
 

 

 

 

 

Fredrik Lindblom 
Sabina Sjöberg 

 

Betydelsen av frivillig revision 
 

En kvalitativ studie om hur revision påverkar 
mindre aktiebolags kreditvärdighet ur ett 

kreditgivarperspektiv 
 

The importance of voluntary audit  

 

A qualitative study of how auditing affects the creditworthiness 
of smaller enterprises from a creditor’s perspective 

 

Examensarbete 
Civilekonom 

 

Termin: VT-18 
Handledare: Johan Lorentzon 





3 

Förord 

Först och främst vill vi tacka vår handledare Johan Lorentzon för den hjälp vi 
tacksamt har mottagit under arbetets gång. Vi vill också rikta ett stort tack till 
våra respondenter som alla har tagit sig tid att ställa upp och bidragit med 
intressanta insikter och information. Utan ert deltagande hade denna studie 
inte varit möjlig att genomföra. Avslutningsvis vill vi tacka varandra för en 
rolig men krävande tid tillsammans. 

Uppsatsen är skriven av oss båda och härmed intygar vi att båda har bidragit 
med likartade insatser under uppsatsens tid. 

Karlstad, juni 2018 

Trevlig läsning, 

  

_____________________                       _____________________  
      Fredrik Lindblom                                            Sabina Sjöberg 

 

          

 

  



4 

Sammanfattning 

Sedan år 2010 är det är frivilligt för mindre aktiebolag att upprätta revision, 
vilket har medfört att en majoritet av alla aktiebolag i Sverige har valt att inte 
upprätta revision för att bland annat minska kostnaderna förknippade med 
revision. Eftersom många aktiebolag finansieras genom lån från institutionella 
kreditgivare är det således intressant att undersöka vilket alternativ av att 
revideras eller inte som är mest fördelaktigt ur ett kreditgivarperspektiv. Detta 
genom att utforska vilken betydelse reviderade bokslut har i bedömningen och 
i synnerhet hur de påverkar kreditvärdigheten hos mindre aktiebolag. 

Följaktligen är syftet är att skapa förståelse kring revisionens betydelse vid 
utlåning av kapital till mindre aktiebolag ur ett institutionellt 
kreditgivningsperspektiv. Vidare har vi, för att uppnå syftet med studien, 
utfört åtta semistrukturerade intervjuer med företagsrådgivare, kreditanalytiker 
samt chefer med bakgrund som företagsrådgivare. 

Avslutningsvis summeras studien med en slutsats om revisionens betydelse 
och hur kreditgivarna ställer sig inför ett eventuellt återinförande av 
revisionsplikten. Där konstateras att revision som en faktor inte har någon 
större betydelse vid bedömning av kreditvärdighet och inte heller är någon 
nödvändighet för att bli beviljad en kredit. Däremot identifieras det andra 
mervärden till att underkasta sig till revision, i synnerhet, värdeskapande 
funktioner och fördelar såsom att revisorn är en rådgivare tillgänglig både för 
bolaget och kreditgivaren samt att revision ses som en kvalitetsstämpel. Trots 
att det råder delade uppfattningar kring ett återinförande är en övervägande 
del generellt positivt inställda till revision. Utifrån den här inställningen drar vi 
slutsatsen att det är på grund av bekvämlighetsskäl vilket senare kopplas till 
komfortperspektivet. Emellertid är det dock svårare att dra en slutsats om vad 
kreditgivarna anser om ett eventuellt återinförande eftersom det råder så 
spridda uppfattningar bland dem. 

 

Nyckelord: revisionsplikt, kreditvärdighet, mindre aktiebolag 
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Abstract 

As of 2010 it is voluntary for smaller limited companies to choose whether to 
be or not to be audited which have led to that a majority of all Swedish limited 
companies have chosen not to be audited in order to reduce the cost 
associated with auditing. Since institutional creditors are the primary source of 
finance for smaller limited companies it is of interest to investigate which 
option of, being audited or not, is the most beneficial from a creditors 
perspective. This will be accomplished through analyzing the importance of 
audited financial reports and particularly how it affects the creditworthiness of 
smaller limited companies. 

Consequently, the purpose of this study is to create an understanding of the 
importance of audited financial reports when smaller limited companies apply 
for credit from an institutional creditor perspective. In order to achieve the 
purpose of the study, eight semi-structured interviews were conducted with 
corporate advisors, credit analysts and managers with backgrounds as 
corporate advisors. 

Lastly, the study is summarized with a conclusion of the importance of audited 
financial reports and what institutional creditors think of a possible 
reintroduction of mandatory audit. We conclude the study by stating that 
audited financial reports does not affect the creditworthiness noticeably nor is 
it a necessity in order to be granted a credit. Despite this conclusion, we 
identify other value functions associated with auditing. Especially value 
creating activities such as that the auditor can function as an advisor for both 
the limited company and for the creditor as well. Auditing is also seen as a seal 
of quality according to the creditors. There are some disagreements among the 
creditors regarding the possible reintroduction of mandatory audit. Despite 
this, most of the creditors are generally positive when smaller limited 
companies choose to be audited. Based on this, we draw a conclusion that this 
is solely based off convenience from the creditors which we later link to the 
comfort perspective. It is however more difficult to generate a conclusion of 
the creditors opinions about a possible reintroduction of mandatory audit 
because of the widely spread opinions about it. 

 

Keywords: voluntary audit, creditworthiness, small limited companies 
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1. Inledning  

I det inledande kapitlet presenteras ämnets bakgrund och problem för att kontextualisera 
syftet och frågeställningar. Kapitlet avslutas sedan med en avgränsning som visar på studiens 
relevans.

 

1.1. Bakgrund 

Finansiella kriser, skandaler och börskrascher har inträffat med jämna 
mellanrum genom historiens gång, vilket har lett till mer restriktiva regler och 
hårdare lagstiftning gällande redovisning och revision (Carrington 2014). 
Kreugerkraschen är en av de mest omtalade finansiella kriserna som har 
inträffat i modern historia (Flesher & Flesher 1986) och anses som en av de 
viktigaste händelserna som påverkat svensk reglering av revision (Jönsson 
1991). En konsekvens av Kreugerkraschen är den moderna 
aktiebolagslagstiftning som fortfarande tillämpas i Sverige idag, 
2018.  Ursprungligen härstammar den från 1944 års aktiebolagslagstiftning och 
år 1983 uppdaterades den ytterligare då kravet på kvalificerad revision infördes 
för alla aktiebolag (Thorell & Norberg 2005). År 2010 beslutades det att 
Sverige skulle avskaffa revisionsplikten för mindre aktiebolag där de främsta 
argumenten som framfördes för avskaffandet var att det skulle minska de 
administrativa påfrestningarna för bolagen samt minska kostnaderna 
förknippade med revision (Riksrevisionens granskningsrapport [RIR] 2017). 
Vidare syftade lagändringen till att öka harmoniseringen i Europeiska unionen 
(EU) inom revision i linje med artikel 51 i EG:s fjärde bolagsdirektiv (Prop. 
2009/10:204). Artikel 51 föreskrev förvisso obligatorisk revision för alla 
aktiebolag men likväl gav den medlemsländerna rätt att undanta mindre bolag 
från revisionsplikten vilket har lett till att många medlemsländer har tillämpat 
undantaget. Som en följd av detta blev Sverige bland de sista av 
medlemsländerna att avskaffa kravet på revision för mindre bolag (Norberg & 
Bildstein-Hagberg 2016). Att de i riksrevisionens nyutkomna rapport 
förespråkar ett återinförande av revisionsplikten vittnar om att detta 
fortfarande 2018, åtta år senare, är ett väldiskuterat ämne på grund av att de 
anser att de negativa konsekvenserna överväger fördelarna med frivillig 
revision (RIR 2017). Rapporten nämner emellertid inte kreditgivarnas 
perspektiv. 

På liknande sätt har bankkriser såsom 90-talets bankkris påverkat det svenska 
bankväsendets reglering. Konsekvensen av detta är att svenska banker har fått 
ytterligare regler att förhålla sig till, även mer restriktiv kreditgivning (Funered 
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1994; Svensson-Kling 1999). Vid kreditgivning finns det flera aspekter som 
banker måste ta hänsyn till. De måste dels bedöma bolagen i sin helhet 
(Svensson & Ulvenblad 1994) men de har även en skyldighet att bedriva 
ansvarsfull kreditgivning i hänseende till bolagen och till samhället. Med det 
menas att banker är samhällsviktiga aktörer i det finansiella systemet och att de 
har ett ansvar för den finansiella stabiliteten (Funered 1994). Banker utgör 
även en viktig roll som mindre aktiebolags huvudsakliga källa för finansiering 
(Svensson & Ulvenblad 1994; Winborg & Landström 2001). 

1.2. Problemdiskussion 

Bankernas bedömning av ett bolags kreditvärdighet bygger på olika faktorer 
såsom återbetalningsförmåga, ställda säkerheter, affärsidé, revision, 
redovisningsinformation med flera (Broomé et al.1998; Svensson 2003). 
Funered (1994) och Svensson (2003) anser att bolagets återbetalningsförmåga 
och ställda säkerheter är de två viktigaste faktorerna i 
kreditvärdighetsprocessen. Svensson och Ulvenblad (1994) anser dock att 
bolagets affärsidé, den kreditsökande som person, siffermaterialet och bolagets 
säkerheter samt bolaget i sin helhet är de mest betydelsefulla faktorerna. 
Utöver dessa anser de även att återbetalningsförmågan spelar en viktig roll i 
bedömningen men det är framförallt viktigt att bedöma hur pass det finns en 
överensstämmelse mellan person och affärsidé (Svensson & Ulvenblad 1994). 
Faktorernas betydelse är osäker eftersom det råder delade åsikter över vilka 
faktorer som anses mest betydelsefulla och det kan därför anses problematiskt 
då det är viktigt för bolagen att veta vilka faktorer som kan öka deras chanser 
att bli beviljade kredit (Bruns & Fletcher 2008). 

Både Gome ́z-Guillamo ́n (2003) och Collis et al. (2004) anser att bolagets 
revisionsberättelse är av betydelse för banker, både vid kreditbeslut och beslut 
om kreditens storlek. Det vill säga att banker skulle vara mer villiga att bevilja 
krediter till de bolag som frivilligt underkastar sig till revision. Rennie et al. 
(2003) beskriver i deras studie om avregleringen av revisionsplikten i Kanada 
att den övervägande anledningen för bolag som valde att behålla revision var 
på grund av att kreditgivare behöver ha reviderade finansiella rapporter. 
Thorell och Norberg (2005) är av en annan mening då de anser att revision 
förvisso är användbar för banker då den kan bidra med vissa fördelar men att 
dessa inte har någon större betydelse vid beviljandet av kredit. De menar att 
avskaffandet av revisionsplikt i England inte har påverkat kreditbedömningen 
nämnvärt och jämför detta med de eventuella konsekvenser en svensk 
inskränkning av revisionsplikten skulle kunna ha lett till (Thorell & Norberg 
2005). 
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Trots denna forskning finns det begränsat med stöd som visar det mest 
fördelaktiga valet av att revideras eller inte vid ansökan om kredit. Följaktligen 
vill vi därför öka förståelsen och bidra med mer kunskap om revision har 
betydelse för svenska bankers kreditbedömning gällande aktiebolag. Vi vill 
även undersöka ifall ett återinförande av revisionsplikten är aktuellt från 
kreditgivarens perspektiv eftersom Riksrevisionens rapport och tidigare 
forskning ej behandlar detta perspektiv.  

1.3. Syfte 

Syftet är att skapa förståelse kring revisionens betydelse vid utlåning av kapital 
till mindre aktiebolag ur ett institutionellt kreditgivningsperspektiv.  

1.4. Frågeställning/frågeställningar 

• Vilken betydelse har revision för institutionella kreditgivare vid utlåning 
av kapital till mindre aktiebolag?  

• Vad anser institutionella kreditgivare om ett återinförande av 
revisionsplikten? 

1.5. Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa studien till enbart institutionella kreditgivare eftersom 
mindre aktiebolags huvudsakliga finansieringskällor primärt anses vara banker. 
På grund av den anledningen kommer ett flertal intervjuer att ske med de fyra 
största marknadsledande bankerna i Sverige. De mindre aktiebolagen som 
avses i studien är aktiebolag som uppfyller definitionen för ett mindre 
aktiebolag på grund av att de ej omfattas av revisionsplikt.  
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2. Referensram 

I följande avsnitt beskrivs teori, modeller för bedömning av kreditvärdighet samt tidigare 
forskning inom det aktuella ämnesområdet för att ge läsaren en helhetsbild över den 
nuvarande forskningssituationen. Vidare ska referensramen även förbereda läsaren för 
studiens kommande kapitel. Slutligen redogörs de underliggande teorierna som studien bygger 
på.

 

2.1. Revision 

Carrington (2014) beskriver att det huvudsakliga syftet med revision är att öka 
användarnas förtroende för de finansiella rapporterna eftersom revisorn 
försäkrar användarna om att det inte finns några väsentliga felaktigheter i 
rapporterna som är av betydelsefull information för användarna. Revision kan 
ses bestå av tre teorier; försäkran, förbättring och försäkring (Carrington 2014). 
Revision som försäkran syftar till att försäkra ägaren om att bolaget sköts 
effektivt och i linje med ägarens intresse. Revision som förbättring syftar till att 
kontrollera kvalitén på redovisningen eftersom revisorn har en 
kunskapsintensiv roll vilket genom vägledning kan hjälpa bolagen att förbättra 
deras finansiella rapporter. Förbättring medför även minskad 
informationsasymmetri mellan två avtalsparter eftersom att revisorn agerar 
som en medlare av information mellan parterna. Revision som försäkring 
syftar till att flytta risken för eventuella fel i rapporterna från företagsledningen 
till revisorn och på det sättet överlåta ansvaret till revisorn (Carrington 2014). 
Två andra perspektiv på revision är komfort och legitimering. Revisionens 
funktion ur ett komfortperspektiv är att förmedla en trygghet vid investering 
genom att finnas tillgänglig för användarna (Carrington & Catasús 2007). 
Legitimitetperspektivet handlar om att ett godkännande från revisorn bidrar 
till att de finansiella rapporterna uppfattas som trovärdiga och legitima från ett 
utomstående perspektiv (Carrington 2014). Revision kan därmed ses som en 
kvalitetsstämpel gentemot tredje part och kan öka bolagets finansiella 
affärsmöjligheter samtidigt som det minskar risken för att väsentliga fel ska 
uppstå (FAR 2018). 

Thorell och Norberg (2005) menar att fördelarna med revision är; förbättrad 
kontroll och trovärdighet av redovisningen, förbättrad kontroll av ekonomiska 
system, ökad trovärdighet gentemot banker, förbättrad kvalité av 
informationen samt hjälper till att skydda mot bedrägerier. Collis (2003) 
undersökning om revisionsplikten i England styrker bankers önskan om en 
reviderad rapport vid utlåning av kapital till bolag. Studien visar även att 
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institutionella kreditgivare är positivt inställda till en lagstadgad revision då 
revision kan bidra med flera fördelar till institutionella kreditgivare. Bankernas 
upplevda fördelar med revision är en mer strukturerad löpande bokföring, 
högre tillförlitlighet och kvalitet samt en oberoende part att rådfråga vid behov 
(Thorell & Norberg 2005). 

2.1.1.  Revis ionspl ikt 

Sedan slopandet av revisionsplikt 2010 har vissa aktiebolag möjlighet att välja 
huruvida de vill anlita en revisor eller inte. För att kunna välja bort kravet på 
revisor får bolagen inte överskrida två av dessa gränsvärden (Bolagsverket 
2018). 

• Fler än 3 anställda. 

• Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning. 

• Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning. 

Det framgår även av 9 kap. 1§ Aktiebolagslag (SFS 2005:551) att det bara är 
privata aktiebolag som har möjlighet att välja bort revision. Bolag som inte 
överskrider två av gränsvärdena omfattas inte automatiskt av slopandet utan 
måste aktivt ta ett beslut och registrera ändringen i bolagsordningen som ett 
revisorsförbehåll för att sedan skicka in till bolagsverket. I Sverige, 2018, finns 
det 570 220 registrerade aktiebolag (ej inräknat lagerbolag). Av dessa har 
61,3% ett revisorsförbehåll i bolagsordningen, dock kan dessa bolag 
fortfarande ha en revisor. Andel bolag som har ett revisorsförbehåll i 
bolagsordningen och som faktiskt inte har en revisor är 57,2% (se bilaga 1).   

Sverige har tämligen låga gränsvärden i jämförelse med andra länder i EU 
(Thorell & Norberg 2005). Det är en viss skillnad mot EU:s gränsvärden som 
föreskriver en balansomslutning på 4.4 miljoner Euro, 8.8 miljoner Euro i 
nettoomsättning och slutligen 50 stycken anställda (EUR-Lex 2009). Att 
Sverige valde lägre värden kan förklaras av den avvägning regeringen gjorde i 
propositionen “En frivillig revision” 2009 där de övervägde den ökade 
valfriheten för störst antal aktiebolag mot eventuella negativa konsekvenser för 
bolagens intressenter. De menade med högre gränsvärden skulle det 
uppkomma fler negativa konsekvenser än positiva effekter av nyttan och 
besparingarna för de enskilda aktiebolagen (Prop. 2009/10:204). 

De flesta myndigheter ställde sig positiva till ett avskaffande av 
revisionsplikten. De ansåg att ett avskaffande skulle bidra med fler positiva 
konsekvenser för samhället och bolagen själva än de eventuella negativa 
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konsekvenser de skulle medföra (SOU 2008:32). Ekobrottsmyndigheten och 
Skatteverket framförde dock vissa farhågor med lagändringen. Skatteverket 
menade framförallt allt att antalet felaktiga årsredovisningar skulle öka ifall 
inga förebyggande åtgärder skulle genomföras. Ett av argumenten som 
Ekobrottsmyndigheten framhävde innan lagändringen med avsikt att behålla 
revisionsplikten var hur revision i aktiebolag fyllde en viktig funktion i 
bekämpningen av ekonomisk brottslighet samt att en inskränkning av 
revisionsplikten skulle leda till ökad ekonomisk brottslighet (SOU 2008:32). 
Dock konstaterades det i samma utredning och i regeringens lagförslag att 
revisorernas roll i bekämpningen av ekonomisk brottslighet inte hade någon 
märkbar betydelse (SOU 2008:32; Prop. 2009/10:204). I efterhand kan detta te 
sig märkligt eftersom Riksrevisionens nyutkomna rapport beskriver hur 
avsaknaden av en revisor bland annat underlättar användandet av aktiebolag 
som brottsverktyg genom att till exempel använda så kallade målvakter1 i 
styrelsen. De menar också att anmälningar om ekonomisk brottslighet har 
minskat kraftigt eftersom de flesta bolag som används som brottsverktyg 
saknar en revisor och därmed upptäcks brottsligheten i stället vid en eventuell 
konkurs (RIR 2017). Sammanfattningsvis beskriver rapporten att lagändringen 
har medfört fler negativa konsekvenser, som lägre tillväxt, och en konsekvens 
av det är mindre betald bolagsskatt samt har antalet felaktigheter i 
årsredovisningarna ökat, än de positiva konsekvenser som förutspåddes (RIR 
2017).   

2.2. Lagar och regler vid kreditgivning 

Innan en kredit kan beviljas finns det ett antal lagar och regler kreditgivaren 
måste förhålla sig till. De får bland annat inte bevilja en kredit om de 
förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras efter en prövning. 
Vidare måste det finnas goda grunder att förpliktelserna som följer av 
kreditavtalet skall förväntas bli fullgjorda av låntagaren för att kreditgivaren 
skall kunna bevilja krediten enligt Lag om bank- och finansieringsrörelse (SFS 
2004:297). Kreditgivare förhåller sig även till egna policys, riktlinjer och rutiner 
utöver de lagar, råd, rekommendationer och föreskrifter som finns tillgängliga 
från Finansinspektionen och Svenska Bankföreningen (Svensson 2003; 
Svenska Bankföreningen 2018). En sådan policy kan vara en intern 
kreditpolicy och den påverkar då kreditbedömningsprocessen beroende på 
bankens målsättning. En kreditpolicy kan innehålla information och 

                                                
1 En person som är juridisk skyldig och agerar styrelseledamot eller verkställande direktör med syfte att överta det 
straffrättsliga ansvaret (Ekobrottsmyndigheten 2016). 
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instruktioner om bland annat ansvar och befogenhet, säkerheter och 
kreditbedömningsunderlag (Sigbladh & Wilow 2008). 

Utöver de ansvar kreditgivaren har till kredittagaren har de även ett 
allomfattande ansvar för att verka för den finansiella stabiliteten i rollen som 
en samhällsviktig aktör i det finansiella systemet i Sverige. Det finansiella 
systemet har i huvudsak tre viktiga uppgifter för samhällsekonomin. De ska 
bland annat omfördela resurser, som exempelvis sparande till finansiering, 
hantera det risktagande som finns i det finansiella systemet genom att sprida 
den till marknadens olika aktörer och slutligen tillhandahålla och förmedla 
betalningar (Funered 1994; Riksbanken 2018). 

2.3. Kreditvärdighetsbedömning  

Processen för att göra en bedömning av ett bolags kreditvärdighet kan ske 
genom tre sammanhängande skeden. Det första skedet kan beskrivas som en 
insamling av tillgänglig information. Därefter tolkas och bearbetas 
informationen för att till sist leda till det tredje skedet vilket är att fatta beslut 
om bolagets kreditvärdighet (Murray 1959). Emellertid slutar inte processen 
vid det sista skedet utan Murray (1959) menar då att kreditgivaren bör bli mer 
“allvarlig” eftersom det antingen har tillförts en lönsam eller förlustbringande 
kund till kreditgivaren. Följaktligen blir det ännu viktigare att uppmärksamma 
eventuella förändringar hos låntagaren som kan försämra chansen för 
återbetalning, således bör kreditgivaren kontinuerligt följa upp 
kreditvärdigheten hos kunden. Dessa skeden är applicerbara vid nya 
kreditbeslut, förlängning av kredit, vid utökning av kredit samt avslut av redan 
existerande krediter (Murray 1959). 

Den information som avses i första skedet kan vara kreditupplysningar, 
bolagshandlingar såsom årsrapporter och även information från den 
kreditsökande som nya bokslut. Boksluten behöver nödvändigtvis inte ha 
publicerats och blivit godkända formellt på bolagsstämman utan kreditgivarens 
intresse är att siffrorna skall vara aktuella (Sigbladh & Wilow 2008). Därefter 
ska informationen bedömas genom bankernas kreditbedömningssprocesser 
som är baserade på olika faktorer och alla faktorer har olika stor betydelse för 
kreditvärdigheten. Det råder delade uppfattningar om vilka faktorer som är de 
mest betydande för ett bolags kreditvärdighet (Svensson 2003). Å ena sidan 
anser Funered (1994) och Svensson (2003) att återbetalningsförmågan och 
ställda säkerheter är de viktigaste faktorerna men å andra sidan menar 
Svensson och Ulvenblad (1994) att affärsidén, personen, siffermaterialet, 
säkerheter och helhetsbedömningen är de mest betydelsefulla faktorerna. De 
anser förvisso att återbetalningsförmågan också är en viktig faktor men tar 
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även de ovanstående faktorerna i beaktning. Sigbladh och Wilow (2008) 
betonar också att vissa faktorer som säkerheter aldrig kan ersätta andra 
faktorer som återbetalningsförmågan eftersom en kredit inte kan beviljas ifall 
det inte finns någon betalningsförmåga i framtiden. Andra faktorer som kan 
väga in i bedömningen är kreditbevakningsrapporter, kreditupplysningar, 
relationer, bransch, revision, erfarenhet, redovisningsinformation med flera 
(Broomé et al.1998; Svensson 2003). 

2.3.1.  De 3 (5) C:na 

3c-modellen kan användas som ett underlag för kreditgivare vid bedömning av 
bolags kreditvärdighet. De 3 C:na består av tillgångar (Capital), 
betalningsförmåga (Capacity/Capability) och personlig karaktär (Character). 
Tillgångar syftar till de eventuella tillgångar bolaget har i sin besittning, 
betalningsförmågan avser bolagets kapacitet och förmåga att återbetala lånet 
och slutligen avser de sista C:et den personliga karaktären hos låntagaren 
(Murray 1959). Dessa utgör de väsentliga bedömningsgrunderna vid 
fastställandet av bolags kreditvärdighet (Murray 1959; Svensson 2003). 
Modellen har senare utvecklats till att innehålla fem c:n. Den utvecklade 
modellen tar även säkerheter (Collaterals) och marknad/kontext (Conditions) i 
beaktning utöver de tidigare (Altman 1985; Reed & Gill 1989). 

Figur 1. 3 (5) C-modellen (efter Murray 1959; Altman 1985; Reed & Gill 
1989).  
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2.3.2.  CAMPARI  

Ytterligare en modell som kan användas vid bedömning av bolags 
kreditvärdighet är CAMPARI-modellen. Namnet på modellen är en akronym 
och består av; karaktär (Character), förmåga (Ability), marginal (Margin), 
ändamål (Purpose), belopp/summa (Amount), återbetalning (Repayment) och 
försäkring (Insurance)”. Modellen tar hänsyn till kreditvillkor, kreditbehovet hos 
den kreditsökande och ändamål med krediten (Sinkey 2002). 

Den första faktorn, karaktär, innebär att kreditgivaren gör en subjektiv 
bedömning av låntagarens trovärdighet att betala tillbaka lånet. Eftersom att 
det inte finns någon modell eller liknande för att göra bedömningen måste 
kreditgivaren själv göra en subjektiv sådan (Sinkey 2002; Abbadi & Abu Karsh 
2013). Den andra faktorn benämnd förmåga handlar om att bedöma 
låntagarens förmåga att betala avtalad ränta och amortering till kreditgivaren. 
Det kan jämföras med den föregående modellens faktor återbetalningsförmåga 
eftersom att det handlar om att göra en bedömning av låntagarens förmåga att 
återbetala krediten. Vid den tredje faktorn, marginal, görs bedömningen 
utifrån vad kunden själv investerat i verksamheten. Det innebär att 
kreditgivaren utgår från vad låntagaren själv investerat i verksamheten och 
finansierar därefter resterande belopp utifrån kreditbehovet för den specifika 
krediten (Abbadi & Abu Karsh 2013). Syftet, den fjärde faktorn, innebär att 
kreditgivaren tar hänsyn till vad som är syftet med krediten, det vill säga 
verksamhetens ändamål med krediten. Eftersom att graden av risktagande 
skiljer sig mellan olika krediter beroende på ändamålet handlar faktorn om att 
ta reda på vad syftet med krediten är (Sinkey 2002; Abbadi & Abu Karsh 
2013). Beloppet, som är den femte faktorn, innebär att kreditgivaren gör en 
bedömning av storleken på beloppet som låntagaren behöver för att kunna 
genomföra investeringen. Bedömningen grundas på kalkyler baserade på 
kostnader och utgifter för investeringen och i bedömningen tas även hänsyn 
till låntagarens egna betalningsförmåga. Nästkommande faktor benämns som 
återbetalning och de villkor som medföljer krediten. Det är kreditgivaren som 
reglerar kraven och villkoren kopplade till återbetalningen av krediten från 
låntagaren. Bedömningen grundas i det här fallet på bolagets förmåga att 
prestera samt tidigare historiska utfall. Den sista faktorn, försäkring, handlar 
om vad låntagaren har för försäkring till kreditgivaren som kan användas som 
säkerhet vid eventuell betalningsinställelse (Abbadi & Abu Karsh 2013). 

2.4. Agentteorin 

Den komplexitet som berör kreditvärdighetsbedömningen bidrar till problem 
kopplade till agentteorin. Agentteorin används för att förstå relationen mellan 
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en principal och en agent där fokus ligger på risk och överenskommelse mellan 
dessa parter. Den här typen av överenskommelse kan beskriva relationen 
mellan bolaget och banken. Överenskommelsen innebär att agenten 
(låntagaren) agerar åt principalen (kreditgivaren) med syfte att maximera 
principalens nytta. Eftersom att principalen och agenten är separerade från 
varandra kan deras intresse skilja sig åt och risken finns då att agenten handlar 
i eget intresse eftersom att alla individer i det närmaste alltid vill maximera sin 
egen nytta och då uppstår agentkostnader. Separationen mellan agenten och 
principalen styrs genom upprättandet av kontrakt mellan parterna och på så 
vis kan agentkostnaderna minska (Jensen & Meckling 1976; Rapp & 
Thorstenson 1994). Jensen och Meckling (1976) definierar agentkostnad som 
summan av; kontraktskostnader, kostnader för att övervaka agenten samt den 
kostnad som uppstår mellan besluten agenten faktiskt tar och besluten som 
egentligen vore mest optimala för principalen. Genom att upprätta kontrakt 
mellan parterna kan agentkostnaden minskas eftersom det hjälper parterna i 
strävan mot ett gemensamt mål (Jensen & Meckling 1976).  Principalen kan 
emellertid inte alltid lita på att agenten handlar i linje med vad som är 
överenskommet men genom att principalen tydligt förmedlar sina mål och 
upprättar kontrakt med agenten kan agentkostnaden minska och chansen att 
agenten handlar i linje med principalens mål öka (Jensen & Meckling 1976; 
Rapp & Thorstenson 1994). 

Teorin baseras på att informationen som de två parterna besitter och har 
tillgänglig skiljer sig åt eftersom att agenten har tillgång till mer information än 
principalen. När agenten handlar i eget intresse skapas informationsasymmetri 
och principalen kan då inte längre kontrollera så att agenten handlar i linje med 
dess mål. Eftersom att låntagaren har bättre koll på sin egen betalningsförmåga 
är det av stor betydelse att principalen kan kontrollera relationen med kontrakt 
(Rapp & Thorstenson 1994).  

2.4.1.  Informationsasymmetr i  

I en relation mellan två parter kan informationen och förutsättningarna skilja 
sig åt mellan de två parterna. När kreditgivaren inte kan ta del av all den 
information som låntagaren besitter uppstår informationsasymmetri, 
detsamma gäller då låntagaren inte har möjlighet att förmedla all information 
till kreditgivaren (Bruns & Fletcher 2008). Den part som besitter mer 
information än den andra parten gynnas oftast i större utsträckning av 
asymmetrin (Carrington 2014) och har större möjlighet att utnyttja fördelarna 
med informationsasymmetrin (Bruns & Fletcher 2008). 
Informationsasymmetrin som uppstår kan påverka bankernas 
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kreditbedömning i form av avsaknaden av information. Eftersom det är 
kreditgivaren som lånar ut kapital till bolaget är det viktigt att bolaget vet vilka 
faktorer som kreditgivaren anser vara av betydelse vid utlåning av kapital. 
Följaktligen ökar även betydelsen av småföretags affärsmodell och 
kapitalstruktur ur kreditgivarens perspektiv (Bruns & Fletcher 2008). 

Ytterligare problem relaterade till agentteorin benämner Eisenhardt (1989) 
snedvridet urval (Adverse selection) och moralisk risk (Moral hazard). En följd av 
informationsasymmetri är snedvridet urval vilket innebär att kreditgivare 
riskerar att bevilja lån till låntagare som inte har möjlighet att återbetala 
krediten samt riskerar att neka lån till låntagare som skulle kunna ha fullföljt 
betalningen (Mason & Stark 2004). Moralisk risk handlar om låntagarens 
beteende och kan delas in i två beståndsdelar; ex ante och ex post. Det 
förstnämnda fokuserar på problem med att låntagaren byter ändamål med 
investeringen innan avkastningen blivit realiserad eller att låntagaren inte 
handlar så effektivt som möjligt för att maximera kreditgivarens nytta (Mason 
& Stark 2004). Det sistnämnda problemet kan bli aktuellt då kreditgivaren inte 
har tillräckligt med information om låntagarens betalningsförmåga och 
låntagaren senare hävdar att denne saknar förmåga att betala tillbaka krediten 
och väljer att avstå från betalning (Groenewegen et al. 2010). 

Genom att anlita en revisor kan problemet med informationsasymmetri 
reduceras eftersom revisorn har som uppgift att kritiskt granska och 
kontrollera bolagets finansiella information och rapporter. I rollen som revisor 
ingår det därmed att göra uttalanden om resultatet av granskningen ifall 
banken behöver ytterligare information om bolaget och på så vis kan en 
revisor bidra till reducering av informationsasymmetri (Carrington 2014). 

Enligt Moro et al. (2012) kan en nära relation med hög tillit mellan parterna 
minska problemen med informationsasymmetri, moralisk risk och snedvriden 
information. Dock kan relationen i vissa fall även öka risken för kreditgivaren 
om låntagaren lämnar oriktig och vilseledande information eller på andra sätt 
manipulerar kreditgivaren. Låntagaren kan då utnyttja den nära relationen 
mellan parterna och på det sättet manipulera kreditgivaren till att bevilja 
krediten (Moro et al. 2012).  

2.5. Legitimitetsteorin  

Legitimitetsteorin utgår från tanken att organisationer kontinuerligt strävar 
efter att deras verksamhet ska uppfattas som legitim av utomstående aktörer 
genom att arbeta inom samhällets gränser och normer (Deegan & Unerman 
2011). Legitimitet kan ses som en resurs som ges av samhället och kan vara 
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avgörande för en organisations överlevnad. Det anses därför önskvärt för 
bolag att uppnå legitimitet (Dowling & Pfeffer 1975; O’Donovan 2002). Den 
legitimitet som organisationer strävar efter kan dock anses som lätt att 
manipulera eller påverka genom olika särredovisningsstrategier, vilket innebär 
att bolagen själva väljer vilken information de vill visa upp för omgivningen 
(Woodward et al. 1996). Watson et al. (2002) menar att organisationer kan 
välja att endast visa upp den information som gynnar dem ur ett till exempel 
kreditgivningsperspektiv och undvika att visa upp information som 
missgynnar dem. Teorin används i störst omfattning för att förklara 
organisationers sociala och moraliska beteenden men teorin kan även tillämpas 
i finansiella sammanhang (Deegan & Unerman 2011). 

Dowling och Pheffer (1975) förklarar att företag kan med hjälp av tre olika 
tillvägagångssätt bli legitima. Det första innebär att anpassa sina mål och 
metoder så dessa går i linje med vad som anses legitimt av omgivningen. Det 
andra sättet är att kommunicera för att försöka förändra synen på vad som 
anses legitimt så att dessa går i linje med företagets metoder och det tredje 
sättet innebär att företaget försöker bli kopplade till värden och symboler som 
anses legitima. De här tillvägagångssätten anser Dowling och Pfeffer (1975) 
vara de vanligaste tillvägagångssätten som företag kan bruka för att bli 
associerade med legitimitet. Dock kan olika företags legitimitet variera 
beroende på företagets storlek samt dess politiska och sociala påverkan 
(Dowling & Pfeffer 1975). Även revision kan fungera som en legitimerande 
roll. Ett godkännande från revisorn styrker legitimiteten av bolagets finansiella 
rapporter och visar att bolaget följer de gränser och normer i samhället där 
bolaget är verksamt (Carrington 2014). En revisor kan även öka 
informationens tillförlitlighet och trovärdighet, vilket är av stor vikt då 
intressenter som till exempel kreditgivare kräver information om företagets 
ekonomiska ställning (Soltani 2007).  
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras studiens forskningsansats samt avgränsning och urval. Därefter 
redovisas datainsamlingen på ett tydligt och transparent sätt. Vidare fortsätter kapitlet med 
en presentation av analysmodellen som använts för bearbetning av datan. Slutligen redovisas 
studiens trovärdighet, metodkritik, källkritik och etiska principer med avsikt att stärka 
studiens tillförlitlighet. 

 

3.1. Forskningsansats 

Avskaffandet av revisionsplikten har varit ett välomtalat ämne sedan 
lagändringen 2010 på grund av att avskaffandet har bidragit med både positiva 
och negativa konsekvenser för olika parter. Genom att besvara syftet och 
skapa förståelse kring revisionens betydelse vid utlåning av kapital till mindre 
aktiebolag ur ett institutionellt kreditgivningsperspektiv har vi valt att använda 
oss av en kvalitativ forskningsstrategi. 

En kvalitativ forskningsstrategi innebär att finna betydelse och mening hos 
fenomen för att kunna skapa förståelse och tolkning kring det studerade 
fenomenet (Nylén 2005; Bryman & Bell 2013). Vid en kvalitativ 
forskningsstrategi förhåller man sig till en induktiv syn på förhållandet mellan 
teori och praktik vilket innebär att teorin genereras utifrån den insamlade 
datan. Valet av kvalitativ forskningsstrategi motiveras av vår avsikt att skapa 
förståelse kring detta fenomen (jmf. Bryman & Bell 2013). Eftersom just 
kreditvärdigheten hos mindre aktiebolag är av intresse i studien har 
forskningsdesignen fallstudie valts. Designen har flera fördelar såsom att den 
gör det möjligt att genomföra en intensiv och detaljerad analys av det specifika 
fallet vilket stödjer den kvalitativa ansats studien bygger på (Yin 2007; Bryman 
& Bell 2013). 

3.2. Avgränsning och urval 

Vi valde att avgränsa studien till institutionella kreditgivare på grund av att de 
anses vara aktiebolags huvudsakliga finansieringskälla. Att de fyra största 
bankerna i Sverige senare valdes kan förklaras av deras ledande positioner på 
marknaden samt deras redan etablerade och breda kundbas. Därefter valde vi 
att avgränsa urvalet till företagsrådgivare och kreditanalytiker samt chefer med 
bakgrund som företagsrådgivare. Vi ansåg att dessa yrkesroller skulle förse oss 
med relevant information kopplat till studiens syfte. Eftersom vi hade 
begränsat med tid valde vi att utgå från stora städer och medelstora städer i 
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Sverige. Vi gjorde bedömningen att det tidsmässigt skulle gå fortare att hitta 
lämpliga respondenter i större städer i stället för mindre. 

Urvalet av respondenter kan betraktas som ett icke-sannolikhetsurval av sorten 
målstyrt urval. Den här typen av urval anser vi är mest lämpligt för studien 
eftersom vi har valt personer som har en särskild yrkesroll inom ett visst 
område. Det går inte att generalisera ett målstyrt urval till en hel population 
eftersom det är av typen icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell 2013). Det här 
är emellertid inget bekymmer för studien eftersom den inte ämnar att göra det. 

3.3. Datainsamling 

En litteraturgenomgång av tidigare forskning gjordes i början av studien för att 
skapa en holistisk syn över ämnesområdet och för att se vad för befintlig 
forskning som redan existerar. Litteraturgenomgången gav oss bland annat 
insikter över viktiga teorier och idéer inom området kreditvärdighet vilket har 
hjälpt oss utveckla den inriktning studien har. Litteraturgenomgången har även 
bidragit till en kreativ diskussion kring valet av metod eftersom tidigare studier 
inom liknande område har haft både kvalitativ och kvantitativ inriktning. Efter 
att ha övervägt båda alternativen noggrant valdes en kvalitativ inriktning 
eftersom det anses mest lämpligt vid ett induktiv synsätt där teorin skapas 
utifrån datan (jmf. Bryman & Bell 2013). Enligt Bryman och Bell (2013) finns 
det flertalet metoder som anses lämpliga vid valet av en kvalitativ 
forskningsstrategi och en av dessa är kvalitativa intervjuer. 

Föreliggande studie bygger därför på kvalitativa intervjuer som är en metod 
som anses lämplig vid användning av kvalitativ forskningsstrategi på grund av 
den flexibilitet metoden erbjuder (Bryman & Bell 2013). För att få så utförliga 
och detaljerade svar som möjligt valdes en semistrukturerad inriktning på 
intervjuerna vilket också gav oss chans att ställa ytterligare följdfrågor under 
intervjuernas gång. Utgångspunkten i varje intervju var en intervjuguide med 
varierande frågor indelade i olika teman som till exempel kreditprocessen, 
revision och bakgrund. Med intervjuguiden som stöd var vi väl förberedda 
inför varje intervju vilket är av stor vikt enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2015). Intervjuguiden testades också på oss själva för att säkerställa ordningen 
och relevansen på frågorna. Vi hade föredragit att testa den på yrkeskunniga 
personer inom ämnesområdet men dessvärre hade vi inte tillgång till någon. 
De tillfällen som vi avvek från intervjuguiden var mestadels på grund av 
relevanta följdfrågor eller tänkvärda utläggningar från respondenterna om ett 
annat ämne. 
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I sökanden efter möjliga respondenter till studien bestämde vi att det först 
skulle utformas ett informationsbrev där syfte och ytterligare information 
kring studiens upplägg beskrevs utförligt. Informationsbrevet innehöll även en 
beskrivning över de yrkesroller vi efterfrågade för att det skulle vara så tydligt 
som möjligt på vilket sätt de skulle kunna bidra till studien. Vidare innehöll det 
även en samtyckesblankett som var baserad på de etiska principer som Bryman 
och Bell (2013) beskriver. Vår intention med informationsbrevet och 
samtyckesblanketten var främst att respondenterna skulle känna trygghet att 
ställa upp utan att behöva bekymra sig för att deras anonymitet skulle kunna 
ha äventyrats eftersom vi är medvetna om den stränga sekretess och 
tystnadsplikt anställda inom bankväsendet förhåller sig till. Informationsbrevet 
och samtyckesblanketten finns att hitta under bilaga 3-4. 

På tre av de fyra bankerna, som respondenterna i studien arbetade för, hade vi 
redan existerande bekantskaper som vi tog kontakt med i förhoppning om att 
det skulle leda oss till lämpliga deltagare med relevanta yrkesroller. Den fjärde 
banken kontaktade vi genom mejl och telefonkontakt. Efter den initiala 
kontakten fick vi vid ett senare skede kontaktuppgifter till bland annat 
företagsrådgivare och chefer som vi kontaktade med hjälp av mejl och 
telefonsamtal. Därefter bifogades informationsbrevet och samtyckesblanketten 
till samtliga respondenter. 

Eftersom respondenterna var utspridda i delar av landet bestämde vi oss för 
att främst använda oss av telefonintervjuer samt personliga intervjuer vid de 
tillfällen det var logistiskt möjligt. Bryman och Bell (2013) beskriver att det 
finns flera fördelar med telefonintervjuer som till exempel att det är billigare 
samt mindre tidskrävande än personliga intervjuer. En ytterligare fördel är att 
känsliga frågor kan bli enklare att ställa men även enklare för respondenten att 
svara på. Det var av stor vikt för oss med tanke på den tystnadsplikt som 
omger bankyrket. Telefonintervjuer kan emellertid begränsas av att 
kroppsspråket utelämnas och på det sättet försvinner möjligheten att tolka 
respondentens eventuella känsloutspel (Bryman & Bell 2013). Av den 
anledningen har vi i största möjliga mån försökt att återge uttryck som skratt i 
transkriberingarna. Därefter har transkriberingarna skickats ut till 
respondenterna för att ge dem möjlighet att ta del av materialet. Vid tre 
tillfällen hade vi möjlighet att intervjua respondenter personligen på deras egna 
kontor. Att de fick bestämma plats var i synnerhet ett medvetet val från oss 
eftersom de kan bidra till att respondenterna känner sig mer bekväma med 
miljön (jmf. Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Vi upplevde inte att någon 
av de tre respondenterna tvekade att svara på känsliga frågor som Bryman och 
Bell (2013) beskrev som en eventuell risk med personliga intervjuer. Förvisso 
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är vi av åsikten att ingen av frågorna var särskilt känsliga men respondenterna 
kan likväl ha uppfattat någon fråga som känslig eftersom svaret kan ha 
innehållit information om strategier eller interna rutiner. Totalt genomfördes 
åtta intervjuer, varav fem var telefonintervjuer, med varierande roller såsom 
företagsrådgivare, kreditanalytiker och olika chefsroller. Vi anser att det här 
antalet intervjuer uppfyller den empiriska mättnad vi har strävat efter. 

Oavsett form på intervjuerna bestämdes det att en av oss skulle inta en mer 
aktiv roll som huvudintervjuare i intervjuerna medan den andra skulle inta en 
mer passiv roll som stöd. Huvudintervjuaren ansvarade för intervjuns struktur 
och tempo med intervjuguiden som stöd samtidigt som den passiva var mer 
inriktad på eventuella följdfrågor. För att uppnå bekvämlighet i intervjuerna 
varierade vi i rollen som huvudintervjuare tills vi båda kände oss bekväma i 
båda roller. Det här var av stor vikt då en av intervjuerna genomfördes med 
bara en av oss närvarande. Vi anser emellertid att det inte har påverkat 
intervjun nämnvärt då det var en av de sista intervjuerna som genomfördes. 
Vid den här tidpunkten hade vi lärt oss att känna igen de mest vanliga 
följdfrågorna som oftast uppkom vilket säkerställde intervjuns trovärdighet.   

Varje intervju inleddes med en förfrågan från oss om vi kunde spela in 
intervjun för att senare kunna transkribera intervjuerna. Samtliga respondenter 
bekräftade att det var okej. Att spela in underlättar i bearbetningen av datan 
och senare vid genomförandet av en noggrann analys (Bryman & Bell 2013). 
Det finns även fler fördelar med att spela in såsom att fokus kan koncentreras 
till att enbart lyssna och uppfatta kroppsspråk i stället för att aktivt föra 
anteckningar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Därefter bekräftade vi 
även att respondenterna tagit del av informationsbrevet och 
samtyckesblanketten eftersom vi ville försäkra oss om att studiens syfte var 
tydligt och för att de inte skulle känna sig vilseledda. 

3.4. Analysmodell 

De kvalitativa intervjuerna som har genomförts har genererat en stor mängd 
datamaterial. För att underlätta analysen av den stora mängden data har vi valt 
att transkribera samtliga intervjuer. Genom att transkribera det insamlade 
materialet har vi kunnat sålla ut och analysera innehållet utifrån de tematiska 
inriktningar intervjuerna har haft. Transkribering är att föredra då intresse 
ligger i både vad respondenten säger och på vilket sätt det framförs. Därför är 
det av betydelse att återge intervjun i sin helhet på ett detaljerat och grundligt 
sätt vilket också gör det möjligt att göra en noggrannare analys av 
respondentens svar. Vid analys av en stor mängd data kan det vara 
problematiskt att identifiera och urskilja viktig information kopplat till studiens 
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syfte och frågeställningar. Av den anledningen är detta tillvägagångssätt väldigt 
tidskrävande eftersom alla intervjuer transkriberades ordagrant. Fördelen med 
att intervjuerna skrevs ner ordagrant var att det gjorde det möjligt för oss att 
att använda respondentens ursprungliga ordval och uttryck (jmf. Bryman & 
Bell 2013). 

Efter att datamaterialet transkriberats genomfördes en tematisk analys av 
innehållet i det nedskrivna materialet. En tematisk analys innebär att 
transkriberingarna läses igenom noggrant för att kunna identifiera olika teman 
utifrån de svar respondenterna har givit (Nylén 2005). Temana används sedan 
som en grund för empirin i stället för att redogöra för varje respondents 
enskilda svar. Vi anser att detta ger en bättre helhetsbild av den insamlade 
datan i stället för de enskilda svaren. De teman som vi senare använder i 
empirin och analysen är uppdelade i tre huvudavsnitt med underrubriker. 
Dessa teman är; informationsanvändning - hur informationen samlas in och 
används, faktorer som påverkar kreditvärdigheten, hur revision som faktor 
påverkar kreditvärdigheten, revisionens funktion - andra funktioner revision 
har samt kreditgivarens perspektiv på ett eventuellt återinförande av 
revisionsplikten. 

3.5. Trovärdighet 

Begreppen reliabilitet och validitet brukar vanligtvis användas i kvantitativ 
forskning där de utgör kriterier som bör uppfyllas eftersom de beskriver hur 
pass tillförlitlig och replikerbar studien är (Bryman & Bell 2013). Kriterierna 
kan givetvis tillämpas vid kvalitativ forskning men det är inte lika vanligt. Det 
beror på att flera kvalitativa forskare bland annat har ifrågasatt och diskuterat 
begreppens relevans ur ett kvalitativt perspektiv. Av den anledningen, bland 
andra, har forskare som Lincoln och Guba (1985) samt Guba och Lincoln 
(1994) introducerat ett nytt begrepp: Trovärdighet. Inom begreppet trovärdighet 
ryms fyra delkriterier: Tillförlitlighet, Överförbarhet, Pålitlighet och slutligen 
Konfirmering/bekräftelse. Således har vi valt att använda oss av det kriteriet 
eftersom vår studie har en kvalitativ inriktning. 

Tillförlitlighet 

Eftersom datan i studien ursprungligen kommer ifrån respondenterna är det 
av stor vikt att informationen har uppfattats korrekt av oss. För att säkerställa 
att det faktumet har uppfyllts har vi valt att använda oss av metoden 
respondentvalidering där deltagarna ges chans att läsa igenom transkriberingen 
för att sedan ha möjlighet att korrigera eller tillägga mer information ifall de 
anser att någon formulering är otydlig eller olycklig (Bryman & Bell 2013). Vi 
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anser att det ökar tillförlitligheten eftersom respondenterna har kunnat 
bekräfta att informationen är korrekt. 

Överförbarhet 

Bryman och Bell (2013) beskriver att kvalitativ forskning kan vara svår att 
generalisera eftersom att urvalet ofta består av en mindre grupp och deltagarna 
har ofta ett antal gemensamma egenskaper. Det medför mer djup än bredd i 
studien vilket nödvändigtvis inte behöver vara negativt ur ett kvalitativt 
perspektiv eftersom syftet då är att studera det unika eller betydelsen av den 
aspekt som är föremål för studien (Bryman & Bell 2013). Följaktligen vill vi 
bidra med förståelse till revisionens betydelse vid kreditbedömning av mindre 
aktiebolag i stället för att formulera generaliserande slutsatser om de svenska 
bankernas kreditbedömningar. 

Pålitlighet 

Pålitlighet representerar i vår studie det reliabilitet representerar i en kvantitativ 
studie (jmf. Bryman & Bell 2013). Vår studie har därför förklarat hela 
forskningsprocessens delar såsom metodval, urval och eventuella 
omständigheter som kan betraktas som avvikelser från de ordinära. Den 
genomgående transparens studien har hoppas vi kunna spegla pålitligheten på 
ett verklighetstroget sätt. 

Konfirmering/Bekräftelse 

Det fjärde och sista delkriteriumet som anses stärka trovärdigheten är 
bekräftelse. Det syftar till studiens objektivitet och i viss mån hur stor del av 
studien som har präglats av personliga värderingar (Bryman & Bell 2013). 
Utgångspunkten i studien har således varit att noggrant följa den 
metodlitteratur som föreskrivs för kvalitativa studier och på så sätt motverka 
eventuella personliga värderingar som kan uppstå. 

3.6.  Metodkritik 

Vid genomförandet av en kvalitativ studie finns det ett flertal nackdelar med 
kvalitativ forskning att ha i åtanke. Nackdelarna har tagits i beaktandet i 
studien och vi har i största möjliga mån försökt att motverka dem eller 
förklarat vårt tillvägagångssätt på ett sådant transparent sätt möjligt. Bryman 
och Bell (2013) beskriver bland annat hur just bristande transparens kan vara 
problematiskt eftersom det kan vara svårt att förstå hur datamaterialet har 
behandlats och analyserats. En följd av det kan bli att slutsatserna som bygger 
på datamaterialet och analysen kan bli svårbegripliga i den mening hur de har 
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formulerats. Därför har vi försökt att vara så tydliga som möjligt och noggrant 
beskrivit de val vi har gjort. Vi har även medvetet försökt att lämna så lite 
tolkningsutrymme för läsaren som möjligt. 

En kvalitativ studie kan också kritiseras för den subjektivitet den anses 
innehålla på grund av att det är författarna som tolkar och bearbetar datan 
(Bryman & Bell 2013). Av den orsaken går det inte att bortse ifrån att 
kvalitativa studier med all sannolikhet innehåller en viss del subjektivitet. 
Således innehåller även vår studie en viss mängd subjektivitet med all säkerhet. 
Emellertid är detta inte någon medveten handling från oss då vår intention har 
varit att inte påverka studien på det sättet. 

Att replikera en kvalitativ undersökning kan vara besvärligt på flera sätt 
eftersom författarna dels genom den egna subjektiviteten påverkar innehållet 
men även på grund av den ostrukturerade formen en kvalitativ studie har 
(Bryman och Bell 2013). Vidare beskriver Bryman och Bell (2013) hur 
generaliseringar av kvalitativa undersökningar kan vara problematiska i den 
mening att urvalet oftast är av föga mängd samt att urvalet inte är av 
representativt slag. För att vår studie i viss mån skall kunna replikeras har vi 
använt oss av en tematisk intervjuguide, tillgänglig i bilaga 2, som kan 
underlätta en eventuell studie med samma syfte. Vi har emellertid bestämt oss 
för att inte offentliggöra intervjuerna med tillhörande transkribering då vi har 
gjort en avvägning mellan nyttan för dem och den etiska aspekten. 

3.6.1.  Källkri t ik 

Att kritiskt ifrågasätta de källor som har använts i studien är nödvändigt ifall 
studien skall kunna uppfattas som tillförlitlig vilket den bör göras. De källor 
som har använts i studien har valts utifrån dess relevans till ämnet och 
tillförlitligheten de anses bidra med till studien. För att kunna avgöra 
tillförlitligheten på samtliga källor har de fyra källkritiska principerna: Äkthet, 
Tid, Beroende och Tendens tillämpats (Thurén & Strachal 2011). Vi anser att 
tillämpandet av kriterierna har ökat tillförlitligheten i studien. Majoriteten av 
artiklarna som har använts är granskade och publicerade i ansenliga tidskrifter 
vilket stärker tillförlitligheten i fråga. Andra källor som har använts är statliga 
utredningar, lagförslag och lagar som anses ha hög tillförlitlighet. Utöver dessa 
har även böcker inom det svenska bankväsendet, kreditvärdighet och revision 
bland annat använts i syfte att skapa en bred bild över bakgrunden och tidigare 
forskning inom ämnet. Samtliga författare kan beskrivas som betydande inom 
respektive område.  
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3.7. Etiska principer 

De val som har gjorts i studien är noga övervägda, samt har fördelarna och 
nackdelarna med valen ställts i relation till varandra och bestämts utifrån vad 
som är mest lämpligt från olika etiska perspektiv. De etiska perspektiv som har 
beaktats benämns som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- 
och anonymitetskravet, nyttjandekravet och slutligen premissen falska 
förespeglingar (Bryman & Bell 2013). För att uppfylla kraven har vi, som 
tidigare beskrivits, i samband med intervjuerna eller en tid innan skickat en 
samtyckesblankett och ett informationsbrev till respondenterna som adresserar 
samtliga av dessa krav där vår avsikt med studien framkommer (se bilaga 3-4). 
Utöver att uppfylla kraven hoppas vi också att dessa åtgärder har bidragit till 
en ökad transparens samt att respondenterna inte har känt att de har blivit 
vilseledda eller att de har ställt upp i studien under falska förespeglingar. 

I vissa fall har vi även skickat delar av frågorna eller hela intervjuguiden till ett 
litet antal deltagare på deras begäran. Eftersom vi ville att respondenterna 
skulle känna sig bekväma inför och under intervjun hörsammade vi deras 
förfrågningar. Vi ansåg att detta kunde bidra med mer detaljerad kunskap och 
eventuellt högre kvalité på svaren då de har kunnat förberedas. Förvisso kan 
det finnas nackdelar med detta tillvägagångssätt såsom att respondenten 
förbereder exakta svar vilket kan motverka syftet med semistrukturerade 
intervjuer som bland annat är att det skall vara flexibla (Bryman & Bell 2013). 
Vi upplevde emellertid inte denna problematik utan kände i stället att svaren 
oftast blev av högre kvalité. 
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4. Empiri 

I följande kapitel introduceras först en presentation av respondenterna för att ge läsaren en 
bättre uppfattning av de kommande delarna av kapitlet. Därefter presenteras den insamlade 
datan i olika teman uppdelad i tre huvudavsnitt; informationsanvändning, faktorer som 
påverkar kreditvärdigheten samt revision. 

 

4.1. Presentation av respondenter 

För att kunna få en bättre uppfattning och information om studiens empiri 
presenteras samtliga respondenter med en kort beskrivning. Vi har valt att 
endast inkludera respondenternas arbetsbefattning, ungefärlig ålder, utbildning 
och slutligen erfarenhet inom banken för att det ska vara lättare att förstå 
kontexten kring respondenterna och deras svar. Som det nämndes i förra 
kapitlet tar studien konfidentialitets- och anonymitetskravet i beaktning och 
därmed kommer respondenterna och deras arbetsplats förbli anonyma i 
enlighet med samtyckesblanketten. 

Respondent 1 (R1) är en kvinnlig företagsrådgivare i trettioårsåldern med en 
högskoleutbildning i ekonomi. Har arbetat inom banken i 14 år och är relativt 
ny som företagsrådgivare. 

Respondent 2 (R2) är en manlig företagsrådgivare i fyrtioårsåldern med 
universitetsutbildning inom ekonomi. Har arbetat inom banken i åtta år och 
har sedan fyra år tillbaka arbetat som företagsrådgivare. 

Respondent 3 (R3) är en manlig chef i fyrtioårsåldern med 
universitetsutbildning inom ekonomi. Har jobbat inom banken i över 20 år 
som bland annat företagsrådgivare och jobbar nu sedan några år tillbaka som 
chef. 

Respondent 4 (R4) är en manlig företagsrådgivare i trettioårsåldern med en 
universitetsutbildning inom fastighetsekonomi. Har arbetat inom banken i sju 
år som företagsrådgivare. 

Respondent 5 (R5) är en kvinnlig företagsrådgivare i trettioårsåldern med 
universitetsutbildning inom ekonomi. Har arbetat inom banken i 14 år varav 
tio år som företagsrådgivare. 

Respondent 6 (R6) är en manlig kreditanalytiker i fyrtioårsåldern med 
universitetsutbildning inom nationalekonomi. Har arbetat inom banken i elva 
år och arbetar sedan två år tillbaka med företag och analys av dessa. 
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Respondent 7 (R7) är en manlig chef i fyrtioårsåldern med 
universitetsutbildning inom ekonomi. Har totalt arbetat cirka 20 år inom 
banken varav tio år som företagsrådgivare. 

Respondent 8 (R8) är en manlig företagsrådgivare i tjugoårsåldern med 
universitetsutbildning inom ekonomi. Har arbetat inom banken i drygt tre år 
och arbetar sedan ett år tillbaka som företagsrådgivare. 

4.2. Informationsanvändning - hur informationen samlas in och 
används 

För att kunna bedöma ett bolags kreditvärdighet ingår det i 
företagsrådgivarrollen att inhämta information från diverse källor. Inhämtning 
av information kan ske på flera olika sätt, till exempel, genom 
kreditupplysningar, begäran av årsbokslut från Bolagsverket samt kundens 
egna information som till exempel preliminära bokslut, budgetar och 
prognoser inför framtiden. Den här typen av information är nödvändig enligt 
de flesta respondenter och fungerar som ett beslutsunderlag som 
kreditbedömningen senare baseras på.                  

Nu för tiden sen x antal år tillbaka är bokslut eller årsredovisning 
en bas för ett befintligt bolag för att vi ska kunna göra ett bra jobb. 
Träffar vi en ny kund till exempel, så kräver vi alltid in bokslut och 
gärna lite preliminära siffror också så att vi kan få lite färska siffror. 
Boksluten är alltid gamla egentligen när de är färdiga. Vi lägger stor 
vikt vid att försöka bedöma, i vår kreditprocess, framtiden. Vad 
tror vi om bolaget framåt? (Intervju R3)    

Informationen används senare för att kontrollera vem bolagets ägare är och 
för att se ägarens bakgrund. Faktorer i ägarens bakgrund som kan ha en viss 
påverkan vid bedömning av ägaren är utbildning, kompetens och erfarenhet. 
Därefter bedöms bolagets siffror utifrån de senaste årsboksluten som finns 
tillgängliga. Kreditgivaren kan, som tidigare nämnts, även begära in en prognos 
och en budget från kunden ifall de anser att tidigare bokslut är förlegade. En 
annan anledning kan också vara att bolaget har bytt inriktning och därmed är 
de nuvarande boksluten ej relevanta längre. Utifrån siffrorna görs sedan en 
kassaflödesanalys och därefter bedöms återbetalningsförmågan. I samband 
med dessa punkter tas även en kreditupplysning på ägaren och bolaget som 
visar eventuella betalningsanmärkningar och betalningsförelägganden som kan 
påverka kreditvärdigheten.   

Man inhämtar information om allt från vilka som äger bolaget, 
vilka är de och vad har de för ekonomisk styrka bakom sig och så. 
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Och även då få in ekonomisk information om hur bolaget mår 
utifrån årsredovisning. Gärna en preliminär resultat- och 
balansrapport och i de flesta fall får man säga någon form av 
framåtriktad tanke om vart de vill med bolaget. (Intervju, R7) 

Sammanfattningsvis förbereds den här informationen, vanligtvis i ett så kallat 
kredit-PM, för att senare leda fram till ett kreditbeslut. I PM:et förklaras och 
klargörs de eventuella avvikelser och bekymmer som finns inför de slutliga 
kreditbeslutet. Således är all den här informationen nödvändig då den fungerar 
som beslutsunderlag. 

4.2.1.  Svårigheter  med in formations insamlingen 

Att informationsinsamlingen stundom kan vara problematisk håller de flesta 
av respondenterna med om. Det finns emellertid en viss tvekan bland 
respondenterna rörande hur stor problematiken det är. Vissa menar att den 
inte påverkar bedömningen nämnvärt medan andra anser att det kan vara 
mycket problematiskt eftersom det försvårar bedömningen då en mindre andel 
information finns att tillgå. Problematiken handlar mestadels om brist på 
information och okunnighet hos ägaren. Bristen på information beror i de 
flesta fall på att bolaget befinner sig i ett tidigt skede och är relativt nystartat 
menar ett flertal respondenter. I det skedet finns inte det historiska 
siffermaterialet tillgängligt vilket gör att prognoser och ägaren som faktorer 
blir ännu viktigare i bedömningen. Flera respondenter beskriver också att 
bristen på information är kopplat till bolagens storlek och komplexitet. 

Det skulle väl vara egentligen att tillgång till information inte riktigt 
är lika enkel. De kanske inte har en hemsida eller såna saker. De 
har inte samma kunskap om vad vi vill ha för underlag och 
kvalitén kan därför se lite annorlunda ut. (Intervju, R2) 

Ett flertal av respondenterna är överens om att de finns flera svårigheter för de 
kreditsökande bolagen att formulera budgetar och prognoser vilket de relaterar 
till en viss okunnighet för det ekonomiska arbetet inom bolaget. 
Respondenterna betonar dock att okunnigheten ofta inte beror på brist på 
kunskap om det egna bolaget utan att det i stället beror på en okunnighet 
gällande de olika tillvägagångssätten för skapandet av en budget eller prognos. 
En respondent menar exempelvis att det historiska ofta finns tillgängligt 
medan framtida siffror är desto svårare för banken att få tillgång till eftersom 
de bara existerar i ägarens huvud. Respondenten menar att ägaren ofta har 
förhållandevis hög koll över framtidens siffror men desto svårare att sätta ord 
på dessa.                          
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Att få siffrorna, att få preliminär balans- och resultaträkning är 
oftast inget problem för det har de flesta. Utan det är mer när man 
pratar om framåt. (Intervju, R8) 

[...] men i själva verket sitter de inne på all information, det är bara 
det att de inte har skrivit ner den. Så det är väl där det kan vara lite 
problematiskt.  (Intervju, R8) 

Som en sammanfattning förekommer det en viss grad av 
informationsasymmetri vid kreditgivningen till mindre aktiebolag. I regel 
handlar det ofta om nystartade bolag, storlek på bolaget samt en brist på 
kunskap hos ägarna beträffande hur framtagandet av olika ekonomiska 
rapporter sker. 

4.3. Faktorer som påverkar kreditvärdigheten 

Det kan konstateras, utifrån den insamlade datan, att kreditvärdigheten består 
av en samlad bedömning av olika faktorer som respondenterna mer eller 
mindre är eniga om att definiera som; återbetalningsförmåga, personlig 
karaktär, siffermaterial, säkerheter samt bolagets affärsidé och verksamhet. 
Andra faktorer som nämndes och kan påverka bedömningen på ett mindre 
plan är bland annat finansiell risk och riskspridning, orten där bolaget är 
verksamt, branschjämförelser och relation. Dessa faktorer nämndes bara 
enstaka gånger vilket talar för dess ringa betydelse. Huruvida revision anses 
som en faktor vid bedömningen och i vilken utsträckning den påverkar 
bedömningen, råder det dock delade meningar om vilket kommer att tas upp 
senare i kapitlet. En övervägande del av respondenterna anser dock att 
revision har en viss betydelse då det bringar kvalitet till underlagen och att det 
ses positivt att en extern part granskat materialet. 

Det är en samlad bedömning. Jag brukar lite enkelt säga att det 
handlar om att förstå vem man gör affärer med, då är det ju 
personen bakom. Sen ska man som nummer två veta: Hur ska det 
här betalas tillbaka? Och då är det bra med reviderade bokslut för 
det ser man hur historiken ser ut. Utifrån historiken kan man dra 
en del... Oftast en del konklusioner om framtiden. Sen nummer tre 
är det en fråga om: Får vi någon säkerhet? (Intervju, R7) 

Att rangordna de mest betydande faktorerna anses problematiskt eftersom att 
det är många faktorer som spelar in i bedömningen. Alla faktorer påverkar på 
ett eller annat sätt helhetsbedömningen vilket ytterligare försvårar en 
rangordning av dem. En övervägande del av respondenterna anser emellertid 
att återbetalningsförmågan är den viktigaste faktorn vid bedömning av 
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kreditvärdighet. Det finns dock de som anser att förtroendet för ägaren är 
viktigast men även dem anser att återbetalningsförmågan är av stor betydelse. 

[...] men det är jättesvårt att svara på vad som väger tyngst för att 
det är många grejer som spelar roll. (Intervju, R1) 

Faktorerna nedanför redovisas utan inbördes ordning och är baserade på 
respondenternas svar på frågan om vilken eller vilka faktorer som har mest 
betydelse vid kreditbedömningen. Dessa faktorer var de mest omnämnda i 
respondenternas svar och redovisas därför i enlighet med dem. 

Återbetalningsförmåga 

Återbetalningsförmågan har i den insamlade datan visats vara en av de 
viktigaste faktorerna vid beslut om kredit och en majoritet av respondenterna 
anser till och med att återbetalningsförmågan är den mest betydelsefulla 
faktorn. För att kunna bedöma återbetalningsförmågan genomförs en 
kassaflödesanalys av låntagarens in- och utbetalningar från en viss period. 
Utifrån historiska resultat görs sedan en bedömning om låntagarens framtida 
resultat. Återbetalningsförmågan avgör därmed låntagarens möjlighet att betala 
ränta och amortering enligt vad som är avtalat. 

A och O i kreditgivning hos oss skulle jag påstå är att vi förstår att 
pengarna ska betalas tillbaka. (Intervju, R7) 

Siffermaterialet 

För att kunna göra en kreditbedömning av ett bolag behöver kreditgivaren 
tillgång till bolagets siffror. Siffermaterialet baseras bland annat på bokslut 
samt rapporter med preliminära siffror vilket senare utgör underlaget till en 
kassaflödesanalys. I vissa fall kräver kreditgivaren att låntagaren även upprättar 
en utförlig budget för att kunna bedöma bolagets framtida lönsamhet och 
följaktligen återbetalningsförmågan. Många respondenter understryker även 
vikten av att siffrorna är stabila eftersom varje kreditbeslut baseras på dem. 

Men siffrorna är jätteviktiga för ser siffrorna svaga ut så kan vi inte 
motivera en kredit ändå. Det är lite svårt att förklara för kunderna 
ibland som tycker de har världens bästa idé. (Intervju, R3) 

Affärsidé 

En av affärsidéns flera funktioner, beskriver flera respondenter, är att bidra 
med förtroende för ägaren. De menar att en välskriven och detaljerad affärsidé 
ger ett tillförlitligt intryck av ägaren men även är till nytta för ägaren eftersom 
den fungerar som ett slags styrdokument. Det ska även gå att finna 
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information om verksamheten och dess målsättning i affärsidén beskriver en 
respondent. 

Personlig karaktär 

Flertalet respondenter beskriver att ägaren i mindre aktiebolag är av stor 
betydelse vid bedömningen. Vissa menar till och med att enbart ägaren kan 
göra så att en kredit blir beviljad. Ägarens kompetens, erfarenhet, relation och 
pålitlighet kan öka kreditgivarens förtroende för ägaren och väga över ett 
beslut. Förtroendet för ägaren kopplas även till verksamhetens affärsidé och 
siffermaterial. Det är också av intresse att ha i åtanke vilka som är låntagarens 
leverantörer och kunder för att kunna ta hänsyn till andra faktorer som till 
exempel graden av leverantörsberoende. Stor vikt läggs därmed på vem 
personen i fråga är samt vad syftet och ändamålet med krediten är och har 
ägaren den kompetens som krävs för att lyckas med affärsidéen. 

[...] men vi lägger stor vikt vid också det som vi kallar för 
värdeomdömen. Alltså frågor kring ägare och affärsidé, vad de 
jobbar med. (Intervju, R3) 

Säkerheter 

För att kreditgivaren ska bevilja en kredit måste de veta att låntagaren kan 
fullfölja det betalningsansvar som medföljer med krediten. Kreditgivaren kan 
emellertid aldrig vara helt säker på att låntagaren har en betalningsförmåga 
under hela kreditens löptid. Därför anser en övervägande del av 
respondenterna att säkerheter är en mycket viktig aspekt vid kreditgivning 
eftersom det reducerar deras potentiella risk. De poängterar dock att en 
säkerhet aldrig kan ersätta exempelvis återbetalningsförmågan. 

4.4. Hur revision som faktor påverkar kreditvärdigheten   

Informationsinhämtningen för mindre aktiebolag, med eller utan revisor, ser 
likadan ut i de allra flesta fall beskriver samtliga respondenter. De förlitar sig 
på samma slags information med den enda skillnaden att boksluten inte är 
reviderade när inte en revisor finns tillgänglig. Kreditbedömningen baseras 
därför på samma grunder och skiljer sig inte nämnvärt. Det är bara på en av de 
fyra bankerna mindre aktiebolag hanteras på ett annat sätt. På den banken har 
de utvecklat och tagit fram en förenklad kreditprocess för de allra minsta 
aktiebolagen med syfte att underlätta arbetet för både banken och för bolagen. 
Likt de andra bankernas processer krävs det inget reviderat bokslut i den 
förenklade processen utan det räcker med ett stämplat bokslut inlämnat hos 
Bolagsverket. Kreditbedömningen baseras dock på samma grund som för 
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större aktiebolag eftersom det oreviderade bokslutet fortfarande är en 
betydande faktor som ligger till grund för bedömningen. 

[...] vi har idag även, kan man säga för de allra minsta bolagen, en 
förenklad kreditprocess. [...] Utan det viktigaste är egentligen att 
det finns ett stämplat bokslut hos Bolagsverket snarare än att det 
är reviderat. (Intervju, R2) 

Vi kommer nog pröva samma saker hela vägen. Vi kommer att 
hämta in likvärdiga uppgifter och såna saker. (Intervju, R7) 

Att ha ett reviderat årsbokslut påverkar i viss mån kreditvärdigheten beskriver 
en majoritet av respondenterna. På frågan om vilka faktorer som har störst 
betydelse vid kreditbedömningen nämnde emellertid ingen av respondenterna 
revision. Faktorer som i stället diskuterades var bland annat 
återbetalningsförmåga, ägare, siffermaterial, affärsidé och säkerheter som 
beskrevs i avsnittet innan. En respondent tog upp faktumet att ovanstående 
faktorer har större betydelse än revision eftersom ägaren till exempel utgör en 
sådan väsentlig del i bedömningen. Vidare beskrev respondenten att ifall det 
inte skulle finnas tillräckligt med underlag om ägaren eller om siffermaterialet 
var svagt eller ifall säkerhetsbilden inte räckte till skulle det inte spela någon 
roll, oavsett om boksluten var reviderade eller inte, eftersom det inte kan 
kompensera för de nämnda faktorerna. Med andra ord ingår inte revision som 
faktor i den initiala bedömningen av ett bolag och kan inte heller ersätta andra 
faktorer såsom ägare, siffermaterial eller säkerheter. 

[...] det skulle jag också vilja säga om alla mina år. Det är väldigt 
sällan vi kommer till punkt: “Okej är det ett reviderat bokslut?” 
Till den frågan. För i den stora massan tittar vi på alla andra saker. 
(Intervju, R5) 

Åtskilliga respondenter beskriver även att reviderade bokslut inte alltid är 
nödvändigt beroende på vilken typ av verksamhet det är. Kunskapsintensiva 
bolag med enbart humankapital2 som konsultverksamheter har exempelvis ett 
mindre behov av att revideras menar flera respondenter. Dessa verksamheter 
är ofta ägarledda vilket gör att de skapar sina egna värden och följaktligen 
minskar behovet av att revideras. Eftersom det oftast inte finns några större 
tillgångar i verksamheter som dessa förklarar en av respondenterna att behovet 
för revision ytterligare minskar och det enda syftet med att anlita en revisor 
skulle vara av skattemässiga skäl. Respondenten poängterar dock att det inte 

                                                
2 Ekonomisk tillgång i form av människors egenskaper, kunskaper och färdigheter (NE 2018). 
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krävs en revisor för det utan likväl kan en redovisningskonsult genomföra 
samma arbete för troligtvis mindre ersättning. 

[...] där krävs inte en revisor på det sättet. Det är mer att de ska 
göra det rätt skattemässigt såklart. (Intervju, R3) 

Ett annat alternativ bolagen har är att anlita en redovisningskonsult eller någon 
ekonomisk sakkunnig för att sköta det ekonomiska arbetet. Det gör att ägaren 
kan fokusera på att driva verksamheten och allt vad det innebär. I och med det 
slipper även ägaren den ekonomiska arbetsbördan som kan vara påfrestande 
att ansvara för samtidigt som verksamheten. En övervägande del av 
respondenterna uppskattar att en redovisningskonsult eller ekonomiskt 
sakkunnig person har färdigställt siffrorna. Det visar än en gång att reviderade 
bokslut inte alltid är nödvändigt utan det kan vara tillräckligt att anlita någon 
ekonomisk sakkunnig. 

Oftast lägger de bort all administration till en ekonomipartner av 
någon form. Det behöver ju inte vara en revisor, det kan vara en 
redovisningskonsult. Och då köper de den hjälpen och har i regel 
någon som håller koll åt dem. (Intervju, R7) 

Även fast en del respondenter anser att årsbokslut inte alltid behöver vara 
reviderade, på grund av typ av verksamhet eller ifall någon annan än en revisor 
har anlitats, anser samtliga respondenter att det kan bidra med flera fördelar. 
Den främsta fördel samtliga respondenter är överens om är att det är en slags 
kvalitetsstämpel. Vad de menar är att det är en tredje oberoende part, en 
ekonomisk certifierad expert, som har granskat räkenskaperna och på det 
sättet skrivit under att bokslutet är korrekt utfört och att siffrorna stämmer. 
Det skapar en trygghet för kreditgivaren. En respondent exemplifierade den 
här tryggheten genom att beskriva till exempel om en revisor har kontrollerat 
att varulagret är korrekt räknat och värderat. Revisorns granskande och 
slutligen yttrande blir då ett bevis på att varorna faktiskt existerar och är 
korrekta. 

Det är en kvalitetsstämpel från en behörig extern rådgivare som 
har gått in och uttalar sig om att det här följer den standard som vi 
som samhälle sätter på en årsredovisning. Så det är klart. Det är 
inte bara ett papper utan det är faktiskt någon som har vänt ut och 
in på ganska mycket saker så det är ju kvalité i det. Absolut. Vi 
förordar nog våra kunder som har lån hos oss att vi tycker det är 
bra att ha en revisor på något sätt. (Intervju, R7) 
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Sammanfattningsvis bedöms inte revision som faktor i det initiala skedet i 
kreditbedömningen av mindre aktiebolag. I det skedet är faktorer som 
återbetalningsförmåga, ägare, siffermaterial affärsidé och säkerhetsbilden 
intressantare att se till eftersom de utgör en sådan stor del av bedömningen. 
Att ha anlitat en revisor kan trots det ses som en fördel för 
helhetsbedömningen eftersom samtliga respondenter är eniga om att revision 
kan ses som en kvalitetsstämpel. 

4.5. Revisionens funktion - andra funktioner revision har  

Utöver att fungera som en kvalitetsstämpel och trygghet kan valet att anlita en 
revisor vara fördelaktigt i det avseende att det medför flera andra 
värdeskapande funktioner. Just olika mervärden av revision nämner många 
respondenter flitigt som en positiv följd av valet av att välja att ha en revisor. 
Att ha någon att bolla idéer och frågor med är den mest nämnda funktionen. 
Både mellan ägaren och revisorn men också mellan kreditgivaren och revisorn. 
Det förutsätter dock att ägaren har godkänt kontakten mellan kreditgivare och 
revisor eftersom de anställda hos kreditgivaren är omfattade av tystnadsplikt 
vilket många poängterar. Revisorn kan då fungera som ett bollplank och det 
skapar värde för ägaren och bolaget utöver den sedvanliga signaturen på 
boksluten. Även kreditgivaren kan, som tidigare nämnts, rådfråga eller 
ifrågasätta revisorn ifall de anser att något inte står rätt till. Det innebär även 
en extra trygghet för kreditgivaren eftersom ägaren och revisorn har haft en 
kontinuerlig dialog under hela året. 

[...] bara vi vet att de har någon att bolla med. Det är faktiskt den 
delen som är den viktigaste: Vi vet att de har någon som kan som 
är med och bollar med dem och som är med och styr upp lite 
grann. Och även kommer med tips om hur de kan förbättra 
verksamheten. (Intervju, R8) 

Då är det väl bra om man har en revisor. Det är ju en ekonomisk 
certifierad expert som kan rådgöra dig på den här resan så att säga. 
(Intervju, R7) 

Så att de känner att det inte bara är en person som ska skriva på 
utan en person också kan komma med lite goda råd kring 
redovisning. (Intervju, R3) 

En annan intressant effekt av revision är vad den signalerar till omgivningen 
och till vem. Vissa respondenter beskriver att det visar att bolaget är en seriös 
aktör eftersom de låter en tredje oberoende part granska dem. De menar att 
själva faktumet att någon har granskat bolaget skapar en seriositet som sedan 
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utstrålas till eventuella intressenter. Det är främst intressenter som leverantörer 
som berörs av det här förklarar en respondent eftersom de också är 
intresserade av bolagets finansiella tillstånd. 

Det är lite från fall till fall men det är klart det gör det ju mer 
seriöst. (Intervju, R3) 

Men har man lite ambitioner så tycker jag absolut att man ska gå 
den vägen. Det ger en annan tyngd i dialogen med intressenterna 
runt företaget. (Intervju, R7) 

För att sammanfatta avsnittet är en stor del av våra respondenter positiva till 
att aktiebolag underkastar sig till revision. Dels för att det är en 
kvalitetsstämpel men även på grund av en revisor kan ha flera funktioner än 
bara en granskande funktion. Revisorn kan fungera som en slags rådgivare 
eller bollplank mot ägaren eller kreditgivaren. Att välja att revideras framför att 
inte göra det kan också sända vissa signaler mot intressenter såsom 
leverantörer beskriver ett antal respondenter. 

4.6. Kreditgivarens perspektiv på ett eventuellt återinförande av 
revisionsplikten 

På frågan huruvida respondenterna ställer sig inför ett eventuellt återinförande 
av revisionsplikten är en del tveksamma medan andra anser att den givetvis 
bör återinföras. Flera argument som ekonomisk brottslighet och skattefiffel tas 
upp av båda sidor. De tveksamma uttrycker en oro att en liten andels 
brottslighet och felaktigheter kommer drabba den stora massan av företagare. 
En av respondenterna utvecklar resonemanget och beskriver att ett 
återinförande av revisionsplikten är att ta flera steg tillbaka och menar att 
lagändringen 2010 genomfördes av en anledning och att den anledningen 
fortfarande är aktuell. Ytterligare en anledning till att den inte bör återinföras 
är att det inte finns något behov av det menar ett flertal respondenter. Bolag 
som kan behöva revideras på grund av exempelvis förhöjd risk eller bransch 
kommer att underkasta sig till revision eftersom annars minskar troligtvis deras 
möjlighet att få låna hos kreditgivaren beskriver en respondent. 

[...] men på nåt vis så backar man tillbaka bandet till den 
förändringen som gjordes. Den gjordes av en anledning. (Intervju, 
R4) 

De andra, å andra sidan, som vill införa revisionsplikten återigen anser att det 
inte är befogat att inte återinföra den med tanke på den upplevda ökningen av 
ekonomisk brottslighet som de anser har skett. Utifrån respondenternas egna 
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perspektiv uppskattar de även att årsboksluten är reviderade. De beskriver att 
det aldrig är negativt eftersom det innebär att en tredje oberoende part har 
granskat materialet och på det sättet ökar kvalitén. 

[...] och det kanske är skattefusk och lite allt möjligt som försiggår 
och ingen vet förrän det är försent. Kostnaden tror jag inte är. 
Kostnaden för det är inte försvarbart att släppa det. (Intervju, R6) 

Huruvida ett återinförande av revisionsplikten kan hjälpa till att bekämpa de 
svårigheter som Riksrevisionen tar upp i sin rapport ställer en del av 
respondenterna sig tveksamma till. En respondent belyser problematiken med 
att ett återinförande i stället skulle kunna skapa inträdesbarriärer för den 
enskilda företagaren. Det kan leda till att det blir svårare för nystartade bolag 
att etablera sig på marknaden på grund av existerande kunskapsbrist för att 
starta upp eller driva ett aktiebolag. En annan respondent menar att det finns 
bättre tillvägagångssätt för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten och att 
revision, ur ett kreditgivningsperspektiv, inte skulle kunna hjälpa till att 
bekämpa ekonomisk brottslighet då de som förhåller sig till det beteendet 
sällan vänder sig till banken för att ansöka om kredit.  
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5. Analys 

Med hjälp av tidigare kapitel syftar följande avsnitt till att generera ny kunskap åt läsaren. 
Avsnittet inleds med en analys av informationsanvändningen och fortsätter sedan med en 
analys av faktorer som påverkar kreditvärdigheten. Avslutningsvis analyseras revision som 
faktor och dess funktion samt kreditgivarens syn på ett eventuellt återinförande. 

 

5.1. Analys av informationsanvändning 

Informationsinhämtningen, i synnerhet att tillräckligt med information har 
samlats in, är avgörande vid kreditbeslut eftersom kreditgivaren inte får bevilja 
en kredit om de förpliktelser som medföljer krediten inte kan fullgöras efter en 
prövning (Lag om bank- och finansieringsrörelse SFS 2004:297). Krediten 
prövas då på felaktiga eller bristfälliga grunder vilket gör att kreditgivaren 
riskerar att ha fattat ett felaktigt beslut som i slutändan kan strida mot lagar, 
regler eller interna kreditpolicys som Sigbladh & Wilow (2008) beskriver kan 
finnas hos kreditgivaren. Av den anledningen är det viktigt att det finns 
tillräckligt med information som underlag inför ett kreditbeslut. Att inhämta 
tillräckligt med information är det första skedet i den process Murray (1959) 
beskriver för att bedöma kreditvärdigheten hos ett bolag, vilket också 
bekräftas av våra respondenter. Informationen är inte enbart begränsad till 
information från andra parter såsom kreditupplysningar eller årsrapporter utan 
det kan också vara information från den kreditsökande själv. Informationen 
från den kreditsökande kan vara ej avslutade bokslut och prognoser vilket 
också många av våra respondenter poängterar vikten av. Det här är i linje med 
vad Sigbladh och Wilow (2008) beskriver är kreditgivarnas främsta intresse 
gällande information, nämligen att siffrorna hellre är aktuella än förlegade.  

Vid det första skedet kan det uppkomma vissa svårigheter att samla in 
informationen på grund av att kreditgivaren inte har tillgång till den 
information låntagaren förfogar över eller om låntagaren inte har möjlighet att 
förmedla informationen till kreditgivaren (Bruns & Fletcher 2008). Den här 
problematiken, informationsasymmetri, diskuteras även bland våra 
respondenter där en del menar att det dels beror på brist av information, dels 
på grund av okunnighet hos låntagaren. Vår bedömning av att 
informationsasymmetrin uppkommer, i dessa fall, är mestadels på grund av att 
låntagaren inte har möjlighet att förmedla informationen till kreditgivaren, 
vilket kan delas upp i två delar. Den första delen grundar sig i att det helt 
enkelt är brist på den efterfrågade informationen på grund av att bolaget 
befinner sig i ett tidigt skede eller beroende på den låga komplexiteten i 
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bolaget. En direkt följd av den här typen av informationsasymmetri kan vara 
snedvridet urval (Eisenhardt 1989), vilket innebär att kreditgivaren riskerar att 
bevilja lån till låntagare som inte har möjlighet att återbetala krediten och vice 
versa (Mason & Stark 2004). Den andra delen förklarar respondenterna bero 
på att det finns en viss okunnighet hos låntagaren vid framtagandet av 
ekonomiska rapporter.  Informationsasymmetrin det rör sig om då skulle dock 
kunna reduceras förhållandevis enkelt med hjälp av en ekonomisk sakkunnig 
person som förbereder rapporterna i stället och på det sättet kan 
informationsasymmetrin reduceras. 

Eftersom en av revisorns uppgifter är att kritiskt granska bolagets finansiella 
information kan det även bidra till att informationsasymmetrin reduceras 
genom att revisorn har möjlighet att göra uttalanden om granskningen på 
kreditgivarens begäran (Carrington 2014). Hur ofta den här funktionen 
utnyttjas av kreditgivarna framkommer emellertid inte men det förekommer i 
en viss utsträckning. Flera respondenter understryker dock faktumet att de har 
tystnadsplikt vilket kan tolkas som att de känner sig begränsade av den och på 
grund av det utnyttjar de inte alltid möjligheten att rådfråga eller ifrågasätta 
revisorn vid funderingar. Utöver den här aspekten kan revisorn hjälpa till med 
framtagandet av ekonomiska rapporter, som nämndes i stycket innan, för att 
minska informationsasymmetrin.   

5.2. Analys av faktorer som påverkar kreditvärdigheten  

Trots att det råder spridda uppfattningar av betydelsen om vad det är som 
påverkar ett aktiebolags kreditvärdighet allra mest är våra respondenter 
överens om att det finns ett flertal olika faktorer som påverkar 
kreditvärdigheten. Även fast våra respondenter är tämligen överens om vilka 
de här faktorerna är, har de emellertid svårt att rangordna dem eftersom alla 
faktorer påverkar helhetsbedömningen på ett eller annat sätt. Vår bedömning 
är att det inte går och inte heller nödvändigtvis finns något större behov av att 
rangordna faktorerna. Detta eftersom det i slutändan är en helhetsbedömning 
där kreditgivaren simultant bedömer återbetalningsförmågan, ser till ägaren 
som person, går igenom bolagets affärsidé och kontrollerar att säkerhetsbilden 
är tillräcklig. 

Funered (1994), Svensson och Ulvenblad (1994) samt Svensson (2003) anser 
att återbetalningsförmågan är en faktor som är av stor betydelse i 
bedömningen vilket överensstämmer med en majoritet av våra respondenters 
svar. Återbetalningsförmågan är en bedömning av låntagarens 
betalningsförmåga i framtiden (Svensson 2003) och är därmed av största vikt 
eftersom kreditgivarens intresse är att få tillbaka de utlånade beloppet inklusive 
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ränta. Vidare identifierar våra respondenter och Svensson och Ulvenblad 
(1994) att ägaren, eller den personliga karaktären hos ägaren har stor betydelse 
i bedömningen eftersom ägaren har en central roll i bolaget och dess 
verksamhet. En nära relation mellan kreditgivaren och ägaren kan i vissa fall 
medföra att en kredit enbart beviljas på grund av förtroendet kreditgivaren 
känner för ägaren enligt ett litet antal av våra respondenter. En nära relation 
mellan parterna kan förvisso ha sina fördelar, bland annat minska problemen 
med informationsasymmetri, moralisk risk och snedvriden information (Moro 
et al. 2012) men vår bedömning är att det inte är ett så vanligt fenomen 
eftersom det endast var ett litet antal av respondenterna som nämnde det. 
Dessutom skulle det sannolikt strida mot interna kreditpolicys som Sigbladh 
och Wilow (2008) beskriver kan finnas och rentav mot Lag om bank- och 
finansieringsrörelse (SFS:2004:297) eftersom det kan innebära att kreditgivaren 
ej prövar låntagarens betalningsförmåga på grund av den nära relationen. 

Säkerheter är ytterligare en faktor som är av betydande karaktär och enligt 
Funered (1994) och Svensson (2003) tillsammans med återbetalningsförmågan 
har störst betydelse i bedömningen. Flera av våra respondenter bekräftar att 
den är av betydande karaktär genom att beskriva vikten av att ha säkerheter i 
de fall låntagaren inte har möjlighet att fullfölja betalningen. Det här 
konstaterandet är i linje med vad Abbadi och Abu Karsh (2013) beskriver de 
anser försäkring vara i CAMPARI-modellen (Sinkey 2002), nämligen att 
kreditgivaren har en slags försäkring i form av realsäkerheter vid eventuell 
betalningsinställelse. Alla respondenter nämnde dock inte säkerheter som en 
faktor men de som tog upp säkerheter poängterade att det inte kan ersätta 
betalningsförmågan. Det här stämmer väl överens med det Sigbladh och 
Wilow (2008) föreskriver om säkerheter, nämligen att säkerheter inte kan 
ersätta faktorer som betalningsförmågan eftersom en kredit inte kan beviljas 
ifall det inte finns någon betalningsförmåga i framtiden.  

Varje kreditbeslut baseras på siffermaterialet som beslutsunderlag, enligt ett 
flertal av våra respondenter, vilket medför att även det är en betydande faktor. 
Även Svensson och Ulvenblad (1994) beskriver siffermaterialets betydelse 
genom att påstå att det är en av de viktigaste faktorerna. Det är utan tvekan en 
nödvändig faktor och kan härledas till ett av C:na i 5c-modellen (Murray 1959; 
Altman 1985; Reed & Gill 1989), nämligen betalningsförmågan eftersom det 
krävs något slags siffermaterial för att beräkna betalningsförmågan. Ännu en 
faktor som är viktig vid kreditbeslut är affärsidén som Svensson och 
Ulvenblad (1994) anser har stor betydelse. En affärsidé kan, som en av 
respondenterna beskrev, ha flera funktioner och inkluderar svar på frågor om 
verksamheten. Den är viktig för helhetsbedömningen (Svensson & Ulvenblad 
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1994) och kan även bidra till mer förtroende för ägaren anser många 
respondenter.  

Många av de faktorer som respondenterna nämner och är beskrivna ovan går 
att återfinna i de teoretiska modellerna 5c-modellen och CAMPARI-modellen. 
De faktorer som respondenterna är eniga om att identifiera som de viktigaste 
kan jämföras med Murrays (1959), Altman (1985) samt Reed och Gills (1989) 
5c-modellen som består av de fem faktorerna tillgångar, betalningsförmåga, 
personlig karaktär, säkerheter och marknad. Trots att det råder delade 
meningar om vilken faktor som är allra viktigast är respondenterna ändå eniga 
om att dessa faktorer ligger som grund i bedömningen. Respondenterna menar 
även att det är svårt att uppskatta i vilken utsträckning en enskild faktor 
påverkar bedömningen då en övervägande del av respondenterna anser att det 
är en helhetsbedömning (jmf. Svensson & Ulvenblad 1994). Liknande 
jämförelser kan dras mellan CAMPARI-modellen och de faktorer som 
respondenterna beskriver som de mest betydelsefulla (Sinkey 2002).   

5.3. Analys av faktorn revision samt dess funktion 

Gome ́z-Guillamo ́n (2003) och Collis et al. (2004) är alla av åsikten att revision 
är något som kreditgivare anser är av betydelse vid 
kreditvärdighetsbedömningen. De menar att bolagen som upprättar revision 
har större möjlighet att bli beviljade kredit och det kan till och med påverka 
kreditens storlek. Trots det här beskriver samtliga respondenter att oavsett ifall 
bolaget har valt att upprätta revision eller inte gör kreditgivarna inte någon 
skillnad på bolagen i bedömningen och inte heller påverkar det 
kreditvärdigheten. Det är i stället andra mer grundläggande faktorer, beskrivna 
i ett tidigare avsnitt, som bedöms i det initiala skedet och påverkar 
kreditvärdigheten. Det här är i linje med vad Thorell och Norberg (2005) 
beskriver, nämligen, att revision inte har någon större betydelse vid beviljandet 
av en kredit.  I vissa fall finns det heller inte eller åtminstone ett mindre behov 
hos kreditgivaren att ett bolag har reviderats eftersom det exempelvis är en 
kunskapsintensiv bransch med enbart humankapital. Sådana branscher eller 
verksamheter är ofta ägarledda och saknar ofta stora tillgångar vilket minskar 
deras behov för att revideras. Den enda anledningen för revision skulle då vara 
på grund av skattemässiga skäl beskriver ett flertal respondenter. Visserligen 
finns det fler fördelar än så men det stärker en bild av att revision inte alltid är 
nödvändigt eller till och med inte behövs beroende på situation eller 
omständighet. Som tidigare nämnts behöver det nödvändigtvis inte heller vara 
en revisor utan det kan vara en ekonomisk sakkunnig person som exempelvis 
en redovisningskonsult som hjälper till. 
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Å ena sidan kan revision tyckas vara onödigt och kostsamt eftersom det inte 
påverkar kreditvärdigheten men å andra sidan finns det många fördelar med 
att anlita en revisor. Den huvudsakliga granskande funktion en revisor har är 
den främsta fördelen med att anlita en revisor beskriver en övervägande del av 
respondenterna. De beskriver det slutgiltiga resultatet av granskningen som en 
kvalitetsstämpel eftersom revisorn försäkrar användarna, i detta fall 
kreditgivarna, om att det inte finns någon betydande felaktigheter i de 
finansiella rapporterna (Carrington 2014). Det skapar en trygghet för 
kreditgivaren vid bedömningen av bolagets finansiella rapporter eftersom de 
vet att exempelvis varulagret är korrekt bedömt och upptaget till ett rimligt 
värde. Vår tolkning är att det är en slags försäkran från revisorn till 
kreditgivaren att bolaget sköts på ett korrekt sätt och i linje med de regler som 
finns. Tolkningen går att jämföra med den försäkran som Carrington (2014) 
beskriver med den enda skillnaden att den i stället försäkrar ägaren om att 
bolagets sköts i linje med ägarens intresse. 

Utöver den huvudsakliga granskande funktion en revisor har framhäver en 
stor del av våra respondenter även faktumet att det kan vara värt att anlita en 
revisor på grund av de värdeskapande funktioner som följer med revisorn. 
Den främsta och mest nämnda funktionen var att ha en revisor att rådgöra 
med inför små och stora beslut, både mellan bolaget och revisorn men också 
mellan kreditgivaren och revisorn. Ifall kreditgivaren är medveten om att 
bolaget har haft tillgång till en ekonomisk expert, som en revisor, ökar deras 
förtroende för bolaget beskriver en respondent. Likt Carrington och Catasús 
(2007) ena perspektiv på revision, komfort, fungerar revisorns blotta närvaro 
som en trygghet för kreditgivaren. Vidare uppskattar även kreditgivarna att ha 
en oberoende tredje part att kunna kontrollera eventuella felaktigheter med 
vilket också är en fördel med att ha en revisor beskriver Thorell och Norberg 
(2005). 

Carringtons (2014) andra perspektiv på revision, legitimitetsperspektivet, 
handlar om att revisorns godkännande av de finansiella rapporterna gör så att 
rapporterna uppfattas som trovärdiga och legitima från ett utomstående 
perspektiv. Ifall ett aktiebolag är medvetet om den här principen har de således 
en stor möjlighet att välja hur de vill uppfattas av utomstående eftersom att 
anlita en revisor sänder vissa signaler till intressenter och omgivningen enligt 
ett flertal respondenter. Bland annat kan det signalera att bolaget är en seriös 
aktör med ambition att utveckla verksamheten vidare beskriver två 
respondenter. Förvisso kan det riktas kritik mot att det här kan skapa ännu 
mer informationsasymmetri i förhållandet mellan aktiebolaget och 
kreditgivaren eftersom bolagen själva kan välja att enbart visa den information 
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som gynnar dem (Watson et al. 2002). Denna kritik är delvis befogad eftersom 
bolagen i fråga inte kan välja helt själva vilken information de vill förmedla 
eftersom de är reviderade av en revisor. Woodward et al. (1996) poängterar 
dock att bolagen ändå kan påverka vilken information de väljer genom olika 
särredovisningstrategier. I vilken utsträckning aktiebolag använder revision för 
att sända vissa signaler är svårt att svara på eftersom det kanske inte alltid är 
medvetet och så beror det framför allt på hur mottagaren tolkar det. 
Dessutom är det här enbart information från kreditgivarnas perspektiv vilket 
bör tas i beaktning. 

5.4. Analys av kreditgivarens perspektiv på ett eventuellt 
återinförande av revisionsplikten 

Likt Collis (2003) studie om revisionsplikt och nyttan av revision i England är 
de flesta respondenter generellt positivt inställda till revision eftersom det kan 
bidra med flera fördelar och det skulle även medföra högre kvalité på 
bedömningsunderlagen då de är granskade av en oberoende tredje part. Det 
här kan te sig märkligt eftersom en övervägande del av respondenterna tidigare 
har betonat att kreditbedömningen inte skiljer sig nämnvärt beroende på ifall 
bolaget är reviderat eller inte. De gör inte heller någon skillnad på den 
information som är nödvändig för att kunna fatta ett kreditbeslut. Vår 
bedömning baserat på det här är att det inte tycks föreligga någon särskild 
anledning till att respondenterna vill införa en lagstadgad revision förutom på 
grund av bekvämlighetsskäl vilket kan härledas till komfortperspektivet (jmf. 
Carrington & Catasús 2007). 

Även fast en övervägande del av respondenterna är positivt inställda till 
revision innebär det inte att alla anser att ett återinförande av revisionsplikten 
är aktuellt. Trots att riksrevisionens rapport beskriver en rad negativa 
konsekvenser med slopandet av revisionsplikten (RIR 2017) anser ett flertal 
respondenter att ett återinförande är fel väg att gå. Att inte alla respondenter är 
överens om den ska återföras eller inte kan bero hur de upplever olika slags 
förändringar och sedermera deras attityd till förändringarna. Till exempel kan 
det bero på om de har upplevt att den ekonomiska brottsligheten har ökat eller 
minskat alternativt ifall de har upplevt att det har skett några märkbara 
förändringar i deras beslutsunderlag, både positiva som negativa. Det påverkar 
säkerligen deras åsikt om ett återinförande och formar den utifrån det. En 
upplevd ökning av den ekonomiska brottsligheten ökar med största 
sannolikhet deras inställning till ett återinförande medan en minskning 
rimligtvis har motsatt effekt.  Vår tolkning till, utöver den här 
attitydförklaringen, att den inte ska återinföras är att det inte finns något större 
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behov för ett återinförande utifrån ett kreditgivarperspektiv. Eftersom 
kreditgivarna inte delar upp bolagen beroende på ifall de är reviderade eller 
inte och därmed inte gör någon skillnad finns det inget större behov för ett 
återinförande. Sammanfattningsvis bör nyttan som den avskaffade 
revisionsplikten har medfört vägas mot de negativa konsekvenserna 
avskaffandet har medfört likt de gjorde innan avskaffandet i propositionen 
“En frivillig revision”. 
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6. Slutsats 

I följande avslutande kapitel presenteras studiens slutsatser. Därefter beskrivs förslag på 
vidare forskning som skulle fylla de ofullständiga områden vi har funnit under arbetets gång.

 

6.1. Besvarande av studiens frågeställningar  

Syftet med studien är att skapa förståelse kring revisionens betydelse vid 
utlåning av kapital till mindre aktiebolag ur ett institutionellt 
kreditgivningsperspektiv. De två nedanstående frågeställningar besvaras och 
presenterar hur syftet har uppfyllts.  

Vilken betydelse har revision för institutionella kreditgivare vid utlåning av kapital till 
mindre aktiebolag? 

Under studiens gång har vi identifierat och isolerat vilken betydelse revision 
har i kreditbedömningen av mindre aktiebolag. Trots att en del tidigare 
forskning förespråkar revision i kreditbedömningen är vår slutsats att 
faktorerna återbetalningsförmågan, personlig karaktär, siffermaterialet, 
affärsidén och slutligen säkerheter är av störst betydelse eftersom de enskilt 
utgör en sådan viktig del av bolaget och alla är nödvändiga för en slutlig 
helhetsbedömning. Dessutom kan de här faktorerna inte ersättas med andra 
utan måste finnas med i bedömningsunderlaget. De teoretiska modeller som 
återfinns i studien, de 3 (5) C:na och CAMPARI-modellen, bedöms stämma 
väl överens med verklighetens kreditvärdering av mindre aktiebolag och även 
de flesta av faktorerna ovan återfinns i modellerna. 

Revision tycks därmed inte vara en sådan betydande faktor vid 
kreditbedömningen och inte heller någon nödvändighet för att bli beviljad en 
kredit. Att revision som faktor inte var så betydelsefull i kreditbedömningen 
och inte påverkade kreditvärdigheten nämnvärt fick vi tidiga indikationer på 
genom den initiala kontakten med respondenterna. Däremot blev det tydligare 
ju mer information som samlades in att det i stället finns andra värdeskapande 
funktioner och fördelar med att underkasta sig till revision i stället för den 
uppenbara granskande funktionen som emellertid är viktig att nämna eftersom 
det faktiskt innebär att boksluten har granskats av en oberoende ekonomisk 
expert vilket ses som en kvalitetsstämpel i dessa sammanhang. Utöver det här 
kan närvaron av en revisor reducera informationsasymmetrin genom att vara 
tillgänglig för uttalanden om granskningen på kreditgivarens begäran. 
Informationsasymmetrin kan även reduceras ifall en revisor har framställt de 
ekonomiska rapporterna. Förvisso behöver det nödvändigtvis inte vara en 
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revisor som gör det utan en ekonomisk sakkunnig person kan ha samma 
effekt. Det främsta exemplet på en värdeskapande funktion som upptäcktes är 
emellertid hur revisorn kan fungera som en rådgivare och bollplank för både 
bolaget och kreditgivaren vilket leder till vår andra slutsats. Nämligen att vi 
anser att nyttan revision medför oftast är värd mer än den kostnad revision 
förknippas med och således bör mindre aktiebolag underkasta sig till revision. 

Vad anser institutionella kreditgivare om ett återinförande av revisionsplikten? 

Kreditgivarna har genom utförliga svar givit oss en nyanserad bild över hur de 
resonerar kring ett eventuellt återinförande av revisionsplikten. Vi bedömer att 
de har delat upp frågeställningen till två delar, vad de anser om ett 
återinförande och vad de anser om revision generellt, eftersom det är en 
komplex fråga och därför anser vi att det behövs göras en distinktion mellan 
ett eventuellt återinförande och revision. 

Trots att det råder delade uppfattningar kring ett återinförande är en 
övervägande del generellt positivt inställda till revision. Utifrån den här 
inställningen drar vi slutsatsen att det är på grund av bekvämlighetsskäl vilket 
senare kopplas till komfortperspektivet. Vidare finner vi också att det är 
diskutabelt om det verkligen finns ett behov för ett återinförande eftersom 
kreditgivarna inte gör någon skillnad på bolag med eller utan revisor. Som svar 
på frågeställningen, vad institutionella kreditgivare slutligen anser om ett 
återinförande av revisionsplikten, anser en del att den ska återinföras medan en 
annan del är emot det. På grund av dessa spridda uppfattningar är det svårt att 
ge ett tydligt svar om ett återinförande är aktuellt.  

6.2. Vidare forskning  

Studien vi har genomfört har bidragit med kunskap kring hur mindre 
aktiebolags kreditvärdighet påverkas av reviderade bokslut samt ifall ett 
återinförande av revisionsplikten är aktuellt från ett kreditgivarperspektiv. 
Studien har likt Thorell och Norbergs (2005) utredning stärkt faktumet att 
reviderade rapporter inte är en nödvändighet men likväl kan de ändå vara 
användbara för kreditgivaren. För att öka förståelsen ytterligare inom ämnet 
anser vi att det vore intressant att studera samma ämne men utifrån ett 
aktiebolags perspektiv för att undersöka hur väl deras uppfattningar om vad 
som påverkar kreditvärdigheten stämmer överens med kreditgivaren eller om 
det förekommer något gap och i så fall vilket slags gap. 

Vidare anser vi att det hade varit intressant att utöka kunskapsområdet med 
ytterligare ett perspektiv genom att inkludera icke-institutionella kreditgivare 



49 

eftersom vår studie är begränsad till institutionella kreditgivare. De tar ofta en 
större risk med nystartade bolag enligt våra respondenter. Med tanke på den 
risk och osäkerhet som finns i det skedet anar vi att reviderade årsrapporter 
skulle ha en större påverkan på deras benägenhet att bevilja krediter. 

På grund av de spridda åsikterna bland kreditgivarna gällande om ett 
återinförande av revisionsplikten är aktuellt föreslår vi att en liknande studie 
som denna, fast med en kvantitativ inriktning i stället genomförs. Studien 
skulle således, genom förslagsvis enkäter, undersöka hur institutionella 
kreditgivare ställer sig till ett återinförande. Vi tror att det finns ett intresse till 
en sådan studie eftersom det bland annat då går att generalisera resultatet till 
skillnad från en kvalitativ studie som vår.  En sådan studie kan också fungera 
som vägledning eller underlag vid resonemang om ett återinförande av 
revisionsplikten är aktuellt från ett kreditgivarperspektiv.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Statistik från Bolagsverket 

Sammanställd av Bolagsverket på vår begäran.  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Bakgrund 

1. Vill du berätta lite mer om dig själv? Utbildning, arbetserfarenhet och 
ålder? 

2. Vad är din nuvarande befattning inom företaget?  

3. Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

4. Vilken storlek är det på företagen du vanligtvis jobbar med? 

5. Hur länge har du arbetat inom området 
företagsrådgivning/kreditgivning? 

Kreditbedömning 

6. Kan du beskriva hur kreditprocessen ser ut från ansökan till 
kreditbeslut. 

7. Är det samma handläggare som behandlar ansökan som beviljar 
krediten? 

8. Hur införskaffar ni er den information som behövs för att göra en 
bedömning av mindre aktiebolag? 

9. Kan informationsinsamlingen någon gång vara problematiskt? 

- Hur går ni tillväga då för att lösa detta?  

10. Arbetsgivarintyg och lönespecifikationer kan som bekant styrka en 
privatpersons inkomst, finns det något liknande ni kan göra för 
företag? 

11. Vilken/vilka faktorer har mest betydelse vid kreditbedömningen? 

12. Vilka andra faktorer väger in i bedömningen? Stora som små? 

• Om revision - Hur är revision av betydelse? I vilken omfattning 
spelar den roll? 

• Om inte revision (Ej nämner det) - Är reviderade årsrapporter en 
faktor? Varför/varför inte?  

13. Är det möjligt att rangordna dessa faktorer? I så fall hur? 
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14. Kan reviderade årsrapporter någon gång vara avgörande vid 
kreditbedömningen? 

15. Vilka eventuella problem kan uppstå vid bedömningen av mindre 
aktiebolag?  

15. Beskriv de vanligaste anledningar till varför mindre aktiebolag kan få 
avslag i kreditprövningen. 

16. Finns det något du vill tillägga som du anser är viktigt som vi inte tagit 
upp? 

Revision/revisionsplikt 

17. Hur stor andel av alla ansökande mindre aktiebolag uppskattar ni ha en 
revisor? 

18. Skiljer sig kreditbedömningen för mindre aktiebolag med eller utan 
revisor? 

- Vilken funktion fyller revision i så fall?  

19. Skiljer sig kvaliteten i bedömningsunderlagen (årsredovisningen bla.) 
för aktiebolag med eller utan revisor? 

20. Vilket alternativ av att ha eller inte ha revisor är mest fördelaktigt för bli 
beviljad en kredit i din åsikt?  

21. Hur resonerar du kring ett eventuellt återinförande av revisionsplikten 
från ert perspektiv?  

22. Bör den återföras eller inte?  
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Bilaga 3 - Informationsbrev 

Examensarbete om revisionens betydelse vid kreditgivning 

Hej, 

Vi är två studenter vid Karlstads universitet och vi studerar för närvarande 
vårt fjärde och sista år på Civilekonomprogrammet. Just nu håller vi på att 
skriva vårt examensarbete i företagsekonomi. Ämnet vi har tänkt studera är 
om revision har någon betydelse vid er kreditbedömning av mindre 
aktiebolag. Just ämnet revision för mindre aktiebolag är ett väldiskuterat ämne 
just nu med tanke på Riksrevisionens nyutkomna rapport från december 2017 
där de rekommenderade att återinföra revisionsplikten. Vidare tycker vi därför 
att det kan vara intressant att undersöka om ett eventuellt återinförande av 
revisionsplikten är aktuellt från kreditgivarnas perspektiv eftersom rapporten 
inte nämner detta perspektiv. 

Det formella syftet med arbetet är: 
Syftet är att skapa förståelse kring revisionens betydelse vid utlåning av kapital till mindre 
aktiebolag ur ett institutionellt kreditgivningsperspektiv. 

Därför söker vi er som är involverade i kreditgivningsprocessen till mindre 
aktiebolag. Vi söker personer involverade i kreditbedömningen på daglig basis 
men även de personer som är ansvariga för er kreditpolicy. För att få ett så 
brett underlag som möjligt vill vi helst ha två personer att intervjua. Det 
behöver nödvändigtvis inte vara just befattningarna ovan utan det kan vara två 
personer involverade på daglig basis i kreditgivningen och tvärtom. 

Vi skulle uppskatta ifall ni har möjlighet att ställa upp på en telefonintervju 
eller en personlig intervju. Vi uppskattar att intervjuerna kommer att ta cirka 1 
timme. Ifall ni ej har möjlighet att ställa upp är vi mycket tacksamma om ni vill 
och kan hänvisa oss till någon som ni tror passar in på beskrivningen. 

Ifall ni undrar något får ni gärna höra av er till oss via mejl eller telefon. Vi är 
mycket tacksamma för er hjälp. 

Med Vänlig Hälsning 

Fredrik Lindblom    Sabina Sjöberg 

070-xxx xx xx   073-xxx xx xx 

Exempel@mejl.se   Exempel@mejl.se  
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Bilaga 4 - Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett för examensarbete: ”Betydelsen av frivillig 
revision?” En kvalitativ studie om hur revision påverkar mindre 
aktiebolags kreditvärdighet ur ett kreditgivarens perspektiv 

Jag samtycker härmed till att medverka i studien och vet vad studiens syfte är. 
Jag har informerats om mitt deltagande i studien och att deltagandet är 
frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min medverkan utan några som 
helst negativa följder. De uppgifter som framkommer under intervjun kommer 
inte att föras vidare och mitt namn kommer inte att presenteras i det slutgiltiga 
arbetet. De uppgifter som framkommer under intervjun kommer att behandlas 
på ett sådant sätt, så att min identitet inte röjs. Uppgifterna kommer att 
bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Den 
information jag lämnar kommer endast att användas till denna D-uppsats men 
jag är medveten om att slutversionen är offentlig. 

 

 

______________________ 
Ort & Datum 

 

_______________________ 
Namnunderskrift 

 

_______________________ 
Namnförtydligande



 

  


