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Sammanfattning 
Factoring är ett kortfristigt finansieringsalternativ som är till för att erbjuda etablerade 

samt växande företag nya finansieringsmöjligheter. Detta innebär att köpa eller belåna 

ett företags kundfordringar för att sedan kunna omsätta dessa till likvida medel. 

Factoringbranschen har haft en ökande tillväxt i Sverige sedan 90-talet. Det är alltifrån 

ekonomiska faktorer till ”mjukare” faktorer som styr factoringföretagens 

kreditbedömning. Från år 2010 har småbolag valmöjligheten att välja bort revision, den 

så kallade slopade revisionsplikten. Den befintliga forskningen inom factoring och dess 

kreditgivningsprocess är begränsad. Vi har därför ansett att det är intressant att 

undersöka vilken betydelse olika faktorer har vid factoringföretagens kreditbedömning 

och då även hur den slopade revisionsplikten har påverkat denna process. Detta har varit 

studiens syfte då vi har önskat förklara factoringföretagens kreditgivningsprocess 

genom att använda tre teorier/modeller nämligen, Cash Management, Agentteorin och 

De 5 C’na. 
 

Examensarbetet har genomförts med en deduktiv forskningsinriktning samt med en 

kvalitativ undersökningsmetod. Genom intervjuer av VD och kreditchefer på 

factoringföretag i Sverige, har vi haft möjligheten att genomföra studien och med hjälp 

av en utformad intervjuguide baserad på befintliga teorier och modeller har ett resultat 

erhållits. Det framkommer av resultatet att valda teorier samt modeller kan förklara 

factoringföretagens kreditgivningsprocess, eftersom svaren från respondenterna kan 

kopplas till den teoretiska referensramen.  

 

Vid försäljning eller belåning av kundfordringar effektiviseras företaget genom Cash 

Management. Med Agentteorin menas att det råder en asymmetrisk 

informationsfördelning mellan parterna och detta stämmer överens med respondenternas 

svar som visar på en agentkonflikt mellan factoringföretaget och fakturasäljande 

företaget/gäldenären. De 5 C’na är en användbar modell där företagets kapacitet, 

karaktär, kapital, säkerhet och ekonomiska klimat bedöms. Enligt respondenterna är 

factoringföretagen angelägna om att samla in så mycket information som möjligt om 

fakturasäljande företaget/gäldenären inom dessa områden.  

 

Examensarbetets slutsats är att kreditgivningsprocessen hos factoringföretag bygger på 

en helhetsbedömning av företaget och faktorer som rör den ekonomiska situationen i 

form av ekonomiska rapporter och ”mjukare” områden som exempelvis 

företagsledarens personlighet och erfarenhet. Om ett företag använder revisor eller inte, 

är en faktor som påverkar kreditgivningsprocessen. Revisor innebär en garant för en 

högre kvalitet i den information som lämnas av fakturasäljande företaget/gäldenären 

vilket i vissa fall påverkar kreditvillkoren. Dock anser alla respondenterna att i de fall 

ett företag har slopat revisorn enligt den nya lagen så krävs en större 

informationsinsamling av factoringföretaget i deras kreditgivningsprocess. 

Examensarbetes slutsats är vidare att det finns en god koppling mellan respondenternas 

svar och de teorier/modeller vi använt oss av. 
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1. Inledning 
Det inledande avsnittet behandlar bakgrunden till de problem vi valt att studera med en 

problemdiskussion. Därefter följer en problemformulering med de frågeställningar vi valt att 

fokusera på. Avsnittet avslutas med en redogörelse för syftet med vår studie samt vilka 

avgränsningar vi gjort och en begreppsförklaring.  

1.1 Problembakgrund 

Factoring innebär att ett företag omvandlar sina kundfordringar till likvida medel. För 

att det ska vara möjligt behöver factoringföretaget genomföra en kreditbedömning av 

gäldenären men även av fakturasäljande företaget för att säkerställa 

återbetalningsförmågan i de fall gäldenären inte betalar. Det finns många faktorer att 

beakta i en kreditbedömning som till exempel den ekonomiska situationen i företaget. 

Figur 1 beskriver factoringföretagets relation till fakturasäljande företaget och 

gäldenären. I steg 1 levererar fakturasäljande företaget varor eller tjänster till 

gäldenären. Vid nästa steg 2 säljer/belånar fakturasäljande företaget fakturan till 

factoringföretaget. Steg 3 innebär att factoringföretaget betalar fakturan och överför 

likvida medel till fakturasäljande företaget och övertar därmed kreditrisken. I det sista 

steget kommer gäldenären att betala fakturabeloppet till factoringföretaget, när fakturan 

förfaller till betalning. 

 

 
Figur 1. Factoringcykeln.                    Källa: SvenskFactoring.se             

 

Factoringföretagets funktion är som Jones (1936, s. 186) beskriver, att generera snabba 

likvida medel till fakturasäljande företaget, att överta kreditrisken och det administrativa 

arbetet så att fakturaförsäljande företaget ska ha möjlighet att koncentrera sig på sin 

kärnverksamhet. På 90-talet började factoring användas mer frekvent i Sverige som 

finansieringsalternativ och flera factoringföretag etablerade sig. Factoringföretagen är 

viktiga som finansiärer, då banker traditionellt är mer restriktiva med att bevilja kredit 

(Jones, 1936, s. 198; Eu Federation, 2013). Detta innebär att factoringföretagen i stor 

utsträckning arbetar med att kalkylera kreditrisken hos företag/småbolag.  
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Factoring erbjuder två former av finansiering och det är via fakturaköp eller 

fakturabelåning. Vid fakturaköp överförs kreditrisken från fakturasäljande företag till 

factoringföretaget som i sin tur står för risken att inte kunna få betalt av gäldenären 

(Sigbladh & Wilow, 2008, s. 77). Vid fakturaköp så kan regress skydda 

factoringföretaget mot detta (Sigbladh & Wilow, 2008, s. 77; SvenskFactoring). Det 

finns en väsentlig skillnad om fakturan köps med eller utan regress. Om 

factoringföretaget köper fakturan med regress innebär det att de kan sälja tillbaka 

fakturan till fakturasäljande företaget om det skulle framkomma att gäldenären inte har 

betalningsförmåga (SvenskFactoring). Medan ett fakturaköp utan regress innefattar att 

factoringföretaget övertar hela kreditrisken (SvenskFactoring).  

 

Fakturabelåning beskriver Sigbladh & Wilow (2008, s. 77) som att factoringföretaget 

accepterar fakturasäljande företaget att ge en kredit med villkoren att det finns 

säkerheter i fakturan, vilket ibland sker via pantsättning. Med fakturabelåning tar inte 

factoringföretaget över kreditrisken utan det innebär att de har rätten att returnera 

fakturan till fakturasäljande företaget om problem med inbetalning uppstår från 

gäldenären (SvenskFactoring). Det visar att factoringföretag kan erbjuda olika typer av 

finansiering till företag som snabbt behöver likvida medel. Factoringföretagen utformar 

givetvis i sin tur olika säkerheter för att garantera att de kommer få betalt. 

 

Soufani (2002) undersöker i sin studie vilka faktorer som är avgörande i 

factoringföretagens kreditgivningsprocess. Soufani (2002) framhåller att det är en 

mängd olika beslutsparametrar som används i kreditprocessen i ett factoringföretag. Det 

är allt ifrån hur många anställda man har, omsättning, varor/tjänster som produceras, 

bransch, kunder, ekonomiska rapporter, företagsledning och nyckeltal. Soufani (2002, s. 

32) poängterar att factoringföretag tycks vara anpassningsbara gentemot sina kunder 

som söker kredit, jämfört med andra finansiella institut och då främst banker menar han.  

 

Ytterligare en faktor som visat sig ha en inverkan på kreditgivningsbeslutet är huruvida 

företaget är reviderat eller ej. Bland annat har Blackwell et al. (1998) påvisat i sin studie 

mervärdet av revision i form av förbättrade villkor för kredittagaren. Blackwell et al. 

(1998) menar att kredittagaren erhåller en lägre ränta då kreditgivaren betraktar 

kredittagaren som en lägre risk jämfört med kredittagare utan revision.   

 

Factoringområdet har även undersökts av Fiordelisi & Molyneux (2004) med en studie 

om effektiviteten i factoringbranschen. De framhåller att factoringbranschen innehar en 

viktig funktion som kreditalternativ i samhället (Fiordelisi & Molyneux, 2004, s. 947). 

Det är främst i snabbt växande företag som factoring kan vara lämpligt men även till 

etablerade företag som söker efter effektivisering och kredit. En annan studie utförd av 

Collis (2010) undersöker i jämförelse med olika faktorer och teorier den slopade 

revisionspliktens påverkan i länder som Storbritannien och Danmark. Detta visar på att 

den slopade revisionsplikten är ett aktuellt område och mer forskning om dess 

konsekvenser behövs. 
 

Revision innebär en kritisk granskning av ett företag eller en organisation. Det är för att 

säkerställa tillförlitligheten i redovisningen, samt granska huruvida ledningen av 

företaget/organisationen är förenlig med ägarnas intresse. Denna externa revision 

innebär att inhyrda revisorer, har i uppdrag att i samband med publiceringen av 

årsredovisningen lämna en revisionsberättelse som antingen godkänner eller avvisar 

redovisningen i företaget. (Nationalencyklopedin, 2015) 
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När ett företag är i en expansionsfas och behöver extra kapital från externa intressenter 

som kreditgivare leder detta till en efterfrågan på revision för att följa upp hur företagets 

riktlinjer och verksamhet bedrivs (Carrington, 2010, s. 17). Problem kan även uppstå i 

mindre bolag då tilliten mellan intressenterna och företagsledningen kan enligt 

Carrington (2010, s. 18) vara begränsad eftersom intressenterna inte litar på att 

företagsledningen fattar de bästa besluten för verksamheten. Detta har sin grund i 

informationsasymmetrin, vilket uppstår genom att intressenter och företagsledning har 

olika information om verksamheten menar Eilifsen et al. (2009, s. 6-7). Dessa faktorer 

är de bakomliggande anledningarna till att en extern revision behövs för att motverka 

informationsövertaget som företagsledningen har i den operationella verksamheten 

enligt Carrington (2010, s. 19). Det finns uppenbarligen flertalet positiva effekter av att 

använda sig av revision för företaget. Det underlättar i sin tur förhållandet till 

kreditgivarna i form av tillförlitlighet i företagets ekonomiska redovisning.  

 

Lagen om den slopade revisionsplikten trädde i kraft den 21 juni 2010. Lagen gäller för 

bolag som inte överstiger två av de tre kriterierna som nämns nedan och beskrivs i 1 §, 

kap. 9 i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551; Regeringen, 2009/10:141).  

 

 

●       1,5 miljoner KR i balansomslutning 

●       3 miljoner KR i nettoomsättning 

●       3 anställda 

 

Syftet med lagändringen var att underlätta att driva småbolag, enligt SOU (2008:32, s. 

13) och att minska småbolagens administrativa kostnader. Cirka 260 000 bolag kom att 

bli berörda av denna nya lag. Insynen i småbolaget från ägarens perspektiv kommer inte 

att försämras eftersom dessa oftast är aktiva i bolaget som verkställande direktör och 

anställd enligt SOU (2008:32, s. 24). Utredningen menar att beslutet inte har någon eller 

en väldigt liten betydelse för kreditgivare, leverantörer och anställda enligt SOU 

(2008:32, s. 24). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Factoring har blivit en allt mer använd finansieringsform och antalet factoringföretag 

ökar i omfattning. Som framgått medför factoringföretagens tjänster en stor risk för 

dem, varför det är av vikt att de noga bedömer vem de beviljar kredit.  

 

Vi vill belysa problematiken med kreditgivningsprocessen hos factoringföretag då 

branschen växer och i hög grad utsätts för kreditrisk. Genom att koppla ihop 

factoringföretagens olika bedömningsfaktorer i kreditgivningsprocessen önskar vi 

uppnå en bredare förståelse. Till exempel har ingen tidigare studie gjorts gällande 

huruvida factoringföretagens kreditbedömning påverkas av den slopade 

revisionsplikten, vilken är en av flera intressanta faktorer att studera.   

 

Vi vill skapa förståelse för om den slopade revisionsplikten medför några konsekvenser 

för kreditgivningsprocessen. 2013, tre år efter riksdagsbeslutet om den slopade 

revisionsplikten för småbolag, kom nämligen FAR (Föreningen Auktoriserade 

Revisorer) med ett uttalande om högre kreditrisk för småbolag som valt bort revision. 

FAR hade tagit del av kreditupplysningsföretaget UCs varningar om nystartade 
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småbolag som valt bort revisorns tjänster, vilket visade sig leda till högre kreditrisk. 

Bolagsverket publicerade i ett pressmeddelande 2012, konsekvenserna av den slopade 

revisionsplikten och informerade att fler årsredovisningar med bristande kvalitet 

inlämnades och att förseningsavgifterna hade stigit. (Bolagsverket, 2012) Detta kan 

därmed eventuellt ha påverkat kreditgivningsprocessen vilket vi alltså bland annat vill 

undersöka. 

 

Tabell 1 visar ett utdrag från Bolagsverkets meddelande där de vanligaste bristerna 

framgår och hur dessa har ökat de senaste åren. En vanlig förekommande brist är fel i 

eller avsaknad av fastställelseintyg. Fastställelseintyg ska undertecknas på 

årsredovisningen av en styrelseledamot eller VD för att garantera att resultat- och 

balansräkningen har fastställts på årsstämman. Det ska också finnas med beslut 

angående hur vinsten/förlusten hanteras i fastställelseintyget. (Bolagsverket, 2014) 

Revisorns roll är bland annat att kontrollera fastställelseintyget. 
 

                                       
Tabell 1. Bolagsverket meddelande.                        Källa: Bolagsverket.se 

Bolagsverket meddelande ÅR 2011 2012 2013 2014 

Fastställelseintyg saknar uppgift om bolagsstämmans 

datum 

3 493 4 114  5 049 5 255 

Fastställelseintyg saknas 1 869 2 776 3 042 2 548 

Namnteckningen ska vara i original på 

fastställelseintyget 

2 187 2 860 3 533 3 388 

Årsredovisningen är inte underskriven av samtliga i 

styrelsen och VD 

1 298 2 869 4 216 7 383 

 

Vi anser att det skulle vara intressant med en kvalitativ undersökningsmetod som 

fokuserar på vilka bedömningsfaktorer som har betydelse i kreditgivningsprocessen hos 

factoringföretagen i Sverige samt också hur dessa ställer sig till den slopade 

revisionsplikten. Med denna undersökningsmetod har vi valt en kvalitativ ansats i vår 

studie, eftersom vi vill gå på djupet i vår undersökning av ett specifikt antal 

factoringföretag.  

 

Sett ur en teoretisk synvinkel finns ett antal faktorer vilka kan anses ha en inverkan på 

kreditbedömningen som till exempel omsättning, nyckeltal, företagsledning. Vi kommer 

att utgå från tre teorier/modeller. Cash Management – likviditetshantering i företag med 

fokus på den kortfristiga upplåningen. Agentteorin – med fokus på relationen mellan 

factoringföretaget och fakturasäljandeföretaget/gäldenären. De 5 C’na – det vill säga 

företagets Capacity (kapacitet), Character (karaktär), Capital (kapital), Collateral 

(säkerhet) och Conditions (ekonomiska klimatet). Dessa tre teorier/modeller kommer vi 

applicera på factoringföretagens kreditgivningsprocess.  

 

Forskning kring vilka faktorer som tas hänsyn till vid kreditgivningsprocessen är ett 

ytterst outforskat område och denna studie ämnar öka förståelsen. Att undersöka den 

slopade revisionsplikten är dessutom enligt Collis (2010) ett ytterst aktuellt ämne och 

hon påpekar att mer forskning om dess konsekvenser behövs. 
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1.3 Problemformulering 

Utifrån problembakgrunden och problemdiskussionen formuleras följande huvudfråga 

som studien ämnar undersöka: 

 

Vilken betydelse har olika faktorer vid factoringföretagens 

kreditbedömning? 

 

Inkluderande följande delfråga: 

 

Har factoringföretagens kreditgivningsprocess påverkats av den slopade 

revisionsplikten? 

 

1.4 Syfte 

Huvudsyftet med studien är att studera vilka faktorer som ligger till grund för 

factoringföretagens kreditbedömning vid köp/belåning av fakturor. Vilken påverkan har 

bedömningskriterier som till exempel företagsledarens personlighet/erfarenhet eller 

företagets ekonomiska situation. Studiens delsyfte är att undersöka den slopade 

revisionspliktens påverkan på kreditgivningsprocessen för factoringföretagen.  

 

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vårt arbete till svenska factoringföretag med en omsättning över 

en miljon kronor. Vi kontaktade factoringföretag över hela Sverige och fick möjlighet 

att intervjua VD, kreditchef eller motsvarande på 12 stycken factoringföretag. Studien 

avgränsar sig till denna kvalitativa metod för att på detta sätt grundligt undersöka ett 

specifikt antal factoringföretags kreditgivningsprocess. Målgruppen i examensarbetet är 

factoringföretagen, det vill säga företag som köper/belånar en faktura utställd till en 

gäldenär. Genom ingående intervjuer med personer på factoringföretag undersöker 

studien vilken betydelse olika faktorer har i kreditgivningsprocessen samt undersöker 

huruvida den slopade revisionsplikten påverkar denna process. Studien undersöker 

factoringföretagens kreditbedömning av både fakturasäljande företaget och gäldenären. 
 

1.6 Begreppsförklaring  
Begreppsförklaringen ska underlätta för läsaren att förstå vissa återkommande begrepp 

och på så vis öka förståelsen för vårt syfte med studien. Vi har valt ut fyra begrepp som 

är återkommande och viktiga för examensarbetet och som har en stor betydelse för 

förståelsen.  

 

Mjukare områden: Med mjukare områden menar vi all den informationen som inte 

berör de ekonomiska områdena. Exempel på mjukare område är företagsledarens 

personlighet och erfarenhet.  

 

Ekonomisk rapport: Är ett samlande ord för årsbokslut, årsredovisningar och 

delårsrapporter.  
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Småbolag: Är företag som har möjlighet att välja bort revision enligt den slopade 

revisionsplikten. 
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2. Teoretisk metod 
Avsnittet beskriver vår tidigare kunskap inom ämnesområdet samt vilken metod 

examensarbetet grundar sig på. Först inleds avsnittet med ämnesval, perspektiv, 

förförståelse, kunskapssyn, angreppssätt för att sedan följas av metodval och kritik mot 

metodval. Avsnittet avslutas med en genomgång av examensarbetets litteratursökning 

samt källkritik. 

2.1 Ämnesval 
Vårt intresse för vilka faktorer som styr en kreditbedömning i factoringföretag växte 

fram när vi började läsa kurser på avancerad nivå inom redovisning och revision på 

Umeå Universitet. För att få en bättre förståelse för ämnet läste vi tidigare 

examensarbeten och vetenskapliga artiklar inom området. Vi bestämde oss för att vi 

ville veta mer om hur denna kreditgivningsprocess går till. När vi sedan diskuterade 

dessa idéer med vår handledare, väcktes intresset om factoringföretagens 

kreditgivningsprocess och vilka faktorer som påverkar denna. 

 

Eftersom ämnet var nytt för oss behövdes ytterligare kunskap inom området och då 

även att få en bättre förståelse för revision och småbolag. SOU (2008:32) lade grunden 

till lagändring gällande den slopade revisionsplikten (Regeringen, 2009/10:141). Med 

en bättre inblick och förståelse för vad förändringen innebar för småbolagen, växte 

intresset ytterligare. Lagändringen innebär att småbolag har möjlighet att välja bort 

revision, vilket är en säkerställande kontroll av de ekonomiska delarna i företaget. För 

att få en bättre förståelse för kreditgivningsprocesser läste vi liknande studier inom 

området. Det finns tidigare utförda studier inom området i andra länder, dock fann vi 

inga liknande studier i Sverige. Det finns studier om den slopade revisionspliktens 

påverkan på bankers kreditgivningsprocess men inte på factoringföretagens.  

 

Factoringbranschen har haft en ökande tillväxt från början av 90-talet i Sverige enligt 

SvenskFactoring. Idag anses factoringföretag vara en av de viktigaste finansiärerna till 

småbolag (Eu Federation, 2013). Eftersom det finns god forskning kring revision och 

bankers kreditgivningsprocess och effekt, finner vi det intressant att undersöka vilka 

faktorer som styr factoringsföretagens kreditgivningsprocess för att säkerställa betalning 

från fakturasäljande företaget/gäldenären.  

 

2.2 Perspektiv 

Det finns många olika synvinklar att ta i beaktande inom den vetenskapliga forskningen 

för att analysera olika fenomen. Enligt Thurén (2013, s. 85-86) är det viktigt att 

sammansätta fakta om ett fenomen i ett perspektiv för att det ska bli relevant. Det 

företagsekonomiska perspektivet har sin grund i factoringföretagets syn på 

kreditgivning och målet är att besvara vår problemformulering: “ Vilken betydelse har 

olika faktorer vid factoringföretagens kreditbedömning?” inkluderande “ Har 

factoringföretagens kreditgivningsprocess påverkats av den slopade revisionsplikten” 

 

Studiens perspektiv utgår från factoringsföretagens olika bedömningsfaktorer av 

småbolag/företag inklusive i vilken utsträckning den slopade revisionsplikten har för 

betydelse i den processen. Vi vill ta reda på om den slopade revisionsplikten i småbolag 

är en avgörande faktor i kreditbeslutet hos factoringföretag eller inte. Inom svensk 
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vetenskaplig forskning saknas det studier om factoringföretagens kreditgivningsprocess 

i Sverige med koppling till den slopade revisionsplikten. Vi anser att vårt teoretiska 

bidrag är att komma med ny eller uppdaterad kunskap om factoringföretagens 

kreditgivningsprocess. Det praktiska bidraget är en kartläggning om vilka faktorer det är 

som påverkar ett factoringföretags kreditgivningsprocess. Både fakturasäljande 

företaget och factoringföretagen kan ta del av examensarbetet för att öka sin förståelse.   

 

Det är viktigt att tydligt beskriva vilket perspektiv vår studie kommer omfatta för att ge 

läsaren en klar bild av vad den kommer att utgå ifrån. Perspektivet studien kommer utgå 

från, speglas redan i problemformuleringen beskriver Svenning (2003, s. 22). Baserat på 

problemformulering och syftet anser vi att factoringföretagetens perspektiv är 

lämpligast. Valet av perspektiv är viktigt för studien eftersom det har hjälpt oss 

författare att utse lämpliga teorier. Från det valda perspektivet har vi sedan valt teorier 

som behandlar kreditgivare, kreditgivning, revision och småbolag allt inom den 

teoretiska referensramen. 

 

2.3 Förförståelse 
Enligt Gilje & Grimen (2007, s. 179) har alla människor en förförståelse för att sedan 

kunna förstå ett fenomen. Egna värderingar inom ämnet kan enligt Bryman (2011, s. 43-

45) påverka hur vi kommer att utforma arbetet och dess innehåll. Det kan utföras 

omedvetet och kan påverka examensarbetets nivå, frågeställningar, tolkningar av teorin, 

vad författarna har för tidigare kunskap och personliga egenskaper (Bryman, 2011, s. 

43-44; Johansson-Lindfors, 1993, s. 25; Thurén, 2005, s. 58, 60). Vi kommer att försöka 

utifrån en grundinställning vara opartiska genom hela studien. Vi vill göra läsaren 

medveten om vilken förförståelse författarna har inom factoringbranschen och dess 

kreditgivningsprocess. Läsaren ska själv ha möjlighet att reflektera och dra egna 

slutsatser och vara medveten om att vår bakgrund kan ha påverkat resultatet menar även 

Bryman (2011, s. 44). 

 

Författarna har läst Civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan på Umeå 

Universitet med inriktning mot redovisning och revision vilket kan påverka 

examensarbetet. Författarna har läst masterskurser hösten 2014, vilket har haft en 

positiv inverkan vid litteratursökningen. Av totalt 30 högskolepoäng på mastersnivå var 

7,5 högskolepoäng inom revision, vilket har bidragit till en bättre kunskap inom 

området. Johan har haft praktik på Deloitte och har därmed fått en bredare förståelse för 

revisionens betydelse samt de ekonomiska rapporternas innehåll och struktur. 

Kunskapen om den slopade revisionen är begränsad för oss båda vid examensarbetets 

början. De grundläggande förkunskaperna inom factoringföretag är begränsade till 

medvetenhet om dess funktion och syfte för oss båda. Richard har flera somrar i rad 

arbetat på Handelsbanken och kan bidra med kunskap om hur kreditprocessen fungerar 

inom bank, vilket kan vara en fördel när vi ska undersöka factoringföretagens 

kreditgivningsprocess. Med en gedigen kunskap inom företagsekonomi vilket vi har 

erhållit genom Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet och våra kompletterande 

arbetslivserfarenheter, har vi en bra grundläggande förståelse och kunskap när vi 

påbörjar vårt examensarbete. 

 

Utifrån förkunskaperna inom ämnet som examensarbetet behandlar kommer vi ha för 

avsikt att vara opartiska genom hela arbetet. När vi fått en större förståelse för ämnet 

från den teoretiska referensramen och erhållit information från intervjuer med 
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factoringföretag, kommer vi sträva efter att vårt examensarbete ska vara så neutralt som 

möjligt. 

 

2.4 Kunskapssyn 

Johansson-Lindfors (1993, s. 10) menar i sin bok att författare upplever den verklighet 

som ska studeras och vilken infallsvinkel verkligheten kommer innefatta i studien styrs 

av den kunskapssyn som författarna besitter. Vi vill med intervjuer av personer i 

factoringföretag få fram en helhetsbild över hur kreditgivningsprocessen utförs och i 

vilken utsträckning olika faktorer påverkar denna process inklusive den slopade 

revisionsplikten. Det är i linje med studiens syfte för att öka förståelsen inom området. 

Vi kommer ha i åtanke att respondenternas befattningar inom factoringföretagen kan 

vara olika och att de kan ha olika inställning samt erfarenhet i branschen. Det kommer 

bli viktigt att förstå respondenternas svar för att få en helhetsbild över 

factoringföretagens kreditgivningsprocess. Kunskapen samt förståelsen kommer vi få 

genom de svar vi får från de olika factoringföretagen, vilket kommer ge oss en god 

förståelse av verkligheten. 

 

Kunskapssynen bygger på två bakomliggande vetenskapliga begrepp, nämligen ontologi 

och epistemologi. Ontologi tar upp läran om hur verkligheten är uppbyggd och 

epistemologi handlar om vad i ämnesområden som kan betraktas som kunskap menar 

Bryman (2011, s. 29, 35) och Bryman & Bell (2003, s. 33). Enligt Bryman (2011, s. 35-

36) finns det två synsätt inom de ontologiska frågeställningarna nämligen objektivism 

och konstruktionism. Objektivism menas enligt Bryman (2011, s. 36) att sociala 

företeelser finns i olika former som mänskligheten inte kan påverka. Forskare som utgår 

från detta synsätt vill kunna grunda sanningsenliga analyser och slutsatser även fast det 

är svårt beskriver Grønmo (2006, s. 25). Medan konstruktionism menas att sociala 

händelser är ständigt i förändring och att sociala samspelet skapas kontinuerligt 

beskriver Bryman (2011, s. 37). Vår studie avser att förklara och tolka verkligheten ur 

en konstruktionistisk inriktning vilket även är i linje med det Bryman & Bell (2013, s. 

42) beskriver om konstruktionism. Det gör att studien kommer speglas ur 

konstruktionism snarare än objektivism.  

 

Inom det epistemologiska perspektivet finns det även där två inriktningar positivismen 

och hermeneutiken vilket Johansson-Lindfors (1993, s. 37) beskriver som lämpligt att 

använda för samhällsvetare. Positivism riktar in sig på naturvetenskapliga metoder vid 

studier av den sociala verkligheten beskriver Bryman (2011, s. 30). Det positivistiska 

kunskapsperspektivet använder teorin för att genererar hypoteser som testar 

verkligheten beskriver Bryman (2011, s. 30) och Bryman & Bell (2003, s. 27-28). Patel 

& Davidson (2011, s. 26) beskriver också att kunskapen ur positivismen ska kunna 

uppfattas av vårt förnuft. I denna studie lämpar sig inte positivismen då den hänvisar 

mer mot hypotesprövning. Det framförs kritik mot den positivistiska kunskapssyn av 

Grønmo (2006, s. 19) som beskriver att människor är enskilt självständiga med olika 

erfarenheter vilket påverkar handlingsförmågan och beslutsfattandet. Vi ämnar bidra 

med en ny eller uppdaterad kunskap om factoringföretags kreditgivningsprocess. Det 

finns andra studier som har genomfört hypotesprövningar men vi väljer att endast utföra 

intervjuer på grund av tidsramen för studien. Vi är medvetna om att våra personliga 

åsikter kommer att finnas med i studien men vi försöker minska detta för att spegla 

respondenternas svar från intervjuguiden på ett så rättvist sätt som möjligt. 

 



10 
 

Hermeneutiken vill uppnå en djupare förståelse för fenomenet genom att söka efter 

betydelsen som är byggd på förståelse och tolkning enligt Bryman (2011, s. 32). Studien 

kommer ha en kvalitativ ansats och med hänsyn till vår kunskapssyn anser vi att inom 

det epistemologiska perspektivet kommer hermeneutikens synsätt att ligga studien 

närmast. Detta synsätt syftar (Johansson, 2011; Wallén, 1996; Grønmo, 2006) till att 

uppnå en förståelse och för att uppfylla det behöver tolkningar utföras med en viss 

förförståelse, vilket alltid ligger till grund när tolkningar utförs. Vidare menar Patel & 

Davidson (2011, s. 29) att med det hermeneutiska synsättet får vi möjligheten till en 

djupare förståelse och tolkning av vad som påverkar factoringföretagens 

kreditgivningsprocess.  

 

Det kommer att behövas en tolkning av det insamlade materialet eftersom 

factoringföretagen har olika förutsättningar att utföra en kreditgivningsprocess vilket 

kan påverka deras svar. Genom att veta betydelsen av, beskriver Thurèn (2005, s. 97), 

att förstå sammanhanget som materialet har uppkommit ifrån kan en korrekt tolkning av 

materialet lättare göras. Det är även viktigt när denna studie har en kvalitativ metod att 

inte bli styrd av olika metodtrender eller låta annan okunskap styra studien menar Nylén 

(2005, s. 13). Detta är något vi kommer ha i åtanke genom hela examensarbetet 

 

2.5 Angreppssätt 

Det finns enligt Bryman (2011, s. 26-28) två olika angreppssätt en forskare kan använda 

sig av induktivt eller deduktivt. Det induktiva angreppssättet är enligt Bryman (2011, s. 

28) motsatsen till det deduktiva angreppssättet och innebär att teorin är resultatet av den 

empiriska undersökningen. Patel & Davidson (2011, s. 23) beskriver att det induktiva 

angreppssättet utgår från empirin och insamlad information för att sedan skapa teorin. 

Denna studie kommer att använda sig utav ett deduktivt angreppssätt eftersom studien 

utgår från teorin innan den empiriska undersökningen utförs (Halvorsen, 1992, s. 15). 

Bryman & Bell (2003, s. 23-25) beskriver att deduktivt angreppssätt utgår från befintlig 

teori. Vi kommer att bygga vår intervjuguide på befintliga teorier och modeller vilket 

lägger grunden till intervjuerna. Eftersom vi väljer denna utformning av intervjuguiden 

blir det därför enligt oss författare ett deduktivt angreppssätt som vi väljer att använda. 

Vi kommer använda teorier, modeller, fakta om kreditgivning, revision samt konflikter 

som kan uppstå mellan parterna i factoringcykeln vilken presenteras i figur 1. Vi ämnar 

granska och utvärdera de olika områdena och studien kommer ha sin grund i dessa 

aspekter. Genom att studera dessa områden har en problemformulering utformats. Vår 

studie kommer inte skapa några nya teorier och svaren från respondenterna kommer 

jämföras med teorin vilket gör att studien kommer ha ett deduktivt angreppssätt. 

 

Det bör även påpekas att det finns kritik mot det deduktiva angreppsättet. Den 

vanligaste kritiken är att observationer av verkligheten inte passar teorin som 

verkligheten ämnar beskriva enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 56). Vi har gjort en 

gedigen litteratursökning för att hitta befintliga teorier som lämpar sig till vårt valda 

problemområde. Det medför att kritiken mot den deduktiva teorin som Johansson-

Lindfors (1993) framför, har tagits i beaktning. Eftersom lämpliga teorier har funnits till 

vårt valda problemområde, stärker det valet av ett deduktivt angreppssätt i vårt 

examensarbete. Vidare menar Johansson-Lindfors att problemet är operationaliseringen 

vilket leder till validitet och reliabilitetens frågor. Johansson-Lindfors (1993, s. 56-57) 

beskriver att det har sitt ursprung i att en studies validitet och reliabilitet egentligen 

endast kan bedömas på vaga grunder. Det har även framförts att smala avgränsningar i 
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problemformuleringen är en följd av den objektiva verklighetsuppfattningen och 

utbildningskravet leder till ointressant kunskap menar Johansson-Lindfors (1993, s. 57). 

 

2.6 Metodval 
Det finns många olika metoder att använda sig av vid utformningen av en undersökning. 

I tidigare avsnitt har det klargjorts att examensarbetet kommer använda sig av ett 

deduktivt angreppssätt på teorin. Det här avsnittet kommer förklara varför vi valt 

kvalitativ forskningsmetodik och inte kvantitativ forskningsmetodik. Vi har gjort ett 

medvetet val av metod för att kunna uppfylla examensarbetets problemformulering och 

syfte. 

 

Metodvalet är till för att ge läsaren en bättre förståelse för kvalitativ och kvantitativ 

metod och varför vi valt kvalitativ metod. Båda metoderna ska vara en form av redskap 

och egentligen finns det inget konkurrensförhållande mellan dessa två metoder 

beskriver Holme & Solvang (1997, s. 76). Valet av metod ska grunda sig på hur 

problemformuleringen har utformats enligt Holme & Solvang (1997, s. 85) och 

Silverman (2011, s. 7). Vår problemformulering är “ Vilken betydelse har olika faktorer 

vid factoringföretagens kreditbedömning?” inkluderande ”Har factoringföretagens 

kreditgivningsprocess påverkats av den slopade revisionsplikten?” Holme & Solvang 

(1997, s. 92-93) och Olsson & Sörensen (2011, s. 100) beskriver ur den kvalitativa 

utgångspunkten att utövaren strävar efter att skapa en djupgående helhetsuppfattning av 

det studerade fenomenet. Enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 100, 131) är den 

kvalitativa metoden neutral och utföraren försöker alltid utgå från att varje situation är 

helt ny när datainsamling sker via observationer eller intervjuer. Vi söker med vår 

kvalitativa metod efter en djupare förståelse av factoringföretagen beträffande hur de 

reflekterar, tolkar, uppfattar och resonerar i sin kreditgivningsprocess och vilka faktorer 

som styr deras kreditgivningsprocess. Denna djupare förståelse skulle vi inte få i samma 

utsträckning med en kvantitativ studie. Intervjuer anses vara ett lämpligt verktyg för 

studien för att göra en analys och dra slutsatser om processen. Observationer hade varit 

möjligt att tillämpa på kreditgivningsprocessen, genom att iaktta en av respondenterna 

under en kortare period för att förstå fenomen i dess naturliga omgivning beskriver 

Olsson & Sörensen (2011, s. 139) och Widerberg (2002, s. 16). Vi anser inte att 

observation lämpar sig på vår problemformulering eller syfte eftersom det inte ger oss 

möjligheten att undersöka hur factoringföretagen resonerar i kreditgivningsprocessen 

samt vilka faktorer som har betydelse.                 

 

Den kvantitativa metoden karakteriseras av naturvetenskapen och kategoriseras av 

strukturerade instrument. Den utgår från statistiska mått i form av hypoteser, 

generalisering och deduktiv statistisk analys. (Olsson & Sörensen, 2011, s. 148) 

Kvantitativ metod innehåller till stor del hårddata i form av siffror som analyseras 

beskriver Svenning (2003, s. 72). Informationen via en kvantitativ metod har sin styrka i 

generalisering över en total population och den förhåller sig även väldigt bra till en 

objektiv syn. Med en kvantitativ studie kan sekundärdata eller enkät användas i 

datainsamlingen. Insamlad data kommer ha en mer exakt form, vilket gör att 

analystekniker kan ge mera exakta svar men svårigheter kan uppstå i relevansen av 

informationen menar Holme & Solvang (1997, s. 83). Johansson (2011, s. 103-104) 

förklarar att kvantitativ metod inte alla gånger är den bästa utan att det finns många 

intressanta vetenskapliga frågeställningar som bygger på kvalitativ metod. Johansson 

(2011) menar vidare att forskare inom kvantitativa metoden hävdar att det inte går att 
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kvantifierar observationerna på ett objektivt vis. Johansson (2011) menar istället att 

inget generellt svar kan ges utan det måste bedömas utifrån varje enskild situation. Det 

centrala borde vara vilka hypoteser och frågor som är intressanta att undersöka och 

utgångspunkten i dessa frågor bör vara objektiviteten enligt Johansson (2011, s. 104).   

 

Vi kommer utgå från ett objektivt perspektiv i problemformuleringen samt syftet, vilket 

ska leda till en objektiv utformning av intervjuguiden. Examensarbetet kommer att 

förhålla sig till de Johansson (2011, s. 104) beskriver om objektivitet. Intervjuerna 

kommer grunda sig på intervjuguiden så att generella slutsatser över factoringföretagen 

kan göras men frågorna kan komma att ändras om felformuleringar upptäcks. Med en 

intervjuguide finns möjlighet för respondenterna att i förväg läsa in sig på frågorna 

vilket ska leda till bättre, utförligare och friare svar. Om respondenten inte svarar på 

intervjufrågorna så kommer följdfrågor att ställas för att kunna erhålla den information 

vi efterfrågar. Fördelen med denna kvalitativa metod är att den är anpassningsbar och 

kan justeras under periodens gång vilket öppnar för att bemöta respondenterna på ett 

bättre sätt beskriver Grønmo (2006, s. 134). Följdfrågorna riktar sig till att få fram den 

information som vi efterfrågar och kan i vissa fall uppfattas som subjektiva men i 

huvudsak har följdfrågorna försökt ställas på ett opartiskt vis. Vi eftersträvar att låta 

respondenten uttrycka sina uppfattningar, synpunkter och försöka minimera vår 

påverkan i intervjun, genom att få respondenten att känna sig bekväm och känna att 

han/hon kan vara med och styra samtalet. Bryman & Bell (2013, s. 475-476) och Olsson 

& Sörensen (2011, s. 133) menar att det leder till att intervjuerna får karaktären semi-

strukturerad intervju, vilket kännetecknas av mer flexibilitet än standardiserade 

intervjuer men får ändå inte karaktären av en ostrukturerad intervju. Soufani (2002, s. 

24) använder sig av semi-strukturerade, personintervjuer med varierande struktur på 

intervjufrågorna och likertskala i sin undersökning. Därför lämpar det sig bra att 

använda Soufani (2002) som en inspirationsstudie. 

 

Intervjuerna kommer att ske elektroniskt via programmen Skype eller Lync i form av 

bild och ljud, alternativt via telefon. Denna intervjuform baseras på att 

factoringföretagen ansåg att elektroniska intervjuer var den lämpligaste 

kommunikationsvägen. Det beror på att factoringföretagen befinner sig på skilda 

geografiska platser, vilket vi tagit hänsyn till. Vi kommer att föredra programmen 

Skype eller Lync med användning av kamera för att kunna se respondentens reaktioner 

och kroppsspråk under intervjun. Medvetenhet finns om att intervjuareffekter kan 

uppstå men för att förebygga dessa kommer vi att skicka ut en intervjuguide innan 

intervjun sker, för att båda parter ska vara förberedda och känna sig tillfreds med 

frågorna. Vi kommer använda utrustning i form av inspelningsbara bandspelare vilket 

gör det möjligt att analysera intervjun i efterhand. Respondenten kommer att bli 

informerad om detta innan intervjun. Vi anser att denna intervjuform lämpar sig bäst för 

att besvara examensarbetes problemformulering och syfte. 

 

2.7 Kritik mot metodval 
Kritik förekommer mot alla metodval och vi anser att kritiken mot kvalitativa metoden 

är viktig att belysa eftersom det är den metod vi kommer att använda. Den vanligaste 

kritiken mot kvalitativa metoden är enligt Bryman & Bell (2013, s. 416) att den anses 

vara för subjektiv, med det menas att undersökningarna bygger på författarens egna 

personliga åsikter och objektiviteten minskar. Vi är medvetna om att objektiviteten 

minskar och det är en anledning till valet av konstruktivismen. En annan åsikt är 
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svårigheter att återupprepa exakt samma studie igen, och det beror på att metoden ofta 

är ostrukturerad samt att forskaren anses vara det viktigaste redskapet i datainsamlingen 

beskriver Bryman & Bell (2013, s. 417). Problemet med generaliseringen är konstaterat 

enligt Bryman & Bell (2013, s. 417) eftersom endast ett fåtal personer blir observerade 

eller intervjuade och dessa kan inte representera hela populationen. Kvaliteten på de 

teoretiska slutsatser som formulerats baserat på den kvalitativa datainsamlingen 

kommer därför att bli det viktigaste redskapet i generaliserbarheten beskriver Bryman & 

Bell (2013, s. 417). Även kritik mot reliabiliteten framförs av Silverman (2011, s. 19-

20). När bandspelare eller liknande elektronisk utrustning används under en intervju kan 

intervjuaren missa rörelser, pauser och övergångar. Vidare förklarar Silverman (2011, s. 

20) anekdotproblemet, vilket uppstår när analysen av ett återberättande fenomen blir 

otydligt, vilket kan vara betydande för reliabiliteten. 

 

Anledningen till en kvalitativ metod är främst grundat på urvalet av factoringföretag i 

Sverige, vilket var cirka 50 stycken. Vi anser att om vår studie hade haft en kvantitativ 

metod hade det inte blivit tillräckligt många observationer. Vi menar att risken för 

bortfall av factoringföretag hade varit hög och med en kvantitativ metod ansågs risken 

för bortfall vara stor. Detta skulle medföra att studiens empiriska material skulle anses 

för svagt för att tillföra något inom forskningen. Vi är medvetna om att en 

totalundersökning ur en kvalitativ metod hade förbättrat generaliserbarheten. Intervjuer 

har medfört att vi har fått en djupare förståelse för problemområdet. Risken med 

kvalitativa djupintervjuer är att fel respondent blir intervjuad och kvaliteten på studien 

sjunker. Vi har dock varit noggranna med att hitta rätt respondenter på 

factoringföretagen med förmåga att kunna besvara vår intervjuguide fullt ut.   

  

2.8 Litteratursökning 

I denna studie har vi sökt mycket information i form av sekundärdata till vårt ämne. Till 

den teoretiska delen i examensarbetet är det främst forskningsdata som har undersökts i 

form av vetenskapliga artiklar, vilka ligger till grund när vi ville hitta den lämpligaste 

teorin för examensarbetet. I början av examensarbetet söktes inspiration till ämnet via 

databasen Diva. De använda sökorden i databasen var: “slopad revision”, 

“kreditgivning”, “småföretag” och “kvalitativ metod”. Information söktes även på 

regeringens hemsida angående lagändringen gällande slopade revisionsplikten, vilket 

hjälpte oss att komma vidare i examensarbetet. Vidare sökandes vetenskapliga artiklar i 

Umeå Universitetsbiblioteks databaser. De flesta artiklarna har inhämtats från Ebsco 

och vidare i Business Source Premier, Sciencedirect Journals samt Google Scholar har 

använts till den teoretiska referensramen. De använda vetenskapliga artiklarna är i 

största möjliga utsträckning ”peer reviewed” då trovärdigheten i dessa artiklar är större 

och bidrar till en ökad trovärdighet i examensarbetet. Det innebär att artiklarna är 

granskade av forskare som är insatta i forskningsfältet för att säkerställa kvaliteten i 

artikeln beskriver Vetenskapsrådet (2011). Eftersom största delen av de vetenskapliga 

artiklarna är på engelska var det nödvändigt att endast söka på engelska termer. De 

sökord vi använt oss främst utav i dessa databaser är “Small business”, “Audit”, 

“factoring”, “Agency theory”, “Credit process”, “Credit risk”, “Cash Management”, 

“Five Cs of Credit “, “Adverse selection” “Lending”, “Credit market”, “ Audit 

demand”, “Voluntary auditing” och “ Asymmetric information problems”. För att hitta 

de mest relevanta artiklarna till vår studie utfördes olika sökkombinationer av dessa ord 

för att hitta de som behandlade vårt ämne. 



14 
 

 

 

De använda artiklarna har till största delen varit refererade i andra artiklar och det ökar 

relevansen för dessa. Därför har vi valt att använda de artiklar som blivit refererade 

flertalet gånger. Det har även varit till fördel i sökandet efter fler artiklar som är 

relaterade till ämnet och kan vara relevanta i vår studie och den funktionen kallas ”Cited 

References” i Business Source Premeir. En funktion som heter ”Times Cited in this 

Database” har även använts. Den förklarar hur många gånger den aktuella artikeln har 

blivit refererad i andra artiklar och detta har varit till stor hjälp i vidare sökning efter fler 

relevanta artiklar. 

 

Förutom dessa vetenskapliga artiklar har böcker utnyttjats, men det är mestadels till 

metodavsnittet för att beskriva valen av metod och angreppssätt. Med metodböckerna 

fördjupades kunskapen om den kvalitativa undersökningsmetoden vilket ökade 

förståelsen inom området. Detta har varit grunden för hur intervjuguiden och 

undersökningen utformats för att kunna besvara examensarbetets syfte. 

 

2.9 Källkritik 
Det finns olika sätt att se på information berorende på hur, varför och i vilket 

sammanhang den har samlats in, när det ska bedömas vilket värde den har enligt Wallén 

(1996, s. 85). Informationskvaliteten bedöms utifrån informationskällan och vilket syfte 

den har beskriver Wallén (1996, s. 85). För att avgöra reliabiliteten i den införskaffade 

informationen beskriver Johansson (2011, s. 85-85) att det finns tre frågeställningar och 

dessa är närhetskritik, beroendekritik och tendenskritik. Bedömningen av trovärdigheten 

i en källa bör baseras på sakliga och objektiva grunder enligt Ejvegård (2003, s. 62-64). 

 

Genom att kontrollera fyra kriterier, nämligen äkthet, oberoende, färskhet och 

samtidighetskrav säkerställs informationen enligt Ejvegård (2003 s. 62-64). Det första 

kriteriet äkthetskravet är till för att bedöma hur korrekt den presenterade informationen 

är. För att uppfylla detta kriterium har artiklarna ”Times Cited in this Database” använts 

flertalet gånger, och det är ett tecken på att flera författare har refererat till just denna 

artikel och därför kan anses trovärdig (Ejvegård, 2003, s. 62). Andra kriteriet är 

oberoendekravet som bygger på att man alltid ska försöka använda primärkällan istället 

för sekundärkällan. När en summering av information från primärkällan sker kan 

omedvetet förvanskningar uppstå, det kan leda till följdfel om man använder den källan 

menar Ejvegård (2003, s. 63-64). Därför försöker vi använda primärkällan i största 

möjliga utsträckning med artiklar som Soufani (2003) ”The Decision to Finance 

Account Receivables: The Factoring Option” för att ge ett exempel. Det tredje kriteriet 

är färskhetskravet, vilket beskrivs som att det är bättre med nyare publikationer av 

källan då det bör finnas mer och nyare information som byggts vidare på den tidigare 

informationen enligt Ejvegård (2003, s. 64). Vi har försökt att använda den senaste 

upplagan av böckerna för att uppfylla färskhetskravet, men när den inte har funnits 

tillgänglig har tidigare upplagor använts. Det sista kriteriet är samtidighetskravet, vilket 

beskrivs av Ejvegård (2003 s. 64) som att den artikel eller bok som är publicerad 

närmarast en händelse beskrivs vara mer täckande än om den skrivits långt efter 

händelsen eftersom viktiga detaljer kan glömmas bort. Det kan bli svårt för någon 

utomstående att utföra en korrekt bedömning av vad som saknas menar Ejvegård (2003, 

s. 64). Färskhetskravet uppnås ej i artikeln av Jones (1936) eftersom den är 79 år 

gammal men den är istället relevant ur samtidighetskravet. Enligt Thurén (2005, s. 30) 
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skulle vi inte kunna utgå ifrån en sådan gammal studie eftersom det brister mot 

färskhetskravet. Vi anser dock att den har en betydelse eftersom det är den första 

vetenskapliga artikeln som behandlar factoringföretag, vilket gör att den bidrar med en 

historisk bakgrund.    
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3. Teoretisk referensram 
Avsnittet kommer att behandla den teoretiska referensramen för 

kreditgivningsprocessen i factoringföretag. Inledningsvis ges en kort genomgång av 

teorivalet med en argumentation för de valda teorierna Cash Management, Agentteorin 

och De 5 C’na varefter följer en genomgång av dessa.  

3.1 Teorival 
För att illustrera kreditgivningsprocessen i factoringföretag kommer vi börja med att 

beskriva de teorival som kommer att ligga till grund för avsnittet. För att ge läsaren en 

bättre förståelse för processen kommer en teoretisk referensram byggas upp och varför 

de valda teorierna lämpar sig i vår studie. Det är viktigt att bygga upp en relevant 

teoretisk referensram för att göra läsaren medveten om tidigare forskning och teorier 

med koppling till vilka faktorer som har betydelse i factoringföretagens 

kreditgivningsprocess inklusive den slopade revisionsplikten. 

 

När det handlar om småbolagen är det ofta deras likviditet som är ett ofta 

förekommande problem och hur de kortfristiga tillgångarna kan omsättas i snabbare takt 

för att undvika likviditetsbrist. Cash Management är ett samlingsbegrepp för ett flertal 

teorier och modeller inom kortfristiga tillgångar. När synkroniseringsproblem mellan 

in-och utbetalningar uppstår finns det enligt Cash Management olika metoder för att 

lösa problemet (Orgler, 1969, s. 77; Robichek et al., 1965, s. 7; Larsson, 2009, s. 14). 

Det kan ske genom att effektivisera den ekonomiska cykeln med till exempel 

försäljning av kundfordringar till factoringsföretag. Robichek et al. (1965, s. 5) menar 

att detta är ofta förekommande när företaget har en säsongsbetonad verksamhet och 

behovet av likvida medel under en period kan vara hög. Cash Management lämpar sig 

därför väl för att förklara kortfristiga tillgångar och factoringföretagens funktion i 

cykeln (SvenskFactoring). Vi anser att Cash Management lämpar sig väl till att 

applicera på ett factoringföretags kreditgivningsprocess eftersom det är verktyget till en 

effektivisering i en företagsverksamhet. Cash Management bidrar till en bättre förståelse 

för varför företag väljer att använda factoring som finansiering.   

 

Intressekonflikter kan uppstå mellan småbolaget och externa intressenter i situationer 

där småbolaget försöker upprätthålla en fasad av en bra ekonomi och det beskrivs enligt 

Carrington (2010, s. 17-18) som Agentteorin. Vi anser att det Carrington (2010) 

beskriver om småbolag och externa intressenter kan appliceras i factoringbranschen och 

Agentteorin blir därför en bra teori att använda. Samtidigt beskriver Seow (2001, s. 64) 

att bankers viktigaste informationskälla vid kreditgivning är företagets reviderade 

bokslut. Även olika sorters kreditinstitut och leverantörer kan vara intresserade av denna 

information i sin kreditbedömning enligt Collis (2003, s. 14). Det gör att Agentteorin är 

intressant att använda i studien när den har en nära koppling till verkligheten. Detta 

medför att denna teori blir den centrala delen i teoretiska referensramen, eftersom den 

har en tydlig koppling till factoringbranschen.  

 

I sista delen av teoriavsnittet kommer vi fokusera på factoringföretagets 

kreditgivningsprocess och dess avgörande delar. Beaulieu (1994, s. 559-560) beskriver 

att det finns flera komponenter att undersöka för att säkerställa ett företagets 

betalningsförmåga och detta kan man göra genom De 5 C’na. De 5 C’na har ett nära 

samband med ekonomiska rapporter och den slopade revisionsplikten men även andra 
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komponenter i kreditgivningsprocessen som till exempel småbolagets karaktär (Collis et 

al., 2004, s. 87-100; Beaulieu, 1994, s. 560). Eftersom denna modell tar upp flera 

områden en kreditgivare bör undersöka vid en kreditgivningsprocess, anser vi att 

modellen är intressant att applicera på factoringföretagens kreditgivning. 

 

3.2 Cash Management 
Det finns egentligen ingen direktöversättning på Cash Management till svenska, men en 

möjlig översättning är likviditetshantering i företag. Likviditetshanteringen försummas 

hos företagen idag fast det är en sådan viktig funktion i ekonomiarbetet. När företagen 

har mycket kapital i form av kundfordringar beskriver Larsson (2009, s. 13) att 

företagen saknar effektiva rutiner. Samtidigt beskriver Gitman et al. (1972, s. 38) hur 

företag lägger större fokus på att få betalt snabbt, än på att betala sina fakturor. Larsson 

(2009, s. 13) och Gitman et al. (1972) kommer båda fram till att företagen kan 

effektiviseras med en bättre likviditetshantering och finansiera sina investeringar på ett 

billigare sätt. Ett effektivare Cash Management gör företag mer motståndskraftigt vid 

ekonomiska upp -och nedgångar med bättre soliditet och de kan på så sätt öka sin 

avkastning beskriver (Larsson, 2009, s. 13). 

 

Cash Management kan definieras på många olika sätt både som teorier och metod enligt 

Larsson (2009, s. 14). Orgler (1969, s. 79) beskriver att det finns fyra delar i Cash 

Management modellen: payments (utbetalningar), short-term financing (kortfristig 

upplåning), the cash balance (likvida reserver), och securities transactions 

(värdepapperstransaktioner). Av dessa fyra är det den kortfristiga upplåningen som 

kommer att vara den aktuella i denna studie, eftersom det är området factoring och 

kreditgivning som studien kommer behandla. 

 

Det finns olika sätt att se på Cash Managements olika delar men den kortfristiga 

upplåningen har den största betydelsen för denna studie. Effektiviseringen av företagets 

kundfordringar är det enligt Gitman et al. (1972, s. 34) den viktigaste Cash Management 

policyn. Kortfristig finansiering är ett vanligt problem i småbolag, men samtidigt ett av 

de enklaste problemen att lösa om företaget bara accepterar alternativen enligt Robichek 

et al. (1965, s. 1). Larsson (2009, s. 20) beskriver också hur mindre företag har svårt 

med de ekonomiska rutinerna men med hjälp av Cash Management har företagen större 

möjlighet att generera vinst. Vidare menar Larsson (2009, s. 20) att problemet med det 

bundna kapitalet ligger i dåligt strukturerade faktureringsrutiner. Även Kroes & 

Manikas (2014, s. 38-40) menar att en bättre effektivisering av kundfordringar gör att 

företaget kommer prestera bättre. Det kan beskrivas genom dessa steg:  

  

1. Försäljning av produkt/tjänst 

2. Skicka fakturan till kunden 

3. Vänta på betalning 

4. Få in pengar från kunden 

5. Bygga vidare sin verksamhet 

 

Den trånga sektorn mellan förtagets försäljning av produkten/tjänsten (steg 1) till 

betalning (steg 3) kan bli mer effektiv om de kortar ner tiden mellan dessa (steg 2 och 3) 

för att kunna bygga ut sin verksamhet ytterligare (Kroes & Manikas, 2014, s. 38-40). 

Samtidigt är det viktigt att företaget har ett bra system för sina leverantörsskulder och 

när de ska betalas. Tsai (2011, s. 186-187) menar att småbolag behöver få en kortare 
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tidsperiod mellan inbetalningar och utbetalningar för att bli effektivare. Wort & 

Zumwalt (1985, s. 43) beskriver att det finns fler fördelar med försäljning av fakturor, 

factoring, nämligen att företaget blir mer effektivt, minskar kreditförluster och 

stimulerar försäljningen. 

 

Cash Management har en stark koppling till factoring eftersom det finns en stor 

konkurrens bland småbolag, vilket leder till en ökad efterfrågan på effektivisering. 

Finansieringsformen factoring hjälper företag att omvandla sina kundfordringar till 

likvida medel snabbare. Soufani (2002, s. 21) beskriver hur efterfrågan på tjänsten har 

ökat sedan 90- talet och det har enligt Larsson (2009, s. 13) blivit en allt mer accepterad 

finansieringsform i Sverige, vilket visar vilken aktualitet factoring och Cash 

Management har. Soufani (2002, s. 27) har undersökt vilka de bakomliggande 

faktorerna är vid fakturaförsäljning, bland annat vad företagen har för produkter, deras 

industri och hur länge de har varit verksamma. Soufani (2002, s. 29) fann att 

årsredovisningens olika delar hade en mindre betydelse i beslutsprocessen för 

factoringföretagen. Enligt Soufani (2002) undersökning skulle småbolag med en svag 

ekonomisk ställning kunna använda sig av finansieringsformen factoring för att 

förbättra sin lönsamhet även under dåliga ekonomiska förutsättningar i småbolaget. Det 

gör att med hjälp av Cash Management kan man se en direktkoppling till 

factoringbranschens funktion eftersom det handlar om att göra företag mer effektiva. Vi 

har därför valt att använda Cash Management för att tydliggöra vad factoring har för 

funktion i ett företag.   

 

3.2.1 Kredit 

Kredit kan finnas i många olika former och det finns olika sorters kreditgivare på 

marknaden, nämligen affärsbanker, sparbanker, försäkringsbolag och factoringföretag. 

Det finns flertalet olika varianter utav krediter vilket kan vara bland annat checkkredit, 

banklån, faktura och factoring, för att hjälpa företag med olika projekt och fortsatt god 

utveckling att lyckas. (Broomé et al., 1998, s. 8) För att det ska bli möjligt utformas det 

ett avtal mellan kreditgivaren och kredittagaren om att betala tillbaka skulden som 

uppstår plus kostnaden för risken som kreditgivaren tar i form av ränta enligt Sigbladh 

& Wilow (2008, s. 13). Med en bra förhandlingsförmåga kan företagaren framhäva sina 

låga risker för att få bra kreditvillkor enligt Broomé et al. (1998, s. 12). Det gäller för 

kreditgivare att hitta en balans mellan förtjänsten och riskerna kreditgivningen medför, 

då kostnaderna för administrationen, engagemanget, resurser och tiden kan användas på 

ett mer produktivt sätt än när ett fallissemang uppstår. Därför blir det viktigt för 

kreditgivaren att säkerställa kredittagarens betalningsförmåga. Samtidigt kan det 

medföra stor problem för kredittagaren vid fallissemang och det ska därför anses som en 

tjänst att inte bevilja krediten när stora risker existerar. (Sigbladh & Wilow, 2008, s. 13) 

Kreditrisken är den delen kreditgivarna tjänar sina pengar på och måste vägas mot den 

lönsamhet de vill uppnå mot denna risk beskriver Broomé et al. (1998, s. 50). Det 

beskrivs även av Sigbladh & Wilow (2008, s. 13) att kreditrisken bygger på pengarna de 

tjänar utan vetskapen av utfallet. Factoringföretagen ålägger en avgift på 

fakturabeloppet som de tar ut för att täcka sina kostnader. Denna är tänkt att spegla 

risken de tar genom en procentuell avgift men att den varierar och gör att 

factoringföretagens grundprinciper för kreditgivning är densamma som för andra 

kreditgivare. 
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3.3 Agentteorin   
En intensivare globalisering och framväxten av olika företagsformer, öppnar för nya 

relationer i samhället. Agentteorin uppstår i allt mer komplexa former vilket följer 

utvecklingen av ett allt mer föränderligt samhälle. Examensarbetet kommer bland annat 

att fokusera på agentrelationen mellan factoringföretaget och fakturasäljande 

företaget/gäldenären. 

 

Agentproblematiken uppkommer i stora börsnoterade företag men enligt Collis (2003, s. 

14) undersökningsrapport kan det även uppkomma i småbolag. Figur 2 nedan illustrerar 

relationen mellan (principal) vilket Collis (2003, s. 14) menar kan vara en kreditgivare 

och företagsledningen (agent). Revisorns roll illustreras med (auditor). Figur 2 

sammankopplas med factoringcykeln, figur 1, vilken beskrivs i problembakgrunden. 

Factoringföretaget har en (principal) roll och fakturaförsäljande företaget/gäldenären har 

en (agent) roll. 

 

 
 Figur 2. Principal-agentförhållande .    Källa: Eilifsen et al., 2009, s. 6-7        
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Agentteorin bidrar till den allmänna organisationsteorin enligt Eisenhardt (1989, s. 58) 

och vidare beskrivs att det finns två inriktningar inom agentteorin. Den ena är 

positivistisk agentteori vilken har mindre inslag av matematik och är mer empirisk i sin 

beskrivning av kontraktsmiljön. De centrala faktorerna inom denna inriktning är 

kapitalintensitet, nivån på special tillgångar, informationskostnader, kapitalmarknad 

samt intern och extern arbetsmarknad. (Jensen, 1983, s. 330) 

 

Den andra inriktningen är principal-agentförhållandet vilket kan appliceras på 

arbetsgivare-anställda, advokat-klient, köpare-säljare och andra principal-

agentförhållanden enligt Eisenhardt (1989, s. 60). Vidare menar Jensen (1983, s. 330) 

att tre faktorer utgör grunden för principal-agentförhållandet, vilket kan illustreras av en 

integration i den hierarkiska miljön. Den första nivån är preferens strukturen på avtalet 

mellan parterna, andra nivån beskriver vilken slags osäkerhet det finns mellan parterna 

och den sista nivån tar upp att parterna sitter med olika mängd information beskriver 

Jensen (1983, s. 330). Principal-agentförhållandet karakteriseras av en mer matematisk 

syn och mindre empiriska inslag, vilket leder till det primära syftet att hantera risk och 

informationsasymmetrier enligt Eisenhardt (1989, s. 60). Vi menar att principal-

agentförhållandet är det lämpligaste att undersöka på factoringföretagets förhållande till 

fakturasäljande företaget/gäldenären. Eftersom vi anser att parterna i factoringbranschen 

har olika tillgång till den korrekta informationen. Vilket även intervjuguiden kommer 

fokusera kring för att besvara problemformuleringen inkluderande delfrågan.     

  

Inom principal-agentförhållandet finns två huvud områden, ”moral hazard” och 

”adverse selection”. Båda försöker minska problemen mellan parterna i avtalssituationer 

(Eisenhardt, 1989, s. 61). Eisenhardt (1989, s. 61) förklarar ”moral hazard” med att 

(agenten) inte utför sin del av avtalet på ett korrekt sätt, vilket uppkommer när det 

handlar om ett komplext avtal och (principal) inte kan försäkra sig om vad (agenten) 

gör. ”Adverse selection” syftar till problematiken när (agenten) undanhåller information 

om sin förmåga inför (principal), vilket uppstår när det finns svårigheter att bedöma 

kvaliteten hos (agenten) enligt Eisenhardt (1989, s. 61). Båda parterna vill maximera 

sina egenintressen och (principal) kan minska problemen genom olika kontrollsystem 

för att övervaka (agenten) menar Eisenhardt (1989, s. 61).  

 

Christensen & Nikolaev (2011, s. 75, 81) studie vidhåller att agentproblemet kan 

minskas genom ett kontraktliknande avtal och presenteras som kapitalvillkor och 

prestationsvillkor. Kapitalvillkor utgår endast från information i balansräkningen och 

diverse skuldsättningsnyckeltal. Prestationsvillkoren utgår från resultaträkningen och att 

företag uppfyller målen, vilket visas genom nyckeltal i förhållande till vinst. Vidare 

menar Christensen & Nikolaev (2011, s. 81-82) att prestationsvillkoren har en tendens 

att på ett mer tidseffektivt sätt överföra kontrollen till kreditgivaren jämfört med 

kapitalvillkorsavtalet. Kapitalvillkorens funktion är till för att kreditgivaren inte ska 

utsättas för kreditförluster och prestationsvillkorens funktion liknar mer 

varningssignaler för hur småbolaget sköter sin balansräkning och resultaträkning 

beskriver Christensen & Nikolaev (2011, s. 81-82). Om en nedåtgående trend utvecklas 

i prestationsvillkoren menar Christensen & Nikolaev (2011, s. 81-82) att det finns 

möjligheter för kreditgivaren att upptäcka det i tid och därefter justera avtalet och 

minska agentkostnaderna. 
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Risken att kredittagaren inte kommer att betala finns alltid med i 

kreditgivningsprocessen. För att minimera denna risk utformar kreditgivarna olika 

säkerheter i kreditavtalen. En studie av Blazy & Weill (2013, s. 1109) undersöker varför 

banker efterfrågar säkerheter i sin kreditgivning till småbolag och om säkerheter kan 

minska ”adverse selection” och ”moral hazard” problemen. Studien tar del av 564 

kreditgivningsavtal från tre banker i Frankrike (Blazy & Weill, 2013, s. 1112). Studien 

undersöker även ”observed- risk hypothesis” vilket förklarar att kreditgivare tillämpar 

högre räntor och kräver flera säkerheter på småbolag med hög risk (Blazy & Weill, 

2013, s. 1111). Medan Deakins & Hussain (1994) menar att säkerheter endast utgör en 

metod för att reparera möjliga förluster för högriskföretag. Blazy & Weill (2013, s. 

1120) studie kommer fram till att användning av säkerheter vid kreditgivning minskar 

kreditförluster och minskar risken med misslyckande återbetalningar. Vidare påvisar 

studien att det inte finns någon form av säkerhet som löser ”adverse selection” 

problemet eftersom det finns ett positivt samband mellan säkerheter och riskpremie, 

vilket även följer ”observed-risk hypothesis” enligt Blazy & Weill (2013, s. 1120). En 

studie av Deakins & Hussain (1994, s. 24) undersöker hur banker utför riskbedömning i 

förhållande till informationsasymmetrin vid kreditgivning till småbolag. Deakins & 

Hussain (1994, s. 24-25) argumenterar att stora investeringar i 

riskbedömningsprocessen kan lösa ”adverse selection” problemet men även att 

relationen mellan banken och företaget kan generera fördelar vid en tätare kontakt. 

Vidare menar Deakins & Hussain (1994, s. 30) att lösningen på ”adverse selection” 

problemet är att investera i utbildning för personal som arbetar med kreditbedömning av 

småbolag och öka antalet personer med special kompetens inom olika branscher. 

 

3.3.1 Factoring och Agentteorin 

Examensarbetet kommer betrakta factoringföretaget som uppdragsgivaren, (principal), 

och fakturasäljande företaget/gäldenären som (agent). Fakturasäljande företaget har 

ingått ett avtal med factoringföretaget om att sälja sina fakturor för att öka sitt kapital. 

Factoringföretaget kan anses vara en finansiär för fakturasäljande företaget, vilket bidrar 

till att förkorta kundfordringsperioden och frigöra kapital snabbare vilket gör att detta 

kan användas till andra projekt i företaget (Soufani, 2002, s. 23-24). Förklaringen till 

varför fakturasäljande företaget och gäldenären anses vara (agent) och inte omvänt är 

för att factoringföretaget köper/belånar fakturan, vilket anses vara en investering. 

Factoringföretaget har även möjligheten att lösa in finansieringen genom de olika 

prestationsvillkor och kapitalvillkor som lyfts fram av Christensen & Nikolaev (2011). 

Eftersom ingen liknande kvalitativ studie har fokuserat på factoringföretagets 

kortfristiga finansiering och hur dess kreditgivningsprocess förhåller sig till Agentteorin 

och då främst principal-agentförhållande, blir vårt examensarbete ett nytt bidrag till 

forskningsområdet kring factorings framväxt i Sverige.   

 

3.3.2 Informationsasymmetri och riskbedömning 

Jordan et al. (1998) slår fast att småbolag ofta har en ägarstruktur där VD också är 

ägaren vilket minskar agentkostnaderna och samtidigt ökar problemen med 

informationsasymmetrin eftersom marknadsinformationen är begränsad. Problemen 

berör i stor utsträckning nystartade och innovativa småbolag beskriver Jordan et 

al.(1998, s. 3).  

 

Informationsasymmetrin uppkommer enligt Sloman (2005, s. 10) i situationer när den 

ena parten har mer eller exklusivare information än den andra parten. 
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Informationsasymmetrin kan appliceras på många olika affärssituationer mellan parter, 

men när det syftar till företag och utomstående intressenter påpekar Soufani (2002, s. 

24) att företaget har mer konfidentiell information om hur företaget egentligen presterar 

än vad utomstående har tillgång till. 

Vidare beskriver Soufani (2002, s. 24) att factoringföretag har tillgång till två olika 

källor av information. Den första är specifik information om räkenskaperna och den 

andra är en generell information över hela marknaden. Factoringföretaget är väl insatt i 

vilken bransch fakturasäljande företaget och gäldenären är verksamma inom och har 

ofta en bred kunskap om hur företagen presterar resultatmässigt. (Soufani, 2002, s. 24) 

Figur 1 factoringcykeln visar kopplingen mellan alla parter och Soufani (2002, s. 14) 

beskriver att factoringföretaget har en unik position mellan parterna eftersom de har 

information om parternas betalningsförmåga vilket ger ett informationsövertag. 

Situationen ser annorlunda ut för fakturasäljande företaget och gäldenären eftersom de 

endast har tillgång till trovärdigheten genom sin egen erfarenhet av betalningsförmågan 

hos andra parten. Det grundläggande är att factoringföretaget har en mer detaljerad 

företagsinformation om gäldenären, vilket kommer användas i deras kreditbedömning 

enligt Soufani (2002, s. 24). Det finns helt oberoende factoringföretag och även 

bankägda factoringföretag vilket kan påverka ur informationssynpunkt. Soufani (2002, 

s. 24) beskriver att de bankägda factoringföretagen kan få tillgång till information 

angående specifika företagsdetaljer, kreditupplysningar, bedömning av personerna i 

företaget, operationella konton och annan viktig information till en betydligt lägre 

kostnad än oberoende factoringföretag, vilket kan påverka deras kreditbeslut. 

 

Deakins & Hussain (1994, s. 24) undersökning av kreditgivare visar att de ekonomiska 

kriterierna är det primära i riskbedömningen av småbolag och en utvärdering av de 

personliga tillgångarna hos företagsägaren. Det framgår att information om vilken sorts 

utbildning och träning företagsledningen besitter, har en mindre betydelse i 

riskbedömningen och beslutsfattandet enligt Deakins & Hussain (1994, s. 30). Banker 

med en hög investeringskvot i sina riskbedömningsmetoder kommer leda till en ökad 

kvalitet och en ökad mängd information vid riskbedömningen. Det kommer belönas 

med framgångsrika småbolag, vilket leder till goda marknadsföringsmöjligheter för 

banken. (Deakins & Hussain, 1994, s. 30) En liknande studie har utförts av Bruns & 

Fletcher (2008, s. 171) på kreditgivares riskbedömning av småbolags ansökan om 

kapital. Bruns & Fletcher (2008) studie indikerar i likhet med Deakins & Hussain 

(1994) att erfarenheter och tidigare resultat inom riskbedömning spelar en stor roll. När 

kreditgivare bedömer risknivån anses information beträffande projektet vara mer 

avgörande än information rörande företagspersonens förmåga att prestera (Bruns & 

Fletcher, 2008, s. 186). 

 

Med utgångspunkt från tidigare forskning angående hur viktiga riskfaktorer är i 

kreditbedömningen, har några intressanta hypoteser testas av Bruns & Fletcher (2008). 

De framför elva hypoteser, av vilka vi anser de viktigaste är:   

 

-“Hypotes 1: Långivares sannolikhet att ge kredit minskar med ökad risk hos 

småbolaget” 

 

-“Hypotes 5: Långivares sannolikhet att ge kredit ökar med goda finansiella resultat 

tidigare år hos småbolaget” 
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-“Hypotes 7: Långivares sannolikhet att ge kredit ökar med en stark finansiell ställning 

hos småbolaget” 

 

-“Hypotes 8: Långivares sannolikhet att ge kredit ökar med ökad styrka i de säkerheter 

som presenteras för lånet av småbolaget” 

 

Undersökningen kommer fram till att ökad risktendens har en negativ effekt på 

förutsättningen att beviljas kredit, vilket stödjer Hypotes 1. Om småbolaget har presterat 

goda ekonomiska resultat tidigare år, ökar det möjligheten till kredit vilket stödjer 

Hypotes 5. Hypotes 7 argumenteras utifrån att en stark ekonomisk ställning ökar 

chansen att småbolag kan betala tillbaka lånet oavsett utgången av projektet. Den sista 

hypotesens argument baseras på att banker bör kräva oberoende säkerheter bortsett från 

småbolagets framtida vinst och att det skulle leda till att bankerna blir mindre restriktiva 

i beviljade av lån. (Bruns & Fletcher, 2008, s. 176-179) Med en stark ekonomisk 

ställning i småbolaget och säkerheter i kreditgivningen ökar möjligheten till kredit, 

vilket stödjer Hypotes 7 och 8 som tas upp i Bruns & Fletcher (2008, s. 184) studie. 

 

3.3.3 Intressentmodellen 

För att belysa var factoringföretaget befinner sig i intressentmodellen, illustrerar figur 3 

tydligare förhållandet. Modellen är uppbyggd från företagets perspektiv och företaget är 

av den anledningen i mitten. Modellen visar endast på de förhållanden som finns och 

ger en förenklad bild av de annars komplexa förhållanden ett företag har till sina 

intressenter. Modellen ger en lättöverskådlig bild av aktörerna som är intresserade av 

företaget. Det finns kritik över modellens nytta och en artikel av Key (1999, s. 326) 

påpekar att modellen inte analyserar eller förklarar förhållandena på ett djupgående 

tillvägagångssätt. Antoncopolou & Méric (2005) beskriver modellens användbarhet i 

sammanhanget och menar på att den ger en god översikt av företagets olika förhållande 

till intressenter. Det råder en enighet om att alla intressenter har ett egenintresse i 

företaget och vill vårda relationen med företaget under förutsättning att egenintresset 

uppfylls av en fortsättning enligt Pesqueux & Danmak-Ayadi (2005). Intressenterna 

brukar kategoriseras in i två olika grupper. Den första gruppen är de primära 

intressenterna och hit hör anställda, kunder, aktieägare, leverantörer och kreditgivare 

vilka alla har ett nära förhållande till företaget (Pesqueux & Danmak-Ayadi, 2005, s. 8). 

Den andra gruppen är enligt Pesquex & Danmak-Ayadi (2005, s. 8) de sekundära 

intressenterna och det är aktörer som konkurrenter, samhället och miljön. Diamant 

(2004, s. 132-133) beskriver att företag har många intressenter med intresse av att 

revisionen är tillförlitlig. I figur 3 kategoriseras factoringföretag i rollen kreditgivare 

och de är en viktig intressentgrupp för småbolag/företag, eftersom de är en alternativ 

finansiär. 
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Figur 3. Intressentmodellen Grey et al. (1996, s. 45-46)  Källa: Författarnas egna 

Syftet med figur 3 är att ge läsaren en överblick över de olika relationerna ett företag har 

med sina intressenter. På grund av enkelheten kommer modellen inte vidare analyseras 

utan endast agera som en stöd modell till övriga teorier och modeller i examensarbetet. 

Vi anser ändå att intressentmodellen har en viktig funktion för examensarbetet eftersom 

den belyser de olika aktörer som finns i samhället och att dessa har olika intressen i sitt 

förhållande till företaget. Vilket visar på att företaget i modellen utgör en viktig 

funktion ur ett mer samhälleligt perspektiv. 

 

3.3.4 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin är närliggande till intressentmodellen då den fokuserar på att skapa 

mervärde åt företaget vilket vidgar möjligheterna för intressenterna att bli mer öppna för 

att utveckla sin relation till företaget. Företaget är den centrala mittpunkten för 

legitimitetsteorin och om företaget agerar korrekt kan det öka sin legitimitet. Det krävs 

att företaget utgår från vad samhället accepterar och anser vara rätt eller fel. Ljungdahl 

(1999, s. 45) beskriver att det viktigaste för företaget är att behålla intressenters 

resursbidrag och från de sekundära intressenterna kan det vara ett immateriellt bidrag i 

form av en samhällelig legitimitet. Vid ett företags agerande kan sekundära 

intressentgrupper reagera, vilket kan påverka de primära intressenternas agerande i att 

ge resursbidrag. Det är därför viktigt att företaget arbetar kontinuerligt med de 

sekundära intressenterna beskriver Ljungdahl (1999, s. 45). 

 

Enligt Lindblom (1994, refererad i Deegan & Unerman 2006, s. 274) finns det fyra 

olika strategier som ett företag kan använda för att hantera en situation när deras 

legitimitet är hotad vilket presenteras i tabell 2. Dessa strategier kan implementeras hos 

fakturasäljande företaget/gäldenären för att öka möjligheten till att beviljas kredit hos 

factoringföretaget.  

 
Tabell 2. Strategier för legitimitet.   Källa: Deegan & Unerman 2006, s. 274  

Strategi Förklaring 

1 Genom att försöka förklara för intressenterna om företagets avsikter att 

bli bättre inom det aktuella området.    

2 Genom att förändra intressenternas uppfattning av det inträffade men 

inte förändra företagets agerande. 

3 Genom att manipulera intressenternas uppfattning för att avleda och 

istället styra deras uppmärksamhet till andra områden där företaget kan 
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visa goda resultat.    

4 Försöka ändra på de externa förväntningarna, vilket kan ske genom att 

påvisa substansen av orimlighet i de sociala förväntningarna. 

 

 

För att implementera dessa strategier i företaget kan företaget, enligt Dowling & Pfeffer 

(1975, s. 133; Lindblom, 1994, refererad i Deegan 2002, s. 297) använda årsredovisning 

samt annan ekonomisk information. Suchman (1995) beskriver att det finns tre olika 

legitimiteter: Pragmatisk, moralisk och kognitiv legitimitet. Dessa ska bidra till att 

förklara de delar av legitimiteten företaget använder för att förhålla sig till samhället. 

Pragmatisk legitimitet fokuserar på hur företaget uppfattas baserat på följderna de kan 

tänka sig åstadkomma efter ett specifikt agerande och företagen använder ofta denna 

legitimitet mot sina primära intressenter beskriver Suchman (1995, s. 578). Medan 

moralisk legitimitet fokuserar på handlingarna baserat på vilka normer som finns i 

samhället enligt Suchman (1995, s. 578). Den sista legitimiteten, kognitiv, handlar om 

företagets anpassningsförmåga till ett allt mer komplext samhälle med nya utmaningar. 

Företaget pressas till att anpassa sig för att upprätthålla sin legitimitet menar Suchman 

(1995, s. 582-583). Legitimitetsteorin har en begränsad del i intervjuguiden på grund av 

att den förklarar mycket ur ett företags perspektiv och vi finner det svårt att applicera 

denna på ett factoringföretags kreditgivningsprocess.  

 

3.3.5 Revision 

Figur 2 Principal-agentförhållandet illustrerar tydligt revisorns funktion i relationen, 

vilket är att minska problemen som kan uppstå mellan parterna. Det finns flera studier 

utförda gällande revisorns betydelse för småbolag och intressenternas påverkan. En 

studie av Blackwell et al. (1998, s. 61) undersöker 212 olika kreditgivningskontrakt från 

banker. Blackwell et al. (1998, s. 57-58) kommer fram till att extern revision har stora 

ekonomiska fördelar för småbolag. 
 

Småbolag kan välja mellan fyra olika ”säkerhetsnivåer”. Revisionsgranskad 

årsredovisning ger den högsta säkerheten och ger lägst risk för fel. Periodisk 

sammanställning ger lägre säkerhet med högre risk eftersom företaget endast får hjälp 

att formatera redovisningen i enlighet med redovisningsstandard. (Blackwell et al., 

1998, s. 58) De två sista alternativen småbolag kan välja är att få sin redovisning 

granskad av en redovisningskonsult eller välja det alternativ med störst risk och lägst 

säkerhet det vill säga upprätta den ekonomiska rapporten utan en redovisningsbyrås 

hjälp beskriver Blackwell et al. (1998, s. 58). 
 

Tidigare studier inom området har fastställt att företagsstorleken har en viss påverkan på 

vilken ränta man betalar på sina lån, vilket även Blackwell et al. (1998, s. 58, 60-61) 

kommer fram till. Det framgår även i Blackwell et al. (1998, s. 68-69) studie att 

småbolag med revision betalar en lägre ränta på sina banklån och deras trovärdighet 

ökar. Blackwell et al. (1998, s. 69) beskriver även att småbolag med hög risk kan 

minska sina räntekostnader genom att ha extern revision. Samtidigt beskriver Johnson et 

al. (1983, s. 38) i sin studie att det inte finns någon signifikant relation mellan storleken 

på räntan och revision när en kreditgivare på bank utför en kreditgivningsprocess vilket 

går emot Blackwell et al. (1998) resultat. Det i sin tur tyder på en förändrad attityd av 

bankernas fokus gällande revisionens funktion. I likhet med Blackwell et al. (1998) 

finns en studie av Petersen & Rajan (1994, s. 5) som påpekar att ”adverse selection” och 
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”moral hazard” kan ha effekt på små och nystartade bolag, vilket skulle förklara varför 

småbolag finner det svårt att beviljas kredit. Enligt Petersen & Rajan (1994, s. 10) 

undersökning finns det ett samband mellan räntan och företagsstorleken vilket även 

Blackwell et al. (1998, s. 59) studie kommer fram till. 
 

Tidigare studier inom revision har fokuserat på börsnoterade företag och inte småbolag, 

men forskarvärlden har börjat intressera sig mer för småbolagets relation till revision på 

senare tid (Niemi et al., 2012, s. 172). Det finns tre olika skillnader, menar agentteorin, 

mellan börsnoterade företag och småbolag enligt Niemi et al. (2012, s. 172). Den första 

är separationen på ägandet och kontroll, den andra är internkontrollens kvalitet och den 

tredje är outsourcing av viktiga redovisningsfunktioner på grund av bristfällig 

kompetens inom småbolaget. Eftersom ägaren i ett småbolag vanligtvis är verkställande 

direktör och arbetar i den operativa verksamheten, uppstår agentproblemen istället mot 

externa intressenter, vilket i sin tur blir en motivationsfaktor för att ha revision enligt 

Niemi et al. (2012, s. 172). Abdel-Khalik (1993, s. 31) beskriver att småbolag utan 

separation av ägandet kommer efterfråga revision baserat på två anledningar. Den första 

anledningen är att småbolag behöver uppfylla kraven som kreditgivarna ställer och 

andra anledningen är att revision tillför en kontrollfunktion till småbolaget (Abdel-

Khalik, 1993, s. 31-32). Till skillnad från börsnoterade företag där ägarstrukturen är 

större och agentproblemet annorlunda enligt Niemi et al. (2012, s. 172). 

 

3.3.6 Den slopade revisionsplikten i Norden 

Danmark och Finland är två Nordiska länder som införde den slopade revisionsplikten 

innan Sverige. Danmark beslutade i mars 2006 att göra revisionen frivillig för småbolag 

under förutsättningen att de inte överskrider två av följande värden: 

 

 1,5 miljoner DKK i balansomslutning  

 3 miljoner DKK i nettoomsättning  

 12 anställda 

 

För att utvärdera omställningen utförde danska revisionsorganisationen Föreningen 

Registrerade Revisorer (FRR) en undersökning 2007 och den kom fram till att 6,5 

procent av småbolagen med möjlighet att slopa revisionsplikten hade använt sig av den 

möjligheten. Noterbart är att runt hälften av de 6,5 procent hade valt bort 

revisionsfunktionen i konsultation med sin revisor. Småbolagen ansåg att kostnaden inte 

översteg nyttan av att ha revision.(Grant Thornton; Skough, 2007; SOU 2008:32, s. 

183)   
 

Finland slopade revisionsplikten i juli 2007 för småbolag, under förutsättningen att de 

inte överskred två av följande värden: 

 

 100 000 EUR i balansomslutning 

 200 000 EUR i nettoomsättning   

 3 anställda 
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3.4 De 5 C’na 

 

3.4.1 De fem olika kategorierna 

Det finns som vi tidigare nämnt fem olika delar i teorin om De 5 C’na där Beaulieu 

(1996, s. 515) beskriver hur kreditgivare tar hjälp av andra delar än ekonomiska 

rapporten för att besluta om kreditgivning. De fem olika delarna Beaulieu (1994, s. 559-

560) fokuserar på i kreditgivningsprocessen är företagets: 

 

1. Character (karaktär) 

2. Capacity (kapacitet) 

3. Capital (kapital) 

4. Conditions (ekonomiska klimatet)    

5. Collateral (säkerhet) 

 

 

Det beskrivs även av Broomé et al. (1998, s. 8) hur kreditgivarna lägger stor vikt på 

andra komponenter än den ekonomiska rapporten när ett kreditbeslut ska tas. Till 

exempel vilken fas företaget befinner sig i, i företagslivcykelns olika stadier: 

introduktion, tillväxt, mognad, mättnad eller nedgångsstadiet men även vilken 

kompetens företaget besitter är en faktor som kreditgivare undersöker för att nämna 

några beskriver Broomé et al. (1998, s. 9). 
 

Kreditgivarna har en viktig uppgift när de ska kategorisera information utifrån De 5 

C’na för att göra en kreditbedömning enligt Beaulieu (1996, s. 518). Broomé et al. 

(1998, s. 8) beskriver att kreditgivaren mottar och samlar in information för att 

undersöka om de uppfyller kraven för kreditgivning. Information kan komma direkt 

från företaget eller informationskällor direkt kopplade till förtagets prestationer vilket 

kan granskas av kreditgivaren beskriver Beaulieu (1996, s. 518) och Broomé et al. 

(1998, s. 8-9). Den insamlade informationen under varje kategori inom De 5 C’na ligger 

sedan till grund för kreditgivningsprocessen enligt Beaulieu (1996, s. 518). 
 

Det finns enligt Beaulieu (1996, s. 517) en stark koppling mellan de olika delarna vilket 

gör att kreditbeslutet bygger på relationen på dessa fem delar. Kreditgivaren kan med 

hjälp av De 5 C’na lättare göra en överskådlig och rättvisande helhetsbedömning, vilket 

är ett av syftena med modellen. För att minska kreditrisken används modellens olika 

delar genom att relatera dessa till varandra och på så sätt med hjälp av den 

informationen underlätta kreditbeslutet. (Beaulieu, 1996, s. 517) Den ekonomiska 

informationen bör endast användas som grund och inte isolerande då förmågor och 

kunskaper bör beaktas tillsammans med företaget beskriver Hedman (1995, s. 13). 

Vidare menar Hedman (1995, s. 13) att det är bättre med en kvantifiering av företagets 

risker för att göra en bedömning än att endast göra en analys av nyckeltal. Beaulieu 

(1996, s. 517) beskriver att kapital och kapacitet handlar båda om den ekonomiska 

situationen och hamnar därför i samma kolumn i figur 4. 
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Figur 4. Egenarbetad modell baserat på Beaulieu (1996, s. 517) De 5 C’na modellen Källa: Beaulieu 1996, s. 517

  

3.4.2 Karaktär 

De olika delarna i figur 4 är alla sammankopplade med karaktären i mitten eftersom 

karaktären har en stor inverkan på kreditbeslutet enligt Beaulieu (1996, s. 517). Denna 

hamnar i mitten då all information inom företaget påverkas av karaktären menar 

Beaulieu (1996, s. 517).  Till exempel karaktären på företagets beslutsamhet när det 

gäller återbetalning av skulder är väsentligt. Beslutsamheten kan bero på ett flertal 

faktorer i företagets betalningsmönster, som till exempel Cash Management strategi för 

att frigöra kapital eller sen betalning på grund av dåliga interna rutiner. (Sigbladh & 

Wilow, 2008, s. 33) 

 

Lennox & Pittman (2011, s. 1675) beskriver hur valet att använda en revisor, även fast 

det inte finns något krav, gör skillnad på kreditvärdigheten. Det ger en förståelse för 

karaktären av företaget när kreditbetyget är högt, och Lennox & Pittman (2011, s. 1675) 

beskriver vidare att dessa företag får en viss image när någon av de fyra stora 

revisionsbyråerna används. Enligt Beaulieu (1996, s. 558) så försöker erfarna 

kreditgivare öka sin förståelse för kredittagaren när de ska granska den ekonomiska 

informationen, och karaktären har ofta en stor påverkan på informationen. Det finns 

enligt Beaulieu (1994, s. 558) egenskaper hos företaget vid en kreditbedömning som har 

stor betydelse som integritet, stabilitet och ärlighet. När dessa egenskaper saknas så blir 

bedömningen svår för kreditgivaren och det blir svårt att beviljas kredit. Boffey & 

Robson (1995, s. 70) beskriver att kreditgivaren vill se att företagaren har egenskaper 

som intresse, erfarenhet, engagemang för att driva företaget och ekonomiska kunskaper. 

Green (1997, s. 31) beskriver att företagets skötsel avspeglas direkt när kreditgivaren 

använder sig utav mer information än av bara ekonomiska rapporter. Olika delar 

kreditgivaren bedömer i småbolagets/företagets karaktär är sinne för affärer, realistiska 

mål, omdöme och trovärdigheten enligt Green (1997, s. 32, 36). Karaktären anses vara 

svårast att mäta eftersom det krävs att kreditgivaren har erfarenhet av kreditbedömning 

(Beaulieu, 1994, s. 559). Det beskrivs även av Green (1997, s. 36) hur svårt det är att 

bedöma företagets hantering av motgångar, arbetskapacitet, problem och pålitlighet. 

Green (1997, s. 38) och Hedman (1995, s. 13) anser att karaktären avspeglas i all övrig 

information och bör därför kvantifieras så att den får en bra koppling till samtliga delar 

av De 5 C’na när kreditrisken ska avgöras. 
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3.4.3 Kapacitet 

När kreditgivare ska undersöka vad företaget har för kapacitet bygger det på deras 

återbetalningsförmåga beskriver Beaulieu (1994, s. 559). Enligt Deakins & Hussain 

(1994, s. 25) så har småbolag ofta problem med kapital och deras största externa 

finansiär är kreditföretag. Soufani (2002, s. 29) beskriver hur factoringföretag inte 

lägger så stor vikt vid den ekonomiska informationen förutom företagets kassaflöde 

med in och utbetalningar. Beaulieu (1994, s. 560) beskriver kapaciteten i företaget som 

en viktig komponent i den ekonomiska informationen som beskriver hur deras 

kassaflöde ser ut och framtida möjligheter att generera kapital vilket gör att de kan 

betala tillbaka skulden. Det beskrivs av Berry & Robertson (2006, s. 175, 188) att det är 

viktigare att analysera kassaflödet än företagets vinst och förlust eftersom den delen är 

svårare att manipulera. Med ett normalt kassaflöde kan kreditgivaren se var pengarna 

kommer ifrån och hur de har använts i företaget enligt Hedman (1995, s. 13), vilket 

Beaulieu (1994, s. 560) också beskriver som ett bra sätt att mäta företagets kapacitet på. 

Ett annat sätt att bedöma kapaciteten är genom företagarens erfarenheter eftersom det 

kan ge en bättre förståelse för framtida prestationer. Även kreditgivarens bedömning av 

humankapitalet kan mätas genom företagarens förmåga att genomföra projekt beskriver 

Bruns och Fletcher (2008, s. 176). Kreditgivare kan analysera tidigare utförda projekt 

för att bedöma kompetenser, kunskaper och färdigheter som finns i företaget enligt 

Bruns & Fletcher (2008, s. 176). Företagaren kommer med stor sannolikhet att upprepa 

sitt beteende i framtiden och kreditgivaren kan på så sätt få en bättre förståelse för 

företagarens kapacitet vid framtida projekt. (Bruns och Fletcher, 2008, s. 176) Det finns 

även andra sätt att mäta företagets kapacitet på och med hjälp av nyckeltal för att på så 

sätt kunna bedöma hur företagets betalningsförmåga är på kort sikt enligt Sigbladh & 

Wilow (2008, s. 187). 

 

3.4.4 Kapital  

Beaulieu (1994, s. 559-560) beskriver att kapital är de tillgängliga tillgångarna i 

företaget för att bedriva verksamhet och den informationen får kreditgivaren genom att 

bedöma ekonomiska rapporten. Företagets egna kapital är en viktig tillgång ur en 

risksynvinkel när en kreditbedömning ska utföras och vidare beskriver Hedman (1995, 

s. 39) att det egna kapitalet ska täcka den affärsrisk som finns i företaget. Beaulieu 

(1994, s. 560) beskriver att kapitalet i verksamheter är till för att skydda mot en 

eventuell konkurs och möjligheten att betala tillbaka till kreditgivaren. För att påvisa att 

företagaren tror på sin verksamhet och sina investeringar betonar Bruns & Fletcher 

(2008, s. 179) hur viktigt det är att företagaren bidrar med eget kapital i sina projekt och 

investeringar. Det indikerar att företagaren riskerar sitt personliga kapital för företagets 

utveckling och det är värdefullt när kreditgivaren beviljar lån (Bruns & Fletcher, 2008, 

s. 179).  

 

3.4.5 Ekonomiskt klimat 

Beaulieu (1994, s. 560) beskriver det ekonomiska klimatet som den nuvarande 

situationen företaget befinner sig i. Företaget kan befinna sig i olika stadier av 

företagslivscykeln vilket gör att kreditgivaren måste titta på vilken fas företaget befinner 

sig i enligt Broomé et al. (1998, s. 9). När småbolag kan ha en fördel med större 

smidighet och snabbare leveranser vilket är viktiga faktorer att ta hänsyn till när en 

kreditbedömning ska göras beskriver Broomé et al. (1998, s. 9). Samtidigt kan det vara 

stora risktaganden när småbolaget befinner sig i innovativa miljöer med stor osäkerhet 

om framtiden enligt Broomé et al. (1998, s. 9). Det ekonomiska klimatet bör även ta 
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hänsyn till affärsmodellen menar Bruns & Fletcher (2008, s. 177). Det är viktigt att 

bedöma affärsidén även om det är svårt menar Hedelin & Sjöberg (1993, s. 32-33). 

Beaulieu (1994, s. 516) beskriver att det ekonomiska klimatet kan delas upp i två 

avdelningar. Första avdelningen syftar till det övergripande ekonomiska klimatet i 

omvärlden där banken och företaget är verksamma (Beaulieu, 1994, s. 516). I 

lågkonjunktur blir det svårt för småbolag att beviljas kredit eftersom de bedöms ha 

svårare att återbetala krediten. Den andra avdelningen fokuserar på det ekonomiska 

klimatet och vilken avsikt företaget har med krediten. (Beaulieu, 1994, s. 516) Det är 

viktigt att kreditgivaren får en bra uppfattning om företaget verksamhet när de ska göra 

en bedömning av det ekonomiska klimatet, för att lättare kunna avgöra om 

kreditgivningen ska beviljas enligt Hedman (1995, s. 13).   

 

3.4.6 Säkerhet 

Vid kreditgivning anses säkerheter vara en form av “sista utväg” för kreditgivaren och 

används när det finns osäkerheter i andra delarna inom De 5 C’na enligt Beaulieu (1994, 

s. 560). Beaulieu (1994, s. 560) beskriver att enbart säkerheter inte bör vara grunden för 

att bevilja en kredit. 

 

Det finns två olika kategorier av säkerheter, nämligen realsäkerheter och 

personsäkerheter beskriver Sigbladh & Wilow (2008, s. 99). Realsäkerheter syftar till 

säkerheter såsom panträtt i fast eller lös egendom vilket menas att säkerheten är bunden 

till en riktad egendom som kreditgivaren har rätt att sälja om krediten inte återbetalas 

enligt Sigbladh & Wilow (2008, s. 99). Personsäkerheter innebär garantier och borgen, 

där garantier kan förekomma i många olika former för att försäkra att återbetalning sker 

och borgen innebär att en annan person ansvarar för att återbetalning sker beskriver 

Sigbladh & Wilow (2008, s. 110). Det här leder till att banken får en alternativ säkerhet 

om risknivån i företaget är hög (Bruns & Fletcher, 2008, s. 179). Berger & Udell (2006, 

s. 2948-2949) påpekar att säkerheter är en alternativ källa till information och att 

säkerheter bör kontrolleras regelbundet. Enligt Van Greuning & Brajovic Bratanovic 

(2003, s. 136-141) bör säkerheterna definieras på ett tydligt sätt och omfattningen bör 

ställas i förhållande till kreditens storlek samt hur stor räntemarginalen bör vara. 
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4. Praktisk Metod 
I tidigare avsnitt behandlades examensarbetets teoretiska referensram. I detta avsnitt 

ämnar vi föra samman teori och praktik genom att förklara det tillvägagångssätt som 

används samt hur detta bearbetas. Avsnittets inleds med undersökningens design, 

datainsamlingsmetod, test av intervjufrågor och intervjuguide för att fortsätta med val 

av respondenter och urval, bortfall, intervjutillfälle och genomförande. Avsnittet 

avslutas med en genomgång av databearbetningen. 

4.1 Undersökningens design 
Utifrån problemformuleringen lämpade det sig bra att använda en kvalitativ studie. 

Eftersom det handlar om att undersöka vilka faktorer som påverkar 

kreditgivningsprocessen hos factoringföretag inklusive den slopade revisionsplikten. Vi 

anser därför att med en kvalitativ studie får man fram den djupgående informationen 

som erfordras. Genom factoringsföretagens åsikter, synpunkter, upplevelser och 

erfarenheter får vi en god inblick i deras kreditgivningsprocess. Vi får fram 

respondenternas åsikter av vad de anser vara viktigt och relevant, när intervjuns riktning 

styrs utav respondenten (Bryman & Bell, 2005, s. 361). Problemformuleringen kan, 

enligt oss, tas fram bäst med hjälp av kvalitativa intervjuer eftersom vi inte är 

intresserade av att generalisera resultaten. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 
Vi har i tidigare avsnitt diskuterat för- och nackdelar med olika undersökningsmetoder i 

en studie och den bäst lämpade för vår studie var semi-strukturerade intervjuer. Det föll 

sig naturligt med semi-strukturerade intervjuer eftersom utgångspunkten är den 

existerande teorin. Intervjun är till stor del strukturerade grundfrågor som utformats i en 

intervjuguide men respondenten ges frihet att svara öppet på frågorna som ställs 

(Bryman & Bell, 2013, s. 363). En fördel som kommer med denna intervjuform är att 

den tillåter intervjuarna att ställa följdfrågor samt kommentera om det är otydligt och 

respondenterna har möjlighet att utveckla sina åsikter baserat på intervjuguiden. Det här 

leder till en ökande möjlighet att lyfta fram och belysa nya tankesätt och idéer hos båda 

parter. Denna undersökningsmetod gör vidare att vi får en informationsrik intervju, 

vilket leder till bra möjligheter att undersöka factoringföretagens olika komponenter i 

sin kreditgivningsprocess bland annat komponenten den slopad revisionsplikten. 

Bryman & Bell (2013, s. 476-477) beskriver att ovan nämnda tillvägagångssätt utgör 

den främsta fördelen med en semi-strukturerad intervju. 

 

Kvaliteten på intervjuerna mellan respondenterna kan komma att skilja sig åt vilket är 

en nackdel som kan bidra till tolkningsproblem av resultatet och försämra 

trovärdigheten. Informationen kan ändå jämföras mellan respondenterna vid semi-

strukturerade intervjuer enligt Bryman & Bell (2005, s. 366). Det är en fördel för oss 

eftersom syftet är att analysera respondenternas olika åsikter, attityder och andra 

subjektiva värderingar i deras kreditgivningsprocess. Vi har därför varit konsekventa 

med att följa intervjuguiden och eftersträvat att ställa samma följdfrågor till alla 

respondenter, men det har förekommit att följdfrågor hamnat i olika ordning under 

intervjuerna. Det beror dels på hur intervjun har utvecklats och hur långtgående varje 
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respondent valt att utveckla sina svar. 

 

Under varje intervju närvarade båda författarna eftersom vi bedömde att det lämpade sig 

bäst. Ett alternativt sätt kunde ha varit att varje författare tog en intervju var för sig. Det 

skulle ha sparat oss en stor mängd tid men vi ansåg att det skulle påverka 

informationskvaliteten negativt. Det finns fördelar med att använda sig av flera 

intervjuare enligt Bechhofer et al. (1984, s. 97). Vi delade på huvudansvaret och 

bestämde vem som skulle starta samtalet och sedan ställde vi varannan intervjufråga. 

Den av oss som hade huvudansvaret för en specifik intervju ledde samtalet och den 

andra av oss blev mer passiv men kunde när tillfälle gavs flika in och utveckla frågan 

vidare. Bechhofer et al. (1984, s. 97-98) beskriver att rollfördelningen mellan 

intervjuarna blir hierarkisk när denna teknik används. När fler än en intervjuare 

medverkar kan det bidra till att intervjun blir mer avslappnad och kan uppfattas mer 

som en diskussion mellan tre personer (Bechhofer et al., 1984, s. 98). Det kan dock vara 

opassande att använda sig av flera intervjuare i vissa intervjuformer eftersom 

respondenterna kan uppfatta det som hotfullt beskriver Bechhofer et al.(1984, s. 98). 

Det är positivt om intervjuarna kan uppfatta varandras samtalsmönster för att eftersträva 

ett bra samtalsflöde. Det har vi kunnat förbättra genom att vi arbetade i många 

grupparbeten tillsammans under hösten 2014, vilket även Bechhofer et al. (1984, s. 98-

99) lyfter fram som något positivt att just intervjuarna är samspelta i sitt 

samtalsmönster.  

 

Vi kunde valt att göra personintervjuer men med tanke på att respondenterna har sina 

verksamheter på olika geografiska platser, skulle det försvåras tidsmässigt både för 

factoringföretagen och oss. Därför passade telefonintervjuer eller alternativt Skype båda 

parter bättre än personintervjuer. Vår utgångspunkt var att använda Skype eller Lync 

som intervjuverktyg eftersom det ger möjligheten att se personen under hela intervjun 

och liknar på många sätt en personintervju. Nackdelarna med Skype/Lync är att de inte 

håller samma kvalitet som en telefon och risken för att samtalet bryts av dålig 

uppkoppling eller liknande ansågs vara ganska stor. Vi frågade varje respondent om 

vilket kommunikationsverktyg de föredrog och telefonintervju efterfrågades av alla. Vi 

är medvetna om att när intervjuer genomförs via Skype/Lync kan resultatet bli 

annorlunda än när båda parterna ser varandra. Det hade kunnat ge oss en bättre känsla 

av respondenternas svar om vi kunnat observera kroppsrörelser. 

 

Bryman & Bell (2013, s. 494-495) beskriver att telefonintervjuer är vanligast 

förekommande i urvalsundersökningar och är ännu inte speciellt vanligt i den 

kvalitativa forskningen. Bryman & Bell (2013, s. 494-495) lyfter fram att 

telefonintervjuer har sina fördelar jämfört med personintervjuer och det är framförallt 

billigare att utföra intervjuer per telefon samt när det gäller respondenter som är 

generellt väldigt uppbokade, så passar telefonintervjuer i högre grad. Tidigare ansågs 

personintervjuer vara de som var mest representativt men nu på senare delen av 2000-

talet har telefonintervjuer växt fram till att uppfattas som lika eller mer representativt än 

personintervjuer (Bryman & Bell, 2013, s. 219). En annan fördel som värderades högt 

när telefonintervjuer valdes av oss var att våra personliga egenskaper och andra 

distraherande händelser inte kunde uppfattas av respondenterna. Vilket bidrog till en 

högre kvalitet på intervjun och risken för oönskade effekter minskade, vilket även 
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överensstämmer med vad Bryman & Bell (2013, s. 221) beskriver om telefonintervjuer. 

 

4.3 Test av intervjufrågor 
Innan vi genomförde intervjuerna med respondenterna utfördes en pilotstudie på två 

personer för att säkerställa kvaliteten på frågorna samt att dessa förstås och kan 

besvaras. Pilotstudierna genomfördes dels på en gymnasielärare inom företagsekonomi 

och en person inom factoringbranschen. Då båda personerna var insatta i ämnet skiljde 

de sig inte så mycket från respondenterna som ställde upp för studiens genomförande. 

Pilotstudiens syfte var att upptäcka brister i intervjuguiden, till exempel om det fanns 

några ledande frågor, frågor som var svåra att förstå och om de var konstruerade så att 

respondenterna kunde svara ärligt och öppet. På detta sätt fick vi bra kritik vilket gav 

oss möjligheten att åtgärda bristerna som framkom av pilotstudierna. Enligt Bryman & 

Bell (2013, s. 276) är pilotstudier något positivt att använda sig av innan en 

undersökning utförs för att öka kvaliteten och kontrollera att intervjufrågorna kan 

besvaras. Vi ansåg att med hjälp av pilotstudierna ökade kvaliteten på intervjuguiden 

och vi fick därmed ut mer information av respondenterna. Intervjuguiden innehöll 29 

intervjufrågor men minskades sedan ner till 19 stycken med hjälp av pilotstudierna. 

 

4.4 Intervjuguide 
De första frågorna i intervjuguiden var till för att få respondenterna att känna sig 

bekväma i intervjusituationen, för att sedan gå över till mer ingående frågor inom 

området där möjlighet gavs till fördjupade reflektioner. Intervjuguiden bygger på 

indirekta och direkta frågor, men största delen av frågorna är indirekta, för att 

respondenterna själva ska beskriva hur deras uppfattningar är. Vilket också beskrivs av 

Bryman & Bell (2005, s. 371) att indirekta frågor används för att få personens egna 

åsikter att framhävas. Intervjuguiden har sin utgångspunkt i den teoretiska 

referensramen, vilket bygger på ett deduktivt angreppssätt och en hermeneutisk 

kunskapssyn, för att vi ska ha möjlighet att tolka och förstå kreditgivningsprocessens 

olika faktorer samt eventuellt förändring efter den slopade revisionsplikten 2010. Vi vill 

även utifrån den koppling vi har i intervjuguiden till den befintliga teorin göra det 

möjligt att potentiellt utveckla teorin när och om ett kunskapsgap upptäcks.  

 

Nedan finns en lista på de 19 frågor som användes i intervjuerna med en kort förklaring 

till syftet med just den specifika frågan och hur den har formulerats. Med semi-

strukturerade intervjuer har även följdfrågor ställts till respondenterna för att säkerställa 

att all relevant information framkommer i intervjun. 

 

1. Vilken är er befattning? För att skapa oss en bakgrund av respondenten. 

 

2. Vilka ansvarsområden har ni? För att skapa oss en bakgrund av respondenten. 

 

3. Vilken tidigare yrkeserfarenhet har ni av kreditgivning? För att skapa oss en 

bakgrund av respondenten. 

 

4. Gör ni kreditbedömning både på fakturasäljande företaget och gäldenär? En 

kontrollfråga för att få reda på vilken part den huvudsakliga 

kreditgivningsprocessen fokuserar på.  
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5. Märker ni av att factoring som finansieringsform är mer accepterat i samhället 

idag? Det har skett en attitydförändring i samhället från att associera factoring 

med något dåligt till en accepterad finansieringsform.   

 

6. Beskriv vad effekten/konsekvensen blir i er kreditgivningsprocess när 

gäldenären/fakturasäljande företag är ett nystartat företag och har dålig ekonomi. 

Det finns tidigare studier som visar på hur svårt det kan vara att få kredit när 

företaget är nystartat och har dålig ekonomi.  

 

7. Analyserar ni storleken på kundfordringarna i årsredovisningen vid en 

kreditgivningsprocess? Om ett företag har stora kundfordringar är det tecken på 

dålig effektivitet.  

 

8. Vilka för- och nackdelar ser ni med den slopade revisionsplikten? Det finns 

många åsikter kring den slopade revisionen för småbolag och i teorin finns det 

både beskrivet för- och nackdelar. 

 

9. Hur går ni tillväga för att kontrollera/säkerställa informationens trovärdighet? 

Det har visat sig i teorin att informationens trovärdighet har en stor betydelse i 

principal-agentförhållande. 

 

10. Upplevs det som att gäldenären ibland undanhåller känslig information? Frågan 

ställs på grund av informationsasymmetrin och att fakturasäljande 

företaget/gäldenären inte alltid önskar att förmedla all företagsinformation. 

 

11. Gör det någon skillnad i er kreditgivningsprocess om gäldenären/fakturasäljande 

företaget valt bort revision? När företag har revision finns det studier på att 

företaget får bättre kreditvillkor till skillnad från om de inte har. 

 

12. Hur skulle det påverka er om gällande gränsvärden för slopad revision skulle 

höjas i framtiden? I länder som Finland och Danmark har det diskuterats att det 

kan påverka företagen i form av besparingar men det kan även påverka 

kreditgivarna eftersom revision anses vara en form av säkerhet enligt teorin.  

 

13. Från vilka källor samlas information in vid kreditgivningsprocessen? 

Factoringföretag lägger lite fokus på den ekonomiska rapporten enligt tidigare 

studier. 

 

14. Händer det att ni som factoringföretag kräver andra säkerheter än regress på 

fakturasäljande företag? Frågan är tänkt att illustrera vilka säkerheter 

factoringföretaget kan kräva eftersom teorin har visat att säkerheter är en viktig 

del när kredit ska beviljas. 

 

15. Har fakturaköp med regress eller annan säkerhet någon påverkan på hur stor del 

av fakturabeloppet ni betalar? Med säkerheter ökar trovärdigheten vilket 

diskuteras i teorin med koppling till kreditens storlek och möjligheten till 

återbetalning. 
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16. Beskriv vilka kvalitéer/komponenter/kriterier som påverkar er kreditbedömning 

av gäldenären/fakturasäljande företag. (Till exempel företagarens kompetens, 

erfarenhet, nyckeltal, kassaflöde, ekonomiska klimatet m.m.) Det finns beskrivet 

i teorin hur dessa komponenter har en påverkan på kreditgivningen. 

 

17. I vilken utsträckning använder ni årsredovisningen som ett verktyg i 

kreditgivningsprocessen? I tidigare studier har det framkommit att 

årsredovisningen som verktyg i kreditgivningsprocessen är ett dåligt verktyg och 

inte avgör om kredit ska beviljas. 

 

18. Vilka fler utmaningar står er kreditgivningsprocess inför i framtiden? Factoring 

har varit en bransch som vuxit mycket under senare år.  

 

19. Är det något övrigt ni vill tillägga om er kreditgivningsprocess och som ni 

tycker vi borde veta? Denna fråga har ingen direkt teorikoppling utan ställs för 

att ge respondenten en möjlighet att lägga till något ytterligare om 

kreditgivningsprocessen som vi inte har frågat om men som respondenten anser 

är viktigt.  

 

 

4.5 Val av respondenter och urval 
Vårt urval grundar sig på factoringföretag med en omsättning över en miljon för att på så sätt 

säkerställa att verksamheten är aktiv och att factoringföretaget är insatt i kreditprocessens olika 

delar för att kunna besvara våra frågor. Informationen om factoringföretagens omsättning fick vi 

fram via databasen Retriver med hjälp av sökordet factoring. Den information vi fick fram var 

av varierande kvalitet eftersom vi även fick fram företag som inte arbetade med factoring. 

Därför använde vi sökmotorn Google med sökordet “factoringföretag i Sverige” och fick 

därigenom fram hemsidan SvenskFactoring med en lista på samtliga företag som arbetade med 

factoring. Vi kunde sedan kontrollera deras omsättning på Retriver var efter vi letade fram 

kontaktinformation till alla factoringföretag på respektive hemsida, både deras telefonnummer 

och e-postadresser.  

 

4.6 Bortfall     
Vi var osäkra på hur många av factoringföretagen med en omsättning över en miljon 

som skulle ha tid och möjlighet att ställa upp på en intervju, därför började vi redan i 

februari 2015 att e-maila dessa. För att kontrollera deras intresse så beskrevs 

undersökningens syftet. Vi förstod ganska tidigt att vi skulle få större problem än vad vi 

först hade räknat med när svarsfrekvensen var låg från factoringföretagen. Redan vid 

den här tidpunkten hade vi lagt ner många arbetstimmar på utskick av e-mail till 50 

stycken factoringföretag.  

 

Nästa steg var att ringa alla företagen för att få en bättre uppfattning om deras möjlighet 

att ställa upp på en intervju. Vi började med att ringa företagens växel och förklara vad 

vi hade för syfte med examensarbetet och vad intervjuns ämne handlade om för att få 

kontakt med någon person på företaget med befogenheten och kunskapen att svara på 

våra frågor. Det var oftast högt uppsatta personer som vi blev hänvisade till för att 

kunna få svar på våra frågor vilket gjorde att de var svåra att få tag på och vi kunde 

sällan få ut direktnummer till dessa personer. Vi blev hänvisade att återkomma till 

http://www.svenskfactoring.se/
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företagens växel för att få kontakt med dessa personer och det var tidskrävande. När vi 

väl fått kontakt med rätt person så presenterades examensarbetets syfte igen för att 

kontrollera deras möjligheter att ställa upp på en intervju senare under våren. 

 

Efter att vi hade varit i kontakt med alla factoringföretag flertalet gånger både via 

telefonsamtal och e-mail fick vi till slut fram 12 stycken factoringföretag som var 

intresserade av att ställa upp på en intervju senare under våren. Det här gjorde att vi fick 

ett bortfall på cirka 38 factoringföretag i vårt urval. Anledningarna till bortfallen var 

bland annat att de inte hade tid, personen som skulle kunna besvara dessa frågor var 

sjukskriven, företaget var inne i en förändringsfas eller att de inte jobbade med så små 

företag som hade möjlighet att välja bort revision för att nämna några anledningar. 

 

Bortfallen på 38 factoringföretag har medfört att generaliseringen har minskat. Det är 

alltid bättre att ha flera intervjuer för att öka kvaliteten och mängden i sin studie men 

svaren från respondenterna visade sig vara relativt lika i stora drag. Vi anser därmed att 

med fler intervjuade respondenter hade svaren förmodligen gett samma utfall som de 12 

respondenter vi använde oss utav i studien.  

 

4.7 Intervjutillfälle och genomförandet 
Vi strukturerade upp alla intervjuer i ett Excel dokument för ha en bra översikt över 

datum och tider för varje intervju. Telefonintervjuerna bokades in mellan 23 mars och 1 

april och vi lyckades genomföra elva stycken intervjuer under den tidsperioden, den 

12:e utfördes 10 april. Vi var väl medvetna om att factoringföretag under denna period 

ofta är upptagna med att fastställa sitt bokslut. Därför var vi väldigt öppna och flexibla 

när det gällde tid och datum för intervjuerna vilket uppfattades positivt. En anledning 

till det goda bemötandet av factoringföretagen vid intervjutillfället kan ha varit att vi 

gjorde vår första presentation av vårt examensarbete redan i februari 2015.     

 

När tiden för alla telefonintervjuer var bestämda så skickade vi per e-mail till alla 

respondenter intervjuguiden samt informerade om att den beräknade intervjutiden var 

cirka 45 minuter. Det här utfördes dels i syfte att öka respondenternas möjligheter att 

förbereda sig innan intervjutillfället samt att respondenterna skulle kunna ge bättre och 

utförligare svar om de fick möjligheten att granska intervjufrågorna innan.    

 

Grupprum bokades på Umeå Universitet för varje intervjutillfälle. Schemat planerades 

med en intervju på förmiddagen och en på eftermiddagen. För att öka vår prestation så 

träffades vi 30 minuter innan förmiddagens intervju. Intervjun utfördes genom att ringa 

med högtalartelefon och inspelningsinstrument på en annan telefon. Vi började alltid att 

informera respondenten om hur deras anonymitet kommer garanteras i presentationen 

av materialet och frågan ställdes alltid om de accepterade att vi spelade in intervjun i 

syfte att transkribera efteråt, med förklaringen att materialet endast kommer att 

användas för examensarbetet. Alla respondenter godkände att inspelningen utfördes. 

Johan har sedan tidigare erfarenheter av att utföra personintervjuer men ingen av oss 

hade någon tidigare erfarenhet av telefonintervjuer. Vi försökte genom hela intervjun 

vara lugna och tala tydligt utan att verka osäkra för att respondenterna i största möjliga 

utsträckning skulle känna sig bekväma i situationen. Vi strävade hela tiden efter att 

intervjun skulle uppfattas som ett samtal mellan tre personer och inte som en utfrågning. 

Ingen intervju var identisk men vår utgångspunkt var att följa samma struktur genom 
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alla intervjuer för att minimera oönskade faktorer som kunde påverka intervjun negativt 

och för att lättare kunna jämföra respondenternas resonemang på de olika frågorna. 

 

De 12 intervjuerna har i form av information bidragit väldigt bra till denna studie 

genom väl besvarade frågor med bra koppling till teorin. Intervjuernas längd har 

bidragit till att den eftersökta informationen har erhållits enligt oss. Med bra teknisk 

utrustning var det lätt för oss att höra vad respondenten sa och ställa följdfrågor för att 

få den information vi saknade. Det gjorde även att transkriberingen av dessa intervjuer 

blev lätta att genomföra när både respondenternas och våra röster hördes väl. Tabell 3 

nedan visar en översikt över intervjuerna, utan inbördes ordning. 

 

Tabell 3. Sammanställning av respondenterna. 

Intervju Tid 

(minuter) 

Intervjuform Kön Befattning/ 

Ansvar 

Intervjufråga 

1 & 2 

Erfarenhet 

av 

kreditgivning 

(år) 

Intervjufråga 

3  

Kreditbedömning 

av både 

fakturasäljande -

företag & 

gäldenär 

Intervjufråga 4 

1. 41 Telefon Man VD 15-20 Ja 

2. 51 Telefon Man VD 10-15 Ja 

3. 56 Telefon Man Kreditchef 20-25 Ja 

4. 63 Telefon Man Kreditchef 10-15 Ja 

5. 55 Telefon Kvinna Kreditchef 10-15 Ja 

6. 44 Telefon Man VD 25-30 Ja 

7. 72 Telefon Kvinna Kreditchef 10-15 Ja 

8. 57 Telefon Kvinna Koncernchef 10-15 Ja 

9. 54 Telefon Man Kreditchef 5-10 Ja 

10. 58 Telefon Man Kreditchef 10-15 Ja 

11. 38 Telefon Man Verksamhets-

ansvarig 

Vet ej Ja 

12. 46 Telefon Man VD 0-5 Ja 
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4.8 Databearbetning 
Eftersom vi använde inspelningsinstrumentet på telefonen under varje intervjutillfälle 

har vi kunnat transkribera hela intervjun i efterhand. För att öka kvaliteten i 

transkriberingen utfördes den direkt efter varje intervju när vi fortfarande hade den 

färskt i minnet för att minimera eventuella misstolkningar. I slutet av varje intervju blev 

respondenten erbjuden att få sin transkribering av intervjun för att ytterligare minska 

risken för tolkningsfel eller missuppfattningar. Inga ändringar har behövts utföras i 

efterhand på grund av detta. Alla respondenter ville ta del av det slutgiltiga 

examensarbetet eftersom de var intresserade av resultatet.  

 

Genom en sammanställning av alla intervjuer i ett dokument har vi tillsammans tolkat 

materialet och analyserat respondenternas svar. På grund av de semi-strukturerade 

telefonintervjuerna kan inte materialet generalisera hela factoringbranschen, utan 

materialet bidrar istället med en bild av respondenternas resonemang och åsikter kring 

deras kreditgivningsprocess med hänsyn till vilken betydelse olika faktorer har 

inklusive den slopade revisionsplikten. Till övervägande stor del gick svaren på 

frågorna att jämföras med varandra på grund av att lämpliga följdfrågor ställdes under 

intervjuarna. 

 

När den slutliga transkriberingen av alla intervjuer var gjorda sammanställdes resultatet 

och sattes i jämförelse med vår problemformulering inkluderande delfrågan, syfte och 

de valda teorierna. Med en kvalitativ studie förutsätts författarnas tolkning av materialet 

presenteras. Bearbetningen av materialet har i stor utsträckning varit densamma men en 

del skillnader har förekommit beroende på att vissa intervjuer tog längre tid med 

varierande svar från respondenterna. Vi har endast transkriberat vad som sagts och 

därför utelämnat skratt, pauser etc. Eftersom vi författare har ett hermeneutiskt synsätt, 

där det innebär att vi tolkar det insamlade materialet, går det naturligtvis inte att vara 

helt fria från våra individuella tolkningar av respondenten. Vi har dock alltid försökt att 

vara värderingsfria och lämnat våra personliga tankar samt tolkningar av respondenterna 

utanför, för att inte påverka det slutgiltiga resultatet och analysen.        
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5. Empiri 
I föregående avsnitt introducerades examensarbetets praktiska implementering. I detta 

avsnitt vill vi föra samman den praktiska implementeringen och empirin. Vi inleder med 

att förklara hur det empiriska materialet är strukturerat och hur det kommer 

presenteras. Därefter beskriver vi Cash Management med tillhörande intervjufrågor, 

Agentteorin med tillhörande intervjufrågor, De 5 C’na med tillhörande intervjufrågor, 

framtidens utmaningar i factoringbranschen med tillhörande intervjufrågor och 

avsnittet avslutas med en kategorisering av respondenterna. 

5.1 Struktur av det empiriska materialet 
Vi ämnar följa samma struktur som i den teoretiska referensramen för att läsaren ska ha 

möjlighet att på ett lättförståeligt sätt följa examensarbetes olika delar. Vi kommer att 

presentera det insamlade empiriska materialet baserat på intervjuguiden. Presentationen 

kommer utgå från examensarbetets syfte och kommer ha struktur i enlighet med 

teorierna Cash Management, Agentteorin och De 5 C’na. Respondentens åsikter 

kommer att belysas med kursiverade citat och siffror inom parentes. Det är utvalda citat 

från respondenter som vi anser vara väsentliga för studien. Avslutningsvis kommer en 

kategorisering av alla respondenter ske under en specifik rubrik. Detta anser vi leder till 

en mer levande text i presentationen av empirin istället för en statisk uppställning av 

varje intervjufråga med varje enskild respondents svar.  

 

Vi börjar med en introduktion under varje huvudrubrik på de intervjufrågor som ställts 

för att göra läsaren mer insatt i vad som kommer att beskrivas. Med denna struktur 

önskar vi öka tydligheten för läsaren att följa empirin. Underrubriken på varje 

huvudrubrik är benämnd med intervjufrågan och nummer samt lämplig förkortning på 

intervjufrågan. Varje intervjufråga kommer avslutas med en sammanställning av hur 

respondenterna ställer sig till den aktuella intervjufrågan och detta görs för att läsaren 

lättare ska kunna utläsa vad varje respondent har svarat. Vi kategoriserar även 

respondenterna för att urskilja respondenterna ännu bättre, vilket beskrivs i slutet av 

detta avsnitt. Eftersom en del av respondenterna efterfrågat sin anonymitet genom hela 

examensarbetet, kommer vi av etiska skäl inte nämna deras företagsnamn i 

examensarbetet, utan dessa presenteras som respondent 1 till 12. Orsaken till detta är att 

en av respondenterna inte ville förknippa sitt factoringföretagsnamn med andra enligt 

personen oseriösa factoringföretag om sådana medverkade i examensarbetet. Vi bemötte 

respondentens åsikt med att vi ej kunde namnge de andra factoringföretagen på grund 

av muntligt avtal med alla respondenter att de skulle hållas anonyma genom hela 

examensarbetet.  

 

Sammanställningen av alla respondenter i avsnittet Praktisk metod tar endast upp en 

förenklad tabell på de fyra första intervjufrågorna samt tid, intervjuform och kön. Det är 

för att säkerställa respondenternas anonymitet och därför presenteras dessa inte mer 

ingående för läsaren. Läsaren bör ha i åtanke att vi författare har ställt följdfrågor när vi 

upptäckt ett behov av att få respondenten att utveckla/förklara ytterligare sitt 

resonemang bakom de ställda frågorna i intervjuguiden. Vilket leder till att svaren blir 

subjektiva och utgår ifrån den enskilde respondentens åsikter och blir endast 

representativt för just den respondenten. Läsaren bör vara medveten om att svaren från 

dessa respondenter är byggda på deras personliga åsikter och deras factoringföretags 

ställningstagande. Svaren kan därmed inte anses vara representativa för hela 
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factoringbranschen i Sverige. 

 

5.2 Cash Management  
Företag söker efter någon form av effektivisering inom sin verksamhet och det finns 

flera möjligheter till en sådan. När det kommer till en effektivisering utav den 

ekonomiska situationen är factoring ett alternativ företagen kan använda sig av. Denna 

empiriska del innefattar intervjufrågorna 5,6 och 7 och alla berör Cash Management. 

Viktiga aspekter när det gäller intervjufrågorna 5, 6 och 7 är utvecklingen av 

factoringbranschen, nystartade företag som behöver effektiviseras samt att storleken på 

kundfordringarna ger möjlighet till effektivisering. 

 

5.2.1 Intervjufråga 5 - Finansieringsformen factoring 

Det finns bland alla respondenter en övertygelse om att factoringbranschen har blivit en 

mer accepterad finansieringsform idag jämfört med tidigare. En respondent (2) berättar 

“...det är fler som söker sig till tjänsten och kunskapen är mer utbredd om tjänsten 

också.” En annan respondent (3) beskriver “Det jag upplevde när vi började med det 

här var att kunderna var lite oroliga vad deras kunder skulle säga, om det var ett 

svaghetstecken…” Ytterligare en annan respondent (12) är inne på samma spår och 

beskriver med en sammanfattande kommentar det som alla respondenter kan relatera till 

“Jag upplever det som att acceptansen har ökat, att det inte är lika fult att sälja 

fakturor. Upplever jag det.” 

 

Några av respondenterna (9,10,11) uppfattar en skillnad på kunder som använder sig 

utav factoring beroende på geografisk placering. En respondent (5) beskriver“ Jag ser 

nog mer skillnad på södra och norra Sverige än storstads syndromet. I Norrland är man 

mer mån om kunderna, man ringer upp kunderna och säger att det är dags att betala 

fakturan, man är mer human där uppe. I Stockholm är man mer tuffare och skickar brev 

på en gång.” En annan respondent (9) utvecklar och förklarar att det är mer accepterat 

med factoring i vissa branscher än andra “....det är då de traditionella branscherna som 

jag nämnde, där det är väldigt accepterat att alla bygg/transport branscher har någon 

form av hjälp…”  Kontentan blir att respondenterna upplever en större förståelse för 

factoring som finansieringsform och det är mer förekommande i vissa branscher. 

 

Sammanfattningsvis anser respondenterna (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) att factoring har 

blivit mer accepterat i samhället idag. Det finns en skillnad i attityd gällande factoring 

beroende på var i landet kunden verkar menar respondenterna (3,4,7,9,10,11) och 

resterande respondenter har ingen åsikt om detta (1,2,5,6,8,12). 

 

5.2.2 Intervjufråga 6 - När nystartade företag med svag ekonomi söker 

finansiering 

När det kommer till nystartade fakturasäljande företag med en svag ekonomisk situation 

resonerar alla respondenter på ett likartat sätt kring risken för att kreditförluster kan öka. 

En respondent (8) beskriver “Vi blir mer restriktiva...Det säger sig självt en dålig kund 

är man inte lika sugen att finansiera som en bra kund.” En annan respondent (9) är inne 

på samma spår “Antingen blir det avslag eller så får man lägga till säkerheter så att vi 

ändå kan känna oss trygga, men vi jobbar gärna inte med klienter som har dålig 

ekonomi.” Det är ungefär en tredje del av respondenterna (2,5,6,11) som menar att 

denna beskrivning visar på en standardkund. Och en respondent (11) menar “Då tittar 
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man mycket på vad de har för verksamhet och vad har de för möjligheter att 

växa.”  Det blir mer och mer vanligt med dessa företag menar en respondent (6) “Ja det 

är vanligt med högriskföretag som kunder. För de har ofta betalningsanmärkningar och 

ibland skuldsaldo hos kronofogden.” Det är mer vanligt än ovanligt och därför blir 

kreditbedömningen en parameter som ska mäta risken i förhållande till 

återbetalningsförmågan. 

 

Det är vanligt förekommande med företag som har dålig ekonomi och söker likvida 

medel hos factoringföretag, men det finns en gräns där risken bedöms vara för hög 

menar en respondent (5) med kommentaren “Har man skuldsaldo hos kronofogden och 

massa anmärkningar, så är det osannolikt att de kan betala, då vill vi inte gå in i den 

affären.” Det verkar trots allt finnas en hög tolerans hos factoringföretagen när det 

gäller att samarbeta med ett fakturasäljande företag med svag ekonomi. Uppfattningen 

är att det inte är allt för ovanligt att den kategorin av företag söker kredit hos 

factoringföretagen. En respondent (10) bekräftar detta genom att förklara det med 

kommentaren ”Om de har betalningsanmärkningar på företaget då har jag överseende 

men jag har inte så mycket överseende om de har det privat. För om de har det privat 

så får dem det i företaget.” En annan respondent (4) resonerar kring hur de bedömer 

svaga företag och hur dessa ska bedömas från ett riskperspektiv “Så länge de inte är i 

konkurshot och så. Det är klart att vi vill inte ta alltför mycket skulder och sådant det är 

självklart men det är tyvärr så har en del av företagen det.”  Det är alltså en balansgång 

och en kreditbedömning som måste utföras. Alla respondenter har olika preferenser om 

var deras gräns går för hur illa det får vara i ett fakturasäljande företag som söker kredit. 

 

Sammanfattningsvis har respondenterna (1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12) en kommentar om 

nystartade företag med en svag ekonomi men respondenterna (2,3,6,7,8,9) kommenterar 

även att det behövs mer säkerheter när det gäller nystartade företag med svag ekonomi. 

Respondenterna (1,4,5,10,11,12) åsikter går isär i denna intervjufråga och något 

sammanfattande svar går ej att utläsa. Respondenterna (2,5,6,11) anser att nystartade 

företag med svag ekonomi är en standardkund medan respondenterna 

(1,2,3,4,7,8,9,10,12) inte har någon uppfattning om det är deras standardkund eller inte. 

 

5.2.3 Intervjufråga 7 - Storleken på kundfordringarna i årsredovisningen 

En parameter i balansräkningen som är relaterad till syftet med factoring är 

kundfordringarna hos fakturasäljande företaget. De flesta respondenterna 

(1,3,4,5,6,7,9,11,12) anser att det är en mer eller mindre intressant post att undersöka. 

En respondent (3) menar att de mäter kundfordringarna i jämförelse med omsättningen 

för att få en överblick över hur rimlig storleken på kundfordringarna är “ Vi har en 

tumregel på 10 procent.” Medan en annan respondent (5) resonerar att kundfordringar 

är endast en bland många aspekter som de tar hänsyn till i sin kreditbedömning “För 

mig är det nog bara en post i mängden tror jag faktiskt, för det är också ett flöde. Vi har 

inte tid att lägga ner hur mycket tid som helst.” Kundfordringar blir relevanta att 

undersöka när det är en ny kund som söker kredit menar en respondent (12) “Den kan 

användas för att göra en rimlighetsbedömning av vad de har sagt men det skulle vara 

vid det initiala skedet när man träffar kunden.” Vår känsla är därför överlag att det är 

endast första gången denna post undersöks i kreditbedömningen och sker alltså inte 

löpande under avtalstiden. 

 

Om ett företag har stora volymer kundfordringar kan det tyda på flera olika saker. En 

respondent (9) beskriver att det kan tyda på dålig effektivitet och förklarar “Det kan 
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vara ett mått på att de har en ojämn fakturering, sedan kan de ha dåliga 

kreditprocesser, dåliga kunder eller dåliga produkter så att de inte får betalt för de som 

är sålt.” Överlag resonerar respondenterna att factoring är en möjlighet att hjälpa ett 

företag med kundfordringar genom att en effektivisering sker, vilket kan beskrivas 

utifrån behovet av att likvida medel frigörs. 

 

Sammanfattningsvis har respondenterna (1,3,4,5,6,7,9,11,12) analyserat storleken på 

kundfordringarna i sin kreditbedömning medan respondenten (2,8,10) uttrycker att de ej 

analyserar storleken på kundfordringarna. Respondenterna (1,7,9,10) menar att 

storleken på kundfordringarna kan betyda antingen möjligheter eller risker. 

Respondenterna (2,3,4,5,6,8,11,12) anser inte att man kan betrakta kundfordringarna på 

detta sätt.  

 

5.3 Agentteorin  
Det finns en stor mängd information att analysera för factoringföretaget när de ska göra 

en kreditbedömning. Informationens kvalitet har en betydande roll ur flertalet aspekter 

vilket beskrivs av respondenterna i olika sammanhang. I och med att informationen 

alltid är föränderlig, så behöver factoringföretagen anpassa sin informationsinsamling 

för att säkerställa att den är tillräcklig och korrekt. Den slopade revisionsplikten var en 

sådan förändring som påverkade mängden information. Denna empiriska del innefattar 

intervjufrågorna 8,9,10,11 och 12 där alla berör Agentteorin. Viktig aspekt för 

intervjufråga 8 är att revisorn är en form av säkerställande av information, intervjufråga 

9 att verifiering av information är från en objektiv källa, intervjufråga 10 att känslig 

information är svåråtkomlig för factoringföretaget, intervjufråga 11 att slopad revision 

har effekt på kreditgivningen och intervjufråga 12 att ökat antal företag med slopad 

revision försämrar informationsasymmetrin. 

 

5.3.1 Intervjufråga 8 - Den slopade revisionsplikten 

De flesta respondenterna (1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) anser att det inte finns någon fördel 

med den slopade revisionsplikten eftersom årsredovisningen inte blir granskad av någon 

utomstående part. En respondent (6) beskriver ”Det är lite utav en kvalitetssäkran på 

bolag som sådan om man har en revisor, du har i alla fall någon som är ansvarig över 

att siffrorna är korrekt…” Factoringföretagen får samla in annan information för att 

säkra upp för den information factoringförtagen går miste om när fakturasäljande 

företaget/gäldenären valt bort revision. Vilket beskrivs av en respondent (5)”...man kan 

ju ta kontakt med skattemyndigheterna och kolla om de betalar moms, 

arbetsgivaravgifter…” En annan lösning menar en respondent (9) kan vara att  “...man 

får vara lite mer skeptisk mot uppgifterna i en årsredovisning och också försöka 

kontrollera det man tycker ser onormalt ut…” Vilket tyder på att factoringföretagen tar 

in annan information för att väga upp den minskade trovärdigheten i årsredovisningen. 

En av dessa respondenter (9) beskriver hur en redovisningskonsult kan kompensera för 

det jobb som en revisor utför “...ofta är det en redovisningskonsult som sköter bolagets 

ekonomi och sammanställer årsredovisningen för dom här mindre bolagen.” 

Respondenten (9) beskriver också fördelen med en redovisningskonsult. Det blir enklare 

att samtala med banken. Tre respondenter påpekar att det påverkar till viss del om 

fakturasäljaren/gäldenären har valt revisor från någon av de fyra stora 

redovisnings/revisionsbyråerna (PWC, Deloitte, EY, KPMG). Respondenterna (4,5,10) 

anser att det ger en viss kvalitetsstämpel om någon utav dessa 

redovisnings/revisionsbyråer har används och att det är ett tecken på att företaget är 



43 
 

seriöst. En respondent (4) beskriver “När de har sina namn att skydda efter alla 

skandaler och kan inte skiva på vad som helst.” Samtidigt beskriver en annan 

respondent (10)  “...om jag ser PWC eller liknande då ser jag att företaget vill ha 

ordning och reda” Det kan även påpekas att ingen av respondenterna har förändrat sin 

kreditgivningsprocess på grund av den slopade revisionsplikten, vilket kan uppfattas 

som att den endast innebär en komponent bland många andra i deras 

kreditgivningsprocess.  

 

Sammanfattningsvis anser respondenterna (1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) att den slopade 

revisionsplikten är till nackdel i deras kreditbedömning. Respondent (2) ansåg detta inte 

vara av någon större betydelse. Respondenterna (4,5,10) ansåg att en revisor från de fyra 

stora revisionsbyråerna har betydelse i form av högre kvalitet och säkerhet i 

årsredovisningen. Medan respondenterna (1,2,3,6,7,8,9,11,12) ansåg inte så var fallet i 

deras kreditbedömning. Dock anser alla respondenterna att i de fall ett företag har slopat 

revisorn enligt den nya lagen så krävs en större informationsinsamling av factoring 

företaget i deras kreditgivningsprocess.  

 

5.3.2 Intervjufråga 9 - Säkerställande av information 

Alla factoringföretag berättar att samtlig mängd information kritiskt granskas för att 

säkerställa dess trovärdighet, och där olika verktyg kan användas. En form av 

säkerställande av information är att kontrollera med gäldenären att produkten/tjänsten 

faktiskt är utförd vilket benämns som ett leveransgodkännande. En respondent (4) 

uttrycker sig “Ja tyvärr är det ju så, när det är stora belopp måste vi kontrollera 

fakturorna så att det stämmer överens och de som faktureras är korrekt.” Samt en 

annan respondent (2) förklarar “Du måste se de så här, om du frågar din kompis om 

han har några pengar i sin börs, så säger han ja, och då tror du på honom. Men om du 

är ute på stan och frågar en person: har du några pengar i din börs och han säger ja, 

då liter du inte på honom.” Det handlar om att befinna sig på en lagom kritisk nivå 

angående informationens trovärdighet. Drygt hälften av respondenterna (2,4,6,9,12) 

nämner att leveransgodkännande används i syfte att säkerställa information. 

Den externa information som erhålls via kreditupplysningsföretag bemöts med hög 

trovärdighet menar hälften av respondenterna (2,3,4,5,6,8). En respondent (6) resonerar 

“Om man tittar på kreditupplysningsföretag så tar man den för givet att den stämmer 

och är till väldigt hög grad korrekt, det är sällan de levererar någon bristfällig 

information.” 

 

Factoringföretagen tar en risk när de övertar fakturan av fakturasäljande företaget vilket 

är idén bakom uppkomsten av factoring som finansiering. En respondent (4) berättar 

“Vi vill ju ta risk, vi vill ju alltid ta en kalkylerad bedömning av risken.” För att få fram 

ett säkerställande av informationen behöver det utföras en form av detektivarbete i syfte 

att gardera sig mot risken. En respondent (7) beskriver “Om personen är gift med någon 

annan så får man kanske kolla upp den också”   

 

När det handlar om att säkerställa information från en årsredovisning, är det viktigt att 

kunna läsa företagets resultat- och balansräkning, för att kunna bilda sig en uppfattning 

om den ekonomiska situationen. En respondent (11) beskriver “Däremot när man får en 

uppställning i Excel på en balans- och resultaträkning, det har man fått emellanåt. Då 

minskar trovärdigheten.” Endast en liten del av respondenterna (3,4,7) väljer att 

verifiera uppgifterna med en redovisningskonsult eller revisor. En respondent (7) 
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berättar “...vi begär in balans och resultatrapporter för att sedan stämma av med 

revisorerna för att kontrollera att det stämmer och inte är påhittade siffror. Där får 

man ha lite fingertoppskänsla.” Det finns ett behov av att kontrollera den insamlade 

informationen mot någon objektiv/opartisk. 

 

Sammanfattningsvis anser respondenterna (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) att all 

information som används i kreditbedömningen måste kritiskt granskas. Respondenterna 

(2,4,6,9,12) använder uttryckligen leveransgodkännande, medan respondenterna 

(1,3,5,7,6,10,11) beskriver att de använder andra former för att säkerställa 

informationens säkerhet. Respondenterna (3,4,7) kontaktar aktivt en revisor eller 

redovisningskonsult för att säkerställa informationen medan respondenterna 

(1,2,5,6,8,9,10,11,12) inte har någon kommentar angående detta. 

 

5.3.3 Intervjufråga 10 - Svåråtkomlig information för factoringföretagen 

Merparten av respondenterna (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) upplever att fakturasäljande 

företaget eller gäldenären undanhåller känslig information. Dessa uppfattar att 

fakturasäljande företaget har större incitament att undanhålla känslig information än vad 

gäldenären har. En respondent (2) förklarar ”Gäldenären har vi inget avtal med och kan 

alltså inte ha någon större kontakt med på det sättet.” Vidare fortsätter respondenternas 

resonemang att i factoringbranschen kan inget tas för givet och att ingen är 100 procent 

ärlig men att det är något factoringföretagen måste acceptera. 

 

Lite mindre än hälften av respondenterna (1,5,6,11) upplever det som att fakturasäljande 

företaget har en tendens att förfina sin ekonomiska situation, och en respondent (5) 

uttrycker sig “Ja det är väl inte orimligt att det kan finnas en del sådana bolag.” Medan 

en annan respondent (1) resonerar ur ett mer behjälpligt perspektiv att det egentligen 

inte är någon som tjänar på att inte berätta om hela den ekonomiska situationen. “Det är 

dumt att gå till en naprapat och ha ont i ryggen och så säger man att allting är bra.” 

Två respondenter (6,8) upplever att den allmänna ekonomiska situationen som 

fakturasäljande företaget befinner sig i är något som vanligtvis undanhålls. En 

respondent (8) förklarar att den känsliga informationen kan vara “...att de gjort stora 

kundförluster eller att de har en kund som de vet är på väg att gå i konkurs.” 

 

För att ytterligare skaffa sig information om fakturasäljande företaget/gäldenären 

resonerar två respondenter (1,11) att det behövs en djupare förståelse för branschen som 

företagen opererar inom. En respondent (1)  förklarar “Givetvis om det är ett företag 

som är inom en bransch som vi ser kommer vara på nedgång inom kort, så söker vi på 

extra säkerheter alternativt en lägre exponering inom de branscherna.”    

 

Sammanfattningsvis anser respondenterna (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) att fakturasäljande 

företaget eller gäldenären undanhåller känslig information medan respondent (12) inte 

anser det. Respondenterna (1,5,6,11) menar att det är generellt utmärkande att företag 

försöker förfina sin ekonomiska situation. Medan respondenterna (2,3,4,7,8,9,10,12) 

menar att det beror mer på den specifika situationen. Det är endast respondenterna 

(1,11) som införskaffar ytterligare information om företagets bransch medan 

respondenterna (2,3,4,5,6,7,8,9,10,12) använder sig av andra tillvägagångssätt. 
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5.3.4 Intervjufråga 11 - Företag som har revisor gentemot de som inte har 

revisor 

Lite mer än hälften utav respondenterna (1,2,3,4,5,6,8,11) beskriver att det gör en 

skillnad om fakturasäljande företag/gäldenären valt bort revision. En respondent (8) 

beskriver hur stor påverkan detta val har “...jag måste kolla upp uppgifterna ännu mer 

men jag säger inte att vi säger nej bara för att de valt bort revision.” En annan 

respondent (1) förklarar vidare “...det kan vara avgörande om det står och väger. ”Även 

om företaget valt bort revisionen så kan det vägas upp med annan information vilket gör 

det möjligt att få kredit ändå.  En respondent (3) förklarar “...om vi kontrollerar kan det 

vara så att vi inte får de svar vi skulle ha fått med en revisor.”  Respondent (3) ser att 

revisorn hjälper till att ge bättre trovärdighet i information än om det inte finns en 

revisor i företaget. De övriga respondenterna (7,9,10,12) anser att om revisor finns eller 

inte har en väldigt liten eller ingen påverkan i deras kreditbedömning.  

 

Sammanfattningsvis anser respondenterna (1,2,3,4,5,6,8,11) att det gör en skillnad om 

företaget valt bort revision. Respondenterna (7,9,10,12) tycker inte att det har någon 

påverkan eller har en liten påverkan i deras kreditbedömning.  

 

5.3.5 Intervjufråga 12 - Om gränsvärdena höjs för den slopade 

revisionsplikten 

Respondenterna (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) som vi intervjuade kommenterade att deras 

kreditgivningsprocess skulle bli svårare om gränsvärdena höjdes. En respondents (4) 

förklarar “...då får vi ännu mer arbete, det tar längre tid för oss att skapa oss en 

objektiv bedömning av situationen” En annan respondent (2) utvecklar det vidare med 

kommentaren “...då kan det bli så att beloppet som vi betalar ut blir lägre än annars…” 

Vilket ger en god förståelse för hur kreditgivningsprocessen skulle förändras med mer 

jobb för att samla in mer information men också i vissa fall en påverkan på beloppen 

som betalas ut då trovärdigheten för årsredovisningen minskar på grund av den slopade 

revisionsplikten. Det finns två respondenter (1,12) som inte tror att de skulle bli 

påverkade. En respondent (12) förklarar “...vi har valt att nöja oss med att företagen har 

en redovisningsbyrå, då känns det professionellt när siffrorna stämmer…” Samtidigt 

beskriver den andra respondenten (1) att de har redan en sådan bra uppfattning med 

både intern och extern kontroll, vilket betyder att det inte skulle göra någon skillnad om 

gränsvärdena höjdes. 

 

Om det i framtiden skulle ske en höjning av dagens gränsvärden gällande skyldigheten 

att anlita en revisor i företaget bedömer hälften av respondenterna (1,3,7,9,10,11) att det 

skulle krävas mer arbete med att samla in mer information. I stora drag skulle det bli en 

mer tydlig fokusering på att kontrollera andra komponenter i företaget. Det menar en 

respondent (7) “Det skulle vara andra komponenter som skulle behövas arbeta på mer. 

Det är klart att det skulle kännas osäkert att ta in ännu större kunder, utan att det finns 

någon revisor. Det är klart en kvalitetsstämpel.”  En annan respondent (6) anser att det 

kommer försvåra arbetet i kreditbedömningen men tillägger “...jag tror att detta 

kommer bli till viss del själv reglerat i takt med att företaget växer, så kommer det 

finnas andra som ställer krav på att det finns revisor.” Med flera aktörer som ställer 

större krav på företagen och inte endast kreditgivarna kommer det att leda till en 
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strängare kravbild på företagen från samhällets sida och en respondent (6) kommentarer 

“... leverantörer kommer också ställa sådana krav.” 

 

Sammanfattningsvis anser respondenterna (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) att en ökning av 

gränsvärdena för slopad revisionsplikt skulle försvåra deras kreditbedömning. 

Respondenterna (1,12) tror inte att de skulle bli påverkade av någon sådan förändring. 

Respondenterna (1,3,7,9,10,11) anser att det skulle krävas mer informationsinsamling 

medan respondenterna (2,4,5,6,8,12) anser att detta inte skulle behövas. 

 

5.4 De 5 C’na 

För att strukturera upp sin kreditbedömning behövs information från flera olika 

områden samlas in. Det visar att en del områden är intressantare än andra och att det kan 

skilja sig åt beroende på vilken strategi factoringföretaget har valt att använda i sin 

kreditgivningsprocess. Denna empiriska del innefattar intervjufrågorna 13,14,15, 16 och 

17.  Den viktigaste aspekten för intervjufråga 13 är information från olika källor, 

intervjufråga 14 säkerheternas utformning, intervjufråga 15 säkerheters påverkan och 

intervjufråga 16 kreditbedömningens fokusområden och alla berör De 5 C’na.  

Intervjufråga 17 berör årsredovisningens betydelse.  

 

5.4.1 Intervjufråga 13 - Säkerställande av interna och externa 

informationskällor  

De huvudsakliga informationskällorna alla respondenter använder sig av i 

kreditgivningsprocessen är externa informationskällor. Det gemensamma är att samtliga 

också begär in en kreditupplysning. Endast en respondent (6) använder sig enbart av 

kreditupplysningsföretag bland den mängd extern information som finns tillgänglig. 

“Det är framförallt kreditupplysningar, det är egentligen den enda externa 

informationskällan vi har. Annars är det mycket intern statistik som bygger upp vår 

information. ”Andra externa informationskällor som respondenter (1,2,3,4,5,9) nämner 

är leveransgodkännanden och att använda sig av Google, En respondent (3) förklarar 

“Jag är inte så jätte bra på att söka utan jag söker på företagsnamnet och ser vad jag 

kan hitta där.” Vilket även en annan respondent (4) instämmer i “...men även Google 

och information som finns tillgänglig där, bara allmänt för att bilda sig en uppfattning 

om företaget, hur ser företaget ut, finns det en hemsida, hur är känslan när man ser 

företaget.” Uppfattningen är att respondenterna använder sig av all tillgänglig 

information som går att samla in under den korta tiden en kreditbedömning måste 

utföras på. Viktig information kan alltså samlas in från egna utförda sökningar på 

Internet och användas för att få fram relevant information till kreditbedömningen. 

Flertalet av respondenterna (1,2,3,4,5,6,7,8,9,12) uttrycker att de använder sin egen 

konstruerade interna databas med diverse betalningshistorik och annan relevant 

information om företaget. En respondent (3) berättar följande “Sen har vi vår egen 

databas som också är ett hjälpmedel, där vi har historik om väldigt många kunder. 

Finns de i våra register så har vi en betalningshistorik där de sköter sig som också är 

ganska viktig tycker vi.” Medan resterande respondenter har varit mer försiktiga i sitt 

klargörande av vad deras interna databas består utav och har endast delgivit att en sådan 

finns. 
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Det finns olika tekniker för att strukturera sin kreditbedömning. Lite mindre än hälften 

av respondenterna (5,7,9,11,12) säger sig använda en scoringmall. Den kan liknas vid 

en checklista över olika relevanta komponenter factoringföretagen vill kontrollera, för 

att kunna utläsa om fakturasäljande företag/gäldenären uppfyller dessa. En respondent 

(12) kommenterar “...sen börjar det komma in fakturor, men då kollar vi en mindre 

check på gäldenären via kreditupplysningsföretagets scoringmall. Som ger grön, gul 

eller röd lampa.” En annan respondent (5) berättar “Säljaren har en lista som de går 

igenom på 20-30 punkter.” På följdfrågan om det finns någon utav dessa punkter som är 

viktigare än någon annan förklarar respondenten (5) vidare “Nej, det handlar om att få 

ett allmänt intryck, när de kan få känslan att en kund kan vara riskabel. Då kanske jag 

bestämmer att den här ska vi stämma av alla fakturor på tre första månaderna. Vi vill ju 

göra bra affärer men säga nej till så få som möjligt men ändå tjäna pengar.”  

 

Sammanfattningsvis anser respondenterna (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) att de använder 

externa informationskällor i sin kreditbedömning. Respondenterna (1,2,3,4,5,6,7,8,9,12) 

beskriver att de även använder interna informationskällor i sin kreditbedömning medan 

respondenterna (10,11) inte nämner något om det. Respondenterna (5,7,11,12) använder 

sig av en scoringmall i sin kreditbedömning medan respondenterna (1,2,3,4,6,8,9,10) 

använder andra alternativ till scoringmall. Den övergripande uppfattningen är att 

respondenterna använder sig av ett helhets parperspektiv i sin kreditbedömning, snarare 

än att enskilda komponenter avgör. 

 

5.4.2 Intervjufråga 14 - Factoringföretagens utformning av säkerheter 

När det gäller vilka säkerheter som factoringföretagen använder så använder de flesta 

respondenterna (1,2,3,5,7,8,9,10,11,12) i olika hög grad, rätt att återkräva utbetalt 

belopp, regress, för att skydda sig mot bedrägerier och tvister mellan alla inblandade 

parter. Respondent (5) beskriver “...har man för avsikt att lura oss eller bestrida 

fakturor eller med motfordringar då kan vi inte ha en situation där vi köper en faktura 

och sen får vi inte betalt…” Vilket ger en bra förståelse för användningen av regress. En 

annan respondent (2) beskriver “...om det är ett aktiebolag som är kund hos oss så ska 

man inte bara kunna strunta i att betala om bolaget inte har några pengar och inte kan 

betala om det fallerar sig med fakturabetalaren…” Dock har de flesta utav 

respondenterna (1,5,7,8,9,10,11,12) andra säkerheter än bara regress. Både när det gäller 

borgen och andra säkerheter för att säkerställa återbetalningsförmågan nämner en av 

respondenterna (7) “...de säkerheter vi jobbar med är personlig borgen, om det finns ett 

moderbolag, företagsinteckningar, pantbrev i fastigheter…” Där tillägger även 

respondent (10) ytterligare med förklaringen “...kan jag pantsätta deras privata 

bostäder, företagsinteckningar, ibland belånar jag ordrar också…” För att nämna 

några utav de säkerheter som factoringföretagen begär. Det finns även respondenter 

(4,6) där ingen utav dessa säkerheter används och då tar de över hela affärsrisken men 

använder sig istället av inkassobolag för att få betalt på en faktura som förfallit. En av 

respondenterna (4) beskriver varför, “...även om vi köper en faktura med regress så gör 

det inte mer än att gäldenären blir mer automatiskt kreditvärdig för det.” Men det finns 

även andra förklaringar till att man inte använder regress enligt respondent (6) 

“...kunderna uppskattar det här, de skickar fakturan till oss, vi betalar till dem och de 

kan stryka kundfordringen och allt är klart.” Det kan även finnas andra förklaringar till 

detta. Till exempel deras relation till kunderna och att kunderna uppskattar det här sättet 

att bli av med en kundfordring utan att känna sig tvungen att återbetala vid eventuella 

problem. 
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Bland de factoringföretag vi har intervjuat finns tre respondenter (5,9,12) som använder 

prestations/kapitalvillkor med sina kunder vilket innebär ett säkerställande att kunden 

säljer en viss volym av fakturorna till dem under en viss tidsperiod. En respondent (9) 

beskriver att “Ja man kan ju ha olika avtal, oftast har vi hela klientens reskontra och 

jobbar inte alls med småbolag som bara säljer 1-2 fakturor…” Det här är en säkerhet 

för factoringföretaget genom att de säkerställer sina inkomster i framtiden jämfört med 

om factoringföretaget bara skulle tagit in 1-2 fakturor. 

 

Sammanfattningsvis använder respondenterna (1,2,3,5,7,8,9,10,11,12) regress eller 

andra säkerheter som liknar regress medan respondent (4,6) inte använder någon utav 

dessa. Respondenterna (1,5,7,8,9,10,11,12) använder även andra säkerheter än bara 

regress i sin kreditgivningsprocess. Respondenterna (5,9,12) använder prestationsvillkor 

eller kapitalvillkor i sina avtal som säkerställande av framtida inkomster medan 

respondenterna (1,2,3,4,6,7,8,10,11) inte använder det i sina avtal med fakturasäljande 

företaget. 

 

5.4.3 Intervjufråga 15 - Säkerheters påverkan på kreditvillkoren 

Det finns bland de factoringföretag vi har intervjuat bara en respondent (4) som inte gör 

någon skillnad på vilka säkerheter de har på fakturasäljande företaget och vilken 

avgift/provision de tar ut. Den generella attityden bland respondenterna är att säkerheter 

har ett stort inflytande på provisionen/avgiften. En respondent (7) beskriver “...att man 

kanske kan ge dem lite ersättning eftersom vi faktiskt inte står för kreditrisken…” Eller 

som en annan respondent (1) beskriver det “...bättre säkerheter ger ett bättre pris 

eftersom vår risk begränsas.” En annan viktig faktor som respondenterna (4,7,11) 

kontrollerar är syftet med att sälja sin faktura. Om det skulle finnas något brottsligt syfte 

eller om syftet är att få ett mer effektivt kassaflöde i företaget, så tar dessa respondenter 

hänsyn till detta i sin kreditgivningsprocess. Sedan finns det även andra faktorer som 

kan påverka hur mycket provision/avgift factoringföretagen tar ut. Det kan bero på 

fakturasäljande företagets förhandlingsförmåga. Något lite mindre än hälften av 

respondenterna (1,5,7,12) medger att det finns möjligheter till det mellan parterna. 

Respondenten (5) uttrycker sig genom ”...det är hela tiden ett givande och tagande,” 

Vidare menar en respondent (7) att  “Man får helt enkelt titta på vilka volymer det är, 

vilken typ av köpare har de…” Det här är några förklaringar till varför respondenterna 

valt att öppna upp för förhandlingsmöjligheter mot fakturasäljande företaget. 

 

Sammanfattningsvis har säkerheten enligt respondenterna (1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12) en 

påverkan på provisionen/avgiftens storlek, medan endast respondent (4) säger att den 

inte har någon påverkan. Respondenterna (4,7,11) säger att fakturasäljande företagets 

syfte med att de vill använda factoring har en påverkan medan resterande 

respondenterna (1,2,3,5,6,8,9,10,12) inte har någon kommentar till det. Respondenterna 

(1,5,7,12) menar att det finns utrymme att förhandla storleken på provisionen/avgiften 

för fakturasäljande företaget medan respondenterna (2,3,4,6,8,9,10,11) inte berättar 

något angående den möjligheten.  

 

5.4.4 Intervjufråga 16 - Vad fokuserar factoringföretagen på i sin 

kreditbedömning 

Det är en helhets bedömning av alla komponenter i en kreditbedömning och en 

respondent (2) kommenterar det med ”Det är princip all information som jag får 

påverkar mitt beslut.” Alla respondenter har med i sin kreditbedömning ekonomiska 
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faktorer men även komponenter från “mjukare områden” undersöks. Dock medger 

majoriteten av respondenterna (2,3,4,5,6,8,9,10,11) att om det står och väger så har de 

“mjukare områdena” ett större inflytande i kreditbedömningen. En respondent (11) 

förklarar “Då är det företagets kompetens som är viktigare.” Även andra respondenter 

kommentarer de “mjukare områdena” och har åsikter om företagarens karaktär. En 

respondent (9) beskriver “ Det är jätteviktigt, vi tittar gärna på tidigare erfarenheter, 

har företagaren drivit andra företag framgångsrikt eller har de fyra konkurser bakom 

sig, det är jätteviktig information förstås.” En annan respondent (3) utvecklar med sin 

åsikt “Det är klart man får förtroende för vissa personer och så men vi tar ju inga 

krediter utifrån det, det ska även underbyggas med ekonomiska fakta, att de ska ha en 

god privatekonomi och god ordning på företaget.” Denna åsikt stämmer väl överens 

med det mönster som formats i denna empiriska del av studien, med andra ord att 

kreditbedömningen utformas av både ekonomiska faktorer och “mjukare områden”. 

 

Det är endast en respondent (7) som uttrycker direkt att det viktigaste är 

betalningsförmågan “Jag skulle nog säga att den största är nog ändå en 

kreditupplysning att de faktiskt betalar för sig, att det inte finns några 

betalningsanmärkningar.” Flertalet respondenter har svårt att riktigt peka ut specifika 

faktorer utan hänvisar till att de gör en helhetsbedömning. Flera respondenter använder 

olika kreditmallar. En respondent (2) beskriver “Man lägger det i en vågskål och sedan 

rör man runt lite och sedan ser man vad som kommer ut.” Det uttrycker i stora drag hur 

flertalet respondenter använder faktorer från både ekonomin och “mjukare områden” 

som till exempel företagarens karaktär. 

 

Sammanfattningsvis anser respondenterna (2,3,4,5,6,8,9,11) att de fokuseras mer på 

företagaren och dennes bakgrund i kreditbedömningen än på ekonomi som i och för sig 

också är viktig medan respondenterna (1,10,12) inte har någon åsikt eller inte kan 

berätta medan respondent (7) nämner att i deras kreditbedömning är ekonomin det 

primära. 

 

5.4.5 Intervjufråga 17 - Årsredovisningen som verktyg 

Årsredovisningen är ett klassiskt verktyg inom kreditgivning och samtliga respondenter 

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) använder den i någon utsträckning i sin kreditbedömning. 

Hälften av respondenterna (3,4,6,7,9,10) anser att det är ett bra verktyg i 

kreditgivningsprocessen. En respondent (4) förklarar “Ja, den är central.” en annan 

respondent (6) beskriver det som “Ja det gör man ju och den är väldigt intressant 

precis när den kommer in. När man verkligen kan sätta den i relation till de fakturor 

som vi hanterar, då är den ett fantastiskt hjälpmedel.” Årsredovisningen används alltså 

i mer eller mindre utsträckning för att samla in information till kreditbedömningen. 

 

Det finns många olika delar i en årsredovisning och alla delar är inte lika intressanta vid 

kortfristig finansiering, som factoring är. En årsredovisning blir snabbt gammal menar 

flertalet av respondenterna (1,2,3,4,6,8,9,10) där en respondent (6) kommenterar med 

“Tyvärr blir den dock ganska snabbt gammal information och då spelar det inte lika 

stor roll.” En annan respondent (1) fortsätter med kommentaren ”... årsredovisningen 

har ett bäst före datum.” Dessa åsikter speglar respondenternas gemensamma syn på att 

årsredovisningen blir snabbt gammal information i deras snabba 

kreditbedömningsprocess. 
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Kortfristig finansiering, factoring, associeras med en snabb kreditgivningsprocess hos 

factoringföretaget vilket betyder att informationen behöver vara uppdaterad mot de 

fakturor som kommer in. Det är ett par av respondenterna (1,2) som nämner 

årsredovisningen som ett trubbigt verktyg där en respondent säger “Precis….den kan 

vara upp till 1,5 år sedan man fick in årsredovisningen, då blir den historisk.” 

Årsredovisningen blir ett trubbigt verktyg på grund av att informationen i den blir 

snabbt gammal. 

 

Sammanfattningsvis använder samtliga respondenter (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) 

årsredovisningen som ett verktyg vid kreditgivningsprocessen. Endast hälften av 

respondenterna (3,4,6,7,9,10) anser att det är ett bra verktyg medan resterande del av 

respondenterna (1,2,5,8,11,12) inte är lika positiva till årsredovisningen som verktyg. 

Respondenterna (1,2,3,4,6,8,9,10) anser att årsredovisningens information snabbt blir 

för gammal. Medan respondenterna (5,7,11,12) inte har den specifika åsikten utan är 

mer neutrala. Det är två respondenter (1,2) som anser att det är ett trubbigt verktyg 

medan resterande del av respondenterna (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) inte har någon 

uppfattning. 

 

5.5 Framtidens utmaningar i factoringbranschen 

Factoringbranschen har utvecklats till en viktig finansiär för företag som befinner sig i 

likviditetsbrist och önskar en effektivisering. Denna del av empirin går igenom åsikter 

från respondenterna gällande vilka utmaningar deras kreditgivningsprocess står inför i 

framtiden samt om det finns något mer de vill tillägga angående deras 

kreditgivningsprocess. Det framkommer flera intressanta åsikter angående 

factoringbranschen som inte har någon direkt koppling till teorin och detta berörs i 

intervjufrågorna 18 och 19. 

 

5.5.1 Intervjufråga 18 och 19 - Utmaningar som factoringföretagen står 

inför i framtiden 

Med en hög tillväxt i branschen och flera nytillkommande factoringföretag, behöver 

effektiviteten öka i kreditgivningsprocessen. Det slår lite mer än hälften av 

respondenterna (4,7,8,9,10,12) fast. En respondent (4) förklarar “Det är tekniken i så 

fall, hur ska man göra det så smidigt som möjligt, hur kan man göra det så snabbt som 

möjligt.” Det märks att idag finns en hög manuell hantering av kreditbedömningen och 

det finns utrymme för mer automatisering menar en respondent (7) “Vi har med facit i 

hand bra verktyg hur vi byggt upp våra kreditmallar, så det är klart att det finns 

utrymme för automatisering… Det är mer fakturaköps processen i sig istället där man 

skulle kunna automatisera lite mer” Vilket kan liknas vid uttrycket att tid är pengar och 

det handlar om att göra en snabb kreditbedömning med så stor korrekthet som möjligt 

för att kunden ska kunna få likvida medel inom en så kort tidsperiod som möjligt. 

 

Den höga tillväxten i branschen och marknadsföringen med budskapet om snabba 

pengar lockar tyvärr till sig personer med brottsliga uppsåt. Drygt en tredje del av 

respondenterna (6,7,9,10) tror att det i framtiden kommer bli allt mer vanligt med 

brottsliga uppsåt hos fakturasäljande företag/gäldenär. En respondent (9) beskriver “Det 

är nog bedrägerier som ökar på alla fronter skulle jag vilja säga och det gäller både 

våra klienter och slutkunder, att man kapar identiteter, utger sig för att vara någon 

annan och beställer i någon annans namn.” Medan en respondent (7) kommer med ett 
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önskemål om hur denna fråga skulle kunna behandlas “Ibland kanske man önskar att 

det fanns ett forum att faktiskt slå sig samman och prata om sina klienter oss 

konkurrenter emellan. För det finns flera bolag inom branschen som sitter med 

kreditförluster på samma kunder. Där kanske vi skulle gått ihop och informerat 

varandra istället om detta.” 

 

Det är ingen av respondenterna som antyder att det behövs nya utvecklade säkerheter i 

kreditgivningsprocessen. Två av respondenterna (2,11) avslutar med att göra en 

kommentar om factoringbranschen. Respondent (11) uttrycker “Det som är svårt med 

kreditgivning är om man säger ja, då vet man hur det går, antingen så går det bra eller 

så går det dåligt. Säger man nej får man aldrig veta om det var ett bra beslut eller inte. 

Tar man inte chansen så vet man inte.” Det antyder att respondenten resonerar utifrån 

en hög riskbenägenhet. En annan kommentar som tycks vara talande för alla 

respondenter är vad respondent (2) beskriver “Ett stort bolag kan inte använda 

subjektiva bedömningar på samma sätt som ett litet bolag. Man jobbar med mer 

parametrar och där har vi vår fördel, som litet företag och känner våra kunder…. men 

när vi får in nya kunder är vi väldigt försiktiga, när det är företag som kommer utanför 

vårt nätverk.” Det finns varierande nivåer av riskbenägenhet inom branschen och olika 

kreditbedömningar passar bättre beroende på var factoringföretaget har valt att 

positionera sig på marknaden. 

 

Sammanfattningsvis anser respondenterna (4,7,8,9,10,12) att det finns ett behov av 

effektivisering vid kreditgivningsprocessen medan resterande respondenter 

(1,2,3,5,6,11) inte har denna kommentar. Respondenterna (6,7,9,10) tror att brottsliga 

uppsåt kommer att öka i framtiden inom branschen. Medan respondenterna 

(1,2,3,4,5,8,11,12) inte nämner att det skulle vara något problem. Respondenterna 

(4,7,8,9,10,12) menar att deras kreditgivningsprocess behöver bli mer effektiv i form av 

ytterligare automatiseringar och ser det som en utmaning.  

 

5.6 Kategorisering av respondenterna 
Respondenterna (4,6) använder till största delen fakturaköp medan respondenterna 

(1,2,3,5,7,8,9,10,11,12) använder till största delen fakturabelåning. Respondenterna 

(4,6) som mest använder fakturaköp, använder färre säkerheter i sin 

kreditgivningsprocess. Det framkommer att de i de flesta fall övertar hela kreditrisken 

vid sitt fakturaköp vilket indirekt innebär att dessa factoringföretag utsätter sig för en 

högre kreditrisk. Dessa respondenter använder därför ofta inkassobolag om så behövs i 

sin indrivning av pengar.  

 

Respondenterna (1,2,3,5,7,8,9,10,11,12) som använder fakturabelåning, kännetecknas 

av att de använder flera olika säkerheter utöver regress som till exempel: personlig 

borgen och pantsättning av lös/fast egendom. Utifrån respondenternas svar kan det 

konstateras att vid fakturabelåning så används flera olika säkerheter. Dessa respondenter 

använder sig av säkerheter som är utställda mot fakturasäljande företaget för att på så 

sätt säkra gäldenärens betalning av fakturan.    
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6. Analys  
Tidigare avsnitt behandlade examensarbetets empiriska resultat. Vi ämnar i detta 

avsnitt koppla samman vårt empiriska resultat med den teoretiska referensramen för att 

på så sätt analysera hur factoringföretagens kreditgivningsprocess fungerar. Strukturen 

följer samma ordning som i det empiriska avsnittet.  

6.1 Cash Management 
Factoringföretagens huvudsakliga funktion är att hjälpa företag att bli mer effektiva och 

få en bättre ekonomisk situation. Det här gör att företagen har större möjlighet att växa 

snabbare eller bara försöka klara sig då verksamheten är inne i en period av vikande 

efterfrågan. Factoring blir därför ett alternativ till de mer traditionella krediterna som 

bankerna erbjuder när verksamheten befinner sig i en sämre ekonomisk situation eller är 

under utveckling. Det är många nya företag som startas idag och det är vanligt 

förekommande att småbolag har ett sämre kassaflöde vid sin uppstartsfas, vilket öppnar 

upp för factoringföretagens verksamhet. Detta bidrar till att nystartade företag kan på ett 

enkelt sätt tillgodose sitt behov av finansiering genom att omsätta sina tillgångar i 

kundfordringar och snabbare bygga upp sin verksamhet när andra 

finansieringsmöjligheter inte är möjliga. 

 

6.1.1 Intervjufråga 5 - Finansieringsformen factoring 

Enligt respondenterna finns en övertygelse om att factoring har blivit en mer accepterad 

finansieringsform. Vilket har en tydlig koppling till Cash Management som också 

beskrivs av Larsson (2009, s. 13). Eftersom alla marknader har blivit mer komplexa och 

konkurrensutsatta söker fler företag finansieringshjälp från factoringföretag för att bli 

mer effektiva. Det finns en stark koppling mellan factoring och effektivitet eftersom det 

finns enligt respondenterna en större acceptans för factoring och enligt Larsson (2009, s. 

13) och Gitman (1972) blir företag med en bättre likviditetshantering mer effektiva. 

Vilket tyder på att respondenternas åsikter kring factoring är i linje med vad Larsson 

(2009, s. 13) och Gitman (1972) beskriver om factoring.  

 

Det handlar också om att kunna acceptera kortfristig finansiering som ett alternativ till 

annan finansiering för att kunna bli mer effektiva och fortsätta utveckla sin verksamhet. 

Det beskrivs enligt Robichek et al. (1965, s. 1) som ett enkelt problem att lösa om bara 

företag väljer att acceptera det, vilket också beskrivs av respondenterna. Det finns enligt 

några utav respondenterna en skillnad i acceptansen mellan storstäderna och övriga 

Sverige vid användning av factoring. Det skulle kunna uppfattas att företag i 

storstäderna har en större konkurrens och därför har en större acceptans. Det kan även 

uppfattas som att de därför måste leta efter andra finansieringslösningar för att få sin 

verksamhet mer effektiv eller bara för att kunna fortsätta sin verksamhet. 

 

6.1.2 Intervjufråga 6 - När nystartade företag med svag ekonomi söker 

finansiering 

Företag i en utsatt ekonomisk situation kan leda till svårigheter med att få 

finansieringshjälp, vilket är factoringförtagens standardkund. Det kan dock skilja sig lite 

beroende på vad factoringföretagen har för strategier, då vissa fokuserar mera på andra 

företag än just nystartade företag. Det finns ett tydligt mönster bland respondenternas 
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åsikter gällande hur riskerna varierar beroende på i vilken fas i företagslivscykeln en 

kund befinner sig i. Det tyder på att företagslivscykeln beskriver ett riskmönster. Vilket 

även Petersen & Rajan (1994, s. 5) beskriver när nystartade företag söker finansiering. 

Samtidigt vill factoringföretagen hjälpa denna kategori av företag eftersom de vill tjäna 

pengar på sina kunder när deras omsättning sedan ökar. Factoringföretagen hjälper inte 

bara dessa företag att bli mer effektiva utan de gör även företag mer motståndskraftiga 

mot tillfälliga nedgångar i omsättning. Det här genererar samhällsnytta i form av 

konjunkturstarka svenska företag. Genom att använda factoringföretag redan från start 

ger det företaget en bättre möjlighet till strukturerade faktureringsrutiner i framtiden. I 

vår analys framkommer det ett mönster att när factoringföretagen hjälper företag redan i 

uppstarten av deras verksamhet leder det till en bättre struktur i de väsentliga delarna av 

faktureringen samt en ökad stabilitet i ekonomin, vilket även Soufani (2002) beskriver 

som fördelarna med factoring. Förutom att factoringföretagen har sina egna mål att vara 

vinstdrivande, bidrar de även till att andra företag kan utvecklas och få sina 

verksamheter att bli mer konkurrenskraftiga. Genom denna finansieringsform bidrar 

factoringföretagen till en god samhällsutveckling och ett växande företagsklimat i 

Sverige. 

 

Även om factoringföretagen vill ta in nya kunder och hjälpa dessa med den ekonomiska 

situationen, så finns det naturligtvis en gräns hur illa ekonomiskt det får vara innan 

factoringföretaget ger en kund kredit. För att säkerställa återbetalningsförmågan och 

minska kreditrisken behöver det finnas säkerheter i form av tillgångar för att kunna 

genomföra affären enligt Hedman (1995, s. 39). Vilket även respondenterna instämmer 

i. Det genomgående mönstret från respondenterna är också att betalningsanmärkningar 

är vanligt förekommande men att factoringföretagen ändå ser möjligheter att få betalt 

om det inte finns ett allt för stort antal betalningsanmärkningar. 

 

6.1.3 Intervjufråga 7- Storleken på kundfordringarna i årsredovisningen  

Angående analysen av kundfordringarna kan storleken indikera på möjligheter eller vara 

ett tecken på dålig effektivitet. Enligt Larsson (2009, s. 20) tyder det definitivt på en 

dålig effektivitet i företaget. Vilket även beskrivs av en del respondenter och är i linje 

med Cash Management. Det finns en stor önskan hos factoringföretagen att verkligen 

försöka hjälpa dessa företag att bli mer effektiva i sina verksamheter. Steget från 

försäljning/utförande av tjänsten till pengarna på kontot blir mer effektiv och företaget 

kommer prestera bättre med hjälp av factoring enligt Kroes & Manikas (2014, s. 38-40). 

 

Enligt respondenterna kan kundfordringarnas storlek betyda flera saker bland annat att 

företaget har dåliga produkter/tjänster, ineffektiv indrivning av pengar eller ej korrekt 

utförda/levererade produkter/tjänster enligt vad som har överenskommits i avtalet. 

Vilket kan indikera att företaget har flera problem i verksamheten och inte bara är 

ineffektiva. Respondenterna undersöker detta gällande nya kunder som ska 

kreditbedömmas och även löpande på redan befintliga avtalskunder. Wort & Zumwalt 

(1985, s. 43) beskriver factoring som en fördel när företag väljer denna 

finansieringsform istället för att vänta på inbetalning från gäldenären samt i och med 

detta en reducering av möjlig kreditförlust. Enligt respondenterna är kundfordringarna i 

årsredovisningen av varierande intresse vilket även Soufani (2002, s. 29) beskriver i 

kreditgivningsprocessen. Det kan tyda på en undermedvetenhet bland respondenterna att 

undersöka kundfordringarna när de väljer att hjälpa ett företag eller att denna 

komponent inte är avgörande när kreditbeslut ska fattas. 
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6.2 Agentteorin  
Det finns agent relationer mellan flera olika parter i samhället. Grunden är att parternas 

intressen skiljer sig åt inom och utom företaget och att informationen aldrig är i jämvikt 

mellan parterna. Det här skapar problem som benämns “Principal-Agency problem” och 

enligt teorin finns fler olika handlingsalternativ för att minska problemet. Tidigare har 

nämnts studier som tagit upp relationen mellan kreditgivare och kredittagare med fokus 

på banker som kreditgivare. Skillnad när factoringföretagen är kreditgivare är att de 

fokuserar enbart på kreditbedömningar av kortfristiga likvida medel. 

 

6.2.1 Intervjufråga 8 - Den slopade revisionsplikten 

Efter beslutet om den slopade revisionsplikten 2010 har småbolagen påverkats, liksom 

redovisnings/revisionsbyråerna, kreditgivare, samhället i stort samt flera intressenter. 

Det märks på respondenternas svar att det finns en ojämn fördelning av informationen 

mellan factoringföretagen och kunden vilket även beskrivs av Collis (2003, s. 14). I 

Agentteorin framgår fördelarna med en revisor och att det minskar principal-

informationsrisk mellan parter. Vilket även alla respondenter håller med om då det 

endast finns nackdelar med införandet av den slopade revisionsplikten för 

factoringföretagen. De nackdelar respondenterna antyder är just vad en revisor har till 

uppgift att minska eller lösa. Det leder till en sämre trovärdighet i den information som 

lämnas av företagen till factoringföretagen, vilket skulle betyda att principal-agent 

problematiken växer och försvårar informationens trovärdighet. Detta verifieras av 

respondenterna att så är fallet när ingen revisor finns i företaget. Det skulle leda till det 

Eisenhardt (1989, s. 61) beskriver att företagen har incitament att undanhålla 

information inför factoringföretagen. Vidare menar Eisenhardt (1989, s. 61) att detta 

kan minskas via olika kontrollfunktioner där en sådan kan vara att tillsätta en revisor i 

företaget vilket alla respondenter också beskriver på olika sätt. Respondenterna 

beskriver att revisorn har en viktig funktion när kreditbedömning ska genomföras 

eftersom revisorn är accepterad som opartisk i samhället. Revisorn tillför företaget ett 

kontrollsystem som ökar informationens trovärdighet vilket ligger i linje med vad 

Eisenhardt (1989) beskriver. Efter den slopade revisionsplikten måste 

factoringföretagen söka ytterligare information eftersom ingen revisor finns i företaget, 

påpekar alla respondenter. Respondenterna har en stor tillit till en revisor i företaget 

vilket skulle öka incitamentet för företag att tillsätta en revisor även om de inte behöver 

efter beslutet om den slopade revisionsplikten, men det framkommer av respondenterna 

att så ofta inte är fallet.  

 

Företag som aktivt valt att ha en revisor som reviderar deras företag och som valt att 

anlita någon av de stora fyra stora revisionsbyråerna (PWC, Deloitte, EY, KPMG) ser 

en del av respondenterna som en ökad kvalitetsstämpel på företaget. Lennox & Pittman 

(2011, s. 1675) menar att detta tyder på att företagen får en ökad image med bättre 

kvalitet i företaget jämfört med en mindre känd revisionsbyrå. Enligt resten av 

respondenterna finns det inget mönster som skulle tyda på det Lennox & Pittman (2011, 

s. 1675) beskriver. 
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6.2.2 Intervjufråga 9 - Säkerställande av information 

En viktig del inom Agentteorin är säkerställandet av information vilket är en utav 

revisorns uppgifter i ett företag. Enligt respondenterna säkerställs alltid den information 

de samlar in genom att verifiera med någon utomstående part, och där är en revisor en 

sådan mycket pålitlig part. Detta är vad Eisenhardt (1989, s. 60) beskriver med att 

minska informationsassymetrier. Uppfattningen bland respondenterna är att det finns 

flera komponenter ett factoringföretag undersöker i sitt säkerställande av information.  

 

Respondenterna uppger att leveransgodkännande används för att säkerställa information 

om att den faktiska produkten/tjänsten är levererad/utförd, vilket medför att 

informationsassymetrier minskar. Eftersom respondenternas åsikter om säkerställandet 

av information har en väsentlig betydelse i deras kreditbedömning, finns det en 

koppling till det Eisenhardt (1989, s. 60) beskriver om informationsassymeterier och 

risk. Kreditbedömningen är uppbyggd på att information som samlas in behöver 

verifieras/säkerställas för att informationen ska bli trovärdig och alla respondenter har 

olika system för hur detta hanteras. 

  

6.2.3 Intervjufråga 10 - Svåråtkomlig information för factoringföretagen  

Uppfattningen bland merparten av respondenterna är att det finns information bland 

fakturasäljande företaget/gäldenären som inte alltid redovisas av olika anledningar. Ett 

exempel är den informationsasymmetri som tenderar att förekomma i factoringcykeln. 

Vilket Sloman (2005, s. 10) beskriver tydligt med att en part i en situation alltid har ett 

informationsövertag i förhållande till den andra parten. Huvuddelen av respondenterna 

upplever att det finns känslig information hos fakturasäljande företaget/gäldenären, 

vilket kan tolkas som det Sloman (2005, s. 10) beskriver som informationsasymmetri 

och hur denna informationsasymmetri kan skilja sig mellan företagen. Även Soufani 

(2002, s. 24) beskriver informationsasymmetrin med att företag har konfidentiell 

information om hur företaget egentligen ser ut och vilka mikro och makro faktorer som 

har betydelse. Alla respondenterna menar att de vill ha all information vilket betyder 

även den känsliga informationen men den upplevs svår att få eftersom företagen ser till 

sitt egenintresse. Det finns likheter med vad Soufani (2002, s. 24) beskriver angående 

den konfidentiella informationen företagen innehar. Respondenternas svar tyder på att 

den känsliga information som man försöker samla in men oftast inte får in, försvårar 

deras kreditgivningsprocess vilket även kan kopplas till det Sloman (2005, s. 10) och 

Soufani (2002, s. 24) förklarar om informationsasymmetrin.  

 

Några respondenter förklarar att det finns en tendens bland företagen att uttrycka sin 

ekonomiska situation till bättre än vad den egentligen är. Det kan sammankopplas med 

vad Eisenhardt (1989, s. 61) beskriver att företagen har, på grund av sitt egenintresse, en 

vilja att uppvisa en så positiv bild som möjligt för att beviljas kredit. Vilket drygt 

hälften av respondenterna också påpekar. Soufani (2002, s. 24) beskriver att 

factoringföretaget har en detaljerad företagsinformation om gäldenären men enligt 

respondenterna upplevs det att den informationen är mer begränsad eftersom 

factoringföretaget skriver ett avtal med fakturasäljande företaget och inte gäldenären. 

Respondenternas åsikter upplevs gå emot det Soufani (2002) nämner i sin studie. Det 

Soufani (2002, s. 24) nämner är att den insamlade informationen om gäldenären 

kommer att användas när kreditbedömningen utförs. Vilket i och för sig stämmer 

överens med respondenternas uppfattning om att det behövs en kreditbedömning av 

gäldenären men att den informationen är begränsad enligt dem. Enligt respondenterna är 
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en möjlig anledning att det inte finns något avtal mellan factoringföretaget och 

gäldenären utan endast att gäldenären ska betala fakturan till factoringföretaget.    

 

6.2.4 Intervjufråga 11 - Företag som har revisor gentemot de som inte har 

revisor 

Det har framkommit i tidigare studier vilken betydelse revisorn har när företag söker 

kredit. Mönstret bland respondenterna är att det även har betydelse i deras 

kreditgivningsprocess. Collis et al. (2004, s. 87) beskriver att småbolag anser att 

revisorns fördelar bedöms vara viktigare än vad det kostar företaget. Vilket även kan 

uttolkas av respondenternas åsikter att företag har mer vinning i att tillsätta en revisor än 

att slopa den. Vissa av deras kunder ser dock större fördelar med att slopa revisorn på 

grund av att en revisor kostar. Blackwell et al. (1998, s. 68-69) menar att revisorn ger 

småbolag mervärde genom starkare förhandlingsposition och lägre räntevillkor på 

krediter. Majoriteten av respondenterna förklarar att det inte är ett avgörande kriterium 

med revisor i deras kreditbedömning men att det har en betydelse med efterföljande 

konsekvenser vid kreditbedömningen. Av respondenternas åsikter följer att en revisor 

ger förhöjd kvalitet i företaget vilket indirekt leder till en bättre förhandlingsposition för 

företaget. Blackwell et al. (1998, s. 68-69) beskriver att en revisor i företaget ger 

överlag bättre villkor i kreditavtalet vilket är något respondenterna inte håller med om. 

Skillnaden kan ligga i att Blackwell et al. (1998, s. 68-69) undersöker bankers 

kreditgivningsprocess till småbolag och om de har en extern revisor eller ej. Det kan 

finnas en större försiktighet när det handlar om kredit från banker än om det är 

factoringföretag som ger kredit. Det framkommer att respondenterna exponeras i en 

bransch som innefattar högrisk och därav behöver kreditbedömningen anpassas. 

Skillnaden för ett företag som inte har en revisor får inte samma konsekvenser om de 

söker kredit hos en bank i form av ett lån eller om de vänder sig till ett factoringföretag 

utifrån de svar vi fått från våra respondenter. Johnson et al. (1983, s. 38) kommer fram 

till att det inte finns något som tyder på att storleken på räntan blir olika om företag har 

en revisor eller ej. Det stämmer väl överens med att det inte går att se något mönster i 

kreditbedömningen enligt respondenterna om ett företag har valt att slopa revisorn.  

 

Respondenternas åsikter skulle därför vara mer i likhet med Johnson et al. (1983) än 

Blackwell et al. (1998).  Abdel-Khalik (1993, s. 31-32) beskriver att småbolag kommer 

tillsätta en revisor när och om kreditgivarna ställer det kravet och för att det genererar 

en kontrollfunktion i företaget. Det finns inget som tyder på att respondenterna ställer 

det kravet i sin kreditbedömning. Eftersom factoringföretagen behöver utföra effektiva 

kreditbedömningar inom en pressad tidsfrist tyder det på att ett sådant krav om att 

tillsätta en revisor inte är till factoringföretagens fördel i det korta perspektivet. 

Konsekvensen kan bli att kunden väljer att använda ett annat factoringföretag menar 

respondenterna och det skulle betyda en förlorad kund. Det kan vara enklare för banker 

att ställa ett sådant krav eftersom de även tjänar pengar på andra produkter. 

Respondenterna erbjuder endast kortfristig finansiering och det bidrar till att de behöver 

ta större risker. 

 

När respondenterna beskriver sitt förhållande till småbolag är ofta ägaren av företaget 

även verkställande direktör i den operativa verksamheten. Vilket kan kopplas till det 

Niemi et al. (2012, s. 172) beskriver som att principal-agentförhållanden i småbolag 

tenderar att rikta sig mot externa intressenter och i vårt fall factoringföretagen vilket 

tenderar att bli en annan informationsasymmetris problematik. Vilket gör att all 
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information i dessa bolag oftast finns hos en person och det gör att informationen blir 

lättare att få tag på för factoringföretagen.  Småbolagen borde motiveras att tillsätta en 

extern revisor för att ytterligare förbättra relationen vilket utifrån respondenternas 

åsikter följer det Niemi et al. (2012, s. 172) beskriver, med factoringföretagen, att det 

skulle vara positivt för kreditbedömningen. Detta antyder att det endast finns positiva 

mervärden i att småbolag tillsätter en revisor. Även fast en revisor är en kostnad i 

företaget upprätthålls trovärdigheten i företaget antyder respondenterna och det är helt i 

enlighet med vad teorin beskriver. 

 

6.2.5 Intervjufråga 12 - Om gränsvärdena höjs för den slopade 

revisionsplikten  

Andra länder slopade revisionsplikten före Sverige, bland annat Finland och Danmark 

för att underlätta och stimulera småbolags tillväxt, vilket alla länder strävar efter. Det 

man inte tar hänsyn till är att kreditgivare och andra intressenter i samhället drabbas av 

en osäkerhet kring trovärdigheten i dessa småbolag. Alla respondenter instämmer i att 

den slopade revisionsplikten inte har genererat något positivt i deras kreditbedömning. 

Eftersom respondenterna anser att revisorn är en form av säkerhet, och inget likvärdigt 

alternativ har ersatt revisorn så har det påverkat dem och andra kreditgivare i olika 

omfattning beroende på vilken kategori kreditgivaren tillhör. Agentteorin förespråkar en 

revisor eftersom det minskar konflikten mellan parterna. Majoriteten av respondenterna 

anser att det inte finns något positivt ur deras perspektiv med en förhöjd gräns av den 

slopade revisionsplikten, vilket skulle leda till att större företag fick möjlighet att välja 

bort revisor. Ljungdahl (1999, s. 45) beskriver att företag bör agera utifrån beslut som 

leder till att företaget behåller sitt resursbidrag från intressenterna. Vid en höjning av 

gränsvärdena kommer flera att aktivt välja bort revisorn, vilket skulle leda till negativ 

påverkan hos respondenterna i deras kreditgivningsprocess. Detta tyder på att företagen 

i så fall inte agerar för att försöka behålla resursbidragen från intressenterna. De flesta 

respondenterna bedömer att mer tid i den redan tidspressade kreditbedömningen skulle 

behöva ägnas åt att säkerställa information.  

 

Suchman (1995, s. 578) beskriver att om gränsvärdarna höjs så kommer detta bedömas 

efter den pragmatiska legitimiteten vilket betyder att företagen kommer att bedömas 

baserat på följderna efter ett specifikt agerande. Denna legitimitet används ofta mot 

primära intressenter som Pesqueux & Danmak-Ayadi (2005, s. 8) menar att kreditgivare 

tillhör. Respondenternas åsikter följer mönstret att factoringföretag tillhör denna 

kategori och har den relationen med fakturasäljande företaget. Om detta gäller för 

företag med avtal hos factoringföretagen, skulle det enligt Suchman (1995, s. 578) leda 

till att företag reagerar vid en höjning av gränsvärdena med att agera på ett 

eftertänksamt sätt. Det framkommer av respondenterna att de anser att en höjning av 

gränsvärdena skulle påverka deras kreditgivningsprocess negativt. Det kommer 

framförallt behövas samlas in mer information som även den kommer behöva 

säkerställas. 

 

6.3 De 5 C’na  
Kreditbedömningen kan se ut på många olika sätt beroende på vilket factoringföretag 

det handlar om. Det finns områden vissa factoringföretag lägger mer fokus på än andra 

när information ska samlas in. Det har att göra med vilken strategi de använder sig av 

vid informationsinsamlingen, om de lägger mer fokus på den interna informationen i ett 
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företag eller mer på den externa informationen. Det handlar även om att säkerställa 

återbetalningsförmågan, men även där finns olika strategier för hur factoringföretagen 

agerar och hur de vill framstå. Det finns olika komponenter som kan påverka det belopp 

som betalas ut till kunden och det kan i sin tur härledas till factoringföretagets strategi i 

kreditgivningsprocessen.   

 

6.3.1 Intervjufråga 13 - Säkerställande av interna och externa 

informationskällor 

När ett factoringföretag ska genomföra en kreditgivningsprocess finns det många olika 

sätt att samla in informationen på. Den externa informationen möjliggör för 

factoringföretaget att utföra en bedömning av återbetalningsförmågan, något alla 

respondenterna använde sig utav för att mäta fakturasäljande företagets kapacitet. Det 

här är ett av områdena i De 5 C’na och beskrivs av Beaulieu (1994, s. 559) som 

komponenten som factoringföretaget kan använda sig av för att få en bättre förståelse 

för återbetalningsförmågan. Det kan vara en av anledningarna till varför alla 

respondenterna använder sig utav extern information vid sin kreditbedömning. Detta 

följer samtidigt vad tidigare studier har beskrivit om extern information då den existerar 

i flera olika former, allt från årsredovisningar till information från Google, vilket också 

är exempel på sådant som respondenterna har beskrivit att de samlar in när det gäller 

extern informationen.  

 

Den interna informationen är högre prioriterad enligt de flesta utav respondenterna 

vilket kan kopplas till karaktären i företaget som beskrivs i de 5 C’na enligt Beaulieu 

(1994, s. 517). Då den interna informationen bidrar med en bättre förståelse för 

företagets betalningsförmåga, genom information om antalet fakturor som inte blivit 

betalda samt ägarnas erfarenheter. Vilket ligger till grund för den interna information 

factoringföretagen samlar in vid det personliga mötet med fakturasäljande företaget. 

Beaulieu (1994) beskriver att den interna informationen har en stor påverkan på den 

externa informationen vid kreditgivningsprocessen. Det skulle kunna vara anledningen 

till varför det finns ett sådant stort intresse av att samla in intern information för att 

också kunna utvärdera annan information utifrån denna information. Den interna 

informationen har ett stort inflytande i kreditbeslutet enligt respondenterna. Även om 

den externa informationen är korrekt är det ändå den interna informationen som har det 

största inflytandet beskriver respondenterna när de ska rangordna dessa två 

informationskällor. 

 

6.3.2 Intervjufråga 14 - Factoringföretagens utformning av säkerheter 

Det behöver utformas säkerheter av olika karaktär i en kreditgivningsprocess, vilket är 

till för att skydda sig mot kreditförluster enligt respondenternas svar. I en 

kreditbedömning kan ett factoringföretag undersöka De 5 C’na och anpassa sina 

säkerheter inom varje område för att hitta den bästa säkerheten för en viss kund menar 

Beaulieu (1994). Den vanligaste säkerheten enligt respondenterna är regress, vilket 

också framkommer i De 5 C’na. Beaulieu (1994, s. 560) beskriver att säkerheter är en 

form av sista utväg när det finns osäkerhet inom de andra områdena i De 5 C’na vilket 

tyder på att respondenternas svar och Beaulieu (1994) studie inte stämmer överens. I de 

flesta fallen när factoringföretagen ska ge kredit krävs det någon form utav säkerhet 

även om andra parametrar är uppfyllda. Vilket tyder på att det inte finns någon direkt 

koppling till det Beaulieu (1994, s. 560) beskriver med säkerheter som en sista utväg då 

det nästan alltid används säkerheter enligt respondenterna. Vidare menar Beaulieu 
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(1994, s. 560) att endast grunda sin kreditbedömning på säkerheter inte är ett alternativ 

att sträva efter. Uppfattningen från respondenterna är att säkerheter är ett komplement 

för att gardera sig mot risken av kreditförluster. Större delen av respondenterna 

tillämpar andra säkerheter än bara regress och en del av dessa säkerheter som 

respondenterna nämner berör andra områden i De 5 C’na. Det respondenterna nämner är 

säkerheter inom andra områdena, till exempel används personlig borgen, som kan 

kopplas till områdena i De 5 C’na. Säkerheterna kan användas för att väga upp när 

övriga parametrar är svaga vilket tyder på att factoringföretagen vill i största möjliga 

mån minska sin risk exponering. 

 

Enligt Beaulieu (1994, s. 559; Green 1997, s. 36) är karaktären på företagaren svårast att 

mäta eftersom det krävs en god erfarenhet hos factoringföretaget i deras bedömning. 

Vilket leder till att factoringföretagen behöver god kompetens för att kunna utföra 

korrekta kreditbeslut enligt respondenterna. Respondenterna beskriver att säkerheter 

utformas som olika former av borgen och pantsättningar av fastigheter för att säkerställa 

återbetalningsförmågan vilket har koppling till de andra delarna i De 5 C’na. 

Respondenterna utformar realsäkerheter och personsäkerheter i avtalen för att minimera 

risken i sina krediter. Detta stämmer överens med det Sigbladh & Wilow (2008, s. 99) 

beskriver om säkerheter, som kan skrivas in i avtal för att minska kreditförluster. Berger 

& Udell (2006, s. 2948-2949) menar att säkerheter är en informationskälla och att de 

bör regelbundet underhållas och uppdateras vilket även respondenterna påvisar är en 

viktig del i deras kreditgivningsprocess. Säkerheter och information är integrerade med 

varandra. Säkerheterna factoringföretagen utformar kan illustreras i De 5 C’na modellen 

enligt Beaulieu (1994) vilket tydligt åskådliggör hur säkerheter påverkas/påverkar alla 

områden i modellen. Uppfattningen är att respondenterna är medvetna om hur 

kopplingen mellan säkerheter och alla områden är förenade med varandra, vilket 

betyder att De 5 C’na går att applicera på factoringföretagens kreditgivningsprocess. 

 

6.3.3 Intervjufråga 15 - Säkerheters påverkan på kreditvillkoren  

Från tidigare studier har det framkommit att säkerheter har effekt på kreditvillkoren. Det 

Blackwell et al. (1998, s. 58, 60-61) beskriver är att säkerheter och företag som har en 

revisor ger effekt på kreditvillkoren med bland annat bättre räntevillkor. Majoriteten av 

respondenternas åsikter följer det Blackwell et al. (1998, s. 58, 60-61) diskuterar att 

bättre säkerheter ger positiva effekter på kreditvillkoren. Det som avviker från 

Blackwell et al. (1998) resonemang är att respondenterna inte anser att en revisor har en 

avgörande betydelsen i kreditbedömningen. Det torde bero på att en helhetsbedömning 

tillämpas av respondenterna när de godkänner ett kreditbeslut. 

 

Respondenterna medger att möjligheten till förhandling vid utformning av avtalen 

förekommer och det tyder på att de personliga egenskaperna företagaren besitter har en 

viktig betydelse. Vilket stämmer överens med vad Boffey & Robson (1995, s. 70) 

beskriver vad en kreditgivare bör fokusera på, nämligen de personliga egenskaperna hos 

företagaren. De flesta respondenter anser att fler säkerheter behövs vid större belopp. 

Vilket ligger i linje med vad Van Greuning & Brajovic Bratanovic (2003, s. 136-141) 

beskriver om fakturans storlek och hur risken på företaget ökar med fakturans storlek. 

Vår uppfattning är att respondenterna har olika risknivåer vid utformning av säkerheter 

där det finns en koppling till storleken på krediten. 
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6.3.4 Intervjufråga 16 - Vad fokuserar factoringföretagen på i sin 

kreditbedömning  

Det är enligt respondenterna en helhetsbedömning som måste utföras för att få en god 

förståelse för hur verksamheten i det fakturasäljande företaget/gäldenären egentligen 

fungerar. Vilket gör att man måste samla in information både från företagaren samt 

information om den ekonomiska situationen. Detta beskriver Beaulieu (1996, s. 517) 

som att det finns en stark koppling mellan alla områdena i De 5 C’na vid en 

kreditgivningsprocess. Respondenterna beskriver det som att de utför en 

helhetsbedömning av all information innan ett kreditbeslut kan tas. Detta har även en 

stark koppling till det Hedman (1995, s. 13) beskriver med att sprida sin 

informationsinsamling genom att undersöka många olika områden för att på så sätt 

fördela risken, istället för att enbart fokusera på ett område och förlita sig på det. Vilket 

också respondenterna antyder när de beskriver hur viktigt det är att undersöka många 

olika områden vid en kreditgivningsprocess. För att på så sätt få ett bra helhets 

perspektiv av kunden.  

 

Enligt respondenterna finns det vissa områden som väger tyngre än andra när de samlar 

in information till kreditgivningsprocessen. Ett sådant område är karaktär. Vilket även 

kan kopplas tydligt till det Beaulieu (1996, s. 517) beskriver om karaktär i De 5 

C’na.  Karaktär är ett av de viktigaste områdena inom De 5 C’na när factoringföretagen 

tar in information och sedan gör en kreditbedömning på fakturasäljande 

företaget/gäldenären. Karaktären är det centrala i modellen enligt Beaulieu (1996), då 

karaktären av företagaren kan påverka trovärdigheten och förtroendet för den övriga 

informationen som samlas in. Det ligger i linje med vad respondenterna anser om att de 

mjukare områdena, bör rangordnas högre än ekonomiska områden vid ett kreditbeslut. 

Vilket tyder på att respondenterna följer vad Beaulieu (1996, s. 517) anser med De 5 

C’na där största fokus ligger på karaktären men att alla områden behöver beaktas för att 

integreras med varandra. 

 

6.3.5 Intervjufråga 17 - Årsredovisningen som verktyg 

Alla företag behöver fastställa en årsredovisning någon gång under räkenskapsåret. Den 

blir därför central när factoringföretagen tittar på området kapacitet i De 5 C’na. 

Kapaciteten kan utläsas från årsredovisningen enligt Beaulieu (1994, s. 559). Eftersom 

samtliga respondenter använder årsredovisningen i sin kreditgivningsprocess tyder detta 

på dess användbarhet för att kunna kalkylera fakturasäljande företagets 

återbetalningsförmåga och gäldenärens betalningsförmåga. När nästan hälften utav 

respondenterna även uttrycker att årsredovisningen är ett bra verktyg tyder det på att 

den verkligen kan hjälpa factoringföretagen när kapaciteten ska mätas. Vilket gör att 

man tydligt kan förstå varför factoringföretagen använder årsredovisningen för att 

säkerställa information gällande den ekonomiska situationen.  

 

Soufani (2002, s. 29) menar att årsredovisningen med resultaträkning och balansräkning 

har en mindre betydelse när det gäller den kortfristiga finansieringen som 

factoringföretagen erbjuder. Respondenterna instämmer med det Soufani (2002) 

kommer fram till i sin studie, eftersom de beskriver att årsredovisningen används men 

att årsredovisningen har en mindre betydelse i kreditbedömningen. Det tyder utifrån 

respondenternas åsikter på att årsredovisningen inte kan användas enskilt utan bara som 

ett komplement i den snabba kreditbedömning som görs av factoringföretagen. 

Respondenterna använder årsredovisningen som ett komplement i sin kreditbedömning 
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vilket även är i linje med det Soufani (2002) beskriver om årsredovisningens roll i en 

kreditgivningsprocess hos factoringföretag.   

 

6.4 Framtidens utmaningar i factoringbranschen 

I takt med att samhället förändras och komplexiteten ökar så leder det till ständigt nya 

möjligheter för företag att utvecklas men då behövs också finansiering. 

Factoringföretagen har växt fram på grund av bankers restriktivitet när det gäller att ge 

kredit till svenska företag som växer. Eftersom Cash Management tar upp hur företag 

hela tiden vill se över sin effektivitet, blir factoringen en än mer viktig finansiär till 

företag som söker kredit för att effektivisera sin verksamhet. Jones (1936, s. 186-189) 

beskriver hur factoring startade vilket gör det intressant att reflektera runt 

factoringföretagens framtida utmaningar. 

 

6.4.1 Intervjufråga 18 och 19 - Utmaningar factoringföretagen står inför i 

framtiden 

Det behöver bli en bättre effektivitet i kreditgivningsprocessen understryker flertalet 

respondenter för att fortsättningsvis kunna vara konkurrenskraftiga inom branschen. Det 

framkommer av respondenterna att det finns en stor manuell hantering när det gäller 

kreditgivningsprocessen. För att kunna hantera problem som trovärdighet och 

säkerställande av återbetalning förklarar Agentteorin och De 5 C’na att någon form av 

manuell hantering behövs i kreditgivningsprocessen när större kredit ska beviljas. Det 

finns utrymme för automatisering menar alla respondenter när det gäller mindre 

krediter. 

 

Det finns respondenter som resonerar kring att brottsligheten kan komma att öka. Flera 

respondenter har blivit utsatta för bedrägerier/urkundsförfalskningar. Det kan tyda på att 

det finns en stor utbredning av principal-agentförhållande problem i branschen. Det 

behövs verktyg för att ytterligare minska problemen. Ett förslag som Deakins & 

Hussain (1994, s. 24) beskriver är att factoringföretagen bör investera stora pengar i sin 

riskbedömningsprocess vilket skulle minska “adverse selection”. Vidare menar Deakins 

& Hussain (1994, s. 24) att detta skulle kunna förbättra relationen mellan 

factoringföretaget och fakturasäljande företaget eftersom man får ett tätare samarbete. 

Det skulle innebära att respondenterna minimerar risken för att utsättas för brottsliga 

avsikter från fakturasäljande företaget. Christensen & Nikolaev (2011, s. 81-82) 

beskriver att prestationsvillkor bör skrivas in i avtalen för att smidigare analysera om en 

negativ trend är på väg att utvecklas. Det skulle erbjuda factoringföretaget en möjlighet 

att justera avtalet efterhand och därmed minska agentkostnaderna. Vilket 

respondenterna inte anser sker för tillfället. En annan strategi som Blazy & Weill (2013, 

s. 1112) förespråkar för att minska och försäkra sig mot risk är att tillämpa höga 

säkerheter i avtalen samt höga straffavgifter på de företag där factoringföretaget känner 

sig osäkra. De flesta respondenter har en strategi gällande detta som kan liknas vad 

Blazy & Weill (2013, s. 1112) beskriver, men det varierar beroende på 

factoringföretagets storlek och strategi på marknaden. Avslutningsvis kan ett mönster 

uttydas att factoringbranschen är en bransch som arbetar med högrisk och att principal-

agentförhållandet är påtagligt mellan parterna.  
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6.5 Kategorisering av respondenterna 
Sigbladh & Wilow (2008, s. 77) beskriver fakturaköp som att factoringföretaget tar över 

hela kreditrisken. Respondenternas beskrivning av fakturaköp är i linje med det 

Sigbladh & Wilow (2008) beskriver. Det kan tyda på att dessa respondenter har en 

strategi att ta högre kreditrisk och då skulle det innebära att gäldenären blir viktig att 

kontrollera eftersom risken förflyttas från fakturasäljande företaget till gäldenären. Det 

kan även vara en fördel att inte använda regress eftersom det uppfattas av 

fakturasäljande företaget som något positivt när regress ej används, men det innebär en 

högre kreditrisk för factoringföretaget.  

 

Respondenterna som använder fakturabelåning har till största del en annan strategi i sin 

kreditgivningsprocess när det kommer till utformningen av säkerheter. Det Sigbladh & 

Wilow (2008) beskriver om fakturabelåning är att det karakteriseras av många fler 

säkerheter. Detta är i linje med vad respondenterna beskriver i sin utformning av 

säkerheter vid fakturabelåning för att på så sätt säkerställa återbetalningsförmågan. Det 

kan utläsas att vid fakturabelåning blir det viktigt att kontrollera fakturasäljande 

företaget eftersom det liknas vid ett lån vilket indirekt leder till att fakturasäljande 

företaget blir återbetalningsskyldig om gäldenären ej kan betala till factoringföretaget.  
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7. Slutsatser  
I tidigare avsnitt presenterades analysen av det empiriska materialet. I det här avsnittet 

kommer slutsatser att framläggas och examensarbetets problemformulering 

inkluderande delfrågan kommer att besvaras. Sedan följer studiens teoretiska och 

praktiska bidrag, implikationer, rekommendationer till framtida forskning för att sedan 

avslutas med samhälleliga och etiska aspekter. 

7.1 Studiens slutsatser 
De slutsatser vi bygger detta avsnitt på kommer från besvarandet av 

problemformuleringen i studien nämligen “ Vilken betydelse har olika faktorer vid 

factoringföretagens kreditbedömning?” inkluderande delfrågan “ Har 

factoringföretagens kreditgivningsprocess påverkats av den slopade revisionsplikten?” 

Dessa slutsatser grundar sig i den teori, empiri och analys som examensarbetet bygger 

på för att avslutningsvis besvara problemformuleringen inkluderande delfrågan och 

uppfylla syftet. 

 

7.1.1 Cash Management 

Cash Management, likviditetshantering, har en stor inverkan på hur företag kan utveckla 

sin verksamhet och finansiering är ett verktyg för företaget till en sådan fortsatt 

utveckling. Vilket är en av många anledningar till varför företag väljer att använda sig 

utav factoring som en alternativ finansieringsform. Detta har bidragit till att antalet 

factoringföretag har ökat de senaste åren och konkurrensen mellan dessa 

factoringföretag har blivit högre. Det kan konstateras att factoring har blivit en 

accepterad finansieringsform inom flertalet branscher, och det är numera ett bra 

alternativ för att fortsätta utveckla sin verksamhet. Även företagen som använder 

tjänsten upplever en hårdare konkurrens och de måste därför söka lösningar för att 

utveckla sin verksamhet och bli ännu starkare än sina konkurrenter. Factoring är en 

finansieringsform och ett väsentligt redskap för att skapa en fördel gentemot de 

konkurrenter som företagen har.  

 

Ett alternativ till att effektivisera företaget genom factoring kan vara att minska 

kostnaderna vilket kan genomföras av småbolag genom att välja bort revision av 

företagets bokslut. Det kan dock konstateras att om revision slopas blir det försämrade 

kreditvillkor för factoringföretaget. Kostnadsbesparingen kan dock överföras till andra 

områden och möjliggöra en effektivisering av verksamheten, vilket Cash Management 

innebär, eftersom företaget med hjälp av förändringar kan utveckla sin verksamhet och 

bli effektivare genom att introducera nya innovativa sätt att bedriva sin verksamhet. 

Samtidigt blir det svårare för factoringföretagen att genomföra sin kreditbedömning när 

det inte finns någon revisor att förlita sig på. Det kan konstateras att efterfrågan på 

factoring har ökat och detta är en del av att företag vill effektivisera sin verksamhet 

genom att öka sin likviditet. Det framkommer också att kundfordringarnas storlek är en 

komponent som påverkar kreditbedömningen hos factoringföretagen men den är inte 

avgörande i kreditbeslutet. Det kan dock utläsas att beroende på storleken i 

kundfordringarna uppkommer både möjligheter och risker för factoringföretagen i deras 

kreditbedömning. 
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7.1.2 Agentteorin 

Utifrån examensarbetet kan det konstateras att kreditgivningsprocessen i 

factoringföretag innefattar många olika komponenter och att processen varierar från en 

objektiv bedömning baserad på ekonomisk data till en mer subjektiv kreditbedömning 

baserad på ”känsla” vilken till exempel kan vara intrycket av företagets/småbolagets 

webbsida. I stor utsträckning liknar relationen den som illustreras i factoringcykeln med 

ett principal-agentförhållande och uppfattningen från respondenterna bekräftar den 

relationen. De beskriver att osäkra kunder med hög risk leder till att de vill kompensera 

sig med mer säkerheter i avtalen, och factoringföretagen vill på så sätt minska “moral 

hazard” problemen som råder vid finansiering. För att minska sin riskexponering 

används olika säkerheter. Det märks att behovet av factoring har ökat men om risken på 

det fakturasäljande företaget överstiger en nivå som varje factoringföretag tillämpar, 

framträder ett mönster mot ökade kostnader för fakturasäljande företaget i form av 

högre arvode, sämre villkor samt andra tillkommande kostnader. Denna utveckling 

beror delvis på att factoringföretagen har fokuserat på kortfristiga finansieringar med 

den höga kreditriskhantering som det innebär, men eftersom nyttan bedöms vara högre 

för factoringföretaget än vad det faktiskt är för fakturasäljande företaget då avtalen tyder 

på att kunden inte gynnas i samma utsträckning i slutändan. Det betyder att parterna inte 

försöker att dela risken likvärdigt mellan sig för att uppnå maximal nytta. 

 

Det framkommer vidare att revisorn har en betydelse för ökad trovärdighet i 

fakturasäljande företaget/gäldenären med en effekt av kvalitetsstämpel och det gör att 

villkoren i krediten kan bli bättre. Det kan konstateras från det empiriska materialet att 

det inte har någon effekt på hur stor kredit som beviljas, om kredit beviljas utan endast 

har den effekten att det underlättar factoringföretagets informationsinsamling och 

verifiering. Det innebär att den slopade revisionsplikten har försvårat 

kreditbedömningen och gett effekten att en större informationsinsamling behövs för att 

väga upp att revisor ej finns i företaget. Det kan konstateras vidare att den slopade 

revisionsplikten inte är den avgörande komponenten i kreditbedömningen utan endast 

utgör en komponent av många i kreditbedömningen. Det finns för tillfället inget krav 

från factoringföretagen om att fakturasäljande företaget behöver ha en revisor för att 

beviljas kredit.  

 

Ett principal-agentförhållande kan konstateras från respondenternas åsikter genom att de 

upplever detta sambandet mellan sig själva och fakturasäljande företaget/gäldenären. 

Efter genomförda intervjuer anser vi att Agentteorin är en av de viktigaste 

grundteorierna för att förklara hur kreditgivningsprocessen fungerar. Den belyser varför 

säkerheter och andra fundamentala verktyg används för att hantera principal-

agentförhållandet. Dessa säkerheter och verktyg används frekvent i kreditbedömning för 

att minska problemen. Det kan konstateras att en hög skuldsättning i fakturasäljande 

förteget/gäldenären eller liknande påverkar negativt kreditvillkoren i avtalet. Det kan 

vidare konstateras att en revisor från en av de stora fyra revisionsbyråerna inte har en 

nämnvärd effekt av högre seriositet och bättre villkor vid respondenternas 

kreditbedömning. Det kan bero på att det endast är en komponent bland många andra i 

kreditbedömningen. Det konstateras också baserat på åsikterna från respondenterna att 

en höjd gräns av den slopade revisionsplikten skulle försvåra kreditbedömningen. 

Främst genom att det skulle behövas mer tid åt att samla in mer informationen och 

kontrollera den. Med en efterföljande konsekvens av ett försvårat samarbete mellan 

factoringföretaget och fakturasäljande företaget.  
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7.1.3 De 5 C’na 

Det kan konstateras utifrån examensarbetet att bland factoringföretagen finns det olika 

alternativ att utföra kreditgivningsprocessen på. Det kan vidare konstateras att det finns 

ett gemensamt arbetssätt när det gäller att genomföra processen. Samtliga respondenter 

följer samma mönster när det gäller att undersöka olika informationsområden, bland 

annat De 5 C’na - Capacity (kapacitet),Character (karaktär),Capital (kapital), Collateral 

(säkerhet), Conditions (ekonomiska klimatet). Istället för att bara undersöka ett 

informationsområde och endast förlita sig på det, framkommer det att flera 

informationsområden används som underlag till de olika kreditbedömningskriteriumen. 

Det finns samtidigt många respondenter som använder någon form av säkerhet för att 

kunna säkerställa återbetalningsförmågan. Factoringföretagen profilerar sig olika bland 

annat genom att kräva olika slags säkerheter och det ger möjlighet för fakturasäljande 

företaget att själv bestämma vilken slags factoring som passar deras verksamhet bäst.  

 

Det kan konstateras att factoringföretagen har olika utformningar på sina 

kreditbedömningskriterium. En del factoringföretag har ett tätt samarbete med 

inkassobolag och färre säkerheter på fakturasäljande företaget. Medan andra 

factoringföretag binder upp sina egna kunder med säkerheter för att säkerställa 

återbetalningsförmågan och minska risken för komplikationer. En sådan komplikation 

utgör till exempel företag som agerar ur ett brottsligt syfte mot factoringföretaget genom 

att ställa ut fakturor med ej levererad produkt/tjänst. Det framkommer inte hur 

prissättningen mellan factoringföretagen förhåller sig till den säkerhetsnivå de arbetar 

med i sin kreditgivningsprocess. Fakturasäljande företaget säljer sin faktura men om 

factoringföretaget inte får betalt i sin tur av gäldenären blir fakturasäljande företaget 

återbetalningsskyldig till factoringföretaget. Detta betyder att fakturasäljande företaget 

fortfarande står risken om gäldenären inte har betalningsförmåga. Vilket medför att 

fakturasäljande företaget har kvar risken att behöva återbetala till factoringföretaget men 

villkoren skiljer sig beroende på vilket factoringföretag man använder sig av. När 

factoringföretaget kräver höga säkerheter liknar det ett kortsiktigt lån, vilket försämrar 

för fakturasäljande företaget att omsätta pengarna till att utveckla verksamheten. 

Regress är den vanligaste säkerheten factoringföretagen använder men man framhåller 

att säkerheter inte är det enda som ligger till grund för ett kreditbeslutet. Även de 

personliga egenskaperna hos företagaren som ingår i de “mjukare områdena” hos 

företaget, värderas högt av factoringföretaget eftersom företagaren påverkar alla 

områdena direkt eller indirekt vid kreditgivningsprocessen. Även konstateras det att 

företagaren har möjlighet att förklara den ekonomiska situationen vilket kan minska 

ovissheten om företagets hela situation. Ett bra personligt intryck av företagaren med 

korrekt anpassade säkerheter minskar en eventuell kreditförlust för factoringföretaget.  

 

Det kan även konstateras att ett mönster framträder visande att De 5 C’na är tillämpbar i 

factoringbranschen och i dess kreditgivningsprocess för att specificera olika kriterium 

för de “mjukare områdena” samt för de ekonomiska området. En korrekt värdering av 

De 5 C’na vid kreditgivningsprocessen, gör att factoringföretaget får en bra överblick 

över hur mycket risk de fakturasäljande företaget exponeras för och kan därefter välja 

korrekta säkerheter i förhållande till risken. Det finns även förhandlingsmöjligheter 

mellan factoringföretaget och fakturasäljande företaget nämner några utav 

respondenterna, vilket stämmer överens med området Character (karaktär) i De 5 C’na. 

En stor inverkan har företagarens personlighet enligt factoringföretagen. Det kan också 

konstateras att årsredovisningen inte är en avgörande komponent i 

kreditgivningsprocessen utan endast utgör en komponent av flera, och att en 
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helhetsbedömning görs vid kreditbedömningen.  

 

7.2 Sammanfattande slutsats  
Målet med studien har varit att besvara följande problemformulering: 

 

Vilken betydelse har olika faktorer vid factoringföretagens kreditbedömning? 

 

Inkluderande delfrågan: 

 

 Har factoringföretagens kreditgivningsprocess påverkats av den slopade 

revisionsplikten? 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att factoringföretag har flera bedömningskriterier 

när en kreditgivningsprocess ska genomföras. Bedömningskriterier gällande de 

“mjukare områdena” som till exempel: företagarens personlighet och erfarenhet har en 

mer avgörande betydelse jämfört med företagets ekonomiska situation. Vidare kan 

konstateras att revision endast är en komponent av flera i en kreditbedömning och inte 

är en avgörande faktor i kreditbeslutet. Oavsett om det gäller fakturaköp eller 

fakturabelåning så är kreditgivningsprocessen densamma. Det är istället utformningen 

av säkerheter som skiljer sig åt. Det vill säga vilken slags säkerhet och antal. 

Factoringföretagen som använder fakturaköp övertar hela kreditrisken och använder då 

mer inkassobolag. 

 

7.3 Studiens bidrag 
Examensarbetet bidrar till en bredare förståelse för kreditgivningsprocessen hos 

factoringföretagen och vilka faktorer som påverkar kreditbedömningen. Med ett 

deduktivt angreppssätt från befintliga teorier och modeller har examensarbetets 

problemformulering inkluderande delfrågan undersökts. Denna studie visar 

komplexiteten med kreditgivningsprocessen hos factoringföretagen samt att det finns 

olika bedömningskriterier med olika dignitet och att processen liknar den modell som 

De 5 C’na beskriver. Baserat på åsikterna från respondenterna kan förhållandet mellan 

factoringföretagen och fakturasäljande företagen samt gäldenären jämföras med ett 

principal-agentförhållande. Allt tyder även på att factoring är ett alternativ när ett 

företag behöver en effektivisering vilket också stämmer överens med vad Cash 

Management området gör gällande. Studien bidrar med en mer djupgående förståelsen 

av factoringföretagens kreditgivningsprocess genom att ha ett kvalitativt angreppssätt.  

 

Till factoringbranschen och även till fakturasäljande företagen lämnar studien ett 

praktiskt bidrag genom att visa hur factoringföretagens kreditgivningsprocess utformas. 

Ett specifikt bidrag riktat till fakturasäljande företaget är att studien tyder på att den 

slopade revisionsplikten inte har en avgörande betydelse i kreditbeslutet hos 

factoringföretagen. Fakturasäljande företaget kan dra nytta av denna studie inför 

kommande förhandlingar med factoringföretagen för att beviljas kredit. Till 

factoringföretagen i branschen finns lärdomar att dra av varandra och speciellt när det 

handlar om brottsligheten bland fakturasäljande företagen. Genom att utveckla ett slags 

signalsystem i branschen, skulle det bli enklare att upptäcka brottslighet och branschen 

skulle minska antalet oseriösa aktörer. Branschen behöver bli mer transparent vilket 

denna studie verkar för att bidra med. Ur det samhälleliga perspektivet kan ett praktiskt 
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bidrag vara att studien har ökat medvetenheten om factoring och öppnar upp för att fler 

småbolag/företag kan använda denna finansieringsform som ett respekterat 

finansieringsverktyg.     

 

7.4 Implikationer  
Examensarbetet ämnade undersöka vilka faktorer som styr kreditgivningsprocessen hos 

factoringföretag inklusive vilken påverkan den slopade revisionsplikten som infördes 

2010 för småbolag eventuellt kan ha haft. Efter det konstaterade empiriska materialet 

kan detta länkas till studiens teoretiska och praktiska implikationer. 

 

Gitman et al. (1972) och Robichek et al. (1965) förklarar den situation företag befinner 

sig i när de behöver en effektivisering av sin verksamhet vilket kan direkt kopplas till 

factoringföretagens tjänster. Vi anser att forskare kan utnyttja Cash Management men 

att det kan vara ännu bättre att använda det fakturasäljande företagets perspektiv, vilket 

kan ge en ännu bättre förståelse. Vi anser att det även kan fungera utifrån ett 

factoringföretags perspektiv för att tydliggöra hur de kan gå tillväga för att utföra den 

effektivisering som efterfrågas. Även de övriga teorierna och modellerna som har 

behandlats förklarar factoringbranschens situation väl. Eisenhardt (1989) påvisar att det 

råder principal-agentförhållande i factoringbranschen och vår empiriska datainsamling 

visar detta i enlighet med vad Eisenhardt (1989) beskriver. Samtidigt belyser åsikterna 

från respondenterna att säkerheter används i stor utsträckning för att minska kreditrisken 

och att dessa bidrar med en form av kontrollsäkerhet för factoringföretagen. Christensen 

& Nikolaev (2011) diskuterar om prestationsvillkor och kapitalvillkor vilket dock inte 

var vanligt förekommande för att säkerställa återbetalningsförmågan i 

kreditgivningsprocessen.  

 

Examensarbetet har teoretiska begränsningar efter utförd undersökning. Det är svårt att 

direkt generera någon generell teori för factoringbranschen. En utformning mot en 

matematisk teori skulle ge en mer specifik kunskap och information om 

factoringbranschen. Det finns studier inom factoringbranschen vilka minskar 

kunskapsgapet mellan forskning och factoringföretagen men vi anser att mer 

kompletterande forskning behöver utföras för att öka transparensen inom branschen.  

 

7.5 Rekommendationer till framtida forskning 
Efter utfört examensarbete har flera tankar och funderingar utvecklats hos oss författare. 

Eftersom vår studie har fokuserat på kreditgivningsprocessen har vi under studiens gång 

insett att factoringföretagen har olika kreditbedömningsstrategier när det gäller 

fakturasäljande företaget och gäldenären. Vi anser att den framtida forskningen bör 

fokusera djupare på de olika parterna i factoringcykeln eftersom kreditbedömningarna 

skiljer sig åt beroende på om det gäller fakturasäljande företaget eller gäldenären. Det 

vore intressant att försöka förstå hur dessa kreditbedömningar skiljer sig åt.  

 

Vi föreslår även att en kvantitativ metod kan vara givande ur ett mer naturvetenskapligt 

perspektiv, då det kan fånga in andra parametrar som vi författare möjligen har missat i 

vår studie eftersom vi aktivt valde en kvalitativ undersökningsmetod. Vi vill även passa 

på att uppmuntra till mer forskning inom factoringbranschen då den är en kraftigt 

växande bransch med relativt lite forskning.   
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Det vore också intressant att undersöka skillnaden mellan fakturabelåning, fakturaköp 

och vilken påverkan det har på kreditgivningsprocessen. Vidare skulle det vara 

intressant att undersöka om factoring faktiskt har hjälpt företag att bli mer effektiva och 

då rikta forskningen mer mot att undersöka företagens perspektiv. 

 

Ett annat spännande område skulle vara att undersöka om företag som använder 

factoring har en högre konkursrisk jämfört med liknande företag som inte använder 

factoring. Eftersom vi har fått den uppfattningen från factoringföretagen att det finns en 

del av deras kunder som kategoriseras som högriskföretag. Vidare kan det vara av 

intresse att undersöka orsaker till användning av factoring för att sedan applicera det på 

andra variabler och göra en kvantitativ studie på dessa företag.  

 

Ur ett samhälleligt perspektiv vore det intressant undersöka de lagar och regler som styr 

factoringbranschen, eftersom vi författare har, efter avslutad studie uppfattat att det 

finns en hög risk för brottslighet i branschen. Flertalet respondenter har specifikt nämnt 

det som ett problem.  

 

Vi författare valde redovisning/revision som inriktning på Civilekonomprogrammet och 

det hade därför varit intressant att gå ännu mer på djupet med ett redovisningsperspektiv 

för att undersöka hur factoringföretag redovisar avtal med fakturasäljande företaget och 

om det möjligtvis kan finnas incitament till Earnings Management 

(resultatmanipulering) i något avseende. 

 

7.6 Samhälleliga och etiska aspekter 
Vi anser efter utförd studie att fler factoringföretag behöver vara mer öppna gentemot 

forskningen för att genom forskningen få hjälp att ta bort missuppfattningar om 

branschen. För att göra branschen mer accepterad anser vi dessutom att det behövs en 

mer kontrollerande reglering och lagstiftning eftersom branschen har växt kraftigt sedan 

90-talet och eftersom vi anser att factoringföretagen idag har en stor frihet när det gäller 

sin kredithantering. Detta skulle gynna den långsiktiga utvecklingen, vilket alla parter i 

samhället skulle få nytta av. Studiens resultat skulle kunna leda till att fler företag i 

Sverige kan tänka sig börja använda factoring som ett alternativ i sin finansiering. 

Framförallt småbolag som har valt att slopa revision, eftersom resultatet av studien 

indikerar att den faktorn i kreditgivningsprocessen inte är avgörande. 

Factoringbranschen tycks vara en bransch med stor risk att bli utsatt för bedrägerier och 

det behövs ett generellt kontrollsystem för att upptäcka dessa brott i tid.  

 

Vetenskapsrådet (2011, s. 16) tillhandahåller en intern forskningsetik som innefattar 

frågor rörande forskarens attityd och ansvar. Det finns idag fyra etiska huvud-principer 

som ett vetenskapligt arbete bör utgå ifrån menar Merton vilket beskrivs i 

Vetenskapsrådet (2011, s. 16-17). Den första principen är ”communism” som betyder 

att forskningsresultatet ska vara transparent i samhället (Vetenskapsrådet, 2011, s. 17). 

Denna princip uppfylls då examensarbetet publiceras offentligt. Den andra principen är 

”universalism” som innebär att studien ska bedömas på vetenskapliga grunder och inte 

på förutfattade mening om till exempel kön och ursprung (Vetenskapsrådet, 2011, s. 

17). Vi har genom vår litteraturgenomgång endast tillgodosett vetenskapliga arbeten på 

vetenskapliga grunder och uppfyller därmed denna princip. Tredje principen enligt 

Vetenskapsrådet (2011, s. 17) är ”disinterestedness” vilket innebär att huvudfokus i 

studien ska vara att bidra med ny kunskap. Vi uppfyller denna princip då vårt motiv i 
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examensarbetet har varit att bidra med ny eller uppdaterad kunskap om 

factoringföretagens kreditgivningsprocess. Den sista principen som Merton beskriver i 

Vetenskapsrådet (2011, s. 17) är ”organized scepticism”, och med denna princip menas 

att forskaren hela tiden ska granska och vara kritisk och samla på sig en god 

informationsgrund innan en bedömning görs. Vi uppfyller den fjärde principen genom 

det som beskrivs i avsnittet 2.10 Källkritik.  
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8. Sanningskriterier 
I detta avsnitt behandlas och diskuteras sanningskriterier för att verifiera studiens 

kvalitet. Vi börjar med att presentera sanningskriterierna för en kvalitativ studie som 

sedan delas upp i tillförlitlighet och äkthet. Vi följer ordningen trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att styrka och konfirmera när det gäller 

tillförlitligheten samt rättvis bild när det gäller äktheten. 

8.1 Sanningskriterier för en kvalitativ studie  
När lämpliga kriterier ska upprättas för kvalitativa studier finns det enligt Johansson-

Lindfors (1993, s. 160) inga uppenbara kriterier som lämpar sig bättre än andra, utan de 

menar istället att det beror på vad studien ämnar undersöka och dess syfte. Kriterierna 

bör grunda sig på enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 160) vad som ska uppnås med 

studien. För att strukturera upp mer föreslår Bryman (2011, s. 353) en uppdelning i två 

områdena, nämligen tillförlitlighet och äkthet. Vidare kan dessa delas upp i 

underkategorier för att förklara det övergripande området (Bryman, 2011, s. 352-353). 

Vi har valt att vårt examensarbete ska basera sig på den ovan nämnda strukturen, för att 

öka kvaliteten på vår kvalitativa studie. 

 

8.2 Tillförlitlighet  
Det finns skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ studie när sanningskriterierna ska 

upprätthållas. Tillförlitlighet har därför utvecklats som ett alternativ till de mer vanligt 

förekommande validitetskriterierna och reliabilitetkriterierna som nämns i den 

kvantitativa forskningen. Eftersom skillnaderna är väsentliga mellan kvantitativ och 

kvalitativ forskning är det svårt att direkt applicera validitetskriterierna och 

reliabilitetskriterierna på en kvalitativ studie då de är mer avsedda att beröra den 

naturvetenskapliga verkligheten. (Bryman, 2011, s. 352-354) Examensarbetet har en 

konstruktionistisk verklighetssyn med en kvalitativ metod för att lyfta fram varje 

enskild respondents verklighet. För att mäta kvaliteten i studien används kriteriet 

tillförlitlighet, vilket anses förmå öka studiens strävan efter god kvalitet.  

 

Tillförlitligheten kan delas in i fyra olika underkategorier, där alla berör studiens 

kvalitet från olika perspektiv. De fyra underkategorierna benämns: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och avslutningsvis möjligheten att styrka och konfirmera. 

(Bryman, 2011, s. 354) Vi anser att samtliga underkategorier är av intresse för att öka 

tillförlitligheten i studien gentemot intresserade läsare av examensarbetet.  

 

8.2.1 Trovärdighet  

Examensarbetet strävar efter en god trovärdighet så denna underkategori blir därför 

grundläggande. Det krävs enligt Bryman (2011, s. 354) att studien har en hög 

trovärdighet för att utomstående läsare ska godta studiens bidrag. Vidare beskriver 

Bryman (2011, s. 354) att forskare behöver visa med tydlighet att de tillhandahållit 

verkligheten på ett korrekt sätt. I detta avseende blir argumentationen i studien 

intressant. Studiens intention har varit att bidra med god trovärdighet och minska brister 

som andra utomstående kan identifiera (Starrin & Svensson, 1994, s. 178). 

Intervjuguide, analys och slutsatser har grundats på befintliga teorier och modeller som 

behandlar studien samt varit grunden till det empiriska materialet. Argumentationen 
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bygger vi författare på teori och empiri tillsammans för att sedan bidra med ny och 

uppdaterad kunskap inom factoringbranschen.  

 

Det framkommer av Bryman (2008, s. 354) och Starrin & Svensson (1994, s. 181) att 

triangulering kan användas för att öka trovärdigheten i en studie vilket betyder att flera 

olika datakällor används för studiens empiriska bidrag. Vi har valt i vår studie att enbart 

fokusera på en datakälla vilket är intervjuer med personer på factoringföretag. En 

potentiell annan datakälla i studien hade kunnat vara att intervjuat företagen som 

använder factoring. Det hade varit en form av triangulering och hade ökat 

trovärdigheten då båda sidor hade undersökts. Vi ansåg dock inte detta erforderligt för 

denna studie eftersom det inte stämmer överens med syftet eller problemformuleringen 

inkluderande delfrågan i examensarbetet. 

 

8.2.2 Överförbarhet  

Resultaten från en kvalitativ studie kan vara svåra att generalisera men vår studies 

resultat kan appliceras i andra situationer för att på så sätt se att teorin fungerar och kan 

tillämpas i den konstellationen (Starrin & Svensson, 1994, s. 180). Vi författare anser att 

teorier och modeller som applicerats i examensarbetets situation på factoringföretagens 

kreditgivningsprocess är en bra plattform för att kunna utvecklas vidare.  

 

Det behövs enligt Bryman (2011, s. 355) en välformulerade beskrivning av resultatet för 

att påvisa sannolikheten för utomstående så att studien blir användbar. Vi har riktat in 

oss på att djupgående belysa de tre områdena Cash Management, Agentteorin och De 5 

C’na på factoringföretagens kreditgivningsprocess. Med den grunden har vi författare 

beskrivit och analyserat hur respondenter resonerat för att förstå deras åsikter i 

jämförelse med den befintliga teorin samt modeller och på det sättet synliggöra studiens 

användningsområde.   

 

8.2.3 Pålitlighet 

Det svåra med den kvalitativa studien är att upprepa någon annans åsikt eftersom med 

en kvalitativ datainsamling blir tolkningarna av informationen från intervjuerna väldigt 

väsentliga beskriver Johansson-Lindfors (1993, s. 168). Olika svar kan ibland vara 

önskvärda när det kan finnas ny information enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 168). 

Bryman (2008, s. 355) beskriver därför hur viktigt det är att författarna tydligt kan 

redovisa vad som har utförts och på vilka grunder dessa val är baserade. Detta är för att 

andra forskare ska ha möjlighet att läsa studien och uppfatta den som transparent när 

den ska granskas. Vi har i vår studie därför motiverat valen av metoder, urval och 

teorier för att tydligt beskriva varför vi gjort de val vi har i studien. Vi har också 

förklarat intervjuguide och citat. Detta är gjort för att få en tydlighet i studien och med 

hjälp av dessa motiveringar göra det möjligt att utomstående kan kontrollera/granska 

examensarbetet.   

 

8.2.4 Möjlighet att styrka och konfirmera  

Bryman (2008, s. 355) beskriver att forskaren ska vara uppmärksam på sin objektivitet. 

Det är viktigt att presentation av information inte påverkas av de personliga åsikterna 

forskaren har och som på så sätt kan påverka studiens innehåll. Även intrycken 

forskaren får genom teori och intervjuer ska inte påverka deras användning och 

hantering av informationen som samlats in beskriver Johansson-Lindfors (1993, s. 167). 
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Genom att tydligt beskriva hur vår förförståelse ser ut både teoretiskt och praktiskt visar 

det den medvetenhet vi har och vilka konsekvenser det kan medföra på studiens resultat. 

Medvetenheten har gjort att vi under hela studien haft objektiviteten i åtanke i varje 

avsnitt. När vi sedan har tolkat empirin har vi använt oss utav intervjuguiden eftersom 

vi ville minska riskerna med en för utspridd tolkning. Vi bearbetade sedan empirin 

tillsammans för att minska misstolkningar. 

 

8.3 Äkthet 
Enligt Bryman (2008, s. 356-357) beskrivs äkthet som en sanningskategori där studiens 

helhet är i fokus. Här har vi valt att fokusera endast på ett utav de underkategorier som 

beskrivs av Bryman (2008, s. 357) nämligen rättvis bild. Vi anser att den 

udnerkategorin har en stark anknytning till vår studie och vi vill därför diskutera den 

vidare. 

 

8.3.1 Rättvis bild  

Bryman (2008, s. 357) beskriver att det behöver finnas en god koppling i studien till 

respondenternas resonemang och åsikter för att deras svar ska kunna bidra till en rättvis 

bild. Samtliga delar är viktiga för att i största möjliga utsträckning kunna redovisa alla 

tänkbara utfall enligt Starrin & Svensson (1994, s. 182). Empirin i studien är insamlad 

från samtliga respondenter i form av en transkriberad sammanställning. Alla 

respondenter hade höga befattningar i factoringföretagen, VD eller 

kreditchef/verksamhetsansvarig vilket bidrog till en rättvisande bild av hur det specifika 

factoringföretaget arbetade. Eftersom en del av respondenterna har delgivit utförligare 

åsikter under intervjuerna har dessa använts i större utsträckning än respondenter som 

varit mer restriktiva. Respondenterna har alla fått samma intervjufrågor och det har 

bidragit till likartade diskussioner och vi har valt att använda citat utifrån de 

sammanfattande åsikterna för att ge en rättvis bild av empirin. Vi anser att 

examensarbetet delger en rättvisande bild av empirin. Det väsentliga har belysts i 

empirin för att uppfylla studiens syfte.   
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Appendix 1 – Försättsbrev 
 

Hej, 
 

Vi är två studenter vid Umeå universitet och ska skriva vårt examensarbete inom 

civilekonomiprogrammet nu i vår. Vi undersöker just nu potentiella factoring företag att 

få intervjua angående Er kreditgivningsprocess av era kunder med koppling till den 

slopade revisionsplikten som tillträde år 2010. Detta är i stora drag vad vi vill 

undersöka. 

  

Hur ser Ert intresse ut av att medverka i en sådan studie.  

Intervjun skulle ske med personer som är insatta i detta område inom tidsramen ca 45 

minuter via Skype/telefon. 

  

  

Hoppas på positivt svar. 

  

 Med vänlig hälsning 

  

Richard Gustafsson Jarliden  

Johan Näslund 
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Appendix 2 – Intervjuguide  
 

1. Vilken är er befattning?  

 

2. Vilka ansvarsområden har ni?  

 

3. Vilken tidigare yrkeserfarenhet har ni av kreditgivning?  

 

4. Gör ni kreditbedömning både på fakturasäljande företaget och gäldenär?  

 

5. Märker ni av att factoring som finansieringsform är mer accepterat i samhället 

idag? 

.   

6. Beskriv vad effekten/konsekvensen blir i er kreditgivningsprocess när 

gäldenären/fakturasäljande företag är ett nystartat företag och har dålig ekonomi.  

 

7. Analyserar ni storleken på kundfordringarna i årsredovisningen vid en 

kreditgivningsprocess?  

 

8. Vilka för- och nackdelar ser ni med den slopade revisionsplikten?  

 

9. Hur går ni tillväga för att kontrollera/säkerställa informationens trovärdighet?  

 

10. Upplevs det som att gäldenären ibland undanhåller känslig information?  

 

11. Gör det någon skillnad i er kreditgivningsprocess om gäldenären/fakturasäljande 

företag valt bort revision?  

 

12. Hur skulle det påverka er om gällande gränsvärden för slopad revision skulle 

höjas i framtiden?  

 

13. Från vilka källor samlas information in vid kreditgivningsprocessen?  

 

14. Händer det att ni som factoringföretag kräver andra säkerheter än regress på 

fakturasäljande företag?  

 

15. Har fakturaköp med regress eller annan säkerhet någon påverkan på hur stor del 

av fakturabeloppet ni betalar?  

 

16. Beskriv vilka kvalitéer/komponenter/kriterier som påverkar er kreditbedömning 

av gäldenären/fakturasäljande företag. (Till exempel företagarens kompetens, 

erfarenhet, nyckeltal, kassaflöde, ekonomiska klimatet m.m.)  

 

17. I vilken utsträckning använder ni årsredovisningen som ett verktyg i 

kreditgivningsprocessen?  

 

18. Vilka fler utmaningar står er kreditgivningsprocess inför i framtiden?  

 

19. Är det något övrigt ni vill tillägga om er kreditgivningsprocess och som ni 

tycker vi borde veta?  
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