anderssons232, som visar att kreditgivare måste kunna 
försäkra sig om att företaget är i bestånd att betala tillbaka lånet i form av  amorteringar och 
räntor, för att denne ska kunna erbjuda företaget krediter. Därför är det viktigt för 
kreditgivaren att kunna lita på att upplysningarna som företaget lämnar i sina finansiella 
rapporter är riktiga. Om företagets rapporter har granskats av en opartisk och självständig 
revisor ökar denna säkerhet för kreditgivarna.233  
 
Aktörerna i intressentmodellen är intresserade av företagets verksamhet för att kunna 
förverkliga sina egna mål. Företaget är i sin tur även beroende av dessa intressenter för att 
kunna överleva. Ett företag överlever bara så länge intressenterna är engagerade i företaget. 
Då intressenterna inte längre är nöjd med företagets utbyte riskeras företagets tillvaro.234 Som 
framgår i empirin använder sig banktjänstemännen i stor utsträckning av de finansiella 
rapporterna som revisorn granskat för att säkerhetsställa tillförlitligheten i rapporterna vid en 
kreditbedömning. Banktjänsteman D bekräftar Greves nyss nämnda forskning, genom att 
berätta att om de små företagen vid frivillig revision inte väljer att anlita en revisor, skulle 
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banken ändå kunna kräva detta. Samtliga revisorer medhöll om detta genom att uppge att det 
troligtvis kommer att utformas ett annat sorts intyg eller att bankerna i vissa fall ändå kan 
komma att kräva revision av företagen. Banktjänsteman D berättar även att i de fall då 
företaget inte använder sig av en granskande revisor kan detta leda till att banken avslutar de 
affärer som förelåg mellan dessa och kreditansökningen upphävs. Detta anser vi vara ett 
bekräftande för Greves teori om att företagen är beroende av intressenterna för att kunna 
överleva. 
 
Informationssökandet vid ett beslutsfattande är ofta ett tidsmässigt långt arbete. Om individen, 
i detta fall banken, inte har tillräckligt med information måste denne sätta sig in i företagets 
verksamhet för att få den informationen de behöver. Bankerna behöver informationen för att 
kunna bilda sig en uppfattning om företaget, dess utveckling och dess finansiella ställning.235 
Med granskad revision kan intressenterna lita på att den information de erhåller är korrekt236, 
vilket gör att informationssökandet minskar. Banktjänsteman D styrker Brunssons forskning, 
genom att berätta att om frivillig revision inträder och då företagen ansöker om krediter, 
skulle banktjänstemannen känna en stor osäkerhet kring företagens finansiella rapporter. Detta 
eftersom rapporterna kanske inte alltid blivit granskad av en revisor. Banktjänsteman D 
berättar att denne måste söka efter den information som saknas, i detta fall försöka 
säkerhetsställa att siffrorna i redovisningen stämmer. 
 
I många fall kräver intressenterna, bankerna, att företaget upprättar årsbokslut med en 
granskande revisor för att säkerställa kvaliteten på företagets finansiella rapporter.237 Detta 
gör att revisorernas tankar kring revisorns framtid styrks. Revisorerna påstår att vid frivillig 
revision kommer revisorerna inte bli utan arbete. Det är inte revisorernas tjänster som 
försvinner, det kommer fortfarande att finnas ett behov av revisionen, berättar revisor E. Som 
framkommer av banktjänsteman C, skulle ett införande av frivillig revision skada tilltron som 
bankerna har till boksluten och till andra finansiella rapporter, då företagen inte använt sig av 
en granskande revisor. Banktjänsteman C och D tror även att de flesta banker säkerligen ändå 
skulle komma att kräva ett reviderat bokslut av företag vid svårbedömda kreditansökningar.  
 
Som framkommit i vår studie kan bankerna vid frivillig revision komma att kräva granskade 
årsredovisningar. Detta anser vi vara högst rimligt och logiskt med tanke på de risker som 
bankerna tar vid kreditgivningar. En säkerhet är då årsredovisningen är korrekt upprättad 
enligt de regler, normer och praxis som gäller, för att visa en rättvisande bild av företagets 
finansiella ställning. När företagen använder sig av en revisor som granskar dess finansiella 
rapporter kan bankerna lita på att redovisningen stämmer. Detta anser vi leder till att företagen 
har lättare att erhålla krediter. 
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6. Slutsats 
_______________________________________________________________  

Det har framkommit via vår studie att bankerna värdesätter att informationen de använder 
vid en kreditbedömning ska vara tillförlitlig, detta minskar även informationsasymmetrin. För 
att uppnå detta bör en revisor granskat företagets finansiella rapporter. Det framkom även att 
vid eventuell frivillig revision skulle bankerna kunna kräva reviderade bokslut av de företag 

som ansöker om krediter. Detta visar att revisorn har en stor betydelse i de små aktiebolagen 
vid bankernas kreditbedömningar.  

_______________________________________________________________  

Bankerna verkar inte vara så medvetna om revisorns egentliga roll vid kreditbedömningen, 
om denna agerar som en revisor eller som en konsult. Det kan uppstå en konflikt mellan 
företaget och revisorn, då revisorn kan anta olika roller vid kreditbedömningen. Antingen som 
granskande revisor eller som konsult. Konflikten kan uppstå då företaget vill ha mer av den 
granskande revisorn än vad denna kan prestera, då detta skulle bryta mot oberoendet. Det kan 
dock konstateras att revisorns båda ”roller” har betydelse vid en kreditbedömning, men på 
olika sätt. Den granskande revisorn minskar informationsasymmetrin som kan uppstå mellan 
banker och företag, då denne säkerhetsställer att företagens finansiella rapporter är korrekt 
upprättade, vilket bidrar till att bankerna kan fatta tryggare beslut. Revisorn som konsult har 
även en betydande roll i kreditbedömningen. Informationsasymmetrin minskar på grund av att 
revisorn vid mötena kan förklara vissa oklarheter i redovisningen för bankerna. Konsulten kan 
även hjälpa företagen att upprätta budgetar vilket även bidrar till att bankerna kan känna 
större trygghet för företaget. 

Alla banktjänstemän håller med om att reviderade bokslut har betydelse. Detta anser vi visa 
på att det egentligen inte har så stor betydelse vilken roll revisorn tar vid involveringen, bara 
bankerna får sitt underlag för information, det vill säga ett reviderat bokslut. Som framkommit 
i studien är revisorn emellanåt involverad vid kreditgivningsmötena. Viktig information kan 
på detta sätt förtydligas till banktjänstemannen, då denne har någon fundering kring oklarheter 
i redovisningen. Vi anser, vilket även framkommer av respondenterna, att revisorns 
involvering skapar ett underlättande för bankerna vid deras kreditbedömningar. 

Vid granskningen av de finansiella rapporterna har bankerna ett annorlunda förtroende till 
revisorn beroende på vilken byrå revisorn representerar. Samtliga revisorer och 
banktjänstemän hävdar att skillnaden beror på om revisorn företräder en liten byrå eller en av 
de större i Umeå. Detta tror vi bero på att då företagen anlitar en revisor från de större 
byråerna sätts större förtroende av bankerna till granskningen. I dessa byråer finns det mer 
resurser att tillgå gällande att säkerhetsställa tillförlitligheten i att rapporterna blir korrekt 
upprättade. Detta anser vi gör det lättare för dessa företag att få beviljat krediter.   

En annan effekt som vi uppfattar att bankerna påverkas av vid kreditgivningen, som även 
påpekats av en revisor, är då företagen uppfattas vara mer seriösa på grund av att deras revisor 
representerar en större byrå. Detta anser vi även bidra till att företag som anlitar en revisor 
från en större byrå oftast leder till att krediter för dessa företag lättare beviljas av bankerna. 

Något som vi inte hade reflekterat över, som framkom av vår studie, är att beroende på vilken 
revisor som deltar vid kreditgivningen kan det bli en betydelse för om företaget erhåller kredit 
eller inte. Detta anser vi ändå vara logiskt då ett frekvent integrerande mellan kreditgivare och 
revisorer förekommer, uppstår en relation och ett förtroende byggs upp. Detta tror vi är 
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vanligare i Umeå än i någon större stad, på grund av att det finns färre personer att integrera 
med i en minde stad kontra en stor. 

Informationsbrist är det vanligaste förekommande problemet vid en kreditbedömning. 
Bankerna vill minska riskerna och tillförlitlig information är ett medel för detta.  I samband 
med att företaget anlitar en revisor som granskar dess finansiella rapporter minskar detta 
informationssökande för bankerna och gör att de kan förlita sig på att rapporterna är korrekt 
upprättade enligt gällande regler och normer. Detta bidrar till att bankerna kan känna sig 
tryggare i besluten som fattas, riskerna minskar och kreditbedömningen underlättas avsevärt. 
Vi anser att risken för negativa urval av företag minskar för bankerna, då företaget anlitat en 
revisor som granskar deras finansiella rapporter. Revisionen bidrar även till att bankerna kan 
göra säkrare bedömningar. Detta tycker vi visar starkt på att revisorn har en betydelse i 
företagen vid bankernas kreditgivning.  

Vi tror inte att det är något större problem att bankerna skulle förlita sig blint på den 
reviderade informationen och utav detta fatta felaktiga beslut. Det finns en lag som 
säkerhetsställer att revisorn måste vara oberoende och följa vissa direktiv i uppdragen. Detta 
gör att revisorn blir en pålitlig person som intressenterna, inklusive bankerna, kan lita på. 
Detta påstående bestyrker även banktjänstemännen i vår studie, då det framkommer att de 
sätter stor tilltro till revisorn. 

Revisorerna själv anser att det arbete de utför, granskning av företagens finansiella rapporter, 
har stor betydelse vid bankernas kreditbedömningar. Banktjänstemännen håller med om att 
det är viktigt med granskade årsredovisningar vid kreditbedömningarna, och skulle även 
kräva detta vid frivillig revision. Vid frivillig revison, då företagen väljer att inte anlita en 
revisor som granskare, hävdar banktjänstemännen att det skulle bli svårare att utföra 
kreditbedömningar. Informationen i de finansiella rapporterna skulle kännas osäkrare. Detta 
visar än en gång på revisorns betydelse i företagen vid en kreditbedömning, utan den 
granskande revisorn skulle företagen få det svårare att erhålla krediter.  
 
Utifrån vad vissa banktjänstemän och revisorer sagt anser vi att vid frivillig revision, kommer 
de företag som är i behov av lån samt de som vill visa att de är seriösa företag, att anlita en 
revisor. Revisor F bekräftar även detta genom att hävda att vissa av hans kunder sagt att de 
ändå kommer att anlita en revisor. Företagen ser revisionen som en investering och inte som 
en kostnad.  
 
Slutsatsen i vår studie visar att revisorn har betydelse i de små aktiebolagen vid bankernas 
kreditbedömning. Det blir lättare för företagen att erhålla krediter med en granskande revisor i 
företaget. Detta styrks av både revisorernas samt kreditgivarnas åsikter om att det är viktigt 
med en granskad årsredovisning vid bedömningen. Samtliga respondenter anser att revisorn 
har en stor betydelse vid kreditgivningen, då denne skapar tillförlitlighet för bankerna vid 
deras kreditbedömningar.   
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6.1 Studiens bidrag 
 
6.1.1 Studiens teoretiska bidrag 
 
Utifrån vårt resultat av studien kan vi inte påstå att vi har utvecklat någon ny revolutionerande 
teori. Vi anser att vi endast bidrar till att styrka den tidigare forskningen som utförts inom 
detta ämne, att revisorn har betydelse för bankerna vid en kreditbedömning. 
  
6.1.2 Studiens praktiska bidrag 
 
Vårt resultat som visar att revisorn har betydelse för bankerna vid deras kreditbedömningar 
har bidragit till den ständiga debatten om ett eventuellt borttagande av revisionsplikten i de 
små aktiebolagen i Sverige. Det talas om att ett borttagande av revisionsplikten i dessa företag 
eventuellt kommer att införas, vårt resultat visar att en av intressenterna, bankerna, anser att 
detta skulle vara negativt för dessa. Detta på grund av att säkerheterna försämras då en revisor 
inte granskat företagens bokslut. Resultatet visar även att de företag som väljer att inte 
använda revision ändå skulle kunna bli tvungna att göra detta vid deras kreditansökningar för 
att erhålla lån.  
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Utifrån studiens tillväxt har det framkommit att det föreligger en skillnad i tillförlitligheten av 
den granskade redovisningen beroende på om revisorn representerar en stor respektive mindre 
byrå. Banktjänstemännen har bekräftat detta genom att uttrycka att det är skillnad i 
tillförlitligheten i företagets finansiella rapporter beroende på revisionsbyrå som upprättat 
dessa. En revisor menar även att en större byrå har bättre resurser att sätta till, vilket bidrar till 
att ett säkerhetsställande av tillförlitligheten i de finansiella rapporterna sker på ett mer 
korrekt sätt. Detta önskar respondenten bidra till att bankerna har större tilltro till deras 
granskningar. Då denna studie endast undersökts utifrån banktjänstemännen och de stora 
revisionsbyråernas perspektiv, hade det varit av intresse att undersöka vad en revisor från en 
mindre byrå har för perspektiv på detta. En frågeställning som skulle vara intressant att 
undersöka är: Föreligger det någon skillnad i revisiorns betydelse vid bankernas 
kreditbedömningar om revisorn representerar en stor eller liten byrå? 
 
Något vi kommit fram till i studien är att bankerna kräver tillförlitlig informaton av företagen 
vid deras kreditbedömningar. Vid eventuell frivillig revison har de flesta respondenter sagt att 
det skulle begäras något annat intyg för bankerna vid en kreditbedömning, som bestyrker 
tillförlitligheten i företagets årsredovisning. Därför anser vi att det skulle vara intressant att 
undersöka följande: Vad för sorts intyg skulle kunna utformas och krävas istället för revision? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide bank 
 
Tack för att Ni vill ta Er tid att ställa upp som respondent till vår kandidatuppsats. Vi är 
mycket tacksamma för att Ni vill dela med Er av Era kunskaper och erfarenheter. Vi vill 
klargöra att vi endast vill skapa en förståelse för hur Ni arbetar i praktiken i denna uppsats, vi 
har följaktligen inte för avsikt att kritisera Ert arbetssätt. 
 
Vi som skriver denna uppsats är Marianne Rönnqvist och Elisabeth Nyberg och vi båda läser 
på civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. 
 
Syftet med vår studie är att beskriva vilken betydelse revisorn har för de små aktiebolagen i 
Sverige vid bankernas kreditbedömningar. Nedan följer våra frågor som vi kommer att ställa 
vid intervjun. 
 
Inledning: 
1. Ert namn? 
 
2. Vilken bank jobbar Ni på? 
 
3. Hur länge har Ni jobbat här? 
 
4. Hur länge har Ni arbetat med kreditgivning till företag? 
 
Utbildning: 
5. Har Ni någon utbildning inom kreditbedömningar? I så fall när? 
 
6. Hur såg den utbildningen ut?  
 
Kreditgivning: 
7. Hur går det till från det att låneansökan från ett företag kommer in tills Er bedömning om 
beviljad kredit eller inte är klar? 
 
8. Vad baserar och grundar Ni Er kreditbedömning på?  
 
9. Vilka är Era främsta kriterium för att bevilja en kreditansökan? 
 
10. Vilka är de vanligaste orsakerna till att små företag får avslag vid en kreditansökan? 
 
11. Vilka problem kan uppstå vid en kreditbedömning? 
 
Revisorns roll:  
12. Vad anser Ni att revisorn har för betydelse i små aktiebolag vid en kreditbedömning? 
 
13. Hur viktigt är det med en granskad redovisning vid bedömningen? 
 
14. Hur stor tilltro har Ni till revisorn och den information som revisorn utger vid sin 
granskning av företaget? 
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Bilaga 1 
 
15. Förekommer det att Ni samverkar med kundens revisor när Ni gör en kreditbedömning?  
 
16. Ser Ni några fördelar eller nackdelar med att revisorn är delaktig vid kreditbedömningen?  
 
17. Kan Ni tänka Er något annat alternativ till revision för att säkerhetsställa trovärdigheten i 
företagets finansiella rapporter? 
 
18. Vid ett eventuellt slopande av revisionsplikten i de små aktiebolagen, påverkar detta 
bedömningen av företaget vid kreditgivningen?  
 
19. Har Ni något övrigt att tillägga? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide revisor 
 
Tack för att Ni vill ta Er tid att ställa upp som respondent till vår kandidatuppsats. Vi är 
mycket tacksamma för att Ni vill dela med Er av Era kunskaper och erfarenheter. Vi vill 
klargöra att vi endast vill skapa en förståelse för hur Ni arbetar i praktiken i denna uppsats, vi 
har följaktligen inte för avsikt att kritisera Ert arbetssätt. 
 
Vi som skriver denna uppsats är Marianne Rönnqvist och Elisabeth Nyberg och vi båda läser 
på civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. 
 
Syftet med vår studie är att beskriva vilken betydelse revisorn har för de små aktiebolagen i 
Sverige vid bankernas kreditbedömningar. Nedan följer våra frågor som vi kommer att ställa 
vid intervjun. 
 
Inledning: 
1. Ert namn? 
 
2. Vilket företag arbetar Ni för? 
 
3. Hur länge har Ni arbetat som revisor? 
 
4. Vad har en revisor för uppgifter? 
 
Revisorns roll vid en kreditgivning: 
5. Vad anser Ni att den granskade årsredovisningens har för betydelse vid bankernas 
kreditbedömningar? 
 
6. Har Ni någon gång upplevt att kreditgivare ifrågasatt tillförlitligheten i informationen Ni 
lämnar? 
 
7. Hur tror Ni att kreditgivares beslut kan påverkas av informationen som framkommer vid 
revision? 
 
8. Anser Ni att revisorn har en roll vid bankernas kreditbedömningar? 
 
9. Har Ni någon gång varit involverad vid Era klienters kreditansökan hos en bank? 
 
10. Anser Ni att Er involvering vid en kreditbedömning har någon inverkan på bankernas 
beslut? 

11. Vid ett eventuellt slopande av revisionsplikten, hur tror Ni att det skulle påverka bankerna 
vid deras kreditbedömningar av företag?  

12. Har Ni något övrigt att tillägga? 
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Bilaga 2 
 
 

 
 

                 
Figur 1: Revisionens intressenter 238  

 
( Utifrån FARs modell över revisionens intressenter samt utifrån de teorier som vi presenterat 
på sida 24, har vi dragit kopplingen att ju starkare linje, desto mer använder intressenterna sig 
av företagets revision.)  

                                                 
238 FARs revisionsbok 2004, sid 17  
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Bilaga 3 
 

 
 
 

Figur 2: Långivarnas kreditbedömning 239 

                                                 
239 Andersson, Expertise in credit granting- studies on judgment and decision- making Behaviour, sid 11 
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Figur 3: Modell för kreditöverenskommelse 240 

                                                 
240 Broomé mfl, Kreditgivning till företag, sid 51 
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Bilaga 5 
 

Figur 4: Procedur vid kreditbeviljning 241 
 

 

                                                 
241 Andersson, Expertise in credit granting- studies on judgment and decision- making Behaviour, sid 19 
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