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Förord 
 

Vi vill först och främst tacka de företag och respondenter som gjort denna studie möjlig. Ni har 

med stort engagemang bidragit till att vi fått större kunskaper och erfarenheter som vi kan bära 

med oss i framtiden. Vi vill även tillägna vår handledare, Kerstin Nilsson, stor uppskattning, 

då hon väglett oss genom studien. Till sist vill vi tacka de opponenter som bidragit med 

konstruktiva råd. 
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Abstract 

 

The purpose with this study is to examine how audit affects the bank’s evaluation concerning 

their credit analysis. The study's research was applied on small enterprises due to the revoked 

obligation of auditing in Sweden. However, the results were retrieved from the perspective of 

employees in auditing firms and banks. The study was conducted by personal- and phone 

interviews. The research told that auditing were highly appreciated by employees at the banks. 

Thus, the audit contains the most relevant information about the small enterprises and 

simultaneously contributes with reliability, which simplifies the credit analysis. The auditor 

and the audit reduces the asymmetric information between the banks and the companies which 

apply for credits. Thus, it contributes with assurance that the company’s accounting 

corresponds with its financial situation. The conclusion of this study was that small enterprises 

with the intention of applying for credits, should hire an auditor. 

 

Keywords: Credit analysis, Auditing, Repeal of mandatory audit, Agency theory, Auditing 

theory. 
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Begrepp och definition 

 

Begrepp Definition 

Intressent Någon som kan påverka eller påverkas av ett företag. 

Kreditinstitut/Kreditgivare Banker. 

Kreditansökare Företag som ansöker om krediter. 

Revision Dokumentering av relevant information som utgörs 

av revisorns oberoende granskning på företag. 

Informationsasymmetri Informationstillgången/ innehavet varierar mellan 

parter. 

 

 

Nyckelord: Kreditbedömning, Revision, Avskaffad revisionsplikt, Agentteori, Revisionsteori
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1. Inledning 

 

Detta kapitel kommer att ge en tydlig förklaring om bakgrunden till studien, vidare kommer 

en problemdiskussion belysa problematiken för att sedan mynna ut i vårt syfte.   

 

1.1 Problembakgrund 

De kritiska synpunkterna från tidigare finansminister, Anders Borg, hindrade inte riksdagen 

från att ta fram ett förslag om att fler företag kan undantas revisionsplikten (Andersson, 2010; 

2016/17:133). Detta skulle innebära att Sverige hamnar närmare EU:s gränsvärden gällande 

revisionsplikt. Företag som inte väljer att ha en revisor signalerar till dess intressenter att 

insynen är svag och risken att någonting undanhålls är större (Sundgren et al. 2015). Stefan 

Schelin på Swedbank betonar att kreditgivning alltid är en fråga om förtroende som utgår från 

vad banken har för kunskap om kundens finansiella ställning (Gianuzzi, 2010). Granskningen 

av företagets finansiella ställning var av stor betydelse tidigare, men nu är granskningen av 

redovisningen ännu viktigare efter avskaffad revisionsplikt (Gianuzzi, 2010). 

 

År 1895 tillkom för första gången krav på svenska aktiebolag att tillsätta minst en revisor 

(Svanström, 2008). Nya Aktiebolagslagen som utkom samma år grundade sig av behovet att 

redovisningen skulle uppnå en viss kvalité vilket gav företagets intressenter en rättvis insyn. 

Det fanns dock inte många, näst intill inga, kvalificerade revisorer (Svanström, 2008). 

Lösningen på detta var att det tillsattes fåtal personer med kunskap om revision. Dessa personer 

var huvudsakligen bankdirektörer, direktörer, köpmän etc. Följderna av detta var att behovet 

av revisorer och redovisningskonsulter växte fram. I början av 1920-talet skapades 

organisationen FAR1 med syfte att utveckla redovisning- och revisionsprofessionen 

(Wallerstedt, 2001). 

  

Det var dock inte förrän år 1975 som kravet på allmän revisionsplikt i Sverige föreslogs, även 

då rådde brist på kvalificerade revisorer (Svanström, 2008). Mindre bolag undkom 

revisionsplikten och det var inte förrän år 1983 som den allmänna revisionsplikten blev 

                                                
1 Föreningen Auktoriserade Revisorer 
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gällande för alla svenska aktiebolag. Detta skapade möjligheter för utomstående intressenter 

att få insyn i bolagen utan att själva vara direkt involverade (Thorell & Norberg, 2005). 

  

FAR definierar revisorn som länken mellan kunden och kundens intressenter. Med kunden 

menas det företag som anlitat den externa revisorn. Revisorns huvudsakliga uppgift är att 

granska företagets redovisning samt dess förvaltning. Potentiella intressenter som banker, 

leverantörer och investerare kan ta del av revisorns arbete samt att revisionen ger en form av 

kvalitetsstämpel på redovisningen (FAR, 2017).  

                                                                                  

En särskild utredning startades den 7 september 2006 av den dåvarande regeringen. Uppdragets 

syfte var att utreda och se över reglerna kring revisionsplikten för alla aktiebolag (SOU 

2008:32). Bakgrunden kring valfriheten av revisor har sitt ursprung från EU:s och den 

nationella myndighetens erkännande att kostnaden för revisor är oproportionellt hög för mindre 

företag (Collis, 2010). Utredningen (SOU 2008:32) beskrev risken med att svenska aktiebolag 

kan tappa konkurrenskraft mot utländska bolag som har valfrihet kring revision. Enligt EU:s 

direktiv ska aktiebolag som uppfyller två av de följande villkoren, fortfarande ha minst en 

revisor. 

● Fler än 50 anställda  

● Mer än 84 mkr2 i nettoomsättning 

● Mer än 42 mkr i balansomslutning                 

 

Utredningen resulterade år 2010 till att alla svenska aktiebolag som uppfyller minst två av de 

följande villkoren, fortfarande ska ha minst en revisor kvar. (Aktiebolagstjänst, 2017, SOU 

2008:32) 

● Fler än 3 anställda 

● Mer än 3 mkr kr i nettoomsättning 

● Mer än 1,5 mkr i balansomslutning  

 

Riksrevisionen (2017) förklarar att kunskapen om de effekter och konsekvenser som den 

avskaffade revisionsplikten medfört är begränsade. Idag har enbart Skattemyndigheten och 

Ekobrottsmyndigheten studerat effekterna av reformen för deras verksamheter. 

Skattemyndigheten kan uppvisa minskade skatteintäkter och Ekobrottsmyndigheten kan visa 

                                                
2 mkr = Miljoner kronor 
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prov på ökad ekonomisk brottslighet. Riksrevisionen (2017) studerar just nu i vilken 

utsträckning reformen har uppfyllt de effekter som knöts till den och hur de berörda 

myndigheternas konsekvenser blev efteråt. Granskningen ska presenteras i en rapport som har 

planerad publicering i december 2017. 

1.2 Problemdiskussion 

Företagets redovisning kan användas som en informationskälla för kreditgivare vid deras 

kreditbedömning av företag som ansöker om lån (Watts & Zimmerman, 1986). Watts och 

Zimmerman (1986) förklarar att revision av redovisningen är av betydelse då kreditgivaren får 

mer tillförlitlig information om företagets återbetalningsförmåga.  Detta styrks av Collis studie 

(2003) om reviderad redovisning och banker, där det framkommer att en reviderad redovisning 

är en viktig faktor för bankerna vid beslut om lån. Vidare förklarar Watts and Zimmerman 

(1986) att en icke-reviderad redovisning kan manipuleras för att få bättre lånevillkor. 

Granskning av företagsledning samt verkställande direktörer är då behövligt för kreditinstitut. 

Enskilda individer kan ha personliga mål i syfte att maximera den egna nyttan på bekostnad av 

företaget. Detta kan möjliggöras genom att försköna företagets redovisning. Watts och 

Zimmerman uttrycker det med följande citat. 

 

Each individual recognizes that his or her own welfare depends on the firm’s survival but at 

the same time has incentives to take actions that reduce the firm’s value and chance of survival. 

(Watts & Zimmerman, 1986, 198) 

  

Genom att låta sin årsredovisning bli reviderad kan bolagets intressenter få mer tillförlitlighet 

och på så sätt kan bolaget minska kostnaderna. Detta för att övervakningskostnaderna förflyttas 

till revisorn (Watts & Zimmerman, 1986). I enlighet med Collis studie (2010) som visar att två 

av tre små aktiebolag i Storbritannien fortfarande har en revisor anställd efter slopandet av 

revisionsplikten. Anledningen till att småbolag fortfarande väljer att ha kvar en revisor är på 

grund av de fördelar som revision medför. Detta stärks av Dedman, Kausars och Lennox (2014) 

undersökningar på mindre aktiebolag i Finland och Storbritannien som inte anlitat en extern 

revisor. I studiens resultat framgick det att aktiebolag utan reviderad redovisning går miste om 
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de fördelar som revisorn bringar företaget. Exempelvis visar det sig att företaget får minskad 

kreditvärdighet vid en kreditbedömningsprocess3. 

  

Det är inte helt upp till bankerna själva att bevilja lån efter sina egna villkor. Enligt lagen om 

bank och finansieringsverksamhet måste kreditinstitut göra en riskbedömning för de 

förpliktelser som följer av att kreditavtalet inte kan fullgöras, innan de beviljar bolaget krediter. 

Bara om bolaget visar goda grunder till att kunna fullgöra kreditavtalet får lånet beviljas (SFS 

2010:1853). Tack vare revisorns oberoende gentemot bolaget kan en reviderad årsredovisning 

främja beviljande av krediter på goda grunder (Svanström, 2008). Detta i enlighet med UC4 

pressmeddelande om sambanden mellan kreditvärdighet och revision i Sverige, där det 

förklaras att kreditgivarens uppgift är att på ett tillförlitligt sätt kunna säkerställa 

kreditansökarnas återbetalningsförmåga. Revision är alltså en bidragande faktor till att lånet 

kan beviljas på goda grunder (UC, 2013). 

 

Undersökning av UC visade att aktiebolag som valt bort revisorn får en sämre kvalité på sin 

redovisning, vilket vidare bidrar till att kreditbedömningen påverkas (UC, 2013). Božović, 

Urošević och Živković (2011) relaterar kreditbedömning till kreditvärdighet då företagets 

finansiella säkerhet värderas i bedömningen. UC (2013) formulerar problemet på följande sätt. 

 

Tyvärr har slopandet av revisorskravet lett till en försämring vad avser kvaliteten på boksluten. 

Bokslutens uppgift är att ge en rättvisande bild över ett företags ekonomiska ställning och vi 

ser en väsentlig skillnad jämfört med innan regeländringen. UC:s uppgift är se till att företag 

och kreditgivare ska kunna fatta rätt beslut på säkra grunder.  Det bygger bland annat på att 

den information som företagen lämnar ifrån sig är korrekt. 

  

Sammanfattningsvis har ovan nämnda studier konstaterat att revisorn har ett visst inflytande 

på bolag och dess intressenter. Trots detta gick slopandet av revisionsplikten igenom år 2010. 

Det är viktigt att påpeka att det inte finns några vetenskapliga studier gällande revisionspliktens 

avskaffande i Sverige efter 2010. År 2016 kom en fristående motion från alliansen att fler små 

aktiebolag ska få möjlighet att undantas revisionsplikten. Med detta finner vi det motiverat att 

undersöka hur revision har kommit att påverka kreditinstitutens bedömningsprocess. Enligt 

                                                
3 Kreditbedömningsprocessen är den process där kreditgivaren utvärderar de företag som ansöker om lån. 

Förklaras mer i avsnitt 2.2.1. 
4 Upplysningscentralen 
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civilutskottets betänkande biföll riksdagen motionen om att regeringen bör ta initiativ till att 

överväga om fler företag kan undantas revisionsplikten (2016/17: CU6). Vidare gavs en 

riksdagsskrivelse ut som förklarar beslutet kring utskottets förslag om att motionen bifölls 

(2016/17:133). Därför är ämnet aktuellt att undersöka i dagsläget.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva vilken betydelse revision har vid bankers 

kreditbedömning av mindre aktiebolag. Därigenom avser studien att bidra med utökad kunskap 

om vad revision har för betydelse för banker och revisorer. Med hjälp av följande frågeställning 

ska syftet besvaras. 

 

- Hur påverkas bankers kreditbedömning för mindre aktiebolag av revision? 

1.4 Avgränsning 

Undersökningen avgränsar sig att endast studera kreditbedömningen utifrån banker och 

revisorers perspektiv. Anledningen till att studera banker och revisorer är för att dessa 

organisationer behandlar kreditbedömningen och upprättar revisionen. Bank som kreditgivare 

valdes på grund av deras erfarenhet inom kreditgivning. Studien kommer avgränsa sig 

ytterligare genom att undersöka kreditbedömningen för företag som inte uppfyller kraven för 

revisionsplikt. Detta för att dessa företag har valfrihet gällande revisor.   
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2. Teori- och referensram 

Referensramen definierar och förklarar små aktiebolag i Sverige, kreditgivare och revisorns 

betydelse, vidare redogörs agent- och revisionsteori. 

 

2.1 Små aktiebolag i Sverige  

Definitionen av små aktiebolag i Sverige beskrivs i ÅRL5 (1995:1554) som företag vars antal 

anställningar inte överstiger mer än 50 personer (i medeltal), balansomslutning inte överstiger 

mer än 40 mkr och nettoomsättningen inte överstiger 80 mkr. 

 

Enligt ABL6 (2005:551) ska ett aktiebolag ha minst en revisor, om bolaget uppfyller 2 av 

följande 3 villkor.  

- Medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 3. 

- Bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 mkr.  

- Bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 3 mkr. 

 

Att ett bolag definieras som ett litet aktiebolag enligt ÅRL behöver då nödvändigtvis inte menas 

att bolaget har möjlighet att välja bort revisionskravet i enlighet med ABL. Studien kommer 

således använda termen små aktiebolag endast i den mening där bolaget inte uppfyller mer än 

två krav enligt ABL (2005:551). 

2.2 Kreditgivare 

Kärnverksamheten för kreditgivare är att bevilja och tilldela lån. Herring (1999) förklarar att 

vanligaste orsaken till att kreditgivare fallerar är på grund av för stora förluster vid långivning. 

För att undvika sådana förluster har kreditinstitut behov att mäta, bedöma och hantera de risker 

som ett kreditavtal medföljer (Riksbank, 2001). Företagets ekonomiska förutsättningar står till 

                                                
5 Årsredovisningslagen 
6 Aktiebolagslagen 
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grund för kreditbedömningsprocessen. Broomé, Elmér och Nylén (1998) beskriver att 

ledningskompetens, lönsamhet och ställda säkerheter i företaget står som grund för bankernas 

bedömning. Detta styrks av Svensson (2003) som beskriver att en effektiv kreditgivningspolicy 

innehåller explicita kriterier för tillfredsställande återbetalningsförmåga och acceptabla 

säkerheter. Vidare finner Bruns och Fletchers (2008) undersökningar av svenska banker stöd 

att sannolikheten för beviljade krediter till små företag ökar då ledningen besitter hög 

kompetens. Kreditgivningsprocessen underlättas då kreditgivaren och den som ansöker om 

krediter har ett bra samarbete. Detta eftersom företag som lämnar in detaljerad information för 

granskning, får en rättvisare bedömning av dess finansiella situation (Andersson & Landström, 

2003). 

 

Kreditvärdiga företag visar till exempel god samarbetsvilja genom att tillmötesgå  

kreditgivarnas önskemål om att skriva detaljerade kontrakt, överlämna 

redovisningsinformation som granskats av en kvalificerad revisor… (Svensson, 2003).  

2.2.1 Kreditbedömningsprocessen  

När kreditinstitut ska bevilja lån används kreditbedömningprocessen som ett verktyg att 

säkerställa uppgifter om ansökaren samt utforma ett avtal efter dess kreditvärdighet (Svensson, 

2003). Svensson (2003) beskriver denna process utifrån tre delar, (1) inhämtning av 

information, (2) bearbetning, (3) tolkning av information samt beslut. Vid inhämtning av 

information krävs det att kreditgivaren innehar tillräckligt med information om företagets 

finansiella situation (Funered, 1994). Funered (1994) påpekar vikten av att undersöka 

företagets återbetalningsförmåga samt vilka tillgångar företaget har som kan ställas som 

säkerhet vid kreditgivning. 

 

Vid bearbetningen av den inhämtade informationen måste kreditgivaren analysera de risker 

som kan uppstå. Enligt svensk lagstiftning är kreditinstitut skyldiga att pröva risken för att de 

förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras, innan institutet får bevilja lånet (SFS 

2010:1853). Dessa bedömningar ska även göras och bedömas på goda grunder. Kreditgivare 

har därmed en förpliktelse att pröva risken i kreditbedömningsprocessen. Tegin (1997) 

förklarar att banker ständigt arbetar med riskbedömningar. Vidare beskriver han att 

riskbedömningsprocessen kan delas in i två delar, risken för konkurs och risken vid konkurs. 

Risken för konkurs beskrivs som en händelse där låntagaren inte kan fullgöra kreditavtalet 

medan risken vid konkurs är utvärdering av företagets tillgångar som kan användas som 
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säkerhet. I studien tolkas riskbedömningsprocessen som en del av bearbetning i Svenssons 

kreditbedömningsprocess (Se figur 1). 

 

Tolkning samt beslut från kreditgivaren är sista steget av kreditgivningsprocessen. Om krediter 

ska beviljas så bör avkastningen vara större än risken på lånet (Funered, 1994). Utifrån 

kreditansökarens resultaträkning, balansräkning och eventuell kassaflödesanalys kommer 

räntan och andra kreditvillkor fastställas. Efter att lånet har beviljats ska kreditgivaren 

kontinuerligt följa upp kredittagarens kreditvärdighet (Svensson, 2003). Standarden för dessa 

uppföljningar bör vara minst en gång per år (Riksbank, 2001). 

 

 

 

Figur 1. Kreditbedömningsprocessen kombinerat med riskbedömningsprocessen. En egen illustration av 

Svenssons- (2003) och Tegins (1997, 17-18) modell. 

2.3 Revisorns betydelse och arbetsprocess 

Revisorns roll är att sammankoppla företagets redovisning med intressenterna genom att 

innehavet av information blir mer symmetrisk. En intressent till företaget är någon som blir 

påverkad eller kan påverka, detta kan exempelvis vara kreditgivare. Revisorns huvudsakliga 

uppgift är att granska både redovisningar och hur styrelsen förvaltar organisationen som de 

företräder (FAR, 2017). I enlighet med Aktiebolagslagen styrks denna definition, där revisorns 

uppgifter förklaras som följande.  
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Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande 

som god revisionssed kräver. (ABL 2005:551) 

 

En reviderad årsredovisning är en vedertagen kvalitetsstämpel gentemot en tredje part (FAR, 

2017). Detta eftersom revision skapar trovärdighet i redovisningen samt säkerhet för 

intressenterna. 

2.3.1 God revisionssed 

Revisorn gör en granskning av företagets räkenskaper utifrån de grundläggande 

rekommendationer och standarder i Sverige, men även enligt internationella 

revisionsstandarder (FAR, 2017). Revisorn formar därefter en revisionsberättelse utifrån den 

bedömning som gjorts. Finner revisorn avvikelser i räkenskaperna eller har misstankar om 

ekonomiskt brott, är revisorn skyldig att anmäla företaget (Revisionsnämnden, 2017; 

Carrington 2014). Exempel på ekonomisk brottslighet kan vara förskingring, mutbrott och 

bokföringsbrott. 

2.3.2 Revisionsprocessen 

Carrington (2014) förklarar en process som visar vad revisorn faktiskt gör. Processen kan delas 

upp i fyra delar, företagsledningens påståenden, bestyrkandeåtgärder, dokumentation och 

rapportering. Med hjälp av revisionsprocessen kan revision från en övergripande plan skapa 

försäkran och komfort för dess intressenter och ledningen. 

 

Företagsledningens påståenden är de uttryck som ledningen använder sig av i redovisningen, 

vilket är det huvudsakliga föremål som revisorn kommer att granska under revisionen. 

Carrington (2014) delar upp företagsledningens påståenden i följande underrubriker: Existens, 

rättigheter och förpliktelser, förekomst, fullständighet, värdering, mätning och presentation. 

Revisorn förväntas att ta hänsyn till alla dessa påståenden för att korrekt göra en bedömning 

utifrån god revisionssed. Bestyrkandeåtgärder menas med att revisorn ska använda relevant 

information som utvinns från företagsledningens påståenden som revisionsbevis. 

Revisionsbevisen stärker revisionen på det sätt att den blir mer övertygande. Carrington (2014) 

förklarar bestyrkandeåtgärder som revisorns granskningsåtgärder där revisorn gör revisionen 

mer komfortabel och bestyrker aktuella påståenden i redovisningen, Vidare dokumenteras de 

tidigare delarna av revisionsprocessen i en fullständig dokumentation. Dokumentationen är 
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sekretessbelagd eftersom det kan innehålla känslig information om företaget. Anledningen till 

varför informationen ska lagras är för framtida kvalitetskontroller av andra revisorer, 

revisorsnämnden eller eventuellt domstolar om brottslighet misstänks förekomma. Den sista 

delen i revisionsprocessen är rapportering. Det som skiljer rapportering mot dokumentation 

är att rapporteringen är specifikt riktat mot en tredje part. Revisionsberättelsen är en typ av 

rapportering och är en upprättad dokumentation av revisorn som möjliggör uttalanden om 

revisionen (Carrington, 2014).  

 

 

Figur 2. Revisionsprocessen (Carrington, 2014, 41) 

2.4 Agentteori  

Agentteorin förklarar beroendeförhållandet mellan två parter som ingår i ett avtal. Teorin utgår 

från att det existerar två typer av aktörer i ett sådant förhållande, principalen och agenten, där 

agenten utför uppdrag åt principalen (Frostenson, 2015). Förhållandet mellan agenten och 

principalen bygger på ett kontrakt eller avtal. Jensen och Meckling (1976)  nämner två typer 

av problem som oftast uppstår i principal-agent förhållande. Första problemet uppstår när 

agentens mål skiljer sig från principalens samt att det är kostsamt för principalen att övervaka 

agenten. Det andra problemet följer då principalen inte kan med säkerhet fastställa att agenten 

utför sitt uppdrag på ett lämpligt sätt. 
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Teorin utgår från flera grundläggande antaganden där parterna är egenintresserade och 

vinstmaximerande samt att denna intressekonflikt leder till att agenten kommer att agera efter 

egna intressen till nackdel för principalen (Isaksson, 2010). Agenten och principalen agerar 

alltså rationellt för egen vinning. 

 

Ett annat problem som uppstår enligt Eisenhardt (1989) är parternas olika inställning mot 

risker. Då agenten kommer att handla efter att maximera sin egen vinning utefter dennes 

förutsättningar, kan agenten ta större risker än vad som accepteras av principalen. Således anses 

agentens handlande vara opassande ur principalens perspektiv. Principalen har däremot 

möjlighet att styra agenten mot gemensamma mål. Vid upprättande av kontraktet mellan 

principalen och agenten kan incitament ges till agenten så att denne agerar utefter principalens 

vinning. På så sätt nyttomaximeras både agenten och principalens mål (Eisenhardt, 1989). 

Däremot beskriver Adams (1994) att agenten har mer information än principalen, därmed kan 

principalen aldrig vara helt säker på om kontraktets incitament är tillräckligt för att det ska 

fullföljas av agenten. Agenten kommer således utnyttja informationsasymmetrin för att få ett 

övertag mot principalen (Akerlof, 1970). 

 

Genom att anställa en revisor kan principalen övervaka agentens handlingar. Då revisorn har 

möjlighet att granska agentens agerande på ett opartiskt sätt kan principalen med säkerhet få 

tillgång till information om uppdragets gång, vilket betyder att informationsasymmetrin 

kommer att upphöra (Ittonen, 2010). Detta styrks enligt Collis (2010) som förklarar att 

informationsasymmetrin mellan agenten och principalen minskar då revisorn tillgodoser 

räkenskaperna till bägge parter. 

 

I mindre aktiebolag är det oftast ägaren av företaget som också är ledningen. På så sätt menas 

att principalen och agenten är densamma (Thorell & Norberg, 2005). Därmed kommer det 

aldrig att uppstå informationsasymmetri. Om företaget däremot ska samverka med en extern 

part, exempelvis då företaget ansöker om krediter, kommer principal-agent förhållande att 

uppstå. Där kreditgivaren kan anses vara principalen och företaget blir agenten. Här blir det då 

aktuellt för företaget att anlita en revisor så att informationsasymmetrin förhindras (Thorell & 

Norberg, 2005). 
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I denna undersökning kommer bankerna att ses som principalen eftersom de tillhandahåller 

kapitalet, således ligger det i bankens intresse att kapitalet ska betalas tillbaka enligt de avtalade 

villkoren samt med en god avkastning. Agenten blir alltså de företag som ansöker om krediter 

hos bankerna, det ligger även i deras intresse att få så goda lånevillkor som möjligt. Genom att 

använda sig av en revisor kan principalen få mer insyn i agentens handlande. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Figur 3. Agentteorin. En egen illustration 

2.5 Revisionsteori 

Det finns flertalet intressenter som är intresserad av ett aktiebolags reviderade redovisning.  Ur 

kreditgivarens perspektiv förklarar Berry, Citron och Jarvis (1987) att reviderade 

årsredovisningar föredrogs framför oreviderade. Collis, Jarvis och Skerratt (2004) styrker detta 

genom att visa att revision är en viktig del för kreditgivaren i deras lånebedömning.  

 

Carrington (2014) beskriver en teori om revision som utformas via två stycken traditioner, dels 

en tradition som utgår från nationalekonomin och en annan som utgår från sociologin. Av dessa 
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två traditioner är nationalekonomiska synsättet det starkaste och huvuddelen av tidigare 

forskning utgår från den.  Nationalekonomin är en vetenskap som beskriver hur hushållen 

agerar med knappa resurser, och där aktörerna antas agera rationellt. Alltmer har den 

sociologiska traditionen växt fram inom forskningssfären. Den kan beskrivas som vetenskapen 

om att förklara och förstå människors handlingar och förhållandet mellan människan och 

samhället. I jämförelse med nationalekonomiska synsättet så tenderar sociologin att istället för 

effektivitet och rationalitet belysa maktfrågor i samhället. Sociologiska traditionen beskriver 

två stycken perspektiv, komfort och legitimering, medan nationalekonomiska traditionen 

förklarar tre stycken teorier, försäkran, förbättring och försäkring.  

2.5.1 Försäkran 

Den första nationalekonomiska teorin inom revision är försäkran, den behandlar frågor kring 

revisionens betydelse vid en kontraktslösning mellan två eller fler aktörer där ägandet och 

ledningen av bolaget är separerade (Wallace, 2004). Likt agentteorin uppstår ett problem då 

ägaren ska kunna försäkra sig om att ledningen av bolaget agerar i dennes intresse, och inte 

agerar efter sitt eget intresse. När ägaren separeras från företagets drift så förlorar parten den 

direkta kontrollen över ledningens sätt att förvalta verksamheten. Kontrollen gör att ledningen 

har ett informationsövertag gentemot ägaren. I denna teori är revision en tredje oberoende part 

som ger försäkran om att redovisningen av företagsledningen är korrekt (Carrington, 2014).

         

2.5.2 Förbättring 

Revisionsteori som förbättring utgår från kvalitén i redovisningen (Carrington, 2014). 

Revisorn får en mer aktiv roll och uppgiften är att påverka redovisningen och revisionen. Enligt 

teorin ska revisorn påverka revisionen till det bättre, vilket sker genom att tillgodose befintliga 

men även potentiella intressenters intressen av redovisning (Dedman, Kausar & Lennox, 2014). 

Till skillnad mot tidigare teori om försäkran så behöver inte alla förhållanden mellan två parter 

inom förbättringsteorin handla om kontraktsslutande. Med tanke på att flera intressenter 

intresserar sig av redovisningen är således revision viktigt för dess effektivitet och förbättring 

(Carrington, 2014). 
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2.5.3 Försäkring 

Den sista teorin inom den nationalekonomiska traditionen, försäkring, utgår från att revisionen 

kan ses som en försäkring för att redovisningen håller den kvalitén som krävs. Teorin ser då 

revisionen som en form av marknadslösning, då kvaliteten ska säkras, förflyttas risken från 

företagsledningen till revisorn. Med den risken så finns det inga incitament för revisorn att 

manipulera redovisningen. Ifall en reviderad redovisning inte skulle stämma överens med lagar 

och regler så finns det ännu en aktör för redovisningens användare att söka ersättning från, då 

risken har flyttats över till revisorn (Carrington, 2014). Chaney och Philipich (2002) betonar 

detta då revisorerna inte vill riskera eventuell stämning och försämrat rykte.    

2.5.4 Komfort 

Det första perspektivet inom den sociologiska traditionen är komfort. Komfort beskrivs dels 

från revisorns perspektiv, men även från intressenternas perspektiv. Revision som komfort 

utgår från intressentens trygghet i att välja att investera i ett bolag som har en reviderad 

redovisning (Carrington, 2014). Enligt Carrington (2014) så är det lättare för en intressent att 

investera om de känner sig trygga. Det får stöd ur Datar (1991) forskning där det förtydligas 

att om inte den potentiella investeraren känner sig trygg så ökar osäkerheten. FAR (2013) 

förklarar vidare att företag känner sig tryggare vid en reviderad årsredovisning. 

  

Ur revisorns perspektiv så krävs en utvärdering av processen för att skapa en komfortabel miljö. 

En revisor kan inte granska allt utan måste selektera och granska redovisningen till den grad 

att de är komfortabla. Utifrån detta perspektiv kan revisorn antingen vara komfortabel eller inte 

(Carrington, 2014). 

     

Komfort påverkar kreditgivare då det vill känna en trygghet vid upprättande av avtal med andra 

parter. Bankerna är beroende av redovisningsinformation eftersom det hjälper dem i deras 

bedömningsprocess. Bedömningen utgår från den potentiella kundens chans att betala tillbaka 

amorteringar eller räntor (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2009). 

2.5.5 Legitimering 

Legitimering är det andra perspektivet vilket beskriver revisorns roll som legitimerande 

(Carrington, 2014). I ett företags verksamhet så uppstår en mängd med finansiell data (Power, 

2003).  För att all finansiell data ska ge en mer synlig bild för alla övriga intressenter så sållar 
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en revisor ut den mest relevanta informationen (Pentland, 2000).  Om revisorn väljer att 

godkänna redovisningen så kommer fler aktörer att acceptera redovisningen som företaget lagt 

fram och på det sättet skapa en form av legitimitet. Power (2003) förklarar vidare att legitimitet 

handlar om att sortera bort irrelevant information genom revision för att göra informationen 

tillförlitlig för utomstående intressenter.  

2.6 Teoretisk sammanfattning 

Revision medför fler positiva fördelar för företag, huvudsakligen hjälper revisionen med att 

informationen blir mer symmetrisk mellan företag och externa intressenter (Svanström, 2008). 

Stanworth och Grey (1991) förklarar att informationsproblemet är särskilt betydelsefull för 

kreditgivare som överväger att bevilja ett lån. Winborg (2000) samt Lehmann och Neuberger 

(2001) beskriver att problemet är extra påtaglig vid kreditgivning till små- och medelstora 

företag. Agentteorin förklarar den praktiska samverkan mellan principalen och agenten, samt 

hur informationsproblemet leder till nyttoförlust för endera parterna (Eisenhardt, 1989). 

Revisionsteorin förklarar revisionens betydelse utifrån de fem olika traditionerna, försäkran, 

förbättring, försäkring, komfort och legitimering (Carrington, 2014).  

 

Revisionsteorins första nationalekonomiska perspektiv, försäkran, beskriver likt agentteorins 

informationsasymmetri som uppstår mellan diverse parter i ett kontraktsförhållande. 

Förbättring utgår från revisorns aktiva roll att påverka redovisningen och tillgodose 

intressenternas intressen medan försäkring förklarar revisionens försäkran om att 

redovisningen håller den kvalité som krävs. Komfort som en sociologisk tradition förklarar dels 

revisorns sätt att selektera sin granskning av redovisningen till den grad att individen känner 

sig komfortabel, men också banken som kreditgivare då det vill känna en komfort när de 

granskar en potentiell kunds redovisning.  Det sista perspektivet som Carrington (2014) 

förklarar är legitimering, de beskriver den legitimerande effekt som revisorns godkännande av 

en årsredovisning har. Power (2003) utvecklar det med att fler intressenter kommer att 

acceptera redovisningen om en revisor har godkänt den.    

 

Studiens analysmodell beskriver förhållandet mellan kreditinstitut och företag, samt den 

informationsasymmetri som existerar sinsemellan. Som tidigare nämnts kan en revisor 

användas för att brygga informationen mellan principalen och agenten. I denna modell kommer 

revisorn och revisionen, som hjälper till att utforma kontraktet mellan parterna, att analyseras 
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utifrån revisionsteorin. Förhållandet mellan principalen och agenten kan således redogöras 

utifrån agentteorin, medan revisionsteorin beskriver revisionens betydelse på förhållandet (Se 

figur 4). 

 

 

Figur 4. Analysmodell. Modellen illustrerar informationsflödet mellan parterna. Vid direkt samverkan uppstår 

störningar i informationsutbytet och informationsasymmetri uppstår. 
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3. Metod 

 

Detta kapitel redogör vilket metodval som använts för inhämtning av empiri till studien. 

Trattmodellen kommer att presenteras för att förklara hur modellen står till grund för 

intervjufrågorna. Urval, trovärdighet och etiska förhållningssätt förklaras i detta kapitel. 

Sammanfattningsvis dras kopplingar till hur empirin ska analyseras i samband med 

tolkningsramen. 

 

3.1 Metodval 

Studien har hämtat empirin utifrån kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa metoden är i 

jämförelse med den kvantitativa metoden mer inriktad på ord än på siffror. Bryman och Bell 

(2013) förklarar att skillnaden mellan den kvantitativa och den kvalitativa metoden är 

betoningen på distans kontra närhet. Inom den kvantitativa forskningen så träffar generellt sett 

inte forskaren grupperna eller individerna som undersöks, medan studier inom den kvalitativa 

betonar vikten av en nära relation till undersökningens urval. Bryman och Bell (2013) beskriver 

den kvalitativa undersökningen som en process där deltagarnas uppfattningar styr 

undersökningen. 

 

Bryman och Bell (2013) förklarar att den metod som används mest vid kvalitativ forskning är 

intervjuer, det är även den metod som tillämpats under studien. Fortsättningsvis beskrivs 

skillnader i sätt att angripa intervjuer och inom den kvalitativa intervjun finns det två primära, 

den ostrukturerade och semistrukturerade. Den ostrukturerade intervjun kan liknas till ett 

vanligt samtal där respondenten i vissa fall kan få svara och resonera kring en enda fråga. Den 

semistrukturerade intervjun utgår fortfarande från den kvalitativa intervjuprocessens bakgrund 

till att vara flexibel. Men nu förhåller sig forskaren istället till flera frågor och teman som ska 

behandlas. Har forskaren en tydlig bild med vad som ska beröras så är den semistrukturerade 

intervjumetoden den mest troliga användningen (Bryman & Bell, 2013).  

 

Utifrån vår studie kring revisionens betydelse för banker vid deras kreditbedömning, använder 

sig studien av en kvalitativ forskningsmetod bestående av sex stycken semistrukturerade 

intervjuer. Anledningen till de semistrukturerade intervjuerna är för att få djupare förståelse för 
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respondenternas erfarenhet och roll i verksamheten. Deltagaren ska kunna känna sig bekväm i 

rollen under intervjun och utveckla information som vi kan knyta till vår forskningsfråga. 

Relationen kommer således att bli viktig för att skapa en trygg miljö där vi kan få utvecklande 

svar och möjlighet att ställa följdfrågor. (Bryman & Bell, 2013)  

3.2 Trattmodellen 

Då intervjuerna är semistrukturerade kommer intervjufrågorna vara utformade i enlighet med 

trattmodellen (Kylén, 1994). Trattmodellen är en process som visar hur frågor ska ställas till 

respondenten för att informationsinhämtningen ska maximeras.  Processen är uppbyggd utifrån 

sex steg, öppning, fri berättelse, precisering, kontroll, information och avslutning.  

 

 

Trattmodellen (Kylén, 1994, 45). 

 

Under första steget, öppning, är syftet att påbörja intervjun med att alla parter som är 

inblandade presenterar sig själva, därefter ska avsikten med intervjun redogöras samt hur lång 

tid det kommer ta (Kylén, 1994). Efter presentationen går intervjun vidare till andra steget i 

trattmodellen där öppna breda frågor om det aktuella ämnet ställs. Anledningen till sådana 

frågor är för att uppmana respondenten att tala öppet och skapa en avslappnad miljö. Kylén 

(1994) förklarar att intervjuaren sedan ska styra intervjun med få stimuleringsord såsom berätta 

mer eller hur kommer det sig och försöka undvika fråga varför då de kan uppfattas som 

ifrågasättande. Under fri berättelse betonar Kylén att undvika frågor som kan besvaras med ja 

och nej, även dubbelfrågor ska undvikas då det anses störande. Övergången till precisering 

sker genom att de breda frågorna mynnar ut till avgränsade frågor som ger information om det 

mest relevanta i intervjun. Kontroll kan ses som en del av precisering, här kontrolleras de 

uppgifter som nämnts under precisering. Kontroll kan vara att intervjuaren frågor respondenten 

om olika exempel på det som framkommit under precisionsdelen. En annan typ av kontroll är 

att öka kravet på precisering, det vill säga begära mer exakta svar. Däremot ska detta steg göras 

med försiktighet så att respondenten inte upplever att denne blir förhörd. 



 

 

19 

 

Informationssteget är början av slutet på intervjun. Under detta steg ska alla frågor och områden 

behandlats. Här ges respondenten mer information om den undersökning som informationen 

kommer att avse samt ges möjlighet för respondenten ställa frågor om undersökningen. Dessa 

frågor ska besvaras så gott det går utan att påverka resultatet. Intervjuns sjätte och sista steg är 

avslutning, där intervjuaren endast tackar för hjälpen och klargör övriga frågor från 

respondenten. 

 

Eftersom studien har tydliga riktlinjer om vad som ska undersökas har metoden utgått från 

semistrukturerade intervjuer. Frågorna som ställdes till respondenterna var färdigställda innan 

intervjun. Dessa frågor var relativt öppna, vilket gav möjlighet till följdfrågor. På så sätt blev 

intervjun mer som en diskussion vilket gjorde respondenten mer avslappnad. Detta i enlighet 

med Bryman och Bell (2013) beskrivning av kvalitativa intervjuprocessen som nämns tidigare. 

Då miljön var mer komfortabel för respondenten upplevdes det att svaren blev mer utförliga 

och ärliga. Däremot gjorde den öppna intervjun att respondenten vek av ibland och diskuterade 

irrelevanta teman, vilket gjorde att intervjuerna blev längre än förväntat. Detta löstes genom 

att intervjuaren försökte styra tillbaka respondenten med hjälp av nya följdfrågor. 

3.3 Urval 

Studien baseras på ett ändamålsenligt urval där lämpliga personer som är verksamma i banker 

och revisionsbolag valdes ut. Denscombe (2003) beskriver urvalet som en handplockning av 

respondenter utifrån deras attribut och hur relevant egenskapen är för respektive studie. För att 

kunna ta del av ett bra urval till studien så behövde hänsyn tas till vissa kriterier. När 

revisionsplikten avskaffades år 2010 så fick flera aktiebolag valfriheten att välja att ha revisor 

eller inte. Till följd av detta så finns möjlighet att studera revisorns betydelse när valfriheten 

slog in. Därför valdes respondenter med erfarenhet kring avskaffandet till intervjuerna.  

3.3.1 Intervjupersoner  

Intervjupersonerna valdes utefter deras yrkesroll på företag vars verksamhet är kreditgivning 

eller revision. Anledningen till varför dessa personer valdes är av deras relevans för studiens 

frågeställning. Genom att intervjua respondenter från kreditinstitut inhämtades empiri om hur 

kreditbedömningen går till samt vilken betydelse revisionen har för kreditgivaren. Att intervjua 

revisionsbyråer gavs möjligheten att inhämta empiri om hur revisorer upplever vad revisionen 
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har för betydelse samt vilka fördelar som revisionen medför. Det är viktigt att poängtera att 

intervjuerna endast behandlar respondenternas åsikter och inte företagen dem representer. 

Respondenten från Nordea och PWC i Stockholm önskade att vara anonyma i denna studie.  

 

Datum Namn Benämning Arbetsplats Ort Intervjuform Yrke Erfarenhet 

2017-05-02 Fredrik 

Ryman 

B1 SEB Örebro Personlig intervju Företags- 

rådgivare 

9 år 

2017-05-02 Lars 

Ersäng 

B2 

 

Swedbank Örebro Personlig intervju Företags- 

rådgivare 

15 år 

2017-05-10 Anonym B3 Nordea Västerås / 

Örebro 

Telefonintervju Kredit- 

analytiker 

33 år 

2017-05-04 Tekin 

Deniz 

R1 Add and 

Reduce 

Stockholm Telefonintervju Revisor 18 år 

2017-05-04 David 

Hedlund 

R2 PWC Örebro Personlig intervju Kontorschef  9 år 

2017-05-17 Anonym R3 PWC Stockholm Telefonintervju Revisor 7 år  

Tabell 2. Respondenter 
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3.4 Trovärdighet 

Bedömningen av studien har utgått från Bryman och Bells (2013) två grundläggande kriterier, 

trovärdighet och äkthet. Dem menar att de två kriterierna behövs som ett alternativ till den 

kvalitativa forskningen då validitet och reliabilitet utgår från den kvantitativa forskningen. 

Inom kriteriet trovärdighet finns det fyra stycken delkriterier:  

● Tillförlitlighet 

● Överförbarhet 

● Pålitlighet 

● Bekräftelse 

 

Tillförlitlighet innebär att resultaten av den empiriska intervjun kan säkerställas av både 

intervjuaren och respondenten. Anledningen är att respondentens svar utgår från att det 

uppfattas på liknande sett av forskaren så att intervjusvaren bedömts på samma grunder 

(Bryman & Bell, 2013). I vår studie har varje respondent fått en återkoppling av deras uttalande 

för att säkerställa att vi har uppfattat svaren rätt. Varje respondent bekräftade resultaten, vilket 

uppfyller grunden för tillförlitlighet.  

 

Med överförbarhet förklarar Bryman och Bell (2013) en process som kan överföra resultaten 

av undersökningen till en annan miljö. Då vår studie behandlar både revisionsbolag och 

bankbolag med intervjufrågor som skiljer sig, kan överförbarhet anses vara begränsad. Det 

eftersom intervjuerna behandlar respondenternas åsikter i en semi-strukturerad intervju kan 

empirin vara svårt att tillämpas i andra kontexter. Däremot kan det argumenteras att en stor del 

av arbetsuppgifterna hos banker och revisionsbyråer är lagstadgade regelverk. Detta kan tolkas 

som respondenternas arbetsuppgifter är liknande i andra kreditinstitut och revisionsbyråer, 

därav kan empirin till viss del vara överförbar. 

 

Pålitlighet innebär att forskaren ska använda ett granskande synsätt och säkerhetsställa att hela 

processen är väl dokumenterad. Bryman och Bell (2013) förklarar vidare att flera individer i 

ens närhet kan användas för att få ett granskande synsätt. I studiens fall så har vår handledare 

hjälpt oss genom av granska vår process. För att vidare uppvisa pålitlighet har en utförlig 

inspelning av intervjun skett för att kunna följa varje steg i intervjuprocessen. Utöver 

inspelning av intervjuerna, har även anteckningar förts under intervjuns gång, därefter har de 
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mest relevanta delarna av intervjun transkriberats7. Det finns tystnadsplikt gentemot kunden 

inom både bank- och revisionsföretag som kan begränsa respondenternas uttalanden, således 

kan pålitligheten i studien påverkas. Vi upplevde däremot inte att någon sekretess begränsade 

svaren på intervjufrågorna (se metodreflektion 3.8).  

 

Det sista kriteriet är bekräftelse som innebär att forskaren ska försöka säkerställa att 

handlingarna skett i god tro. Utförande och resultat ska med andra ord inte påverkas av 

forskarens personliga värdering eller teoretiska synsätt (Bryman & Bell, 2013). Utifrån 

studiens gång har bekräftelsekriteriet beaktas så gott som möjligt (se metodreflektion 3.8). 

3.4.1 Äkthet 

Det andra kriteriet i bedömningen av studien har utgått från äkthet. Äkthet förklaras utifrån 

Bryman och Bell (2013) som generella frågor kring studien som väcker forskningspolitiska 

frågor. Detta kan förklaras genom vilka det är som blir intervjuade i studien och om deras 

åsikter och uppfattningar beskrivit verksamheten på rätt sätt. Vilken roll respondenten har i 

företaget kan också påverka äkthetskriteriet. Om studien endast lämpar sig att intervjua chefer 

inom ett företag, kommer bara deras perspektiv lyftas fram i analysen, således uppnås ingen 

rättvis bild. Respondenterna i denna studie bestod av anställda i olika nivåer inom bolagen, på 

det sätt kan en rättvis bild delvis uppfyllas. Däremot bestod studien endast av sex intervjuer 

och de flesta i olika bolag, därav har intervjuerna inte behandlat de olika nivåerna inom samma 

bolag.   

  

                                                
7 Transkribering = Dokumentering i text utifrån tal.  
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3.5 Etiskt förhållningssätt 

Bryman och Bell (2013) förklarar fem stycken etiska principer som behandlar värderingarnas 

roll i forskningsprocessen, de presenteras nedan:  

● Informationskravet 

● Samtyckeskravet 

● Konfidentialitets- och anonymitetskravet 

● Nyttjandekravet 

● Falska förespeglingar  

 

Informationskravet innebär att respondenten ska veta studiens syfte och vilka moment som 

ingår i den (Bryman & Bell, 2013). Mail skickades ut innan varje möte till berörd respondent 

gällande utformning av studien, forskningsfrågorna och de intervjufrågor som behandlades 

under intervjun. Studiens syfte diskuterades även under öppningen av intervjun för att 

säkerställa informationskravet. Samtyckeskraven förklarar Bryman och Bell (2013) som 

respondentens vetskap om att intervjun är frivillig. Det har uppfyllts då varje tillfrågad fått 

kännedom om deras valfrihet vid första telefonkontakt. Fortsättningsvis förklarar Bryman och 

Bell (2013) konfidentialitets- och anonymitetskravet som respondentens rätt att behandlas med 

full konfidentialitet. I studien fanns det aldrig behov av respondentens personuppgifter och vi 

valde att fråga varje respondent om personen i fråga ville behandlas anonymt.  

 

Nyttjandekravet förklaras som en försäkran att de uppgifter som samlats in från respondenterna 

enbart används för studiens ändamål. Vidare förklarar Bryman och Bell (2013) att falska 

förespeglingar innebär att forskare inte ska ge vilseledande information till respondenten om 

studiens utformning. Respondenterna fick tillgång till studien innan den publicerades. Detta 

gav respondenterna möjlighet att säga ifrån om innehållet inte överensstämmer med vad som 

framkom under intervjun. Således anser vi att kriterierna, nyttjandekrav och falska 

förespeglingar, har uppfyllts. 
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3.6 Intervjufrågor 

Följande delkapitel kommer att redogöra vilka frågor som ställdes under intervjuerna med 

banker och revisionsbolag. Kapitlet kommer även ge förklaring till frågornas utformning. I 

delkapitlets inledning kommer generella frågor till respondenterna förklaras, därefter kommer 

en underrubrik förklara frågor som endast är tillämpbart på banker, samt en underrubrik för 

revisionsbolag. Då en semistrukturerad intervju påminner om en diskussion är det viktigt att 

påpeka att andra frågor, än de som redovisas nedan, har ställts under intervjun. Utformningen 

av vissa eventuella följdfrågor kan besvaras med ja eller nej. I dessa fall har vi ställt 

stimuleringsord så som berätta mer eller hur? (Kylén, 1994).  

 

Hur länge har du jobbat inom den här branschen? 

Genom att ställa en sådan fråga, ges respondenten en möjlighet att berätta om sin bakgrund 

vilket gör frågan relevant för undersökningen då tidigare erfarenheter är av betydelse. Denna 

fråga utformas efter Kyléns (1994) förklaring om fri berättelse då respondenten får svara fritt 

och öppet på frågan. Samtidigt får denna fråga effekten att respondenten blir mer trygg då 

denne får prata om sig själv. 

 

 Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Frågan ställs utifrån tidigare förklaring av fri berättelse samt som en generell förklaring kan 

inhämtas av vad respondenten faktiskt gör. Frågan ger sedan intervjuaren stort utrymme för 

flertal möjliga följdfrågor. Följdfrågorna gör så att vi lämnar andra steget i trattmodellen och 

förflyttar oss till precisering.  

3.6.1 Frågor till banker 

 

 Hur ser en vanlig arbetsdag ut när du jobbar med kreditgivningsfrågor? 

Detta blir början på precision utifrån trattmodellen och är en följdfråga av de generella 

frågorna. Här kan generell information hämtas av hur respondenterna inom banker arbetar med 

just kreditgivning, vilket vidare kan kopplas till kreditbedömningsprocessen. Det är viktigt för 

studien att följa upp med fler avgränsade följdfrågor gällande kreditbedömningsprocessen så 

att respondenten inte går in på irrelevanta områden. 
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Eventuell följdfråga: 

- Hur ser kreditbedömningsprocessen ut för mindre aktiebolag? 

- Avslutas processen vid beslut av beviljade krediter? 

  - Granskas kredittagaren kontinuerligt? 

  - Hur granskas i så fall detta? 

- Hur ser riskhanteringen ut vid kreditbedömning? 

 

 Vad har en extern reviderad redovisning för betydelse för kreditbedömningen? 

Frågan är bred men eftersom den specifikt frågar om revisionens betydelse på 

kreditbedömningsprocessen så är det en början av precision. Därefter kommer följdfrågor att 

avgränsa svarsutrymmet ännu mer. Syftet med dessa följdfrågor är att få utförliga svar 

angående revisionen och kreditbedömningsprocessen som vidare kan kopplas till revisions- 

och agentteorin.  

 

Eventuella följdfrågor: 

- Kan lånevillkoren skilja sig åt mellan ett aktiebolag med revisor och ett utan? 

- Vilken information behöver ni av mindre aktiebolag i en bedömningsprocess? 

- Finner ni en säkerhet med en reviderad årsredovisning, då det finns ännu en aktör ni 

kan vända er till för att söka ersättning?  

- Känner du som ansvarig för en kreditbedömningsprocess, en mer komfortabel känsla 

när du hanterar ett företag med en reviderad årsredovisning?  

- Känner ni förtroende för revisorns arbete?  

- Vad anser ni om revisionspliktens avskaffande samt utökande av avskaffandet? 

- Vid beviljat lån, står det i avtalet att krediterna endast får användas till det ni kommer 

fram till? 
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3.6.2 Frågor till revisionsbolag  

 Hur upplever ni vad revisionen har för betydelse för banker vid kreditgivning? 

Detta blir en uppföljning av de generella frågorna för att precisera informationen mer mot 

revisionens betydelse. Frågan ger upphov till att koppla empirin med revisions- och 

agentteorin. Huvudsakligen kommer detta klargöra informationsasymmetrin inom dessa teorier 

samt förklara vilken påverkan revisionen bringar parterna.   

 

Eventuella följdfrågor: 

- Vilken information hjälper ni till att bidra med som är av relevans för kreditinstitut? 

- Försöker ni anpassa er revision efter bankernas önskemål och i så fall hur?  

- Hur anser ni att revision kan bidra till ökat förtroende och kreditvärdighet? 

- Finns det något direkt samarbete mellan er och bankerna vid kreditgivningsprocess? 

- Finns det andra alternativ att välja för att öka kreditvärdigheten än att anställa en 

revisor/redovisningskonsult? 

- Vad anser ni om revisionspliktens avskaffande samt utökande av avskaffandet? 

- Hur jobbar ni för att förbättra redovisningen och revisionen på lång sikt?  

3.7 Analysmetod 

För att få en bättre dokumentering av all empiri så spelades intervjuerna in. Detta gav oss 

möjligheten att senare kunna transkribera intervjuerna. Även noteringar fördes av de viktigaste 

punkterna under intervjun. Inspelningen och noteringarna underlättade intervjun då mer fokus 

kunde läggas på respondenten, vilket gav en bättre struktur under samtalet. Transkriberingarna 

förenklade analysen av empirin då vi smidigt kunde hämta intervjuns mest relevanta resultat. 

Esaiasson et. al. (2017) beskriver tillvägagångssättet i analysen som att tolka respondenternas 

svar och sedan identifiera olika mönster i varje intervju. Dessa mönster kan följaktligen 

jämföras mot varandra. Analysen gjordes utifrån agent- och revisionsteorin. Analysen utifrån 

agentteorin behandlade empirin om relationen mellan banken, revisionsbolaget och 

kreditansökaren, medan analys utifrån revisionsteorin behandlade empirin om vad revisionen 

har för påverkan på förhållandet. Intervjuerna analyserades tillsammans så att jämförelser 

kunde göras. Intervjun var strukturerade utifrån olika teman. Dessa teman utgick från teori- 

och referensramens olika områden. I jämförelserna identifierades först mönster i intervjuns 

olika teman, för att sedan se vilka likheter och skillnader som framkom av de olika 

respondenterna. 
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3.8 Metodreflektion 

Revisionsbyråer har stor arbetsbelastning under den period som vi försökte att boka in 

intervjuer. Detta försvårade chansen för oss att få intervjuer med revisorer. Den stressiga miljön 

som vi upplevde avspeglade sig dock inte under intervjuerna med revisionsbyråerna. 

 

Studiens frågeställning och intervjufrågorna skickades till respondenterna innan intervjun. 

Detta resulterade att vi upplevde att svaren från respondenterna var mer konkreta mot studiens 

frågeställning. Även då vi ställde breda frågor preciserade respondenten svaret på frågan själva. 

Å andra sidan kan vi ha missat information om andra relevanta områden i de fall respondenten 

själv preciserade intervjufrågan. Under intervjuns gång märkte vi att vissa frågor tolkades fel, 

vilket gav oss irrelevanta svar. Detta rättades till med hjälp av följdfrågor eller förklaring på 

vad vi ville veta mer om. Misstolkningarna kunde ha undvikits genom att testa frågorna på en 

testperson. 

 

De personliga intervjuerna tog plats i respondentens kontor, detta ansåg vi skapade en tryggare 

miljö för respondenten. Att respondenten känner sig komfortabel under intervjun är viktigt för 

att få ut så goda svar som möjligt (Kylén, 1994). Ingen intervju var identisk då intervjuerna 

liknade mer en diskussion. Däremot bestod intervjuerna av samma teman och struktur. Detta 

gjorde att vi kunde jämföra intervjuerna i efterhand. Då alla intervjuer var liknande, kände även 

vi som intervjuare mer bekvämlighet, vilket gjorde att samtalet blev mer avslappnat. 

 

Hermeneutik är ett synsätt som grundar sig på tolkningar och förståelse av skrifter men även 

sociala handlingar (Bryman & Bell, 2013). Begreppet hjälper analytikern att få förståelse inom 

en kontext. Vissa intervjuer gjordes per telefon. Eftersom vi inte hade personlig kontakt med 

respondenten kan det vara svårt att tolka vissa uttryck och uttalanden, därmed kan vi gått miste 

om viss information. Då hermeneutik utgår ifrån individuella tolkningar kan våra värderingar 

och uppfattning inte helt uteslutas ur studien. Däremot har vi försökt att lämna personliga 

värderingar och tankar utanför studien så gott som möjligt för att de inte ska påverka analysen 

och resultatet. 

 

Vi vet inte om det försiggick någon snedvridning av svaren eller om någon sekretess hindrade 

respondenterna från att svara öppet. Vi vet att branscherna har tystnadsplikt gentemot deras 

kunder samt sekretess som kan begränsa svaren. Vi kände dock inte av något sådant under 
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intervjuns gång. Två av respondenterna valde att vara anonyma i studien. Anonymitet hos 

respondenter kan påverka trovärdigheten på studiens empiri. Anledningen för detta är att 

utomstående inte kan bekräfta att resultatet verkligen stämmer. Däremot ger anonymitet 

möjlighet för respondenten att uttrycka sig mer om intervjufrågorna då respondenten känner 

en trygghet. Anledningen till detta är att uttalanden i intervjun inte kan användas mot 

respondenten i efterhand.  
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4. Empiri 

 

I detta kapitel presenteras de väsentligaste delarna från intervjun, vidare kommer empirin att 

stå till grund för studiens analys och resultat.  

 

4.1 Banker 

4.1.1 SEB 

År 1856 grundades Stockholms enskilda bank, SEB. Inom Sverige och de baltiska8 länderna 

erbjuder banken ett brett utbud av finansiella tjänster och rådgivning. SEB betjänar totalt 400 

tusen små och medelstora företag i Sverige och i de baltiska länderna, inom 

privatkundsegmentet uppgår kundantalet till 4 miljoner (SEB, 2017). 

  

B1 förklarar att all form av kreditgivning gällande företag börjar med en motpartsbedömning. 

Bedömningen kan vara allt ifrån kundens beskrivning av affären och vilken erfarenhet 

personen eller personerna i fråga har, men det kan också vara kundens privata ekonomi som 

granskas. Privata anmärkningar skapar en uppförsbacke redan från start säger B1.  

  

Vidare förklarar B1 att en analys av kundens budget och deras historiska siffror görs, för att 

bedöma om de tror att finansieringen kommer att vara lönsamt. Bankerna följer sedan upp 

ärendet utefter regelverk gällande finansiering. 

  

Kreditbedömningsprocessen avslutas med att identifiera säkerheter enligt B1. SEB måste 

känna sig väl säkerhetsställda enligt de krav och regler som finns, de får inte agera 

riskkapitalbolag. Utifrån säkerheter förklarar han att all form av kreditgivning grundar sig i 

återbetalningsförmågan. Kan SEB inte se återbetalningsförmågan så har säkerheterna ingen 

betydelse.  

  

                                                
8 Estland, Lettland och Litauen 
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B1 förklarar revisorns roll som kvalitetssäkrare då ett bokslut som är reviderat ger trygghet. 

Dock anser han att hänsyn ska tas till uppdaterade resultat och balansräkningar, detta för att 

boksluten kan tillhandahållas tre till sju månader efter det faktiska boksklutsdatumet. 

  

Angående kreditvillkoren så förklarar B1 att en reviderad årsredovisning kan ha en viss 

påverkan, beroende på om risken anses förhöjd med att de inte har reviderade siffror. Samtidigt 

förklarar han att om sifferunderlagen inte är korrekt, beviljas inte något lån. 

  

B1 beskriver motpartsbedömningen som viktig del i riskhanteringen. Känner han sig trygg med 

att kunden kan driva bolaget, minskar risken. Vidare förklarar B1 räkenskapernas betydelse vid 

riskhantering. Är det väl underbyggt och känns relevant så minskar risken. Han poängterar 

också vikten av vilken bransch kunden befinner sig i. De branscher som rent statistiskt har flest 

antal konkurser, är de branscher SEB ser som hög risk. 

  

B1 anser att revisionsberättelsen är en bra informationskälla då väsentliga händelser under året 

presenteras. Vissa poster kan ibland vara svåra att tolka i olika sammanhang och då kan 

revisionsberättelsen förklara varför räkenskaper ser ut som dom gör.  Enligt B1 så kontaktar de 

sällan revisorn direkt men det kan förekomma om kunden godkänner det. Således kan en 

trygghet ges till både SEB och kunden. 

  

B1 säger att det är väldigt sällsynt att banken ställer revisionsbolagen ansvariga om det blivit 

fel i redovisningen. Utifrån bankens perspektiv har revisorn egentligen ingen större påverkan 

på den dagliga verksamheten för kunden. 

  

Kreditbedömningsprocessen avslutas inte efter utgivet kreditbelopp enligt B1. Det ligger i 

deras intresse att kontinuerligt granska kredittagaren utifrån ett affärsperspektiv. SEB jobbar 

för att ge helhetsråd och hjälpa kunden med mer än bara finansiering. 

  

Angående revisionspliktens avskaffande så anser B1 att det fyller en god funktion, framförallt 

för små bolag där behovet av finansiering nödvändigtvis inte finns. I dessa fall kan en revisor 

medföra stora kostnader för företaget. B1 anser att revisionen fyller en funktion i 

kreditbedömningen då informationsinhämtningen underlättas och informationen är mer 

tillförlitlig.  
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... däremot så ska jag ärligt säga att jag har svårt att se hur vi ska kunna göra rimliga 

kvalitetsbedömningar om vi inte har en kvalitetsstämpel från revisorn, ja har svårt att se hur 

det ska fungera (Ryman 2017).  

  

B1 tror att i framtiden kan krav ställas på kunden att anställa en revisor vid ansökan om krediter. 

Revisorn fyller en betydande funktion utifrån ett finansieringsperspektiv, för både banken och 

kunden.  Revisionen är inte bara att betala för kvalité på sin årsredovisning, det bidrar till 

mycket fler fördelar för företaget. 

 

Ur ett bankperspektiv så vill B1 se att revisorn jobbar närmare kunden med en mer aktiv 

rådgivning. Han är medveten om att det finns en risk att gå ifrån deras regelverk men det skulle 

kunna utveckla deras tjänster så det passar bättre för företaget och dess intressenter. 

4.1.2 Swedbank  

Swedbank jobbar huvudsakligen med finansiell rådgivning och andra finansiella tjänster. 

Swedbanks historia sträcker sig tillbaka till år 1820, namnet på banken kom dock inte förrän 

år 2006. Swedbank är en av Sveriges största banker med hänsyn till antalet kunder. Banken har 

332 tusen kunder i Sverige och 319 tusen i de baltiska länder. År 2016 redovisade Swedbank 

rörelseresultat på 23 761 mkr (Swedbank, 2017). 

 

B2 förklarar att vid en kreditbedömning så analyseras företaget utifrån deras verksamhet och 

marknad. Fortsättningsvis säger han att återbetalningsförmågan är den väsentligaste faktorn för 

att banken ska bevilja krediter. Han förklarar att även kassaflödet i verksamheten är 

betydelsefullt så kreditavtalet med säkerhet kan fullföljas. Är kreditansökarens 

återbetalningsförmåga och kassaflöde tillräckligt bra fortsätter banken att identifiera vilka 

risker som finns och kan uppstå under samarbetet. Banken undersöker även vilka säkerheter 

som finns i företaget om avtalet inte fullföljs. 

 

De flesta går inte i konkurs på grund av resultatet, utan likviditeten (Ersäng, 2017). 

 

Vid analys av risker undersöker banken vad det finansiella tillskottet ska användas till av 

kredittagaren. Banken vill gärna se resultat- och likviditetsbudget på hur företaget ska använda 
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krediterna. Förutom företagets finansiella situation, analyseras även företagsledningen, 

marknaden, branschen och andra faktorer där risker kan identifieras. B2 förklarar att 

kreditvillkoren varierar beroende på vilka risker som finns. Räntan på lånet blir en slags 

riskpremie utifrån verksamheten, marknaden och dess säkerheter. Är kreditansökaren verksam 

i en mer relationsbaserad bransch kan även anställda tas i beaktning som säkerhet. 

 

Som tidigare nämnt är säkerheter också en väsentlig faktor vid beviljande av krediter. 

Säkerheter kan exempelvis vara pant av fastigheter och inventarier samt innevarande lager, 

kundfordringar och företagsinteckningar. Vid en eventuell konkurs ska banken veta hur dessa 

säkerheter kan realiseras så att avtalet kan fullföljas så gott som möjligt. B2 förklarar att banken 

jobbar för att lösa konkurs så fort och smidigt som det går. Fortsättningsvis påpekar han även 

att banken jobbar för att företaget inte ska hamna i konkurs, då båda parterna förlorar på det. 

Därav ligger det i bankens intresse att ge goda finansiella råd till företaget. 

 

Förutom återbetalningsförmåga, risk och säkerheter använder banken andra kontrollsystem för 

att få underlag om hur kreditansökarens har skött sin ekonomi tidigare. Varningssignaler kan 

vara betalningsanmärkningar, skattefel eller andra betalningsproblem (B2).  

 

B2 beskriver att revisionen har betydelse vid kreditgivning på det sätt att bankerna får en extern 

opartisk bedömning av räkenskaperna i företaget. Fortsättningsvis förklarar han att 

revisionsberättelsen ger relevant information om posterna i räkenskaperna. Denna information 

går inte att ta del av om företaget inte har en revisor. Samtidigt fyller revisorn och revisionen 

en funktion att upplysningar silas ut till de mest relevanta för företagets intressenter. Enligt B2 

händer det att ledningen inte har tillräckligt med kunskap att förklara den informationen som 

finns i företagets räkenskaper. Genom att kontakta företagets revisor kan han då få en djupare 

förklaring av posterna. Detta skapar mer förtroende och tillförlitlighet för räkenskaperna, vilket 

har en positiv påverkan på kreditbedömningen. Han poängterar att samtal med revisorn är 

viktigt. B2 har ett stort förtroende för auktoriserade revisorer överlag. 

 

B2 upplever revisionspliktens avskaffande som ett bra sätt att underlätta för nyföretagare. Han 

menar på att alla inte är i behov av en revisor och ska därför inte vara skyldig att anlita en. 

Fortsättningsvis förklarar han att avskaffandet av revisionskravet är bra så länge kvalitén på 

räkenskaperna inte påverkas negativt. 
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Personligen tycker jag det är bra att hitta sätt att underlätta nyföretagandet. Sen får inte det 

vara på bekostnad av ordning och reda, för då har man gjort en felbedömning…(Ersäng, 2017) 

4.1.3 Nordea 

Nordea Bank betjänar idag över 10 miljoner privatpersoner och över en halv miljon 

företagskunder i Norden9. De erbjuder ett stort utbud av finansiella tjänster och lösningar. 

Nordea är således en av Sveriges största banker (Nordea, 2017).  

 

B3 beskriver inledningen av kreditbedömningsprocessen som en inhämtning av information. 

Det handlar om att ta in relevant information såsom årsredovisningar, delårssiffror och 

budgetar. Fortsättningsvis förklarar B3 att personliga möten förekommer där information 

inhämtas gällande kundens önskemål med finansieringen. Angående lånehandlingarna så står 

det inte i kontraktet vad pengarna ska användas till, utan det tas fram under mötet med kunden.  

 

Riskanalysen ser B3 som en oerhört viktig process i deras finansieringsverksamhet. Han 

förklarar inte bara risken som finns i räkenskaperna, utan även risker som kan skilja sig 

beroende på företagets bransch. Det finns även risker i organisationsstrukturen och hur bolaget 

valt att komponera dess styrelse. Säkerheter som företaget kan presentera och vilket värde de 

har vid ett obestånd är också av väsentlig betydelse enligt B3.  

 

B3 förklarar att deras kunder granskas kontinuerligt efter dem har blivit beviljade lån. Det 

handlar om att ha en form av årsföredrag där ny årsredovisning stäms av mot den budget som 

kunden lagt fram och sen analysera vad dem har för återbetalningsförmåga. B3 beskriver 

revisionens betydelse som kvalitetsstämpel för företagets redovisning. Samtidigt förklarar han 

att det är nöjda om förtroende finns för företagets ekonomiska kontroller eller den 

bokföringsbyrå som hanterar företagets redovisning. Det är väldigt sällan misstag sker från 

revisorn, däremot förklarar han att det förekommer. Vidare förklarar B3 att det pratar med 

revisorn vid behov, efter godkännande av kund. Dessa samtal innehåller generella frågor 

gällande diverse risker med bolaget eller frågor angående redovisningens poster.  

 

Kreditvillkoren påverkas framförallt av företagets finansiella siffror säger B3. Därför tycker 

han inte att kreditvillkoren ska skilja sig mellan företag som har en revisor och företag som inte 

har det. Däremot finns det kvalitativa faktorer som de tar hänsyn till.  Skulle det då inte finnas 
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förtroende för de finansiella siffrorna som företaget tar fram, då skulle revisionen kunna 

påverka villkoren. B3 förtydligar att det dock inte är den primära faktorn.  

 

B3 förklarar att han har haft erfarenhet av att banker stämmer revisionsbolag då felaktiga 

uppgifter har presenterats. I de fall då felaktiga reviderade räkenskaper står som grund till 

beviljade krediter har stämningarna gått igenom. B3 påpekar dock att detta är väldigt sällsynt 

då dessa revisorer inte agerat utifrån god revisionssed. 

 

Tankarna kring revisionspliktens avskaffande är väldigt tudelade enligt B3. Det kan ses från 

ett kostnadsperspektiv men även från ett nyttoperspektiv. B3 påpekar nyttan med revision som 

en säkerhet för företaget och en part som till viss del kan agera rådgivare. Däremot är vissa 

andra företag inte i behov av en revisor. B3 tror att alliansens motion inte skulle påverka mer 

än vad det gjorde vid avskaffande år 2010. Om banken kommer fram till en bedömning att 

siffrorna är relevanta, då spelar inte storleken i balansräkningen någon roll. Avslutningsvis 

berättar B3 att det inte är omöjligt att revisor kan krävas i framtiden för att få beviljade krediter. 

Det är ett krav som redan idag kan ställas.  

4.2 Revisionsbolag 

4.2.1 Add and reduce 

Add and reduce bildades år 2011. Verksamheten har i syfte att revidera aktiebolag och 

stiftelser. Förutom revision jobbar verksamheten med konsultation till kunderna, detta är 

exempelvis skatteregler och skatteplanering vid försäljning och förvärv. Bolaget har en 

omsättning på cirka 1,9 mkr samt 75 kunder (Deniz, 2017). 

 

R1 från Add and reduce anser att revisionen har en viss betydelse för bankerna vid 

kreditgivning. Detta för att banken får möjlighet att ta del av en extern opartisk granskning av 

det företag som ansöker om krediter. Den opartiska informationen som utges tillför komfort 

och tillförlitlighet för banken enligt R1. Revisionen blir alltså en kvalitetsstämpel för 

intressenter av företaget.  

 

R1 poängterar att det inte är hans uppgift att göra kreditbedömningen lättare för hans kunder 

eller bankerna. Vidare säger han att revisionen endast är en dokumentering som ska spegla 
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verkligheten så gott som möjligt. Kreditgivarens arbetsprocess underlättas då dem får uppgifter 

som är mer sanningsenliga. Således arbetar inte revisorn eller revisionen för att kunderna ska 

få bättre förutsättningar till beviljat lån. Revisorn och revisionen blir en informationsbrygga 

mellan båda parterna. Detaljerad information om kundens finansiella ställning får inte ges ut 

utan ett godkännande av kunden, däremot förklarar R1 att han kan bidra med egna åsikter om 

kunden och dess ledning. 

 

Ett samarbete med kunderna där revisorn agerar utefter att uppfylla kundens intressen skulle få 

revisionen att tappa sin funktion enligt R1. En viktig del av revisionen är att den är opartisk 

granskad.  

 

R1 anser att slopandet av revisionsplikten överlag är bra då möjlighet att välja bort revisorn 

finns för dem som faktiskt inte behöver en. Däremot anser han att skatteverket bör göra fler 

kontroller på sådana företag. Detta för att säkerhetsställa skattehandlingar och andra 

ekonomiska uppgifter. Ett företag utan revisor har möjlighet att manipulera räkenskaperna till 

sin fördel då ingen granskning sker. Skulle företaget ingå avtal med externa intressenter såsom 

banker eller kommun ska dock krav på revision ställas enligt R1. 

  

Även om revisionen kan ses som en kvalitetsstämpel, så händer det naturligtvis att revisorer 

gör fel. R1 förklarar att revisorn kan bli stämd ifall kundens räkenskaper har godkänts på 

bristande grunder. Stämningar från kreditinstitut kan således förekomma, om banken beviljar 

ett lån på grund av bristande information från revisorn. Vidare förklarar R1 att det råder stor 

variation i kvalitén beroende på revisor.  

 

Avslutningsvis anser R1 att regelverk och styrdokument har försvårat revisorns arbetsuppgifter 

och delvis går emot revisionens funktion. Detta för att revisorn har fler moment som dem måste 

utfärda, vilket tar tid som annars kan tillägnas på granskning.  

4.2.2 PWC Örebro 

PricewaterhouseCooper har en historia som sträcker sig från år 1849 för att sedan etablera sig 

i Sverige år 1933. Inom Sverige så finns det idag 3600 medarbetare och 100 kontor runt om i 
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landet. Byråns verksamhet består av revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning (PWC, 

2017). 

 

Enligt R2 fungerar revisionen som en form av kvalitetsstämpel vid bankernas kreditgivning. 

Banken vet att reviderade årsredovisningar till stor del stämmer överens med företagets 

verkliga bild. R2 betonar vikten av väsentlighetskriteriet. Det innebär vetskapen om att 

revisionen har vissa fel, men utgångspunkten är att felen inte är så pass stora att läsaren ändrar 

sin bedömning av bolaget. 

 

Utöver väsentlighetskriteriet så utgår revisionen från risk säger R2.  Det kan handla om risk 

inom olika branscher som hanterar mycket kontanter, men även branscher där deras varor kan 

omsättas till personligt bruk.  

 

R2 förklarar att revisionsbolag kan stå till svars om de missar viktiga punkter i deras 

revisionsarbete, men det ska då vara uppenbart att misstag har gjorts och att det borde 

upptäckts. Banker är en intressent som skulle kunna stämma revisionsbolagen, men han 

förtydligar att det är ovanligt att sådant sker. 

 

Revisorns möjlighet till rådgivning gentemot kund finns enligt R2. De följer de 

redovisningsregelverk som finns och förhåller sig alltid till att vara på så god marginal så 

rådgivningen inte gör revisorn jäv. Vidare förklarar R2 att om kunden vill ansöka om krediter 

så kan revisorn hjälpa till att redogöra för hur företaget kan arbeta för att få upp vissa nyckeltal 

som exempelvis soliditet. Det kan också handla om redovisningsprinciper som passar bättre 

för bankerna. Det finns större möjligheter för rådgivning av små bolag än i stora. Detta för att 

oberoendeproblematiken är mindre vid rådgivning till små bolag. 

 

R2 beskriver förhållandet mellan revision och banker som ett sätt att ta del av varandras 

expertis. Han fortsätter med att förklara att banker kan ringa till PWC när de vill ha svar på 

frågor om kundens redovisning. I det fallet har revisorn tystnadsplikt och måste få ett 

godkännande från kunden. Han förklarar att kunden oftast godkänner att revisorn får lämna ut 

detaljerad information, då det även ligger i kundens intresse att banken ska känna sig trygg. 

Fortsättningsvis förklarar R2 att i de fall kunden inte vill lämna ut detaljerad information är det 

vanligtvis något de försöker dölja. 
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R2 uppfattar att faktorer som kan vara av betydelse vid kreditansökan är egentligen inte 

säkerheter, utan kassaflödet. Oavsett om företaget har generöst med pantsättningar så har det 

ingen betydelse om kassaflödet är dåligt. 

 

Revisionens betydelse för banker förklarar R2 som en kvalitetsstämpel. Företagets redovisning 

får en kvalitetsstämpel då den innehåller en revisionsberättelse. Utan revisionen är intressenter 

helt ovetande om företagets sätt att redovisa. R2 påpekar tryggheten för banken när en 

oberoende part granskar räkenskaperna. Han förklarar att en revisor blir granskad av 

revisorsinspektionen några gånger under sin karriär. Anledningen är att revisorn ska följa det 

regelverk som finns. Det finns också en bokslutsrapport som en auktoriserad 

redovisningskonsult kan skriva på men den är inte lika omfattande som en revision. 

  

R2 tycker att det är sunt att revisionsplikten avskaffades. Nu måste dock revisionsbolagen 

påtala nyttan med revisionen tydligare. Inom vissa branscher där ingen finansiering krävs, 

behövs kanske inte någon revisor. Han tycker det finns en fara med att låta fler företag undantas 

revisionsplikten, om det inte finns andra kontroller. 

 

Som förbättringsåtgärder i yrket tar R2 fram kompetensutvecklingen för medarbetarna på PWC 

och ständiga utvecklingsarbetet med branschorganisationer som SRS och FAR. Hans 

personliga uppfattning om revisionen är att revisorn ibland kan vara för skyddad av regelverk. 

Revisorn måste följa en hel del policys och regelverk som gör att de kan bli väldigt styrda. För 

honom handlar det mycket om att skapa ett värde för kunden och där ser han en möjlig 

förbättring.  
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4.2.3 PWC Stockholm 

R3 anser att revisionen i sig inte har någon speciell påverkan på kreditbedömningen. Däremot 

förklarar han att reviderade räkenskaper ger banktjänstemän en trygghet när 

kreditbedömningen genomförs. Vidare säger R3 att bankerna även känner trygghet då revisorn 

kan ställas ansvarig om revisionen godkännes felaktigt av revisorn. 

 

Bankerna har överlag bristande kunskaper inom bokföring och redovisning menar R3. Detta är 

däremot inget stort problem då banken och revisorn oftast har ett bra samarbete. R3 förklarar 

att han brukar få samtal från banken om den gemensamma kunden. Anledningen till samtal 

med bankerna är vanligtvis att institutet ska få mer förståelse för räkenskaperna i 

redovisningen.  

 

Revisorn har möjlighet att hjälpa till med konsultering till sina kunder, dock måste 

konsulteringen ske inom vissa regelverk då revisorns opartiska roll ska bibehållas. 

Fortsättningsvis förklarar R3 att revisorn kan hjälpa till att utforma vissa poster i redovisningen 

för att kunden ska få bättre möjlighet till beviljade krediter. Han menar att olika 

redovisningsprinciper kan få säkerheter och risker att se bättre ut. Däremot betonar han att 

dessa ändringar i redovisningen görs endast med rättvisande bild. Med detta menas att posterna 

kan värderas olika men att räkenskaperna fortfarande speglar verkligheten (R3). 

 

R3 förklarar att revisionens betydelse för bankerna är betydelsefull. Detta har lett till att flertal 

banker i vissa kommuner har införskaffat revisionskrav när företag ansöker om krediter. Han 

påpekar däremot att detta är extra vanligt när företag är nystartade eller om företaget har haft 

betalningsanmärkningar, eller andra ekonomiska problem, tidigare.  

 

Revisionspliktens avskaffande tycker R3 har gynnat nyföretagare och småföretag. Han menar 

att det är onödigt med revisionskrav om inte företaget är i behov av en revisor. Däremot ger 

revisionen en kvalitetssäkring till företagets intressenter. Med detta menar R3 att 

revisionspliktens avskaffande minskar tillförlitligheten om ett företag utan revisor exempelvis 

ansöker om krediter eller ingår ett avtal med en annan intressent.  
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5. Analys 

 
Analyskapitlet kommer att behandla empirin utifrån agent- och revisionsteorin (Se avsnitt 2.6). 

 

5.1 Agentteorin 

 

Thorell och Nordberg (2005) förklarar att när bolag ansöker om krediter så uppstår ett agent-

principal förhållande. Kreditgivaren tar rollen som principalen, då lånet blir en sorts 

investering. Agenten blir således företaget som använder kreditinstitutets finansiella tillskott 

till att genomföra ett uppdrag. Agentteorin utgår från att agenten besitter mer information än 

principalen om uppdraget och användningen av krediterna (Eisenhardt, 1989).  

5.1.1 Informationsasymmetri  

B1 och B2 beskriver revisionen som ett tillförlitligt sätt att hämta in kvalitetssäkrad information 

om företaget som ansöker om krediter. Fortsättningsvis förklarar dem att en öppen relation 

mellan kunden och banken kan hjälpa till att bevilja krediterna. Detta för att banken får djupare 

insyn i företaget och informationsasymmetrin minskar. Respondenterna var överens om att 

vissa kunder har bristande kunskaper om hur redovisningen ska upprättas. Alltså framkommer 

inte alltid all information i företag som inte har reviderade räkenskaper. Enligt Ittonen och 

Collis (2010; 2010) studier hjälper revisorn till att övervaka agentens handlingar. Agentteorin 

utgår ifrån att principalen anställer en revisor som övervakning av agenten (Eisenhardt, 1989). 

I denna studie är det däremot agenten som anställer revisorn. Tack vare revisorns oberoende 

har det dock ingen betydelse vem som anställer revisorn. Detta för att revisionen ändå kommer 

att vara opartisk granskning. Svanström (2008) förklarar att revisorn hjälper till att säkerställa 

räkenskaperna så att det stämmer med verkligheten. Detta överensstämmer med R1 och R3 

arbetsbeskrivning att revisionen ska vara sanningsenliga och spegla verkligheten så gott som 

möjligt. Utifrån agentteorin kan detta tolkas som att principalen tillgodoses med säkerställd 

information om agentens ställning och handlande. R1 och R2 poängterar dock att revisorns 

arbete kan vara bristfällig. Däremot jobbar revisorer utifrån väsentlighetskriteriet där revisorn 

är medveten om bristerna. Bristerna kan då kvarstå i räkenskaperna så länge det inte ändrar 

uppfattning av bolaget (R2). 
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Agentteorin belyser inte problemet om revisorns sekretess eller tystnadsplikt gentemot 

företaget. Dessa faktorer kan bidra till att informationsasymmetrin mellan principalen och 

agenten ökar då principalen inte kan ta del av detaljerad information utan agentens 

medgivande. Däremot påpekar respondenterna på bankerna att det ligger i företagens intresse 

att bidra banken med god information då detta leder till tillförlitlighet mellan parterna. 

Andersson och Landström (2003) bekräftar att en god relation kan underlätta 

kreditbedömningen för banker. Detta i enlighet med Stanworth och Grey (1991) som förklarar 

att innehavet av information är särskilt betydelsefull för kreditgivare i en kreditbedömning. I 

Winborg (2000) samt Lehmann och Neuberger (2001) studier framkommer det att problemet 

är extra påtaglig vid kreditgivning till småföretag 

5.1.2 Risker 

Respondenterna på bankerna förklarar att kreditvillkoren grundas på de risker, säkerheter och 

återbetalningsförmåga som kreditansökaren har. Enligt Eisenhardt (1989) är agenten benägen 

att ta större risker än vad som accepteras av principalen. B1 och B2 i enlighet med 

kreditbedömningsprocessen (Svensson 2003; Tegin 1997), förklarar att en del av 

kreditbedömningen är att identifiera risker som finns och kan uppstå. Räntan på krediterna kan 

ses som en riskpremie av företaget (B2). Respondenterna på bankerna förklarar att 

kreditbedömning börjar med ett möte med kreditansökaren där en övergripande bedömning av 

kundens verksamhet görs. Detta är i enlighet Bruns och Fletchers (2008) undersökningar på 

svenska banker där det konstaterats att företagsledningar som besitter hög kompetens har större 

chans att få krediter beviljade.  

5.1.3 Kontrakt 

Kreditavtalet kan tolkas som kontrakt utifrån agentteorin. Kontraktet beskrivs som ett 

hjälpmedel för att styra principalen och agenten till gemensam vinning (Eisenhardt, 1989). 

Enligt B1 och B2 är en budget på hur krediterna ska användas nödvändigt vid kreditbedömning. 

Detta för att banken ska säkerställa att krediterna nyttjas på rätt sätt. B3 påpekar dock att en 

budget om hur krediterna ska användas, inte är en del av kreditavtalet. Respondenterna på 

bankerna överensstämmer att en budget ska redovisas, om krediternas användning är av 

betydelse för senare återbetalning. Således blir budgeten en del av kontraktet i agentteorin. 

Utifrån agentteorin krävs det då att banken övervakar företagens agerande med krediterna 

(Svanström, 2008). Bankernas respondenter bekräftar detta genom att dem kontinuerligt 
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granskar företagen, vilket stämmer överens med kreditbedömningsprocessen (Svensson, 2003; 

Tegin, 1997). Detta intygas av R1 och R2 som förklarar att banker kan kontakta revisorn med 

jämna mellanrum för att få information om räkenskaperna, samma resonemang gavs av R3. 

Eisenhardt (1989) ger en förklaring att riskerna minskas då principalen övervakar agenten. I 

detta fall utgör revisorn och revisionen en övervakningsfunktion i samarbetet. 

5.2 Revisionsteori 

I Berrys et al. (1987) studie framkommer det att reviderade räkenskaper föredrogs framför 

oreviderade av företagets intressenter. Revisionsteori förklarar vad revisionen har för betydelse 

för både företaget och dess intressenter. Detta bekräftas av R1 och R2 som påpekar att 

reviderade räkenskaper ger en tydlig och kvalitetssäker bild på vad som händer i företaget. 

Revisionen och dess kvalité är en viktig del för kreditgivaren i dess lånebedömning enligt Collis 

studie (2004). Vidare kommer revisionsteorins fem traditioner analyseras djupare för att ge 

ytterligare förståelse för revisionen. 

5.2.1 Försäkran 

R1 lyfter fram revisionen som en informationsförmedlare mellan banken och företaget. Vidare 

förklarar R2 att utan revision, är banken helt ovetande om företagets sätt att redovisa. Detta i 

enlighet med Wallace (2004) studie som beskriver revisionens betydelse på 

informationsasymmetrin när ägaren och ledningen av bolaget är separerade. I studiens fall ses 

ägaren som banker och ledningen som företaget. Revisionsbolagens uttalanden stämmer 

överens med Carringtons (2014) första nationalekonomiska teori försäkran. Utifrån 

revisionsteorin kan alltså intressenterna försäkra sig att revisionen fungerar som en oberoende 

granskning. Agentteorins förklaring om informationsasymmetri behandlar liknande delar som 

försäkran. R2 och R3 förklarar att intressenterna kan försäkra sig om att räkenskaperna 

stämmer överens med verkligheten. Det är väldigt sällsynt att en revision brister så pass mycket 

att det påverkar intressenternas syn på bolaget. Detta stärks av B1, B2 och B3 förtroende för 

revisorns arbete. 
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5.2.2 Förbättring 

Enligt Dedman et al. (2014) ska revisorn påverka revisionen till det bättre. Dem menar att 

utvecklingen av revisionen sker när revisorn lyssnar till intressenternas intressen. Enligt B2 

besitter ledningen oftast inte tillräckligt med kunskap för att upprätta en egen redovisning som 

håller måttet. Detta i enlighet med revisionsteorins förbättring som utgår från kvalitén i 

redovisningen (Carrington, 2014). Enligt R2 hjälper revisorn till att förbättra företagens 

redovisning. Däremot är denna förbättring endast i den mån att räkenskaperna speglar 

verkligheten bättre (R1, R2, R3). Fortsättningsvis förklarar R2 att regelverk hindrar revisorn 

att hjälpa företagen med räkenskaperna då revisionen tappar sin opartiska funktion, däremot 

förklarar R3 att konsultering inom vissa gränser kan erbjudas så länge revisorn inte blir jäv. 

Både R1 och R2 är överens om att regelverken och styrdokument försvårar revisionens 

förbättring. Detta då dem upplever fler obligatoriska arbetsuppgifter istället för att granska 

räkenskaperna till det bättre. Med hänsyn till regelverken så önskar B1 att revisorn jobbar 

närmare kunden med en mer aktiv rådgivning. Detta för att anpassa tjänsterna för företagets 

intressenter. R2 och R3 påpekar dock att revisorn kan hjälpa företag med att anpassa olika 

redovisningsprinciper för att underlätta bankernas kreditbedömning.  

5.2.3 Försäkring 

Försäkring utifrån revisionsteori går ut på att intressenterna kan utgå att revisionen håller den 

kvalité som krävs (Carrington, 2014). Detta överensstämmer med alla respondenter samt FAR 

(2017) som anser att revisionen är en kvalitetsstämpel på företagets räkenskaper. Collis- samt 

Dedman et al. (2010; 2014) studier om avskaffad revisionsplikt resulterar i att företag väljer att 

ha kvar revisor på grund av de fördelar och kvalité revisionen bringar. Förutom kvalitén på 

revisionen förklaras försäkring som en marknadslösning, då revisorn kan ställas till svars om 

felaktiga räkenskaper presenteras i revisionen. Således förflyttas risken från företagsledningen 

till revisorn. Revisorer kan bli stämda om uppenbara fel har gjorts i arbetsuppgifterna enligt 

R2 och R3, dock är detta väldigt sällsynt. Detta bekräftas av B3 som har erfarenhet av att 

revisorn blivit stämd av banken då kreditgivning beviljats på felaktiga uppgifter. R2 betonar 

att revisorn utför sitt arbete med god marginal från regelverket för att inga fel ska uppstå. Detta 

i enlighet Chaney och Philipich (2002) studie där det framkommer att revisorer inte vill riskera 

eventuell stämning och försämrat rykte. Carrington (2014) stärker detta argument med 

förklaringen att revisorn inte har några incitament för att manipulera redovisningen. Således 

kan det ge en förklaring på de sällsynta fallen av stämningar. Däremot förklarar R1 att 
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kvaliteten kan variera beroende på vem revisorn är, dock betyder inte varierande kvalité att 

revisorn nödvändigtvis gör fel. 

5.2.4 Komfort 

Bankernas respondenter hade samma syn på revision likt en kvalitetssäkrare som ger trygghet. 

Även respondenterna på revisionsbolagen anser att dem bidrar med ökad komfort för banken 

och andra intressenter. R1 och R3 utvecklar detta argument med förklaring till att revisorns 

opartiska roll ökar tillförlitligheten och med det tryggheten. Är inte investeraren trygg med 

informationen så ökar osäkerheten, därmed minskar chansen för beviljade krediter (Datar, 

1991). Samtliga respondenter betonar att återbetalningsförmågan är det mest väsentliga i 

kreditbedömningen. Således är tillförlitlig information om företagets kassaflöde av stor 

betydelse. Detta i enlighet med att bankerna är beroende av redovisningsinformation gällande 

kundens möjlighet att betala amortering och ränta (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2009). Enligt 

B1 ger företagets säkerheter en viss komfort, däremot har säkerheterna ingen betydelse om 

återbetalningsförmågan är svag. 

5.2.5 Legitimering 

R1 och R3 förklarar att revisionen är en dokumentering som ska spegla verkligheten i företaget, 

därmed kan det tolkas som att revisionen innefattar en mängd information. B2 beskriver 

däremot att revisionens funktion som legitimerande då de silar ur det mest relevanta innehållet 

ur redovisningen för företagets intressenter. B1 överensstämmer och beskriver 

revisionsberättelsen som en bra informationskälla då det mest väsentliga under året presenteras. 

Detta i enlighet med Pentlands (2000) förklaring att revisorn sållar ur den mest relevanta 

informationen från all finansiell data som är av intresse för övriga intressenter. 

Respondenternas uttalanden i enlighet med Pentlands (2000) studie överensstämmer således 

med Carringtons (2014) förklaring av legitimering.  
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6. Slutsats 

 

I detta kapitel kommer svaret på studiens forskningsfråga att presenteras samt återkopplas till 

studiens syfte. 

 

I detta arbete har en förklaring presenterats av den centrala betydelsen för revisionen i relation 

till banker. Empirin har hämtats utifrån semistrukturerade intervjuer och sedan behandlats ur 

agent- och revisionsteorin. Utgångspunkten för studien var att redogöra hur revisionen 

påverkar bankernas kreditbedömning, vilket presenteras nedan. 

 

Vi kan dra slutsatsen att när banken och företaget har bättre relation och utbyte av information 

ökar möjligheten att få krediter beviljade. Detta är för att informationsasymmetrin minskar då 

revisorn tillför en bättre insyn i företagets redovisning för banken. Revisionens betydelse i 

relationen är att informationen i redovisningen blir mer tillförlitligt samtidigt som banken får 

en bättre förståelse för räkenskaperna och företagets verksamhet.  

 

Resultatet visar att bankerna använder revisionen som ett kvalitetssäkrande underlag för att få 

information om kreditansökarens räkenskaper. Företagens återbetalningsförmåga, säkerheter 

och risker är de väsentligaste delarna som analyseras i bankens kreditbedömning. Revisionen 

bidrar således med att säkerställa tillförlitlig information om företagens återbetalningsförmåga, 

säkerheter och risker. Revisorn uppfyller även funktionen med att sålla ut det mest relevanta 

ur redovisningen för företagets intressenter. I studien framkommer det att banken har möjlighet 

att ställa revisorn ansvarig om felaktiga uppgifter har godkänts i revisionen. Däremot har 

revisorn inga incitament till att godkänna räkenskaperna på felaktiga grunder. Således blir 

slutsatsen att revisorns opartiska granskning bidrar med att banken kan känna sig komfortabel 

med räkenskaperna vid dess kreditbedömning. Fortsättningsvis kan vi konstatera att för hårda 

regelverk och styrdokument för revisorn minskar revisionens funktion. Detta för att revisorn 

måste lägga ner mer tid på obligatoriska arbetsuppgifter snarare än granskning. Utökande av 

regelverk och styrdokument riskerar att försvåra kreditbedömningen då mindre tid tillägnas åt 

opartisk granskning. 

 

Revisionens betydelse i kreditbedömningsprocessen blir att (1) inhämtning av information 

underlättas då det mest relevanta sållas ut av revisorn. (2) bearbetning, analysering och tolkning 
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av informationen blir mer tillförlitlig då banken ser revisorns arbete som en kvalitetsstämpel 

på företagets räkenskaper. I resultatet framkommer det att (3) beslutet som tas av banken blir 

mer komfortabel då tidigare steg i processen har behandlats med hjälp av revision. Revisorn 

blir ett verktyg för banken att (4) kontinuerligt få information om företagets finansiella ställning 

så länge kreditavtalet är gällande. Slutsatsen är således att revisionen underlättar för bankens 

kreditbedömningsprocess. Om en revisor inte samverkar i förhållandet mellan banker och 

kreditansökare, så går banken miste om den information som underlättar processen. 

 

I studiens resultat framkommer det att krav på revision förekommer inom vissa banker, 

samtidigt som andra överväger att införa kravet. De visar på tyngden av revisionens betydelse 

i kreditbedömning. Detta kan således jämföras med Collis (2010) samt Dedman, Kausar och 

Lennox (2014) studier där det framkommer att revisionen tillför högre chans att få beviljade 

krediter. Slutsatsen blir således att företag som ska ingå kreditavtal med en bank bör ha en 

revisor. Bedrivs en liten och enkel verksamhet utan behov av att ansöka om krediter, är revision 

inte nödvändig. 
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7. Diskussion 

 

Nedan kommer studiens resultat att diskuteras. Diskussionen behandlar våra åsikter och 

funderingar till det som framkom i studien. Exempel på fortsatt forskning kommer även att 

presenteras. 

 

 

Utifrån tidigare forskning (jmf Watts & Zimmerman, 1986; Collis, 2003; Svensson, 2003; 

Svanström, 2008; Božović et al. 2011) har revisionen och revisorns roll haft en viss betydelse 

i bankernas kreditbedömning. Det för att revisionen legitimerar de väsentligaste faktorerna, 

återbetalningsförmågan, säkerheter och risker. Därmed ökar informationens tillförlitlighet för 

bankerna. Därför bör bolag som ansöker om krediter anlita en revisor även om 

företagsledningen själva besitter goda redovisningskunskaper. Företag har stort 

handlingsutrymme när det gäller presentation av deras räkenskaper. Är fallet så att ledningen 

har goda kunskaper inom redovisning, finns det då risk att räkenskaperna manipuleras till sin 

egen fördel då deras redovisning kan tänkas vara subjektivt. Konsekvensen kan bli att företag 

utan en revisor tappar den kvalitetsstämpel som revisorn och revisionen tillför, även om 

konsultering inte behövs. Således kan revisorns arbete vara betydelsefullt för banken, då en 

objektiv bedömning av företagets räkenskaper sker. 

 

Alliansens motion om att fler aktiebolag ska undantas revisionsplikten väckte vissa funderingar 

hos respondenterna. Det som framkom i resultatet var att revisionspliktens undantagande gav 

bättre möjligheter för nyföretagare. Trots detta underlättar revisionen för bankernas 

kreditbedömning. Således kan krav på revisor ställas från bankerna, trots att motionen går 

igenom. Följaktligen kan det väcka andra processer då institutioner som banker inför 

revisionsplikt som går emot alliansens lagförslag och ABL (2005:551)10. Vår tanke är att 

effekten av den här motionen kan leda till olika utfall. Ena scenariot kan vara om företag inte 

anlitar revisorer så kan det leda till att större osäkerheter i räkenskaperna. Detta kan vidare 

resultera i ökade skattebrott och skattefel, vilket var några av effekterna på revisionspliktens 

avskaffande år 2010 (Se 1.1 Problembakgrund). Å andra sidan kan det vara gynnsamt för flera 

företag då alla inte är i behov av en revisor och revision.  

 

                                                
10 Verkställande lagen om krav på revisor. 
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Företag som inte väljer att anlita en revisor har nu möjlighet att anlita en redovisningskonsult 

för att få hjälp med sina räkenskaper. Revisorn är auktoriserad och har legitimitet medan en 

redovisningskonsult inte behöver en licens eller utbildning för att utföra arbetet. Det kan 

resultera i varierande kvalité på det utförda arbetet. På så sätt kan det bli mer lönsamt att anlita 

en redovisningskonsult istället för revisor då det är mer kostnadseffektivt, speciellt för små 

företag. Däremot kan tjänsten bli begränsad, men för små företag behöver skillnaden mellan 

professionerna nödvändigtvis inte vara av stor betydelse.   

7.1 Studiens begränsningar  

Begränsningar med studien är att tidigare vetenskaplig forskning, inom detta ämne, inte har 

tillämpats inom Sverige efter avskaffandet av revisionsplikten. Insamling av artiklar har varit 

främst från studier i Storbritannien och Finland där revisionsplikten också avskaffades för 

mindre bolag. Fortsättningsvis ska det poängteras att gränsvärden på små aktiebolag och 

revisionskrav varierar mellan länder. Lagar och redovisningspraxis är också olika mellan 

länderna, vilket kan göra att effekterna av avskaffningen avseende revisionsplikten kan variera 

mellan länderna. Således behöver inte effekterna gällande revisionens påverkan på 

kreditbedömning vara densamma i Sverige som i Storbritannien och Finland.  

 

Kreditbedömningen på företag med placering i Örebro kan ha andra förutsättningar än företag 

som ansöker om krediter i andra städer, exempelvis Stockholm. Detta för att marknaden skiljer 

sig åt i städerna eftersom det finns olika faktorer som banken behöver ta i beaktning vid 

kreditbedömning. I empirin framkommer det att bankerna och revisionsbolagen kan samarbeta 

vid kreditbedömning av gemensamma kunder. I detta fall kan då revisionsbolag i Stockholm 

ha andra uppfattningar om hur banker i Örebro bedömer då de utgår ifrån erfarenhet av 

samverkan med banker i Stockholm. Således kan studiens resultat skilja sig från andra städer. 
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7.2 Fortsatt forskning 

Studien har bidragit med utökad kunskap om vilken betydelse revisionen har vid bankernas 

kreditbedömning av små aktiebolag. Tidigare forskning gjordes kort inpå revisionspliktens 

avskaffande vilket kan ha påverkat resultatet då det tar tid att se effekterna av nya lagändringar. 

Denna studie har dock inte behandlat kreditansökarnas perspektiv av forskningsfrågan, vilket 

kan vara ett förslag till vidare forskning. Det skulle även vara intressant att undersöka hur 

kreditvillkoren påverkas av revisionen. Eftersom denna studie har utgått från semistrukturerade 

intervjuer kan generalisering inte tillämpas. Följaktligen skulle en liknande studie utifrån en 

kvantitativ metod vara utvecklande för generaliserbarheten. Avslutningsvis vore det intressant 

att replikera denna studie om alliansens motion träder kraft. 
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