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Sammanfattning

Det förekommer skilda resultat från tidigare studier kring revisionens inverkan på 
kreditgivningsbeslutet. Det är dock ett faktum att revision utgör en viktig funktion genom 
att det sker en oberoende kontroll av företaget. Frågan är då vilken roll revisionen och 
revisorn har vid kreditgivning?  

Studien som gjorts syftar till att förstå kreditgivares behov och därför har ett kvalitativt 
angreppssätt använts. Målet är att uppsatsen ska kunna fungera som underlag för olika 
intressenter i kreditgivningsprocessen. För att få den informationen som behövdes har 
semistrukturerade intervjuer gjorts med tre större kreditgivare och en mindre. 
Intervjuernas utgångspunkt har varit den teoretiska referensram som vi byggt upp. 

Den teoretiska referensramen grundar sig mycket på agentteorin som förklarar vilka 
problem som kan uppstå i kreditrelationer. Teoriavsnittet visar även att revision utgör en 
övervakningsmetod vid agentförhållanden. I referensramen beskrivs även vilka faktorer 
kreditgivaren grundar sitt kreditbeslut på.

I avsnittet empiri sammanställs den information som framkommit under intervjuerna med 
de olika kreditgivarna. Intervjuerna har sammanställts var för sig men indelas i samma 
kategorier för att underlätta jämförelser.  

I analysen har vi samlat respondenternas svar tillsammans under varje kategori som sedan 
analyseras och även jämförs mellan kategorierna. Det som analyserats är vilka faktorer 
som är viktiga för kreditgivaren och vilken roll revision har i dessa faktorer.

I studien framkommer att de större kreditgivarna anser att redovisningsinformationen 
fortfarande är den dominerande informationskällan då faktorer som företagsledning, 
marknad och andra mjuka faktorer är svåra att utvärdera. Det finns dock en strävan efter 
att använda sig mer relationsbaserad kreditgivning, något som på sikt skulle kunna 
minska revisionen och revisorns roll vid kreditgivning.

Revisionen utgör en kvalitetsstämpel till den redovisningsinformation som företagen 
lämnar från sig till kreditgivare. Behövs mer information vid kreditgivning tillfrågas 
revisorn i de fall där företagen inte har kompetens att svara på frågorna. Det anses därför 
positivt om företagen lämnar från sig sin ekonomifunktion till en redovisnings- eller 
revisionsbyrå.

Dagens revision kan utvecklas till att vara mer informativ men det handlar om en 
kostnadsfråga. Med ökande kontroller stiger också kostnaderna för dem. Det handlar 
alltså om undantagsfall där en utökad revision skulle bli aktuell. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Revision innebär att en oberoende person granskar företaget och dess ledning. Målet med 
revisionen är att granska, bedöma och uttala sig om företagets årsredovisning, bokföring 
och förvaltning. (FARs Revisionsbok 2004, s.13)

Revision ger alltså en säkerhet till företagets intressenter på grund av den oberoende 
granskning som skett. Ägarna är den intressent som står mest i fokus vad gäller 
redovisningsinformation, men vad händer om ägarna är samma som ledarna i företaget 
som ofta är fallet i mindre aktiebolag?  

I dag är det lagstadgat att samtliga aktiebolag ska låta utföra en revision men detta kan 
komma att förändras då det i dagsläget diskuteras om revisionspliktens vara eller icke 
vara i små- och medelstora aktiebolag. Frågan om obligatorisk revision har aktualiserats 
än mer då den nyligt tillträdda regeringen ställt sig frågande till revisionsplikt i mindre 
aktiebolag (”Vad tycker de politiska”, 2005, s.27). 

Men samtidigt bör vi då komma ihåg att ett företag fortfarande har andra intressenter än 
ägarna såsom myndigheter, leverantörer, kunder och kreditgivare för att nämna några. 
Just kreditgivare skulle bli drabbade genom att de idag förlitar sig till stor del på det 
finansiella material som företagen redovisar. I en debattartikel i Dagens Industri påstår 
högt uppsatta medarbetare inom FAR SRS att ett eventuellt slopande av revisionsplikten 
skulle leda till att kreditgivarna skulle tvingas utöka sina kontroller. (Brännström, 
Clemedtson & Östmanoch, 2006, s.4) 

Kreditgivare har redan idag en hög granskningsbörda vid kreditgivningsprocessen på 
grund av dagens lagstiftning (Svensson, 2003, s.23-24). Inte minst för att de vill undvika 
kostnader och förluster som uppstår om ett företag inte kan återbetala krediten. 

Enligt Svedin (1992, s.24) syftar en kreditbedömning till att avgöra en kredittagares 
återbetalningsförmåga. Det görs genom att kreditgivarna analyserar kredittagarens 
affärsidé, omvärldsanalys, branschanalys samt att de gör en ekonomisk analys. 

I ämnesområdet kreditgivning har det gjort åtskilliga studier för att reda ut vilken faktor 
som är den absolut viktigaste vid kreditgivning. Vissa studier har resulterat i att det är 
mjuka faktorer som företagsledning och kompetens som betyder mest. Andra studier har 
istället visat på att kreditgivarna förlitar sig mycket på redovisningsinformation (Bruns, 
2004, s.142). 

Således föreligger en tudelad åsikt kring vad som är mest avgörande. Att 
redovisningsinformation utgör en betydande del av kreditbedömningen är dock klart. 
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Därför bör revision till viss del ha inverkan eftersom detta säkerställer innehållet i 
redovisningsinformationen. Tidigare studier gjorda kring revision och kreditgivning visar 
på att kreditgivarna inte anser att revision är en avgörande del vid kreditgivningsbeslut 
utan mer bekräftar att redovisningen är upprättade korrekt. (Törnsén & Nordström, 2006, 
s.44) Det skulle kunna innebära att kreditgivarna inte anser att dagens revision ger den 
information som de behöver. 

Det är därför intressant att undersöka vilken roll revision och revisorer har vid 
kreditgivning. Att utreda den rollen skulle också kunna svara på om kreditgivare vill se 
en förändrad revision.

1.2 Problemformulering 

Vilken roll har revision och revisorer vid kreditgivning? 

1.3 Syfte 

Studien ska visa på vilken roll revisorn och den revision som denne gjort har vid 
kreditgivningsprocessen. Målet är att skapa ett underlag med syfte att skapa en förståelse 
för kreditgivares behov. Underlaget ska vara riktat mot små aktiebolag, revisorer, 
kreditgivare och andra som är berörda av kreditgivningsprocessen med små aktiebolag. 
Ett delsyfte är att se om det finns något intresse från kreditgivares sida att förändra 
revisionen.

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att behandla kreditgivning mellan institutionella kreditgivare och företag. Vi 
har valt att endast rikta vår studie mot små aktiebolag då det är de företagen som är 
aktuella för en eventuell slopning av revisionsplikten.

1.5 Definitioner 

Kreditgivare   Vanliga banker och andra institutioner som är verksamma 
inom kreditgivning. En stor del av kreditgivarens verksamhet 
är att ge lån/kredit. 

Små aktiebolag   Enligt den definition EG-kommissionen rekommenderat 
definieras små företag som de med en omsättning mindre än 
10 miljoner euro och har mindre balansomslutning än 10 
miljoner euro, vidare ska antalet anställda understig 50. Vi har 
även valt att räkna in aktiebolag som skulle räknas som 
mikrobolag enligt EG-kommissionens definition. Mikrobolag 
är de som inte har en omsättning eller balansomslutning som 
överstiger två miljoner euro och har färre än tio anställda. 
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Mjuka variabler   Variabler som är svåra att mäta och ofta är subjektivt 
bedömda exempelvis företagsledaregenskaper, marknad och 
kompetens.  

Hårda variabler   Variabler som går att mäta och kan bedömas objektivt 
exempelvis bokslut, budgetar och kalkyler.  

Revision Extern granskning av ett företags finansiella information som 
bekräftar att innehållet är riktigt 

1.6 Disposition 

2 Metod
Här presenteras våra metodologiska utgångspunkter för arbetet. Vi förklarar även vilka 
föreställningar, erfarenheter, perspektiv och angreppssätt vi använt oss av. Vi avslutar 
avsnittet med några reflektioner över sanningskriterier. 

3 Teori
I denna del beskriver vi agentteorin som utgör ett grundläggande motiv till problem i 
uppdragsrelationer och vilka åtgärder som motverkar problemen. Vi kopplar detta till 
kreditrelationer och går även in på faktorer som används vid kreditgivning. I den 
avslutande delen sammanknyter vi de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 
studien.

4 Empiri
Detta avsnitt presenterar våra resultat från de kvalitativa intervjuer vi gjort. Detta görs 
respondent för respondent. Svaren är indelade i olika kategorier främst utifrån de 
huvuddelar som finns i teoridelen. 

5 Analys
Här kopplas den teori som vi utgått från ihop med vår studies empiriska material. 
Analysen kommer att följa empirins indelning avseende de kategorier som användes i 
empirin. 

6 Slutsatser
Här presenterar vi vår studies resultat utifrån den analys vi gjort. Vi för även en vidare 
diskussion kring vårt problem och det resultat vi fått. Avsnittet avslutas med förslag på 
fortsatta studier inom området. 
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2 Metod 

I det här kapitlet kommer vi att presentera våra metodologiska utgångspunkter för 
arbetet. Vi redogör för våra egna och forskningens perspektiv och uppfattningar. 
Avsnittet avslutas med några reflektioner över sanningskriterier. 

2.1 Ämnesval 

Det ämne vi valt är aktuellt i skrivandets stund då ett av den nyligt tillträdda regeringens 
mål är att underlätta regelverket för små företag. En av de regelförändringar som 
diskuteras är att slopa revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag. Då små och 
medelstora aktiebolag ofta ägs och leds av samma personer är revision främst av nytta för 
andra intressenter såsom exempelvis myndigheter och kreditgivare. Just kreditgivares
åsikt kring revision är speciellt intressant att studera då de tar en risk när de skjuter in 
extra kapital. Något som ofta behövs för att företag ska kunna växa och bli mer 
vinstgivande. Risken som kreditgivarna utsätter sig för vill de kunna kontrollera och 
begränsa. I det arbetet tror vi att revision fyller en viktig funktion då revision ger en 
djupare insyn i företagen. 

Tidigare studier har visat att revisionen delvis kan vara felriktad för att den ska kunna 
vara beslutsgrundande vid kreditgivning. Vi finner det därför intressant att kartlägga 
vilken roll revision har vid kreditgivning. En sådan undersökning tror vi också kan svara 
på om kreditgivare anser att dagens revision är fullständig eller om den kan kompletteras. 

2.2 Förförståelse 

Med förförståelse menas att visa vilken föreställning forskaren har om olika fenomen. Vi 
uppfattar och betraktar världen på olika sätt vilket gör att varje forskare ser företeelser 
med olika perspektiv. Människor som har skilda föreställningar om olika fenomen 
kommer också att tolka dessa på olika sätt. Precis som för allmänheten gäller det även 
forskare. Beroende på vilken föreställning forskaren har inför en undersökning kommer 
den att påverka studiens upplägg och tillvägagångssätt vilket kan leda till inverkningar på 
det slutliga resultatet. (Gilje & Grimen, 1993, s.183-184) Gilje och Grimen (1993) 
diskuterade tre utgångspunkter som påverkar förförståelsen: aktörens språk och begrepp; 
aktörens trosuppfattningar och föreställningar; och aktörens personliga erfarenheter. De 
tre utgångspunkterna förklaras och diskuteras nedan. 

2.2.1 Språk och begrepp 

Gilje och Grimen (1993) menade att vi använder oss av olika språk och att behärska ett 
språk är att behärska ett antal skilda begrepp. Begreppen kan även ses som aktörens 
gömda ögon. Det innebär att aktören ser på världen genom begrepp med hjälp av det 
språk som står dem till förfogande, vilket medför att olika aktörer kan se annorlunda på 
samma fenomen gå grund av deras skilda perspektiv. (Gilje & Grimen, 1993, s.184-185)  
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För vår del kan detta framförallt ha påverkat de delar av arbetet som bygger på utländsk 
forskning. Risken finns att vi tolkat och översatt andra forskares arbeten på ett felaktigt 
sätt. Uttryck i en bransch behöver inte ha samma innebörd i en annan. Skillnader i 
innebörd kan också finnas inom samma bransch mellan olika länder. Därför är det svårt 
att påstå med full säkerhet att våra tolkningar är korrekta. Vi känner dock att vi skapat oss 
en bra förståelse för vårt material och har tillit till att våra tolkningar av materialet är 
korrekt.

2.2.2 Trosuppfattningar och föreställningar

Alla har vi vår egen uppfattning om hur saker och ting är, vissa företeelser väljer vi att tro 
på och andra inte. En individ bildar sina egna trosuppfattningar utifrån vad den väljer att 
tro på. En kristen person ser inte på livet som en buddist eftersom skillnader finns mellan 
deras religioner. Något som gör trosuppfattningen betydande i forskningssammanhang är 
att den avgör vad forskaren kan se som acceptabelt och vilken inställning denne har till 
en viss frågeställning. (Gilje & Grimen, 1993, s.186)  

Det är förstås svårt att enkelt peka på våra egna trosuppfattningar och föreställningar men 
vi försökte avgöra vilka som skulle vara av betydelse för studien. Vi tror att revisionen 
bör ha en viss påverkan på möjligheten till kredit hos kreditgivare då den ger mer 
tillförlitlighet till företaget. Något som också motiverade vårt val av problemområde. 

2.2.3 Personliga erfarenheter 

Erfarenhet varierar från person till person eftersom var och en har olika erfarenheter från 
skilda händelser. Erfarenhet påverkar bland annat vår tolkning av omvärlden och med 
nya erfarenheter ändras vår uppfattning av omvärlden. Aktörens personliga erfarenhet 
framkommer från situationer som de själva upplevt och på det sättet skaffar de sig ny 
kunskap om hur olika situationer bör tolkas och hanteras. (Gilje & Grimen, 1993, s.186)  

Inför vår undersökning hade vi ingen praktisk erfarenhet inom ämnesområdet eftersom vi 
varken arbetat hos någon kreditgivare eller revisionsbyrå. Vi har inte heller någon 
erfarenhet av att söka kredit. Vår kunskap inom området var således begränsad, men vår 
nyfikenhet gjorde att vi skaffade oss kunskap under processen vid litteraturstudien. Att 
inte ha någon betydande förkunskap inför en studie tror vi kan ha både för och nackdelar. 
Fördelen kan vara att vi inte har någon direkt fördom om problemområdet medan en 
nackdel är att vi kan ha för liten kunskap om ämnesområdet för att kritisk granska 
undersökningsobjekten.

2.3 Kunskaps- och människosyn 

2.3.1 Hermeneutik eller positivism 

Bryman och Bell (2005, s.27) diskuterade hur den sociala verkligheten ska studeras och 
analyseras. Detta brukar refereras till kunskapsteoretiska frågeställningar och handlar om 
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vad som kan uppfattas eller bedömas som acceptabel kunskap inom specifika områden. 
Positivism och hermeneutik är två vanliga kunskapssyner som förespråkar skilda 
uppfattningar om hur ett fenomen kan eller bör studeras. Positivism är en 
kunskapsteoretisk ståndpunkt som härstammar från naturvetenskapen. Synsättet utgår 
från att det finns en verklig verklighet där allt är mätbart och där människan inte skapar 
sina egna sinnesintryck utan får dessa från en redan given verklighet. (Bryman & Bell, 
2005, s.26-29) Den hermeneutiska ståndpunkten förespråkar en mer tolkande och 
förstående forskning. Inom synsättet vill forskaren, genom att observera respondenterna, 
sätta sig in i deras perspektiv för att skapa sig en förståelse av problemet. (Bryman & 
Bell, 2005, s.442-443) 

Vi är av den uppfattningen att människan till viss del kan påverka sin verklighet. Vid 
kreditgivning och revision handlar det om människor som gör olika bedömningar. Det en 
kreditgivare anser vara bra kan en annan anse vara dåligt beroende av tidigare 
erfarenheter. Enligt oss är det inget som kan sägas vara objektivt utan varje individs 
subjektiva åsikt måste förstås och tolkas. Därför vill vi påstå att den kunskapssyn vi antar 
i denna studie ligger närmast hermeneutikens. 

2.3.2 Människosyn 

Johansson Lindfors (1993, s.41-43) diskuterade två olika synsätt på hur människan 
agerar. Diskussionen förs om människan ska ses som aktiv eller passiv eller 
kombinationen av dessa. Den aktiva människosynen kännetecknas av det hermeneutiska 
synsättet och innebär att människan är fri och kan agera på egna initiativ. En passiv 
människosyn liknar istället mer det positivistiska synsättet och antyder att människan är 
en passiv varelse som gör det den blir tillsagd och rättar sig efter de regler som finns. 
Enlig förespråkare från både hermeneutiken och positivismen är detta två extrema 
synsätt.

Johansson Lindfors (1993) resonerade utifrån Giddens (1984) bok The constitution of 
Society kring att människan både är skapare och fånge i sina strukturer. Med det menas 
att det mänskliga handlandet kan skapa och omforma strukturer men också att människan 
tvingas leva under dessa. Människan är således aktiv genom skapandet och omformandet 
men passiv då hon tvingas åtfölja de strukturer som byggts upp. I vår studie skulle detta 
avbilda sig genom att människor inom kreditgivarens organisation väljer att skapa 
regelsystem, både formella och informella, som de sedan tvingas åtfölja vid 
kreditgivningsprocessen.

2.4 Forskningsmetod 

Vid studier av samhället står forskaren inför en komplex verklighet. Visst vore det bra 
om det bara fanns en enda metod för att studera alla tänkbara frågeställningar men så 
enkelt är det inte. Ibland är det inte tillräckligt att kunna mäta allt i siffror och jämföra 
dessa eller att bara försöka tolka hur människor känner i olika situationer. Alla metoder 
har sina starka och svaga sidor men de ska inte ses som varandras konkurrenter, utan mer 
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som en möjlighet till att komplettera varandra. Forskaren bör välja den metod som bäst 
kan belysa det problemområde som ska studeras. (Holme, 1997, s.76) 

Valet mellan att använda en kvantitativ och kvalitativ metod visar till stor del vilket 
angreppssätt forskaren har i sin undersökning. Det visar också vilket förhållningssätt och 
vilken metod forskaren har vid insamling av data och när data sedan analyseras. 
(Johansson Lindfors, 1993, s.72) Nedan redogörs för de två olika metoderna och vårt val 
motiveras utifrån redogörelsen. 

Kvantitativ metod är vanligt vid naturvetenskaplig forskning inriktat mot det 
positivistiska synsättet. Kännetecknet hos den kvantitativa forskningsmetodiken är 
mängden insamlad data då det inom synsättet rekommenderas en studie med många 
observationer. Då teoriprövning är centralt inom den kvantitativa forskningen blir det 
deduktiva angreppssättet också vanligast. Inom den kvantitativa forskningen är istället 
teorigenerering målet varför ett deduktivt angreppssätt är vanligt. Förespråkarna för den 
kvalitativa metoden tar avstånd från det naturvetenskapliga synsättet framförallt 
orienterat mot positivismen. (Bryman & Bell, 2005, s.40) Kvalitativ forskning lägger 
tyngdpunkten på ord, förståelse och tolkning jämfört med siffror som kännetecknas av 
kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2005, s.297). 

Vi kommer att använda oss av den kvalitativa forskningsmetoden eftersom vårt syfte är 
att skapa en förståelse för kreditgivares behov. För att detta ska vara möjligt krävs att vi 
skapar oss en överblick av problemområdet vilket vi känner bäst kan göras med den 
kvalitativa forskningsmetoden. Att den kvalitativa forskningsmetoden används är också 
en följd av den kunskapssyn, hermeneutisk, vi anser oss ha. Vårt val av en kvalitativ 
forskningsmetodik påverkar också vårt val av angreppssätt, vilket kommer att märkas i 
vårt resonemang kring angreppssätt. 

2.4.1 Perspektiv 

Den kvalitativa metoden förespråkar att forskaren ska uppfatta den sociala verkligheten, 
vad som händer i den och hur de som befinner sig i denna verklighet upplever den genom 
samtal och tolkning (Bryman & Bell, 2005, s.312). Vi vill skapa ett underlag för små 
aktiebolag, revisorer, kreditgivare och andra som kan bli berörda av 
kreditgivningsprocessen genom undersökning av kreditgivarnas erfarenheter och 
synpunkter. Det perspektiv vi antar skulle därför kunna kallas för ett intressentperspektiv
på kreditgivningsprocessen.

2.4.2 Angreppssätt 

Valet av angreppssätt är viktigt eftersom det belyser hur forskaren ska nå den verklighet 
som ska förklaras. Valet av angreppssätt bestäms oftast av forskarens kunskapssyn och 
den aktuella forskningsfrågan. Eftersom kunskapssynen och de kunskapsteoretiska 
ställningstagandena är viktiga i en studie bör forskaren ta ställning till om det induktiva 
eller deduktiva angreppssättet lämpar sig bäst för forskningen. Det deduktiva 
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angreppssättet innebär att forskaren går från teori till empiri, motsatsen gäller för det 
induktiva angreppssättet. (Johansson Lindfors, 1993, s.54-55) 

Vi kommer att använda andra forskares resultat för att bygga upp ett underlag till 
intervjuguiden. Således kommer delar av vår intervju att beröra områden som vår 
insamlade teori beskriver. Det tror vi kommer att skapa en bas för fortsatta frågor och 
svar som sträcker sig något utanför de tidigare teorierna. Därför kan vi inte påstå att vi 
enbart är deduktiva eller induktiva. Studien får anses till en början influeras mer av det 
deduktiva angreppssättet men då vi också försöker finna nya samband och förklaringar 
till olika fenomen tar studien ett något induktivt angreppssätt. 

2.5 Sekundära källor 

Eftersom ingen av oss hade någon erfarenhet inom det aktuella forskningsområdet var vi 
tvungna att skaffa oss kunskap genom att studera sekundärkällor i form av andra 
forskares studier inom vårt problemområde. Ur ekonomisk och tidsmässig synpunkt var 
det nödvändigt för vår del att använda sådan information. Eftersom vår frågeställning i 
problemformuleringen berör revisorn och revisionens roll vid kreditgivningsprocess, 
valde vi att fokusera vår sökning av teorier till dem som behandlar revision och 
kreditgivning. Enligt Nyberg (2000, s.76) ökar tillförlitligheten om det teoretiska 
materialet främst utgörs av vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Det är något vi 
försökt följa i så stor utsträckning som möjligt. För att finna informationen har 
databaserna och sökmotorerna Google Scholar, Emerald, Business Source Premier, UB:s 
ALBUM samt andra biblioteks databaser varit användbara hjälpmedel. Exempel på 
sökord som användes var audit, bank, agency theory och loan. De användes både var för 
sig och i kombinationer, vi försökte även med ordens svenska motsvarigheter. Det kan 
vara problematiskt att avgöra när teoriurvalet bör anses vara tillfredställande. En tumregel 
säger att sökandet efter teorier bör avslutas när nya litteratursökningar tenderar till att 
uppvisa samma sökresultat som tidigare sökningar, vilket kallas för en slags mättnad. 
(Johansson Lindfors, 1993, s.88) Vi kände efter tag att våra sökningar uppvisade liknande 
resultat och ansåg oss då ha fått tillräckligt med teoretiskt material för uppsatsen. Någon 
mättnad som Johansson Lindfors (1993) beskriver är svår att uppnå då det skulle innebära 
en betydligt mer omfattande litteraturgenomgång som dessutom skulle vara kostsam. 

2.5.1 Kritik mot sekundära källor 

Redovisning och revision är knutet till lagar i många olika aspekter vilket gör att 
utländska studiers resultat ska tolkas med viss försiktighet då det ibland kan vara svårt att 
tillämpa resultaten på svenska förhållanden. Vi har i vår undersökning använt studier från 
länder där offentlig revision inte är lagstadgad. Från en positiv synvinkel kan det ge en 
viss föraning om vad som kan ske vid ett eventuellt slopande av revisionsplikten medan 
den negativa aspekten är att det kan ge oss en sämre grund att utgå från för en svensk 
studie.

Vi har i vår teoriinsamling också använt oss av två uppsatser skrivna vid Umeå 
universitet. De har inte genomgått samma höga nivå av vetenskaplig granskning som 
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vetenskapliga artiklar. Således är det inte säkert att uppsatserna är felfria i samma grad 
som publicerade och välkända vetenskapliga artiklar. 

I så stor utsträckning som möjligt har förstahandskällor använts men ibland har det inte 
varit möjligt och då har vi visat detta i texten. I vissa fall har det inte varit möjligt att 
finna exakt vilken källa författaren använt vilket är klart negativt då detta sänker 
trovärdigheten. Vi har ändå valt att använda dessa som källor då flera välkända forskare 
använt sig av samma källor, något som vi anser stärker trovärdigheten för källan.

2.6 Insamling av primärdata 

En central punkt vid insamlingen av kvalitativ data är att den bör vara så teorineutral som 
möjligt eftersom forskaren vill undvika en felaktig datainsamling (Hartman, 2004, s.279). 
När det gäller val av informationskällor diskuterar Hartman (2004) tre saker som är 
viktiga att tänka på. Kunskapskällan skall kunna ge den information forskaren är ute 
efter. Källan måste finnas tillgänglig för att göra det möjligt att genomföra insamlandet 
av primärdata samt att den etiska aspekten måste beaktas. (Hartman, 2004, s.280) För att 
få den information som behövdes för att besvara uppsatsens frågeställning ansåg vi att 
intervjuer bäst skulle lösa våra frågor. Vi valde att begränsa vår empiriska studie till en 
stad i mellersta Norrland på grund av bekvämlighetsskäl men framförallt fanns det inte 
tid eller pengar till en mer omfattande undersökning.  

2.6.1 Intervju som insamlingsmetod 

Intervjuer är det vanligaste sättet att samla in primärdata vid kvalitativa studier. Valet av 
intervjumetod får inte förväxlas med de metoder som används vid kvantitativa 
undersökningar eftersom de till stor del utgörs av standardiserade frågor. (Hartman, 2004, 
s.280) Det är därför viktigt att utformningen av frågorna till intervjuerna inte blir 
standardiserade eftersom det kan leda till att forskaren kan styra resultatet av studien. Vi 
valde således att använda så öppna frågor som möjligt eftersom det möjliggjorde för 
respondenten att utforma sina egna svar. (Holme, 1997, s.100-101) Samtidigt måste 
intervjun hålla sig inom ramen för forskarens frågeställning.

Vårt val av intervjumetod kan liknas vid det semistrukturerade sättet. Vi använde oss av 
en intervjuguide som innehöll olika teman som var centrala delar som var viktiga för 
undersökningen. (Holme, 1997, s.99) Intervjuguiden är ett exempel på ett vanligt 
hjälpmedel vid semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide är en mall med några 
övergripande frågor som belyser ett antal teman som forskaren vill beröra i sin intervju. 
Vid användandet av en intervjuguide riskerar inte forskaren att missa de väsentligaste 
punkterna i intervjun samtidigt som respondenten får friheten att besvara frågorna ur 
dennes perspektiv. Att inte ha ett på förväg uppställt frågeformulär har också den 
fördelen att följdfrågor lätt kan ställas. (Bryman & Bell, 2005, s.362-363) 

I vår intervju ingick en del känsliga frågor där respondenten ombads att beskriva tillfällen 
då denne tagit felaktiga beslut och liknande frågor. Därför valde vi att hålla våra 
respondenter anonyma för att de skulle känna sig trygga och därmed svara i större 
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utsträckning på känsliga frågor.  Dessutom ansåg vi att det skulle vara en trygghet om de 
skulle nämna saker som omfattades av deras sekretess. Att tillkännage de olika 
respondenterna tror vi inte skulle påverka studien positivt. Vi funderade kring att 
presentera vilka kreditgivare som respondenterna arbetade för men resonerade att det 
skulle utmärka varje enskild respondent för sina arbetskamrater. 

2.6.2 Intervjuguidens uppbyggnad 

Inledningsvis väljer vi att ställa några inledande frågor kring respondentens bakgrund, då 
vi vill skaffa oss en uppfattning om respondenten. Fortsättningsvis består intervjuguidens 
(Se bilaga 1) utformning av ett antal huvudteman som vi ställt upp utifrån teorin. Under 
varje huvudtema finns det frågor som utformats utifrån respektive tema. Vi hoppas att 
utformningen ska ge ett gott diskussionsunderlag som leder oss in på en djupare 
diskussion i ämnet. 

2.6.3 Val av undersökningsperson 

Trots att generalisering och representativitet inte står i fokus för den kvalitativa 
undersökningsmetoden är det ändå viktigt att klargöra hur valet av 
undersökningspersoner har skett. Väljs fel personer ut riskerar studiens kvalité att 
försämras jämfört med vad som var avsikten vid dess början. Fortsatt gäller det vid 
kvalitativa intervjuer att öka förståelsen för respondenten. Därför krävs det att 
respondenten som väljs ut har de egenskaper som krävs för att kunna besvara 
frågeställningen. (Holme, 1997, s.101)  

Vi valde att ringa till växeln hos fyra välkända kreditgivare i en stad i mellersta Norrland. 
Där bad vi att få tala med den ansvarige för företagskrediter. Vi beskrev kort vår uppsats 
för den ansvarige och frågade om denne kunde hjälpa oss att hitta en lämplig respondent. 
Vår åsikt är att detta var både ett rimligt och smidigt sätt att finna respondenter till vår 
studie.

Vid intervjutillfällena besökte vi varje kreditgivare i deras lokaler och fick möjlighet att 
använda deras konferensrum. Det gjorde att vi kunde genomföra intervjuerna utan 
störande moment. Dessutom befann vi oss i en miljö där respondenterna kunde känna sig 
trygga. Vid intervjutillfället valde vi att banda samtalet för att i efterhand lättare kunna 
analysera materialet.

2.6.4 Bearbetning av data 

Vår förhoppning var att få banda intervjuerna för att kunna koncentrera oss på dialogen 
med våra respondenter. Tyvärr fick vi enbart banda tre av fyra intervjuer, eftersom en av 
våra respondenter inte ville att vi skulle spela in intervjun. Vi var självklart tvungna att 
acceptera respondentens önskemål och fick istället föra mer noggranna anteckningar 
under intervjun. Vid den intervju som vi inte kunde banda valde vi att en av oss skulle 
sköta intervjun medan den andre skulle föra anteckningarna samt komplettera om den 
andre missade några frågor. Framförallt för att den av oss som förde intervjun skulle få 

10



koncentrera sig på dialogen med respondenten samtidigt som den andre fick koncentrera 
sig på att anteckna. 

Då vi i efterhand insåg att vi inte fått med alla frågor vi önskat utnyttjade vi möjligheten 
att i efterhand skicka ut kompletterande frågor till respondenterna (se bilaga 2). På grund 
av att vissa respondenter hade semester fick vi endast svar från två av respondenterna. 

2.6.5 Analysmetod 

Vi har valt att utgå från Starrin och Svenssons (1994) metod vid analysen. De nämnde 
fyra olika faser i analysen:  

Fas 1: Att bekanta sig med data och skapa ett helhetsintryck. 
Fas 2: Att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna. 
Fas 3: Att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier.
Fas 4: Att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet. 

Vid den första fasen menade Starrin och Svensson (1994, s.125-126) att forskaren bör 
skaffa sig ett helhetsintryck över det insamlade datamaterialet. Det handlar om att 
upprepade gånger läsa genom de nedskriva intervjuerna utan direkt planering. Det är inte 
mängden upprepningar som är viktiga utan att leta efter väsentliga påståenden som 
respondenten gör. Detta för att kunna avslöja kvalitativa skillnader i respondenternas 
svar.

I den andra fasen försöker forskaren mer strukturerat finna skillnader och likheter mellan 
respondenternas uttalanden. När en helhet av de nedskrivna intervjuerna utvecklats kan 
det göras en mer ingående analys av delarna. Den analys som görs av delarna kommer då 
att kunna kopplas till helheten. Denna fas leder fram till att olika kategorier börjar 
framträda och leder in till nästa fas. (Starrin & Svensson, 1994, s.126) 

Skapandet av beskrivningskategorier utgör den tredje fasens mål. Det ska göras när det 
inte framkommer några nya tolkningar och en mättnadseffekt av analysen uppnåtts. De 
olika beskrivningskategorierna ska vara klart skiljbara från varandra och bör inte 
överlappas. (Starrin & Svensson, 1994, s.127) 

Fjärde fasen syftar till att förstå den inbördes relationen mellan de olika kategorierna. 
Någon kategori kanske är underordnad en annan och ryms därför inom dess ramar, andra 
kanske är relaterade och kräver ett samband. (Starrin & Svensson, 1994, s.127-128) 

2.6.6 Kritik till primära källor 
Det är svårt att med säkerhet påstå att de respondenter vi intervjuade var perfekt lämpade 
för undersökningen. Någon möjlighet att välja mellan olika respondenter gavs inte utan vi 
blev hänvisade av ansvariga för kreditgivning till de respondenter som intervjuades. Vi 
får således förlita oss på att ha blivit korrekt hänvisade. 
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I vårt tycke lyckades vi komma i kontakt med respondenter som hade god insikt i 
kreditgivningsprocessen och därför kunde bidra med värdefull information. Ett problem 
som vi tycker har uppstått är att de kreditgivare vi intervjuat saknade full kunskap kring 
revisionens innehåll. 

Att endast ha fyra respondenter i studien har en nackdel då vi kanske inte lyckas fånga in 
den spridning som kan finnas inom problemet. Anledningen till att vi inte använt fler 
respondenter beror i första hand på bristen av olika kreditgivare i regionen. Dessutom 
skedde intervjuerna under en tidsperiod då kreditgivarna har hög arbetsbelastning varför 
det var med viss ovilja som respondenterna ställde upp. Det beror även på tidsbristen att 
endast fyra intervjuer gjorts. De kreditgivare som fanns tillgängliga i den region som var 
aktuell för oss ville inte ställa upp på fler intervjuer inom den tidsram som vi hade på 
grund av just hög arbetsbelastning. 

Vi ville inte göra telefonintervjuer med kreditgivare i andra delar av Sverige då vi kände 
att det skulle leda till en sämre kontakt med respondenterna. Det skulle i sin tur eventuellt 
leda till att kreditgivarna lättare skulle kunna undvika känsliga frågor som vi ställde.

Gammas åsikter och förfaringssätt skiljer sig i vissa avseenden från de övriga 
respondenterna. Det är värt att notera då Gamma är anställd hos en mindre kreditgivare 
medan de övriga respondenterna är anställda hos stora kreditgivare. Det kan ses positivt 
för studien då fler synpunkter framträder i det empiriska materialet. Det kan också ses 
negativt ur en tillförlitlighets synpunkt då vi inte kan uttala oss om skillnaden är kopplad 
till storleken hos kreditgivaren. Vi får också rikta kritik mot oss själva då vi tror att 
problemet skulle minskas om fler intervjuer gjorts. 

2.6.7 Informationsaccess 

Vi upplevde inte några större problem med tillgången till information. Vid urvalet valde 
en av de önskade kreditgivarna att tacka nej med hänvisning till hög arbetsbelastning. När 
vi väl hade tillgång till respondenter kunde vi inte ställa direkta frågor kring kunder då 
kreditgivarna omfattas av sekretess. Några av våra frågor var dessutom av känsligare 
karaktär vilket kan ha påverkat djupet på vår empiriska del och således också studiens 
helhet.

2.7 Sanningskriterier 

Vid teorigenerering strävar forskaren efter att finna nya teorier med hjälp av förklaring 
eller förståelse. De sanningskriterier som blir aktuella vid teorigenerering eftersträvar att 
förklara den verkliga verkligheten men de kommer endast att gälla de individer studien är 
uppbyggd kring. Det talas då om trovärdighet istället för sanna teorier. (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 164) Vi kommer här att diskutera tre typer av sanningskriterier och 
försöka visa hur vår studie förhåller sig till deras kriterier.  
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2.7.1 Giltighet 

För att en god giltighet i en studie ska uppnås krävs att det studerande objektet innehåller 
tillräckligt stor mängd data av hög kvalitet. Mängden objekt som studeras spelar också en 
viktig roll i hur god giltighet en studie ska tillskrivas eftersom data då får testas flera 
gånger om. Under testerna sker en utveckling av de olika infallsvinklar som finns och 
därmed ökar studiens fullständighet. (Johanson Lindfors, 1993, s. 165). 

Att inkludera de större kreditgivarna i Sverige i undersökningen gjordes på grund av att 
de står för en stor del av kreditgivningen till mindre företag. Vi tror därför att de besitter 
stor kunskap och erfarenhet inom området. Att vi valt ut kreditgivare av god kvalitet 
behöver inte betyda att studien i sig är av god kvalitet. För att giltigheten ska vara god 
krävs det även att respondenterna från varje kreditgivare är av hög kvalitet. Vi tror att det 
tillvägagångssätt vi använt oss av vid urval av undersökningsperson är ett bra sätt att 
komma i kontakt med kompetenta respondenter. I vår studie används endast fyra 
respondenter, om vi hade haft möjlighet att utöka antalet undersökningspersoner hade det 
troligen kunnat bidra med fler synvinklar till studien. Vi anser dock att vi har hittat de 
grundläggande åsikterna bland kreditgivare i vår studie. 

2.7.2 Intersubjektivitet 

Intersubjektivitet innebär att om samma förutsättningar finns ska likadana metoder och 
tillvägagångssätt som använts i den ursprungliga studien kunna ge samma resultat. För att 
detta ska vara möjligt är det viktigt att forskaren redogör för sina förutsättningar, metoder 
samt de tillvägagångssätt denne använt sig av. (Johanson Lindfors, 1993, s.167) 

Att andra forskare ska kunna uppnå samma resultat som oss går självklar inte att svara på 
förrän det är testat. För att det ska vara genomförbart har vi redogjort för vårt 
förhållnings- och tillvägagångssätt. Trots att goda förklaringar görs finns alltid risken att 
framtida studier inte uppnår samma resultat då vi anser att alla forskare är unika. Det är 
något som medför att tolkningar och förståelse skiljer sig mellan forskare.

Ämnesområdet som uppsatsen behandlar är under förändring, främst i den mening att 
olika parter måste ta ställningstaganden. Därför tror vi också att svaren kan förändras om 
respondenternas inställning till exempelvis lagstadgad revision förändras. 

2.7.3 Praktisk användbarhet 

För att en teori ska anses ha en praktisk användbarhet bör den vara tillämpbar på andra 
individer än de som varit delaktiga i studien som teorin grundats på. Det är dock mycket 
svårt att göra en sådan bedömning inom ramarna för en studie. Det är något som visar sig 
först efteråt. (Johanson Lindfors, 1993, s.167-168) 

Vi tror att det övergripande resultatet i vår studie stämmer för en stor del av Sveriges 
kreditgivare när vi använt oss av respondenter från några av de större kreditgivarna i 
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Sverige. Dessutom fann vi att respondenterna var relativt samstämmiga i hur de använder 
sig av revision. Att uttala sig om användbarheten på detaljnivå vågar vi inte göra på 
grund av svårigheten att uttyda flera samstämmiga detaljer mellan respondenterna.  
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3 Teori 

I denna del beskriver vi agentteorin som utgör ett grundläggande motiv till problem i 
kreditrelationer och vilka åtgärder som motverkar problemen. Vi kopplar detta till 
kreditrelationer och går även in på faktorer som används vid kreditgivning. I den 
avslutande delen försöker vi sammanknyta vår teoretiska utgångspunkt. 

3.1 Val av teori 

Vi har valt att inleda vår teoretiska framställning med att redogöra för agentteorin. 
Anledningen till att vi valde agentteorin är att den mycket grundläggande redogör för de 
problem och åtgärder som kan uppstå i en kreditrelation. Det bidrar således med en viktig 
förståelse för ämnesområdet samtidigt som det förklarar syftet med revision utifrån 
kreditgivarnas perspektiv.

Vi behövde vidare skapa en teoretisk utgångspunkt kring vilka faktorer kreditgivare anser 
vara viktiga vid kreditbedömningen. Vi har valt att i denna del utgå mycket från Volker 
Bruns avhandling som undersöker just detta. De olika faktorerna redogörs för kortfattat 
för att visa vilken innebörd de har och varför de är viktiga. Det finns fler modeller som 
skulle ha kunnat användas som också har en form av kategorisering. Vi valde dock att 
använda Volker Bruns studier då den har behandlat just små och medelstora företag i 
Sverige och då också innefattar små aktiebolag som är aktuella för oss.

Sista delen kommer att behandla kreditgivares användning av revision. De resultat som 
uppvisas är inte entydiga i vilken betydelse revision har vid kreditgivning. Det får därför 
inte anses vara helt klart vilken roll revision och revisorer har vid 
kreditgivningsprocessen.

Det är viktigt att läsaren är medveten om att vår teoretiska referensram påverkas av fler 
ursprung än de vi redogjort för. Vi vill därför poängtera att redovisning, revision och 
kreditgivning är områden som ofta är styrda av lagar och på det sättet varierar mellan 
olika länder. Att uteslutande använda svensk forskning skulle begränsa arbetet och 
dessutom kanske beskriva en felaktig bild då det i dagsläget pågår en stark förändring av 
redovisningstraditionen i Sverige och andra delar av Europa i och med IAS/IFRS. 

3.2 Agentteorin 

En agentrelation uppstår när en eller flera personer (principalen) låter en annan person 
(agenten) utföra tjänster åt denne som innefattar ett visst överlåtande av bestämmande till 
agenten. Man kan anta att principalen och agenten har olika preferenser och vid 
nyttomaximering kommer deras mål att skilja sig åt. Det finns då anledning att tro att 
agenten inte alltid kommer att handla i principalens intresse. (Jensen & Meckling, 1976, 
s.309). Agentförhållanden kan uppstå även i andra former av kontraktuella relationer, 
exempelvis mellan kreditgivare och kredittagare (Rapp & Thorstenson, 1994, s.29).  I 
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vårt fall skulle detta inträffa då kreditgivaren väljer att överlåta bestämmandet över 
kapital helt eller delvis till kredittagaren. I en sådan situation kan det uppstå tillfällen då 
kapitalet inte används på det sätt som är önskvärt för kreditgivaren. 

Den mest extrema formen av agentförhållandet är det som uppstår mellan ägare och 
ledning i ett företag. Jensen och Meckling (1976, s.314-316) menade att om ett ägarlett 
företag ägs till 100 procent av ledaren inträffar inga avsteg från nyttomaximeringen. Om 
ägarandelen sjunker minskar även nyttomaximeringen för ledaren som tidigare var ägare 
till hela företaget. Ur ett kreditgivarperspektiv skulle detta kanske inte uppstå på exakt 
lika vis men vi skulle kunna tänka oss att när kreditgivaren har kapitalet i sin besittning 
kan de placera det precis som de vill. Om de sedan överlåter förfogandet över kapitalet 
till företaget har de egentligen ingen möjlighet att bestämma över det men det är ofta 
förekommande att kreditgivningen sker med förbehåll. Det vill säga att företaget endast 
kan använda kapitalet till en viss sak och på det viset sker en viss kontroll av 
nyttomaximeringen. 

Agentteorin är uppbyggd kring antagandet att agenten har tillgång till mer information än 
principalen och att denna informationsasymmetri gör det svårare för principalen att 
övervaka om dess intressen aktualiseras (Adams, 1994, s.8). Det skulle också kunna vara 
det omvända, det vill säga att principalen har tillgång till mer information än agenten. I 
ett sådant läge skulle exempelvis en kredithandläggare som tidigare har hanterat ett 
ärende som liknar det nu aktuella ärendet ha fördel mot företagaren på grund av att denne 
har större erfarenhet av liknande situationer. (Bruns, 2004, s.33). Vår utgångspunkt är 
dock att agenten (kredittagaren) är bättre informerad än principalen (kreditgivaren).  

Informationsasymmetrin kan skapa problem för kreditgivarna när de ska välja vilka de 
ska låna ut till. Om kreditgivaren väljer en eller flera kredittagare ur en grupp som inte är 
identisk och kreditgivaren inte heller har full information om gruppen uppstår det som 
kallas risk för negativt urval. Risken är att kreditgivaren väljer att ge kredit till en 
kredittagare som inte är den bästa ur kreditgivarens synpunkt. (Rapp & Thorstensson, 
1994, s.33). Det finns en möjlighet att kredittagaren väljer att undanhålla väsentlig 
information och det leder till att kreditgivaren finansierar ett mer riskfyllt projekt än vad 
denne egentligen tänkt (Bruns, 2004, s.37).

Det finns även ett annat problem som informationsasymmetrin ger upphov till. Detta 
brukar betecknas med moral hazard och inträffar när, i det här fallet, kredittagaren väljer 
att avvika från den ursprungliga planen för att gynna sig själv. (Bruns, 2004, s.38). Rapp 
och Thorstenson (1995, s.52-53) menade att moral hazard förekommer i alla former av 
uppdragsrelationer där observerbarheten är begränsad. Dessa problem ger upphov till 
kostnader hos båda parter i kreditavtalet för övervakning och ökad informationshämtning 
kring kredittagaren.

Övervakningskostnader är de kostnader kreditgivaren har för att kunna följa upp 
kredittagarens handlande. Hit räknas även de kostnader som kredittagaren har för att 
kunna uppfylla kraven som ställs från kreditgivaren, exempelvis upprättande av en 
budget eller anlitandet av en revisor. Kreditgivarna har också kostnader för avvikelser 
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som sker. Det inträffar då kredittagaren avviker från kreditavtalet och därmed skapar 
kostnader genom bortfall av räntebetalningar eller, i värsta fall, att kredit inte kommer att 
kunna betalas tillbaka. Det finns även en tredje kostnad men den är svår att placera i 
kreditrelationer. Det är kostnader för incitament, det vill säga kostnader som principalen 
har för att uppmuntra agenten att följa principalens intressen. (Jensen & Meckling, 1976, 
s.309-310).

3.2.1 Agentteorin och kreditgivning 

Problemet med informationsasymmetri tenderar att vara större vid kreditgivning till små 
företag jämfört med stora bolag (Berger & Udell, 1995 s.378). Det skulle kunna förklaras 
med att det finns mindre publik information om små företag och de inte har lika 
omfattande regelsystem kring redovisning (Baas & Schrooten, 2006, s.135). Kom här 
ihåg vad som skrevs ovan om att ökad informationsasymmetri också ökar risken för 
negativt urval och moral hazard. Den naturliga reaktionen hos kreditgivare vid risk blir 
att höja räntor eller ställa mer krav på säkerheter. Stiglitz och Weiss (1981, s.408-409) 
menade dock att kreditgivare snarare nekar krediter än höjer räntor eller säkerheter 
eftersom det skulle höja kreditgivarens risk i kreditportföljen.

Till detta bör också nämnas att kreditgivaren inte får ta del av lyckosamma projekt i 
någon större omfattning än ränta och återbetalning av krediter. När projekt går i stöpet 
förlorar kreditgivarna mycket kapital (Jensen & Meckling, 1976, s.345). Kreditgivare i 
Sverige är idag på grund av lagstiftning tvungna att kontrollera företagens 
återbetalningsförmåga och har långtgående förpliktelser att skydda sig mot förluster 
(Svensson, 2003, s.23-24).

3.2.2 Agentteorin och revision 

En agentrelation skapar ett behov av att övervaka eftersom övervakning ger principalen 
information om agentens beteende menade Hart och Holmström i sin bok The Theory of 
Contracts (Strausz, 1997, s.338). Chow (1982, s.286-287) ansåg att ur ett agentteoretiskt 
perspektiv är syftet med revision att kontrollera intressen mellan ledare, ägare och 
borgenärer.

Jensen och Meckling (1976, s.330) identifierade kontrollsystem i form av 
informationssystem, budgetrestriktioner, revision och bonussystem för att låta agentens 
intressen närma sig principalens. En av de vanligaste anledningarna till att ett företag 
anlitar en revisor är för att kontrollera intressekonflikten mellan ledning och ägare samt 
kreditgivare. Även Rapp och Thorstensson (1994, s.37) menade att informationssystem 
och resultatbaserade mål är sätt att kontrollera agenten.  

Företagen kommer endast att anlita en revisor om nyttan av revision är större än 
kostnaden för revision (Chow, 1982, s.274). Enligt Jensen och Meckling (1976, s.350-
351) kommer ett företag att ta fram mer information som exempelvis kreditgivaren kräver 
om företaget kan ta fram detta till ett lägre pris än vad kreditgivaren kan. De menade 

17



också att företagen kommer att låta informationen kontrolleras av en revisor för att 
säkerställa riktigheten. 

Strausz (1997, s.353 - 354) ansåg att det är fördelaktigt för principalen att låta en tredje 
part övervaka agenten. Om principalen inte anlitar en tredje part måste denne skapa 
initiativ för att övervakning ska ske. Genom att anlita en tredje part kan principalen styra 
övervakningen mycket bättre genom kontrakt. Författarna menade att situationen skulle 
vara densamma även om det rörde sig om revision då informationen kontrolleras efter 
händelsen.

3.3 Kreditgivning 

3.3.1 Faktorer vid kreditgivning 

Källa: Bruns (2004) 

Bruns (2004) valde i sin avhandling att dela in de åtta viktigaste faktorerna i tre olika 
kategorier utifrån Stiglitz och Weiss (1981) artikel. De kategorier som användes var: 
riskvärdering, riskdelning och risköverföring. Dessa menade Bruns (2004) skulle leda 
fram till en kreditbedömning. 

3.3.1.1 Riskvärdering 

Denna kategori innehåller fem olika faktorer som alla syftar till att kontrollera vilken risk 
det skulle innebära att ge kredit till företaget. Undersökningen kontrollerar information 
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om vilken status företag innehar nu, hur det har sett ut längre tillbaka i tiden samt vad 
företaget väntas prestera i framtiden. 

Tendenser till risktagande
Enligt den modell som Bruns (2004) ställde upp finns det en faktor som syftar till att 
bedöma ett företags risktagande. Bruns (2004, s.144) kommer i sin avhandling fram till 
att det är svårt att utvärdera faktorn och det är därför kreditgivare anser detta vara den 
minst viktiga variabeln. Anledningen till att det är svårt att utvärdera risktagande är att 
det ofta skiftar över tiden och speciellt hos mindre företag som ofta är tvungna att 
anpassa sig till omvärlden. Av modellen som visas ovan kan det istället antas att 
kreditgivarna försöker begränsa företagens risktagande genom kategorierna riskdelning 
och risköverföring. 

Kompetens
Det anses vara viktigt att kunna utvärdera personalen för att kunna se vilken 
åldersammansättning och utbildningsnivå de innehar. Bruns (2004, s.52-53) visade på hur 
teorin beskrev vikten av att ha rätt personer som kan utveckla och anpassas sig efter nya 
situationer. Enligt vår uppfattning inrymmer faktorn kompetens mer än bara kompetens. 
Den syftar även till att utvärdera sammansättningen av de anställda och även kanske 
förändringar bland de anställda. I mindre företag är en anställd mer betydelsefull relativt 
sett till större företag (Bruns, 2004, s.52). En viktig del i utvärderingen av personalen är 
statistik och nyckeltal. I Bruns (2004, s.141) avhandling blev resultatet att denna faktor är 
tredje viktigast för kreditgivare. 

Företagsledning
Användningen av information som företagsledningen lämnar från sig i årsredovisningen 
tycks ha ökat från 1985 till 2001 vilket skulle tyda på att kreditgivare blir alltmer 
sofistikerade i sin analys (Berry & Robertson, 2006, s.188). Även Broomé, Elmér och 
Nylén (1995 s.57-60) drog utifrån Adizes bok Ledarskapets fallgropar  slutsatsen att 
företagsledningen var den kanske viktigaste faktorn att utvärdera. Detta eftersom 
ledningen har en styrande egenskap och därför måste kunna hantera den situation som 
företaget befinner sig i just nu samt situationer som kan inträffa under företags 
fortlevnad. Det bör läggas extra mycket vikt vid faktorn när kreditrelationen är ny och det 
uppstår en situation kreditgivaren inte befunnit sig i tidigare. Dock ansåg författarna att 
utvärderingen av denna faktor var starkt begränsad då det inte finns några direkta profiler 
på hur en bra företagsledare ska agera eller vara som person. Dessutom besitter sällan 
kreditgivarna kompetensen att kunna göra en sådan personbedömning.  

Strategisk planering
Denna faktor utgörs av ett företags planer för marknad, affärsidéer och andra 
framtidsrelaterade planer. Mycket av planerna ombildas till budget och kalkyler vilket 
enligt Broomé, Elmér och Nylén (1995, s.56) kan bero på att även kredithandläggare med 
mindre erfarenhet ska kunna utvärdera företagets strategiska material. Bruns (2004, 
s.144) menade att det strategiska materialet inte fick något direkt utslag på 
kreditgivningsbeslutet. Anledningen till det är att företagets strategi kan komma att 
ändras mycket under tiden på grund av att små företag tvingas förändra sig efter yttre 
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omständigheter. Dessutom menade Bruns i sin studie att skapandet av strategiska planer 
ofta avledde resurser från den huvudsakliga verksamheten.  

Lönsamhet
Det är mycket lätt att utvärdera lönsamhet i jämförelse med andra faktorer, som 
exempelvis företagsledaren. Därför anses denna faktor vara en av de viktigare vid 
kreditgivning. I faktorn ingår utvärdering av tidigare bokslut och kassaflöden vilka kan 
bedömas objektivt. I många studier gjorda utanför Sverige anses det vara problem med 
brist på finansiell information. Detta är inget som stöds av Bruns avhandling och 
författaren förklarar det med att det i Sverige är lagstadgat för aktiebolag att lämna in en 
reviderad årsredovisning till bolagsverket. (Bruns, 2004, s.142) Enligt Svenssons (2003, 
s.188) avhandling ökade vikten av lönsamhet jämfört med mjuka faktorer då risken ökar 
på grund av ökad informationsasymmetri. 

3.3.1.2 Riskdelning 

Denna kategori består endast av faktorn investeringsdelning. Innebörden av detta är att 
det är önskvärt att företagen går in med eget kapital i investeringen. Företag som till 
största delen är finansierat genom krediter kommer att välja projekt som är mer 
riskfyllda. Anledningen är att det inte är företaget i sig som tar den största smällen utan 
kreditgivaren. (Jensen & Meckling, 1976, s.345) Desto mindre andel av de satsade 
pengarna företaget bidragit med desto större incitament att ta större risker. Det vill säga 
företa saker som ligger i företagets intresse men inte kreditgivarens (Chow, 1982, s.273). 

3.3.1.3 Risköverföring  

Säkerheter
Bruns (2004, s.145) menade i sin avhandling att kreditgivare inte ändrar sitt 
förhållningssätt till risk på grund av förekomsten av säkerheter. Författaren pekade även 
på att säkerheter ses som sista vägen ut.

Säkerheter ger dock kreditgivaren en bra kontrollmetod över sin finansiella situation då 
säkerheter bidrar till att stärka kreditgivarens legala ställning. Genom att det blir lättare 
att kunna kräva betalning och dessutom hindrar det kredittagaren från att i framtiden ta 
omfattande krediter från andra kreditgivare. (Mann, 1997, s.683) Denna faktor får anses 
ha starka kopplingar till andra förutsättningar. Förekomsten av säkerheter gör att de 
direkta kreditkostnaderna minskar oavsett kreditform och storlek (Booth & Booth, 2006, 
s.89). Samtidigt minskar sannolikheten att ett företag ska behöva lämna säkerheter om de 
haft en längre relation till kreditgivaren (Voordeckers & Steijvers, 2006, s.3082-3083). 

Finansiell styrka
Ett företags finansiella styrka indikerar att företaget kan betala tillbaka krediten oavsett 
om företaget lyckas med projektet. De finansiella siffrorna hämtas från balansräkningen i 
redovisningen som företaget lämnar ifrån sig. Författaren påpekade även noga att den 
finansiella styrkan påverkar kredithandläggaren på ett annat sätt än lönsamhet. Den 
finansiella styrkan syftar till att avgöra om företaget kan skjuta till de extra pengar som 
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behövs om projektet blev dyrare än väntat eller om krediten kommer att återbetalas även 
om projektet misslyckas. (Bruns, 2004, s.61-62). 

Bruns (2004 s.142) menade att finansiell styrka tillsammans med lönsamhet utgör de två 
viktigaste variablerna för kreditgivare. Enligt Bruns indikerar detta att kreditgivarna 
lägger mycket vikt vid den redovisning som företagen presenterar. Det här visar även att 
kreditgivarna troligen har problem med att mäta andra faktorer och därför inte vill basera 
sina beslut på dem. 

3.3.2 Relationsbaserad kreditgivning 

Om ett företag varit kund hos en kreditgivare en längre tid innebär det att kreditgivaren 
haft möjlighet att övervaka företagets prestationer och använder informationen för att 
utforma framtida kontrakt. Det leder till att företag med en längre relation till 
kreditgivaren får kredit lättare, till lägre ränta och mindre säkerheter. (Berger & Udell, 
1995, s.377) Informationen som samlas in under tiden utgörs av mjuka faktorer som 
karaktär och tillit till företagsledaren. Det skiljer sig mot andra typer av 
kreditgivningsmetoder där kreditgivaren främst använder sig av kvantitativa variabler 
såsom finansiell ställning och säkerheter. (Berger & Udell, 2002, s.48) En längre relation 
leder till att finansiella siffror värderas lägre vilket gör att företag med en längre relation 
till kreditgivaren lättare får kredit trots svaga finansiella siffror. (Berger & Udell, 2002, 
s.48)(Svensson, 2003, s.188) 

Enligt Brau (2002 s.285) är det av intresse för företagsledarna att knyta kontakter med 
kreditgivaren då företaget får lägre kostnader om företaget har en mer långvarig relation 
till kreditgivaren. Författaren identifierade dessutom att om företaget har många olika 
kreditrelationer kommer de att ha en högre kostnad för krediten. Detta resultat kom även 
Petersen och Rajan (1994, s.34) fram till. Även Blackwell och Winters (1997, s.288) kom 
fram till att kreditkostnaderna sjunker vid längre relationer. Författarna menade även att 
när företagen klarar av fler och fler återbetalningar kommer också övervakningen 
successivt att minska. Det skulle i sin tur leda till att övervakningskostnader minskar och 
därför kan företagen hamna i en grupp av låg övervakning som också har ett lägre pris på 
krediten.

3.4 Kreditgivares användning av revision 

Enligt den undersökning som Berry och Robertson (2006, s.188) gjorde har 
användningen av externa rådgivare ökat. Vilket författarna menade bero på att 
kreditgivarna har antagit en mer ”going concern” attityd vid kreditgivning. I motsats till 
detta menade Svensson (2003, s.190) att kreditgivare inte kan ta hjälp av externa parter 
på grund av den tystnadsplikt som de har gentemot företagen. Det skulle således krävas 
ett godkännande från företagen för att använda externa experter varför oftast intern 
expertis används.
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3.4.1 Revisionens betydelse för kreditgivning 

En reviderad årsredovisning indikerar att den är uppställd enligt gällande regler och är 
därmed mer tillförlitlig (Nordström & Törnsén, 2006, s.44). Revisorn anses vara en viktig 
diskussionspartner vid kreditgivningsprocessen, där rapporter som revisorn lämnat 
utvärderas (Svensson, 2003, s.184). 

Många kreditgivare har synpunkter på hur informationens tillförlitlighet skulle kunna 
förbättras. Det som omnämns är en förändring av revisionsberättelsen och ett önskemål 
om mer information kring värderingsprinciper och fler lagerinventeringar. Svensson 
(2003, s.194). 

Kreditgivarna lägger mycket vikt vid information om företagsledarens kompetens, 
företagets produkt och marknad vilket gör att kreditgivarnas nytta av revision blir 
minimal eftersom sådan information inte granskas vid revision. (Arvidsson & Sellman, 
2006, s.43) Dessutom visade den studie som Nordström och Törnsén (2006, s.44) gjorde 
att revisionens betydelse minskar eftersom kreditgivarna antar fokus på relationsbaserad 
kreditgivning.

Johnson och Pany (1984, s.740-741) gjorde en undersökning av revisorernas och 
kreditgivarnas uppfattning om revision på prognoser. Revisorer uppfattade den 
reviderade prognosen som trovärdig och korrekt medan kreditgivarna var likgiltig inför 
om prognosen var reviderad eller ej. Detta ledde till att revisionen av prognosen inte 
heller hade något effekt på kreditbeslutet. Inte heller den undersökning som Johnson, 
Pany & White (1983, s.50) gjorde resulterade i några statistiskt signifikanta skillnader i 
om kreditgivaren valde att medge kreditansökan eller räntenivån. Även Libby (1979, 
s.52) kom fram till liknande svar. 

I motsats till de resultat som presenterats ovan menade Goméz-Guillamón (2003, s.556) 
att revisionsberättelsen inverkade på om företagen skulle beviljas kredit eller inte. 
Dessutom inverkade revisionen på hur stor kredit som skulle beviljas. 

Sett ur ett prisperspektiv sänker revision räntekostnaden för företag. Företag betalar 
generellt en lägre ränta när revision utförts och speciella riskvariabler hos företagen har 
kontrollerats. Författarna menade att mer riskfyllda företag kan sänka sina räntekostnader 
genom att låta köpa revision. (Blackwell, Noland & Winters, 1998, s.68-69) 

3.4.2 Avskaffande av revisionsplikten 

I undersökningen av Nordström och Törnsén (2006, s.44-45) framkom att kreditgivarna 
troligen även i framtiden kommer kräva någon form av verifiering av redovisningen. Det 
skulle då inte behöva görs genom den utformning revision har i dag utan ibland skulle 
kanske en redovisningsbyrå kunna göra den verifieringen. Revisionen kommer dock 
fortsättningsvis att krävas om företagets verksamhet är så komplex att den överstiger 
redovisningsbyråns kompetens.
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Variabler som påverkar positivt om revision kommer att utföras är belåningsgrad, 
företagsstorlek och antalet redovisningsbaserade krav i kreditavtalet. Ledarens ägarandel 
menade författarna snarare skulle vara ett negativt samband. Sammanfattningsvis menade 
de att det är agentkostnader styr mycket av beslutet om revision. (Chow, 1982 s.287). 

3.5 Teoretiska reflektioner 

Vi har nu redogjort för de grundläggande problem som uppstår i ett agentförhållande. I 
vår mening är det den bästa teoretiska utgångspunkten för en studie av kreditrelationer 
även om den i vissa fall kanske saknar en direkt tillämpning. Tanken är att denna 
redogörelse ska ligga till grund när vi senare går in på de olika delarna för att se var 
problemen finns.  Vi har även snabbt redogjort för revisionens funktion i en 
agentrelation. 

Den delen som behandlar kreditbedömningen syftade mest till att ge en bild av 
kreditvärderingen. Det finns andra kreditbedömningsmodeller som troligen hade fungerat 
men som vi inte valt att ta med då vi ansåg att Bruns avhandling var trovärdig. Samtidigt 
behandlade den samma områden som vi ville undersöka nämligen små och medelstora 
företag i Sverige och deras kreditsökande. Avsnittet om kreditgivning visar på att 
kreditgivare använder finansiell information i stor utsträckning då detta är lätt att mäta 
och utvärdera. Detta tillskillnad mot kvalitativ information som är svår att utvärdera, 
avsnittet visar dock att kreditgivarna ändå lägger viss vikt vid informationen. 

Vi har även redogjort för kreditgivares syn på revision och hur de använder revisionen 
vid kreditgivningen. Denna del syftar till att beskriva kreditgivarens uppfattning om 
revision i dagsläget. Vi har även försökt spegla lite vad kreditgivare anser om en utökad 
revision trots att forskningen inom området är begränsad. Den bild som vi uppfattat är att 
revision anses vara en tillgång men är inte informativ nog att utgöra ett beslutsunderlag. 

Ett kanske tillsynes biområde är där vi behandlat relationsbaserad kreditgivning. Vi insåg 
rätt snart att detta hade en stark koppling till redovisningsmaterial varför vi också ansåg 
att det kunde ha en inverkan på revisions betydelse. Avsnittet visar dessutom att just 
redovisningsmaterial tappar i värde över tid i kreditrelationer. 

Det finns kanske ingen solklar koppling mellan de olika delarna i vårt teoriavsnitt. 
Anledningen är att det inte finns någon direkt studie som undersökt vilken information 
som förmedlas via revision. Tidigare studier har ofta handlat om exempelvis att utröna 
om en oren revisionsberättelse har inverkan eller ej. 

Sammantaget menar vi att det råder en tudelad bild av revisionens inverkan på 
kreditgivningen. Vår bild är dock att revisionen utgör en viktig del vid kreditgivning och 
att det finns information att hämta ur revisionen som inte utnyttjas. Dessutom är det inte 
helt klarlagt om det är redovisningsinformation eller mjuk information som kreditgivarna 
lägger mest vikt vid. 
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4 Empiri 

Detta avsnitt presenterar våra resultat från de kvalitativa intervjuer vi gjort. Det görs 
respondent för responden och svaren är indelade i olika kategorier främst utifrån de 
huvuddelar som finns i teoridelen. 

4.1 Alfa 

4.1.1 Bakgrundsinformation 

Kreditgivaren där Alfa jobbar är en av de större kreditgivarna i Sverige. Alfa har en 
gymnasieutbildning med inriktning mot ekonomi och är därefter internt utbildad hos sin 
arbetsgivare. Den interna utbildningen som Alfa fått är främst inriktad mot räkenskaps- 
och finansieringsanalys samt uppföljning av kreditgivningsprocesser. Respondenten har 
25 års erfarenhet inom branschen varav 16 inom kreditgivning mot företag. Alfa har 
dessutom ett ansvar över en grupp som sysslar med kreditgivning till små företag. 

4.1.2 Agentteorin 

Informationshämtning
Respondenten anser att det på grund av rådande lagstiftning inte finns några problem med 
den redovisningsinformation som aktiebolagen uppvisar. Alfa menar att det är skillnad 
mellan stora och små företag därför att de större ofta har en egen ekonomiavdelning som 
kan producera den information som behövs. De mindre företagen har ofta inget intresse 
av att de ekonomiska delarna. 

”Ställer man frågor ibland till en liten företagare så kan de säga: ja det går bra. Jag 
plockar ut så här mycket i lön. Men då vet man inte om de själva vet vad de pratar om för 

belopp egentligen. Är det före egenavgifter eller efter egenavgifter? De har egentligen 
inte tänkt på det här” - Alfa 

Dold information
Något problem med att företagen skulle undanhålla eller lämna vilseledande information 
anser sig Alfa inte känna igen. I de fall där vilseledande information lämnats beror detta 
ofta på okunskap hos företagen.

Problem på grund av informationsasymmetri
Alfa anser att det är sällan förekommande att de fattar fel beslut vid kreditgivning. Det 
händer att kredittagaren ibland använder pengarna till andra investeringar än enligt 
kreditavtalet men det är också ovanligt. 

Information som är svåråtkomlig
De delar i redovisningen som är svår att kontrollera är kundfordringar och lager. 
Problemet ligger där i att det inte alltid framgår vilka delar som är användbara.  
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4.1.3 Kreditgivning 

Riskvärdering
Alfa utgår mycket från det senaste bokslutet som företaget lämnat. Det analyseras för att 
kunna ligga till grund för en rimlighetsbedömning. Respondenten använder även övrigt 
redovisningsmaterial som är mer framtidsinriktat, exempelvis budget och kalkyl. Sedan 
kontrolleras även hur företaget måste förändras på grund av investeringen och om det 
finns möjlighet till detta. Det kan innebära att företaget måste anställa mer personal eller 
vilka andra fasta kostnader investeringen medför. 

”Det viktiga är att vi ser en uthållig lönsamhet i det vi gör. Inte bara på kort sikt, inte 
bara för företagets del utan också för vår del” - Alfa 

När Alfa bedömer företagsledningen blir det en subjektiv bedömning. Respondenten har 
en egen uppfattning om av hur en företagsledare bör vara och utgår från detta vid möten. 
Det som är avgörande är vilken förmåga företagsledaren har att driva företaget och 
affärsidé. Det är dessutom viktigt hur företagsledarens privata ekonomi ser ut. Alfa menar 
att företagets risktagande mycket grundar sig på företagsledaren och att någon 
utvärdering av risktagande inte utförs. 

Vid kontroll av strategi hos företaget utgör marknaden en viktig del. Det är främst 
konkurrenssituationen som kontrolleras. Den kreditgivare Alfa arbetar för är tillräckligt 
stor för att kunna hantera utvärdering av detta inom organisationen.  

Alfa menar att personalen utvärderas genom en slags internanalys där nyckelpersoner 
identifieras samt en bedömning av situationen om dessa personer lämnar företaget.  

Riskdelning och Risköverföring
Det är inte möjligt att få kredit bara för att företaget erbjuder fullgoda säkerheter. Alfa 
menar att det ligger i kreditgivarens intresse att företaget har möjlighet att återbetala 
krediten. Dessutom är de styrda av lagstiftningen till att kontrollera 
återbetalningsförmågan. Alfa tror inte att kreditgivaren skulle välja att ge kredit även om 
det inte fanns någon lagstiftning utan menar att det finns en etisk del också. 

Kundrelation
Skillnader mellan nya och befintliga kunder vad gäller prissättning förekommer, det beror 
oftast på att kreditgivaren har mindre information om ett för kreditgivaren nytt företag. 
Två identiska företag som har lika lång relation till kreditgivaren med liknande 
risksituation skulle inte prissättas olika. Alfa nämner möjligheten att om ett företag byter 
ledning kan det bli som en omstart i relationen. 

Uppföljning
Kreditgivaren följer upp kredittagaren en gång per år men det kan också ske oftare om 
det finns skäl till det från kreditgivarens sida. Ibland ställer kreditgivaren kravet att 
kredittagaren ska lämna in halvårsrapporter. 
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4.1.4 Syn på revision 

Användning av dagens revision
Alfa menar att dagens revision inger en trygghet då den bekräftar och informerar. Det ger 
en känsla av grundlighet att en revisor kontrollerat bokslutet och bekräftar att innehållet 
överensstämmer med verkligheten. Revisorn kan ibland också utgöra bollplank när 
företaget inte kan svara på frågor kring oklarheter. Även om revisionsplikten försvinner 
kommer kreditgivaren troligen kräva att det utförs en revision oavsett om det är en 
befintlig kund eller ej. 

När det gäller delårsbokslut är det lägre krav på revision av dessa vad gäller mindre 
företag. Oftast räcker det med att Alfa kontaktar revisorn eller den som upprättat 
bokslutet för att kontrollera situationen.

Önskemål om revision
Respondenten känner sig överlag nöjd med den information som idag ges via 
redovisningen. Det enda som Alfa anser sig sakna är mer information om hur lagret har 
värderats och vilka delar som är säljbara. Även kundfordringar och pågående arbeten 
skulle vara intressant att det lämnades mer information om. 

Alfa känner inget behov av att en revisor kontrollerar budget, kalkyler och annat 
framtidsrelaterat material då kreditgivaren själv gör analyser av kassaflöden. Dessutom 
menar respondenten att det skulle minska kreditgivarens kännedom kring företaget om 
detta utfördes av en extern part. 

När det gäller revision av mjuka faktorer ställer sig Alfa positiv om det medförde mindre 
arbete för dem. Respondenten tillägger dock att det troligen skulle bli alltför dyrt att göra 
en sådan revision. Allmänt ställer sig Alfa frågande till om en ändrad revision skulle 
medföra lägre kreditkostnader för företaget. Dock påpekar respondenten att om 
information som tyder på lägre risk presenteras skulle det rimligtvis sänka 
kreditkostnaden.

Tillit till revision
Alfa känner stor tillit till revisorerna och menar att de allra flesta inger mycket 
förtroende. Respondenten ser ingen skillnad på större och mindre byråer utan menar att 
det är på individnivå det kan förekomma ett fåtal undantagsfall.  

4.2 Beta 

4.2.1 Bakgrundsinformation 

Kreditgivaren där Beta jobbar är en av de större kreditgivarna i Sverige. Beta har 
universitetsutbildning med inriktning mot ekonomi och har 25 års arbetserfarenhet inom 
den aktuella branschen i varierande funktioner. Numera innehar Beta en chefsposition 
över ett större område. 
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4.2.2 Agentteorin 

Informationshämtning
Respondenten anser att vid kreditgivning till aktiebolag är det inga större problem med 
att få information tack vare lagstiftningen. Det är dessutom lättare att få tag på 
information från större bolag då de ofta har en egen ekonomiavdelning som lätt kan 
framställa den information som efterfrågas. Vid mindre företag kan det ofta behövas att 
revisorn tillfrågas för att reda ut vissa frågetecken då mindre företag oftast inte är 
intresserade av att syssla med ekonomi. 

Dold information
Att företagen skulle undanhålla information tror inte Beta. Ofta förekommer ett längre 
samarbete med kunden och har då kunden undanhållit information förr kommer det leda 
till en hårdare granskning. Det är således ingen som tjänar på att undanhålla information. 
Dessutom beror det snarare på okunskap att information inte lämnas.  

Problem på grund av informationsasymmetri
Ibland händer det att kredittagare avviker från det ursprungliga kreditavtalet men detta 
fångas oftast upp av den uppföljning som kreditgivaren gör varje år. Även här menar 
Beta att det troligen handlar om okunskap från kredittagarens sida. 

Information som är svåråtkomlig
Beta anser att det ibland kan vara problem med värderingen på tillgångar. Framförallt 
lagervärderingar, ett exempel är lager i matvarubutiker.  

4.2.3 Kreditgivning 

Riskvärdering
Beta använder mestadels redovisningsinformation, exempelvis bokslut, budget och 
kalkyler. Även träffar med företaget används som underlag för beslut vid kreditgivning. 
Respondenten nämner kassaflöde och företagsledning som de punkter de verkligen måste 
känna förtroende för. Självklart är företagets affärsidé av intresse. 

Företagsledningen utvärderas subjektivt, finns det en affärsrelation sedan tidigare utgår 
de från den men när det kommer nya kunder blir det svårare. Vid en ny kund vänder sig 
kreditgivaren ofta till kundens kontakter inom näringslivet. Har företaget producerat ett 
positivt resultat tidigare får företagsledaren anses bra. Någon analys av risktagande görs 
inte direkt utan det blir mer en bedömning av intrycket som företagsledaren ger.  

Beta ser inga större problem med utvärdering av marknad då den kreditgivare 
respondenten arbetar för är stor nog att hålla den kompetensen. Det genomförs också 
undersökningar på olika marknader från kreditgivarens sida varför informationen är god. 

Riskdelning och Risköverföring
Kreditgivaren brukar kräva kapitalinsats och säkerheter för att minska sin exponering vid 
kreditgivning. Dessutom kan det kräva att ytterligare en finansiär ska vara med i 
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kreditgivningen för att minska exponeringen ytterligare. Det ger ett gott förtroende om 
kredittagaren är villig att satsa eget kapital i investeringen. 

Beta menar dock att fullgoda säkerheter inte innebär beviljande av kredit men påstår att 
detta var möjligt för 20 år sedan. Idag godkänns ingen kredit om de inte tror på 
återbetalningsförmågan, den skyldigheten har kreditgivaren mot alla inblandade. 

Kundrelation
Företag som har varit kund en längre tid vill kreditgivaren gärna ge fördelar jämfört mot 
en ny kund. Dock kan det uppstå situationer där kreditgivaren vill ge nya kunder fördelar 
för att locka över dessa från konkurrenter. Ofta gör detta att den gamla kunden inte får de 
prisfördelar som denne borde få utan en ny kund kan få sådana fördelar. Däremot menar 
Beta att en trogen kund som får problem har lättare att få hjälp än nya kunder. 

Uppföljning
Uppföljning sker minst en gång per år, oftast efter bokslut då också ett PM upprättas i 
samband med att de träffar kunden. Beta menar att om någon avvikit från kreditavtalet 
skulle de fångas upp i uppföljningen. 

4.2.4 Syn på revision 

Användning av dagens revision
Den kreditgivare Beta arbetar för bedömer sin riskgradering utifrån den reviderade 
årsredovisningen som lämnas in. Om ingen revision skulle utföras innebär det att 
osäkerheten skulle öka då kreditgivaren inte har någon acceptabelt underlag att utgå från. 
De använder även bokslutet för att kontroll och upprättande av prognoser.

Revisorn anses också vara en viktig expertis vid frågor kring ett företags status och 
framtid. Detta gäller främst mindre företag då de sällan har samma kunskaper som 
ekonomiavdelningen på större företag. Beta ställer sig positiv till att företagen lämnar 
bort redovisning till redovisnings- och revisionsbyråer. Ofta sker upprättande av 
kassaflödesbudgeten i samråd med företaget och dess revisor. 

Om dagens revisionsplikt för mindre aktiebolag försvinner menar Beta att de troligen 
kommer kräva någon form av kontroll. Det kan komma att variera beroende på företag 
och situation. 

Önskemål om revision
Respondenten skulle gärna se mer framtidsrelaterat material som kalkyler och prognoser. 
Gärna att den är granskad av en revisor. Det vore även intressant med en revision som 
syftade till att granska återbetalningsförmåga närmare. Detta skulle kunna göra att risken 
minskar något men är en fråga som måste bedömas situationsanpassat. Något som Beta 
ställer sig positiv till är miljöredovisning, något som de redan idag försöker granska. Det 
vore därför intressant om revisorer eller annan extern part skulle kunna lämna mer 
information om detta.  
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Tillit till revision
Beta menar att förtroendet till revisorerna är stort och ser ingen problematik i att det är 
företagen som är revisorns uppdragsgivare. Respondenten har såsom åsikt att en revisor 
som är köpt kommer få ett negativt rykte och detta gör revisorns yrkesliv kort. Beta säger 
sig inte göra någon skillnad mellan stora och små revisionsbyråer men påpekar också att 
det i stort sett bara finns stora kvar. Det finns även redovisningskonsulter som Beta 
känner stort förtroende för. 

4.3 Gamma 

4.3.1 Bakgrundsinformation 

Kreditgivaren som Gamma jobbar för är en mindre kreditgivare i Sverige. Verksamheten 
får anses vara något mer risktagande än de större kreditgivarna i Sverige. Gamma har 
bakgrund inom andra yrken än den aktuella branschen men började sedan studera 
ekonomi och efter det har Gamma arbetat med företagsutveckling. Gamma har varit 
verksam inom den aktuella branschen i 20 år. Idag har Gamma nära kontakt med 
företagen och gör granskningar inför kreditgivningsbesluten. 

4.3.2 Agentteorin 

Informationshämtning
Gamma menar att de använder sig mycket av den information som finns att hämta ur 
deras interna system. Det är vanligt att många av kunderna varit i kontakt med den 
kreditgivare Gamma arbetar för och därför finns ofta mycket information lagrad. Gamma 
använder även andra informationskanaler såsom media. 

Dold information
Situationer där kredittagare har undanhållit information förekommer men är ovanliga. 
Gamma menar att de ofta granskar den kredittagaren hårdare om oegentligheter påträffas. 
Dessutom nämner respondenten att det kanske inte bara är företagen som undanhåller 
information. Även kreditgivaren kan välja att avvakta med viss information för att se 
kredittagarens agerande. 

Problem på grund av informationsasymmetri
Något direkt problem grundat på informationsasymmetri har Gamma inte nämnt. 

Information som är svåråtkomlig
Gamma menar att marknadsinformation är svårast att inhämta. Ofta är företagen 
verksamma på sin lokala marknad och som därför kan variera kraftigt. Inhämtningen 
grundar sig oftast på samtal med företagsledaren och löpande uppdatering genom olika 
medier. Respondenten menar också att delar av redovisningsmaterialet kan vara 
svåråtkomligt. 
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4.3.3 Kreditgivning 

Riskvärdering
Företagsledningen är den mest viktiga faktorn för Gamma. En företagsledare för mindre 
företag är oftast den som utför samtliga arbetsuppgifter inom företaget varför det ställs 
höga krav på denne. Gamma utvärderar företagsledaren utifrån vilket intryck denne ger 
vid olika möten, ofta åker respondenten även ut till den kreditsökande för att bilda sig en 
uppfattning. Någon direkt analys av risktagande hos företaget görs inte utan det blir 
egentligen företagsledarens omdöme.  

Det är svårt att utvärdera personal hos företaget närmare. Som regel blir det en kontroll 
av nyckeltal exempelvis omsättning per anställd. Det genomförs även en kontroll av 
ålderssammansättning och företagets möjligheter till rekrytering.  

Gamma anser att marknadsinformationen är den svåraste att hämta in. Informationen är 
speciellt viktig vid nystartade företag då det inte finns mycket kännedom kring dess 
verksamhet. Marknadsinformationen används då till att kunna utvärdera verksamhetens 
möjlighet till etablering och framgång. 

Den redovisningsinformation som används vid kreditgivningsprocessen är 
produktkalkyler, budget och bokslut. Budget ska finnas för två år framåt och bör ge vinst 
efter andra året. De bokslut som används är de två senaste åren och dessa ligger till grund 
för rimlighetsbedömning av företagets kalkyl och budget. Redovisningsmaterialet 
jämförs även med branschtal för att ytterligare kontrollera om de är realistiska.

Riskdelning och Risköverföring
Kreditgivaren begär att företaget går in med minst tio procent av kapitalet. Dessutom 
krävs att en ytterligare medfinansiär medverkar vid investeringen. Om ingen 
medfinansiär finns fordras det att företaget går in med 50 % själv, vilket inte sker 
speciellt ofta. Gamma kontrollerar alltid belåningsgraden hos företaget. Det spelar ingen 
roll hur stor säkerhet företaget kan ge, säkerheten ses ändå som den sista möjligheten för 
återbetalning. Det är även en etisk del av frågan om säkerheter. 

Kundrelation
Vid längre relationer till kredittagare skulle Gamma lita mer på företagsledarens omdöme 
och indirekt kontrollera företagets finansiella siffror mindre. Respondenten påpekar att 
denne alltid skulle kontrollera de sista raderna i boksluten. 

Uppföljning
Hur ofta uppföljning görs beror på vilken storlek på krediten. Vid stora krediter kan det 
ske kvartalsvis medan vid små summor sker uppföljning årsvis. Självklart beror 
uppföljningsintervallen på vilken typ av företag det är. 
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4.3.4 Syn på revision 

Användning av dagens revision
Revision utgör en tillgång även om den ibland kan vara felande. Gamma menar att vid 
kontakt med ett för kreditgivaren nytt företag kan det vara bra att göra en kontroll med 
revisorn. Om revisionsplikten försvinner tror Gamma att de inte kommer kräva att en 
revision görs i de allra minsta aktiebolagen. 

Önskemål om revision
Marknaden utgör den punkt där Gamma tycker att det vore intressant med mer 
information. Även pågående arbeten, varulager och kundfordringar är svåra områden som 
gärna kan kontrolleras mer. Det skulle i dessa fall vara bra med information om vilka 
delar som kommer att inbringa vinster i framtiden. Förtroendet för en utökad kontroll av 
dessa skulle vara beroende av vem som utfört den. Dessutom menar Gamma att 
kreditgivarna fortfarande skulle behöva arbeta som de gör nu. Sedan handlar det även om 
vad företagen skulle tycka om den utökade kontrollen.  

Tillit till revision
Gammas syn på revisorn är tudelad, respondenten anser att de kan utgöra en tillgång men 
samtidigt påpekar Gamma vid ett flertal tillfällen att revisorn kan vara köpt. Revisorn 
arbetar på uppdrag av företaget och är därför lojal mot uppdragsgivaren. Det utgör ingen 
skillnad om revisorn arbetar för en stor eller lite byrå utan det är individuellt från revisor 
till revisor. Gamma anser även att kreditgivaren alltid måste kontrollera siffrorna 
ytterligare en gång även om en revision gjorts. 

4.4 Delta 

4.4.1 Bakgrundsinformation 

Kreditgivaren Delta arbetar för är en av de större kreditgivarna i Sverige. Delta har en 
civilekonomexamen med inriktning mot nationalekonomi och har jobbat i den aktuella 
branschen i ungefär åtta år. Delta har arbetat som kontaktperson och kundansvarig för 
företag i fyra år. 

4.4.2 Agentteorin 

Informationshämtning
Delta använder framförallt redovisningsinformation, årsredovisning, budget och kalkyler. 
Respondenten inhämtar även information genom möten som mest handlar om att skapa 
sig en personlig uppfattning om den kreditsökande. Målet är att skapa sig en bild av 
företagets återbetalningsförmåga. Delta anser att det är lättare att få information från 
större företag då de oftast har en egen ekonomiavdelning. Respondenten menar att i 
mindre företag är samma person både företagsledare, ekonomiansvarig och arbetare. 
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Detta menar Delta skulle göra att mindre företag ofta har svårare att skapa den 
information som efterfrågas. 

Dold information
Ibland har det förekommit att information dolts men Delta menar att detta inte sker 
genom att företagen presenterar vilseledande information utan snarare utelämnar viss 
information.  

Problem på grund av informationsasymmetri
Det har förekommit tillfällen då brist på information lett till att felaktiga beslut fattats. 
Vanligast är det vid första kontakten med den kreditsökande. Det har även inträffat 
situationer där kredittagaren har avvikit från kreditavtalet. Dock påpekar Delta att detta 
inte inträffar ofta då det oftast är de som betalar fakturorna för olika investeringar samt 
pantsätter investeringen.

Information som är svåråtkomlig
Att utvärdera mjuk information anser Delta vara svårast. Anledningen är 
insamlingsproblem samt problem med att utvärdera insamlat material. Problemen uppstår 
speciellt vid företag som är nischade mot en viss marknad.  

4.4.3 Kreditgivning 

Riskvärdering
Delta kan inte peka på någon faktor vid kreditgivning som den viktigaste men menar att 
de faktorer som kan styrka återbetalningsförmågan är viktiga. Detta skulle vara 
lönsamhet och historiskt liknande situationer. Vid nya situationer utgör även affärsidén 
en viktig del.

Vad gäller mjuka faktorer tycker Delta det är synd att de är svåra att utvärdera då de 
spelar en stor roll. Anledningen till att utvärderingen blir svår är för att det inte finns 
något direkt rätt eller fel. Företagsledningen i mindre företag bör vara duktig på många 
olika områden, då de oftast är ensamma eller bara har någon anställd. Det läggs ingen 
större vikt vid personal i övrigt, Det kan dock förekomma fall där kreditgivaren 
kontrollerar eventuella nyckelpersoner och omsättning av personal.  

Riskdelning och Risköverföring
Kreditgivaren ser gärna att företaget själv satsar kapital i investeringen, i de flesta fallen 
sker detta även om det inte är ett krav. Det kan bli ett krav om kunden visar tendens till 
högt risktagande. När det gäller säkerheter spelar det ingen roll om företaget erbjuder 100 
% säkerhet, dels på grund av lag, dels är det även av intresse för kreditgivaren att 
företaget lyckas. Det är nämligen svårt att täcka upp hela krediten med säkerheter då 
mycket av kapitalet går åt till administrativa kostnader.  

32



Kundrelation
Nya kunder kräver mer arbete för att kunna samla in och utvärdera all information. Delta 
vill inte påstå att en längre relation skulle göra att redovisningsinformation minskar i 
värde. Respondenten menar att de har rutiner som de utgår från och därför behandlas alla 
kreditsökande lika. Dock har kreditgivaren ofta mer information samlad om det är en 
befintlig kund.  

Uppföljning
Uppföljning av företaget beror på kreditens storlek och vilket företag det är. Det 
vanligaste är att uppföljning sker en gång per år men det kan också ske med tätare 
intervaller vid större krediter.  

4.4.4 Syn på revision 

Användning av dagens revision
Delta menar att revision används som bekräftelse på att årsredovisningen är korrekt, dock 
kontrolleras ändå siffrorna av kreditgivaren. Om revisionsplikten skulle avskaffas 
misstänker Delta att det kommer att finnas vissa situationer där det inte kommer krävas 
att företagen gjort en revision men att det troligen kommer att begäras av de flesta. 
Respondenten säger att revision troligen betyder skillnaden mellan beviljad eller nekad 
kredit snarare än någon skillnad i räntenivån.  

Önskemål om revision
Det är klart positivt med all ytterligare information som kan lämnas till kreditgivaren. 
Speciellt mjuka faktorer skulle vara intressant att få mer information kring vid vissa 
tillfällen där det kan vara avgörande för företaget. Ibland hindras revisorn av sin 
tystnadsplikt vilket gör att det inte all information framkommer. 

Tillit till revision
Delta hyser tilltro för revisorer och menar att de inte kan dölja information då detta skulle 
medföra dåligt rykte för revisorn. Respondenten menar snarare att en långvarig relation 
kan bidra till att revisorn får bättre kännedom om företaget och därigenom kan presentera 
en bättre bild av företaget.

33



5 Analys 

Här kopplas den teori som vi utgått från ihop med vår studies empiriska material. 
Analysen kommer att följa empirins indelning avseende de kategorier som användes i 
empirin.

5.1 Informationsasymmetri 

Dold information
Problemet med informationsasymmetri förekommer i viss mån hos de kreditgivare som 
ingår i vår undersökning. Kreditgivare och kreditsökande har tillgång till olika mycket 
information även om skillnaden är liten och således blir också problemet med 
informationsasymmetri litet. Respondenterna menade att den kreditsökande sällan 
undanhåller eller presenterar vilseledande information. De menade istället att det snarare 
handlar om okunskap och missförstånd från företagens sida. I de fall där 
informationsasymmetri uppstår handlar det snarare om att de kreditsökande företagen 
utelämnar information som de inte tror att kreditgivarna har nytta av.

Negativt urval och moral hazard
Rapp och Thorstensson (1995) menade att det i kreditrelationer uppstår problem med 
negativt urval och moral hazard. I vår studie uppstår inte några större problem med dessa 
eftersom det inte finns någon betydande skillnad i tillgång på information mellan 
kreditgivare och kreditsökande.

Vid val av kredittagare är problemen ytterst små. Ingen av kreditgivarna i vår studie anser 
sig ha tagit felaktiga beslut i någon större omfattning.  Här får en koppling göras till 
dagens lagstiftning som förebygger detta problem inom kreditrelationer. Det kan vara på 
sin plats att diskutera respondenternas öppenhet i den här frågan då det är en direkt fråga 
om deras yrkesskicklighet och därför kanske de inte svarar helt sanningsenligt.

Även om problemen med moral hazard som både Bruns (2004) och Rapp och 
Thorstensson (1995) beskrev är sällsynt verkar de vara mer förekommande än problemen 
med negativt urval. Kreditgivarna gör själva regelbundet uppföljning av sina utestående 
krediter. Uppföljningen kanske verkar preventivt men är framförallt en kontroll av 
händelser som redan inträffat men begränsar omfattningen på avstegen från kreditavtalet 
som görs. 

Av detta framgår också att övervakningen, som vår teoretiska referensram beskrev, 
främst utförs av kreditgivaren själv och inte i någon större omfattning av revisorer. Vi 
kan också se att kreditgivarens egen övervakning främst verkar mot moral hazard medan 
revisionen spelar viss roll vid minskningen av negativt urval. 

Lagstiftning
Tidigare i uppsatsen har inte lagstiftningens inverkan beskrivits närmare. Det finns dock 
skäl att ge lagstiftningen en väsentlig påverkan i analysen då den på många sätt ger 
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riktlinjer för i vilken omfattning kontroller ska ske. Ett grundläggande skäl till att 
problemen med informationsasymmetri är små kan vara att lagstiftningen i Sverige 
kräver en långtgående undersökning från kreditgivarens sida. Dessutom har kreditgivare i 
Sverige en bra grund att stå på då årsredovisningen måste vara reviderad vilket 
säkerställer en korrekt uppställning. Revisionen kontrollerar också så att andra delar inom 
bolaget överensstämmer med rådande lagstiftning.

Att lagstiftningen inverkar på problemen med informationsasymmetrin visar sig också då 
kreditgivarna i undersökningen själva menade att rådande lagstiftning är underlättande 
för deras del. Respondenternas uppfattning är att det redovisningsmaterial som de får del 
av håller hög kvalité. Således finns inget stöd för Baas och Schrootens (2006) artikel som 
menade att redovisningsinformationen var bristfällig i mindre företag. Dock skulle denna 
artikel kunna tillskrivas visst värde då den kan beskriva ett framtida scenario om vissa 
underlättanden vad gäller revision görs för små aktiebolag.  

Stora och små företag
I dagens läge när det inte råder några skillnader regelmässigt mellan stora och små 
aktiebolag beror skillnaden på avsaknaden av en ekonomifunktion hos mindre företag. 
Respondenterna menade att det ofta är företagsledaren som sköter all ekonomi i de 
mindre företag och att sköta ekonomifunktionen avleder tid från den huvudsakliga 
verksamheten. Därför kommer också ekonomifunktionen i andra hand och det blir endast 
de mest viktiga delarna som görs. Något överflöd av ekonomisk information finns således 
inte i mindre företag. Detta skulle kunna vara en av förklaringarna till att Berger och 
Udell (1995) menade att informationsasymmetrin är större hos små företag. Som lösning 
ser gärna Alfa och Beta att företagen lämnar bort bokföring och andra delar av 
ekonomifunktionen till redovisnings- och revisionsbyråer. 

Kostnader på grund av agentförhållandet
De kostnader som Jensen och Meckling (1976) menade förekommer i agentförhållande 
återfinns också i vår studie om vi bortser från incitamentskostnader. 
Övervakningskostnader är den mest frekventa kostnaden, då kreditgivarna lägger mycket 
tid speciellt i början på att försöka kontrollera kredittagaren, därefter följer kostnader för 
uppföljning. Hos kredittagaren återfinns kostnader för revision och att ta fram den 
information som krävs av kreditgivarens övervakning.  

De avvikelsekostnader som återfinns är knappast vanligt förekommande men uppstår i 
samband med att kreditgivare lider förluster, exempelvis då utebliven ränta orsakar 
administrativa kostnader samt självklart den största kostnaden då ett företag inte kan 
återbetala krediten. Kostnaden blir låg tillföljd av att problemet med 
informationsasymmetri är lågt. 

5.2 Kreditgivning 

Kredtigvares efterfrågan
Det kan konstateras att kreditgivningen är ytterst situationsbaserad. Det medför att i vissa 
situationer läggs all vikt vid en faktor och i andra fall är samma faktor helt betydelselös. 
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Allmänt kan det sägas att kreditgivare tycks se mer information som bättre. Vilket 
egentligen innebär att all väsentlig information kan påverka beslut.  

Vad gäller den information som önskas från kreditgivarens sida kan det konstateras att 
det inte främst rör vad revision skulle kunna prestera. Det rör sig snarare om vilken 
information som företaget presenterar och även information som annan extern expertis 
kan bidra med. Dock kan detta kopplas till revision i vissa fall då revisorn ofta utgör en 
tillgång i form av expertis vilket majoriteten av respondenterna också anser. 

Säkerheter och investeringsdelning
Det framgår av vår undersökning att säkerheter ses som en sista möjlighet att kräva betalt 
av kredittagaren. Det är dessutom som Delta menade förenat med ganska stora kostnader 
att kräva pengar ur ett företag på obestånd. Återigen kan vi se kopplingar till 
lagstiftningen. Det leder till att förekomsten av säkerheter inte påverkar användningen av 
andra faktorer i någon större utsträckning då det är bättre om företaget lyckas för 
kreditgivaren vilket också Bruns (2004) kom fram till i sin avhandling. 

Kreditgivarna använder sig av investeringsdelning vilket enligt Chow (1982) gör att 
företagetens incitament att enbart gynna sig själv minskar. Beta för ett liknande 
resonemang kring att deras exponering minskar. Samtliga kreditgivare använder sig av 
risköverföring och riskdelning vilket till viss del får kopplas till lagstiftning men också att 
de är effektiva metoder för att begränsa företagets risktagande. 

Mjuka faktorer
Mjuka faktorer hamnar delvis utanför revisionens egentliga område och således delvis 
utanför vår studie. De kännetecknas av svårigheten att utvärdera och därför finns det inte 
mycket att tjäna på extern expertis. De tillfällen då en revisor kan utgöra en tillgång är 
vid diskussion av företaget då denne har möjlighet att ge sin helhetssyn av företaget.

Marknaden är den enda mjuka faktorn som egentligen går att någorlunda objektivt 
utvärdera. Kreditgivarna i vår undersökning anser sig många gånger ha den expertisen 
internt. Svensson (2003) menade att kreditgivare främst använder sig av intern expertis 
då deras tystnadsplikt hindrar dem från att anlita externa experter. Vad gäller problem 
med marknadsinformation kan en relativt tydlig karaktär belysas och det är när företagets 
marknad är speciellt avskild från den marknad där kreditgivaren vanligen ger lån. Delta 
menade exempelvis att nischade marknader kunde ställa till problem medan Gamma såg 
vissa lokala marknader som svåra att kontrollera.  

När företagsledaren utvärderas görs det av kreditgivarna själva vilket blir en subjektiv 
bedömning. Det är en av de största möjligheterna för kreditgivarna att skapa sig en 
uppfattning om företaget. Som det framgår av undersökningen sker även utvärdering av 
ett företags risktagande genom utvärderingen av företagsledaren. I mindre företag får det 
anses som en relativt god metod för att utvärdera ett företags risktagande då 
företagsledaren ofta innehar samtliga arbetspositioner i ett företag. Bruns (2004) menade 
att svårigheten ligger i att utvärdera risktagandet över tid medan vår studie snarare visar 
på att kreditgivarna inte reflekterar över risktagande. De utvärderar istället risktagandet 
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indirekt genom företagsledaren. Vidare saknas kanske behovet av att utvärdera 
risktagandet då en stor del av risken kan kontrolleras genom säkerheter och 
investeringsdelning.

Kompetens är en faktor som får anses halv mjuk då den går att se på många sätt. Som de 
kreditigvare i undersökningen valt att analysera faktorn får den nog anses kunna vara 
kvantitativ. Det blir mycket utvärdering av nyckeltal som rör personalen precis som 
Bruns (2004) beskrev att det kunde ske. Ibland kontrollerar kreditgivaren även olika 
nyckelpersoner inom företaget men undersökningen visade att utvärdering av personalen 
inte ges alltför mycket vikt. 

Redovisningsmaterial
Till denna kategori har vi valt att räkna in lönsamhet, finansiell ställning samt delar av 
strategisk planering. Oftast är den ekonomiska information som företagen har inaktuell 
varför det brukar bli aktuellt att upprätta ett nytt bokslut i samband med kreditgivningen 
tillsammans med annat material som krävs. Vilket tyder på att ett visst mått av arbete 
krävs från företagets sida inför kreditansökan. 

Finansiell styrka tycks vara en värdemätare på risk hos företagen. Respondenterna gav 
exempel där den finansiella styrkan var så god hos det kreditsökande företaget och att det 
inte krävdes någon djupare kontroll. Denna faktor överlappas något av lönsamhet som 
lätt blandas ihop. Beta menade dessutom att om lönsamheten varit god är företagsledaren 
duktig. Tolkas detta samman kan vi se att finansiell styrka utgör en bas för utveckling i 
kreditgivarens ögon. Lönsamheten är mer ett tecken på hur tidigare projekt och 
verksamhet har utvecklat sig. Det är troligen detta Bruns (2004) haft i tanken då han 
menade att faktorerna ska särskiljas. Bruns avhandling visade dessutom på att lönsamhet 
tillsammans med finansiell styrka skulle utgöra de viktigaste faktorerna, något som vår 
studie också får anses styrka i vissa avseenden. 

Respondenterna i undersökningen ansåg inte att det fanns några större problem med det 
redovisningsmaterial som de använde. Det fanns dock önskemål om en närmare 
beskrivning av lager- och kundfordringsvärdering, något som direkt kan påverka 
lönsamheten i företaget. Även Svensson (2003) har resonerat kring en förändring av 
revisionsberättelsen där värderingsfrågor tas upp. Att det är revisionsberättelsen som ska 
förändras och inte redovisningsmaterial är en fråga för sig. Samtidigt måste det 
konstateras att inte alla bolag har ett betydande lager och således är den informationen 
ytterst branschspecifik. Vad gäller kundfordringar är det en tillgång som finns i nästan 
samtliga företag och därför är information om den posten kanske mer efterfrågad 
generellt sett.  

Vid kontroll av prognos, budget och annat framtidsrelaterat material används tidigare 
årsredovisningar för att bedöma rimligheten. Främst Beta menade att denne gärna såg 
mer framtidsrelaterat material och de övriga respondenterna bekräftade att materialet 
användes vid kreditbedömning. Bruns (2004) avhandling gav inget resultat för strategiskt 
material, författaren förklarade detta med att informationen är föränderlig över tid. Någon 
sådan koppling har vi inte kunnat se i vår undersökning utan kreditgivarna tycks se 
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positivt på sådan information. Alfa menade dock att det inte fanns något behov av att 
materialet skulle kontrolleras av en revisor då de själva kontrollerar det. Resonemanget 
som Alfa för kan anses förklara varför Johnson och Pany (1984) kom fram till att 
kreditgivare var likgiltig inför om revision gjorts av prognoser. Dessutom skulle en sådan 
överlämning av kontroll leda till att kreditgivaren fick sämre kännedom om företaget. 
Beta använder sig ofta av revisorn och företaget för att diskutera rimligheten i prognos, 
budget eller kalkyl. En tolkning av undersökningen är att kreditgivare gärna ser att 
informationen är framtagen tillsammans med en revisor som också kan styrka 
rimligheten. Kreditgivarna gör sedan helst utvärderingen själv. 

Relationsbaserad kreditgivning
I undersökning har samtliga respondenter antagit en vilja att inrikta sig mot 
relationsbaserad kreditgivning som Berger och Udell (2002) beskrev. Dock låter de flesta 
kreditgivarna redovisningsinformation vara överordnad relationen. Den ende som låter 
den relationsbaserade kreditgivningen i stort sett löpa fullt ut är Gamma. Berger och 
Udell (2002) pekade på att förtroende för företagsledaren byggs upp under tiden vilket 
Gamma också menade. Respondenten sa att ett förtroende för företagsledaren är det i 
särklass viktigaste. Det märks även på Gammas sätt att agera vid undersökning och 
uppföljning då respondenten väljer att besöka företaget för att skaffa en känsla av 
företaget. Denne bygger således upp en relation mellan sig och kredittagaren som ger 
mycket information. Relationen gör att Gamma indirekt börjar se mindre på den 
finansiella informationen vilket även Svenssons (2003) studie visade på. 

Detta kan jämföras med de andra respondenterna som inte gav relationen lika stor vikt 
även om de framhöll att en sådan relation kunde underlätta informationshämtningen. 
Delta menade att det fanns ett regelverk för hur kreditbedömningen ska göras. Något som 
skulle kunna tyda på att åtminstone den kreditgivare Delta arbetar för har regler som 
syftar till användning av redovisningsinformation och således faller relationen tillbaka. 
För att göra en mycket vag koppling skulle vi kunna anta att samma regler återfinns hos 
samtliga större kreditgivare i undersökningen och därför ger de ungefär liknande svar. 

Svensson (2003) visade att behovet av redovisningsmaterial vid relationsbaserad 
kreditgivning minskar, vilket borde minska behovet av revision. Sambandet mellan 
relationsbaserad kreditgivning och revision såg också Nordström och Törnsén (2006). 
Det får visserligen anses sant att vid fokus på relationsbaserad kreditgivning minskar 
nyttan av revision men i dagsläget tycks det finnas en begäran av revision då 
användningen av redovisningsmaterial överlag är stort. Det som framgår av vårt 
resonemang ovan kan dock komma att förändras vid förändring av regler hos 
kreditgivaren.

5.3 Revision 

Först bör konstateras att informationen från revision inte endast utgör granskningen av ett 
företags räkenskaper och förvaltning. Revisorn används många gånger som bollplank vid 
kreditgivningsprocessen, speciellt då företagen inte besitter den kunskap som krävs. 
Själva revisionen bekräftar innehållet i årsredovisningen men den huvudsakliga 
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utvärderingen gör kreditgivarna själva som dessutom följer upp företagen. Den 
reviderade årsredovisningen utgör alltså grundmaterialet som används vid 
kreditgivningen vilket gör revision betydelsefull för kreditgivarnas arbete. Delta menade 
att revision troligen kan komma att utgöra skillnaden mellan beviljad eller nekade kredit. 
Detta är något som talar emot tidigare forskning, Johnson, Pany och White (1983) och 
Libby (1979) men som istället styrks av Gomez-Guillamón (2003). Det bör här klargöras 
att Delta talar om ett framtida fenomen i Sverige medan den tidigare forskningen gjorts 
utanför Sverige där revision är undantaget för små aktiebolag.  

Revisionsplikten
Om revisionsplikten för de små aktiebolagen försvinner kommer det i många fall inte 
innebära någon skillnad då kreditgivarna kommer kräva en reviderad årsredovisning även 
i fortsättningen. Nordström och Törnsén (2006) menade att det i framtiden kommer vara 
komplexiteten i företaget som styr om revision kommer att göras i framtiden. Författarna 
pekade även på att vid låg komplexitet kanske det räckte med att en redovisningsbyrå 
utfört kontrollen. I undersökningen stöds detta då respondenterna menade att i 
undantagsfall skulle vissa företag och då främst de allra minsta företagen kunna undantas 
från revisionskravet. Det beror även på vilket kreditbelopp det rör sig om. Beta nämner 
att det kanske kan förekomma olika nivåer av kontroll vilket kan tyda på att det kan 
komma att finnas ett mellanalternativ till revision och att det i undantagsfall endast blir 
kreditgivaren som utför kontrollen. 

Tystnadsplikt
Delta menade att revisorn ibland hindrades av sin tystnadsplikt. På andra sidan menade 
Svensson (2003) att kreditgivarna inte heller kan anlita extern expertis då de har 
tystnadsplikt gentemot deras kunder. Det gör således att det uppkommer en gråzon. Där 
kreditgivaren inte får fråga någon annan än den som kunden godkänt. Den som kunden 
oftast godkänner är revisorn och denne har i sin tur tystnadsplikt. Alltså innebär det att 
informationen inte överförs effektivt mellan kreditgivare och kredittagare. Ansvaret 
ligger på kredittagaren att framföra den information som kreditgivaren inte når med sina 
undersökningsmetoder. Detta är ett tecken på att informationsasymmetri finns i ett 
kreditförhållande.

Tillit till revisorn
Överlag får tilliten till revisorerna och deras tjänster anses stor hos de undersökta 
kreditgivarna. Gamma är den som utmärker sig mest och menar att det alltid finns en risk 
att revisorn uppträder för företagets räkning och därmed inte svarar fullständigt och 
ibland kanske inte ens sanningsenligt. Denna uppfattning är inget som delas av de andra 
kreditgivarna som menar att en revisor med det arbetssättet inte skulle bli långvarig med 
det dåliga rykte som medföljer. Delta menade till och med i motsats att det skulle kunna 
vara positivt om revisorn har en lång och god relation till företaget då detta skulle kunna 
förbättra sannolikheten att en mer rättvisande bild framställdes. 
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Utveckling av revision
Det bör påpekas att respondenterna inte var alltför insatta i hur revision utförs samt vilka 
delar som ingår. Detta gör att det blir svårt hitta några tydliga tecken där kreditgivarna 
vill se en förändring. Det rör sig egentligen kanske inte om en förändring av revisionen 
utan kanske ett mer utpräglat samarbete.  

Något som talar till stöd för detta skulle vara att små företag ofta har problem att skapa 
den ekonomiska information som kreditgivarna efterfrågar och kreditgivarna tycker det är 
bättre om företagen lämnar bort ekonomifunktionen. Vidare tycks kreditgivare vilja se 
mer information om värderingsfrågor samt framtidsorienterat material som kalkyl och 
budget. Detta är sådan information som små företag troligen har svårt att skapa själva och 
därför behöver hjälp med. Det kan tolkas som att kreditgivarna uppfattar informationen 
som mer trovärdig om en kvalificerad ekonom tagit fram det ekonomiska materialet.  
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6 Slutsatser 

Här presenterar vi vår studies resultat utifrån den analys vi gjort. Vi för även en vidare 
diskussion kring vårt problem och det resultat vi fått. Avsnittet avslutas med förslag på 
fortsatta studier inom området.

Revisionen säkerställer att företagets redovisning överensstämmer med verkligheten och 
kontrollerar också om företaget följer rådande lagstiftning i vissa avseenden. För 
kreditgivarna utgör det en trygghet att det material de arbetar med är grundligt 
kontrollerat av en oberoende person. En reviderad årsredovisning utgör alltså basen i det 
material som kreditgivarna använder. Själva revisionen används alltså inte på något annat 
sätt än som en kvalitetsstämpel. 

Respondenterna i vår undersökning finner inga större problem med den 
redovisningsinformation som finns idag när det gäller små aktiebolag. Det enda 
problemet som nämns är egentligen värderingsfrågor kring lager och kundfordringar. 
Något som enligt oss skulle kunna förmedlas genom en rapport eller liknande dels från 
företaget men även från revisorn i de fall då företaget inte har den kunskaper som krävs. 

Det är just här problemet finns, små företag saknar den kompetens som behövs för att 
tillgodose kreditgivarnas informationsbehov i redovisningsfrågor. I studien framkommer 
att kreditgivare ser positivt på när små företag lämnar bort sin bokföring till en 
redovisnings- eller revisionsbyrå. Revisorn utgör också ofta en viktig källa vid 
kreditgivningen då denne används som bollplank och även ofta tillfrågas när det gäller 
rimlighet i budet eller kalkyl.  

Kreditgivarna ser gärna att mer framtidsinriktat material presenteras, något som en vanlig 
småföretagare sällan har kunskap att kunna göra och revisorn utgör då en viktig tillgång. 
Revisorn utgör således en expertis som förtydligar informationen som företaget inte själv 
kan förmedla till kreditgivaren. Detta är kanske också ett bra råd till små företag, 
nämligen att ta hjälp av en revisor eller redovisningskonsult i de fall där de inte riktigt 
känner att deras kunskap räcker till. 

De större kreditgivarna tenderar till att värdera redovisningsinformation högre än en lång 
relation till kredittagaren. Vi menar att detta skulle tyda på att de har ett regelsystem som 
förhindrar dem att använda relationen i större utsträckning. Det kan tänkas att det krävs 
en viss form av dokumentation eller liknande och då räcker inte hänvisningen till en god 
relation, detta är dock högst spekulativt. Det bör dock noteras att en längre relation i vissa 
fall kan leda till fördelar även hos större kreditgivare.

Vi anser att redovisningsinformationen fortfarande är den dominerande 
informationskällan då faktorer som företagsledning, marknad och andra mjuka faktorer är 
svåra att utvärdera och därför inte ges lika stor vikt. Det som dock kan ses i vår studie är 
en strävan efter relationsbaserad kreditgivning där mjuka faktorer tenderar till att 
värderas högre över tid.  Vi vill påpeka att området är under förändring varför 
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relationsbaserad kreditgivning i framtiden kan ges mer utrymme något som indirekt 
skulle leda till minskad användning av revision. 

Att förändra revision verkar idag inte vara ett alternativ för respondenterna. Självklart 
kan revisionen förbättras till att vara mer täckande och informativ än den är idag men 
frågan är om det är kostnadsmässigt försvarbart. Dessutom ställer sig kreditgivare 
tveksam till att lägga över kontroll på revisorer då de i många avseenden menar att detta 
leder till minskad kunskap om företaget samt en sämre relation.  

Det handlar, som redan nämnts, om en kostnadsfråga. Det mest troliga scenariot är att 
företag som riskerar att bli nekad kreditgivning på grund av informationsasymmetri väljer 
att göra en utökad kontroll eller revision. Några av respondenterna menade att risken 
skulle kunna minskas om mer information belystes, vilket skulle kunna kopplas till att 
risken minskas så pass att kreditgivning blir möjligt. Anser då företaget att de kommer 
tjäna mer på finansieringen än vad det kostar att göra den externa granskningen blir det 
troligt att granskningen blir av. 

6.2 Förslag på fortsatta studier 

Utifrån våra resultat som framkommit vid undersökningen har vi även funnit följande 
område intressant att göra ytterligare studier kring: 

Att undersöka hur kreditgivare förhåller sig till handelsbolags och enskilda 
näringsidkares redovisning vid kreditgivningsbeslut när de inte är bunden till den 
lagstadgade revisionsplikten. 
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Bilaga 1 

Inledande frågor 

Beskriv din bakgrund inom yrket? 

- Vilken utbildning har ni? 
- Vilken bakgrund inom yrket har ni? 
- Vilka arbetsuppgifter har ni?  

Agentteorin

Beskriv informationshämtningen kring små företag? 

- Vilken information anser ni vara svåråtkomlig hos företag? 
- Beskriv en situation där brist på information gjort att ni tagit ett felaktigt beslut? 
- Vilken skillnad finns informationsmässigt mellan stora och små företag? 
- Hur upplever ni att företagen döljer information för er? Exemplifiera 
- Beskriv en situation där företaget avvikit från låneavtalet och vad tror ni det beror på? 
- Upplever ni att företaget finner det besvärande med bankernas krav? Exemplifiera 

Kreditgivning

Beskriv kreditgivningsprocessen och resultatet av denna? 

- Vilka faktorer hos företaget skulle ni säga var de viktigaste för er när ni tar beslut? 
- Vilka problem anser ni det finnas med det redovisningsmaterial som lämnas? 
- Beskriv hur ni analyserar ett företags risktagande? 
- Hur upplever ni utvärdering av mjuka variabler som företagsledning, kompetens, 

marknad? 
- Vad känner tecknar en bra företagsledning? 
- Vad anser ni om era kunskaper inom organisation och ledning? 
- Hur kontrollerar och analyserar ni prognoser? (Budget, försäljningsprognoser och 

annat framtidsinriktat material) 
- Hur ser ni på hög risk? Prissättning eller nekande? 
- Hur ser ni på användandet av säkerheter? (Spelar ingen roll eller sista vägen ut) 
- Vilka krav har ni på företagets egen insats vid lån? 
- Vilken form av uppföljning har ni av kunder? 
- Vilka skillnader finns när befintliga kunder ska söka lån igen jämfört med dem som 

söker lån för första gången? Informationsbehov, prissättning? 

Extern kontroll 

Beskriv ditt behov av extern kontroll under kreditgivningsprocessen? 



- Vilken användning för dagens revision har ni ur kreditgivnings synpunkt? 
- Känner ni förtroende för den revision som görs idag? 
- Hur påverkas tillförlitligheten till företagets redovisning och revision beroende på tid 

mellan bokslut/revision och kreditansökan? 
- Vilken ytterligare information skulle ni tycka vore intressant att den också blev 

kontrollerad? (prognoser, företagsledning, marknad etc.) 
- Vad tror ni om förtroendet allmänt sett för en extern kontroll på mer framtidssiktande 

och mjuka variabler? 
- Vilken syn har ni på en variant av dagens revision med en tydlig inriktning mot 

återbetalningsförmåga? 
- Vilka möjligheter finns att en extern kontroll av företaget där sådan information som 

har betydelse för kreditbeslutet skulle kunna sänka er risk? 
- Vad skulle ni säga om kostnaderna av en extern kontroll? Kostnad mot risk? 

Avslutande fråga 

Hur skulle ni vilja att revision eller extern kontroll skulle se ut om ni fick bestämma? 



Bilaga 2 

Kompletterande frågor 

Relation till kunder 

1) Om ni haft en god relation med företagaren där ni fått ett gott förtroende för honom skulle 
detta göra att ni skulle titta mindre på deras finansiella siffror? 

2a) Tänk er scenariot att ni haft en långvarig relation till en revisor som ni har ett gott 
förtroende för och att denne i sin tur har haft en långvarig relation till ett företag som ni ej haft 
kontakt med men som söker lån hos er. Hur troligt är det att ni skulle vilja använda er av 
revisorns kunskaper om företaget för att få en bättre insikt i företaget?  

2b) Tror ni att det skulle vara lätt att få information om hur vida denne eller är revisorns 
tystnadsplikt ett hinder för detta? 

Säkerheter

3) Hur studerar ni företagens belåningsgrad, alltså vilka säkerheter som redan är ”upptagna”? 

4) Vad anser ni om att hindra företagen från att ta fler lån från andra  kreditgivare genom att 
använda säkerheter så att inte andra banker kan använda samma säkerheter.? 

5) Vilken merkostnad skulle uppstå för ett företag om de har kontakt med många olika 
kreditgivare? 

6) Gör förekomsten av säkerheter i ett lån att konstanden blir lägre? 


