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även till respondenterna som tagit sig tid att besvara enkäten. Utan Er hade studien inte varit 
möjlig att genomföra. 
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Sammanfattning 
 
Tidigare studier har identifierat två olika typer av information som kreditgivarna tar del av för 
att avgöra om kredittagaren är kapabel att betala sina skulder och fullfölja sina förpliktelser, 
transaktionsorienterad och relationsorienterad information (Rad et al., 2013; Gray et al., 
2006). Dessa två huvudgrupper av information delas upp i olika bedömningsgrunder som 
Svensson (2003) presenterar i en analysmodell som används som grund för denna studies 
föreställningsram. Kreditbedömningen baseras till stor del på den finansiella informationen 
som ingår i den transaktionsorienterade informationen och som finns att tillgå i 
årsredovisningen. Årsredovisningen är dock en statisk presentation av företaget (Svensson, 
2003) och bör därför kompletteras med ytterligare information.   
 
Kreditvärdighetsbedömningen sker utifrån företagets fortlevnad, företagets säkerheter och 
dess framtida värde, där säkerheter är tillgångar ställda som garantier under kredittiden. Dessa 
ställda säkerheter får ett säkrare värde om företaget har revisor. Med lagändringen som trädde 
i kraft i november 2010, som resulterade i en avreglering för revisionsplikten för mindre bolag 
i Sverige, har drygt 40 % av dagens ca 400 000 aktiebolag ingen revisor (Spängs, 2014).  
 
Syftet med uppsatsen var att utvärdera och beskriva vilken betydelse hård och mjuk 
information har för institutionella kreditgivare vid kreditbedömning av små och medelstora 
företag i Sverige. Vidare var syftet att utvärdera av vilken vikt det är att den 
transaktionsorienterade informationen är kvalitetssäkrad genom revision. För att uppfylla 
syftet med studien har en kvantitativ metod med deduktiv ansats använts, där primärdata 
insamlats med hjälp av en webbaserad enkät riktad till företagsrådgivare inom bankväsendet 
som ligger till grund för empirin i denna studie. Det empiriska materialet har sedan 
analyserats mot sekundärdata som insamlats från vetenskapliga artiklar, litteratur och svenska 
lagar. 
 
Resultatet visar att kreditbedömningen av små och medelstora företag utifrån studiens urval 
styrker tidigare studier inom området och resultatet tyder på att revision för att kvalitetssäkra 
den finansiella informationen inte har avgörande roll för kreditbedömningen.  
Relationsorienterad information används vid kreditbedömning, men nyttjas inte i samma 
utsträckning som den transaktionsorienterade. (Rad et al., 2013; Gómez-Guillamón, 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Revision, Små och medelstora företag, 5C, Utlåning, Revisionsberättelse, 
Låneansökan, Revisionspliktens avskaffande, Relationsutlåning, Revisionsprocessen 



 
 

 
 

Abstract 
 
Previous studies have identified two different types of information that lenders uses to decide 
if the borrower is able to pay its debts and fulfil their obligations, transaction-oriented and 
relationship-oriented information (Rad et al., 2013; Gray et al., 2006). These two main groups 
of information is divided into different assessment bases, Svensson (2003) presents an 
analysis model that is used as the base for this study. Credit assessment is based on the 
financial information included in the transactional information that is available in the annual 
report. The annual report is, according to Svensson (2003), a static presentation of the 
company and should therefore be supplemented with additional information. 
 
Creditworthiness is based on the chance of going concern, the company's assets and its future 
value, where the collateral assets are pledged as guarantees during the credit period. These 
collateral assets get a more curtain value by the company's auditor. With the amendment 
which came into force in November 2010, which resulted in a settlement of audit requirement 
for smaller companies in Sweden, has just over 40% of today's 400 000 incorporated 
companies no auditor (Spängs, 2014). 
 
The purpose of this paper was to evaluate and describe the significance that accountant 
information and relations has for institutional lenders in credit rating of SME’s in Sweden. A 
further purpose was to evaluate the importance of the assurance that the auditing of the 
transactional information provides. To fulfil the purpose of the study a quantitative method of 
deductive approach was used, where primary data collected through a web-based survey 
aimed at business advisers within the banking system as the basis for empirical data in this 
study. The empirical data were then analyzed against secondary data collected from scientific 
articles, literature and Swedish laws. 
 
The result shows that the credit assessment of SME’s based on the study sample, evidence of 
previous studies in the subject and the results indicate that the auditing in ensuring the quality 
of the financial information not is crucial in the credit assessment. Relationship-oriented 
information is also used in the credit rating, but is not utilized to the extent as the transaction 
oriented information. (Rad et al., 2013; Gómez-Guillamón, 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Auditing, SME’s, 5C’s, Bank, Lending, Audit report, Loan Applications, Audit 
deregulation, Relationship lending, Audit Process 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel kommer vi först att presentera studiens bakgrund och 
problemställning som övergripande beskriver den forskning som genomförts med inriktning 
på kreditgivare och deras bedömningsarbete vid finansiell upplåning. Detta utmynnar i 
studiens forskningsfråga och syfte.  

1.1 Bakgrund 
För små och medelstora företag i Sverige är den vanligaste källan av extern finansiering 
upplåning via banker (Bruns & Fletcher, 2008; Sjögren & Zackrisson, 2005). Enligt Thorell 
och Norberg (2005) används företagets räkenskaper som ett verktyg i finansiärernas 
kreditbedömning, där den finansiella informationen utgör ett underlag i bedömningen av 
företagets förmåga att amortera lån och betala räntor. För att kreditgivare ska göra en korrekt 
bedömning av ett företags solvens och fortlevnad är det av vikt att den finansiella 
informationen som företagen tillhandahåller allmänheten är upprättad enligt god 
redovisningssed och att informationen är tillförlitlig för att undvika att intressenter ska göra 
förluster på investerat kapital (Thorell & Norberg, 2005). 
 
Enligt Fassin (2009) är företagets relationer till dess intressenter en viktig tillgång med 
uppgiften att förmedla etik från utomstående parter som sedan brukas i företagets ledning och 
strategi. Detta leder till att bankerna är en av små och medelstora företags viktigaste 
intressenter, vilket innebär att det är de som har det största intresset av räkenskaperna och 
dess innehåll (Thorell & Norberg, 2005). I proposition 2009/10:204 som lämnades till 
Riksdagen den 14 april 2010 påkallades en lagändring i aktiebolagslagen om revision i mindre 
bolag som trädde i kraft 1 november 2010. Lagändringen medförde att mindre privata 
aktiebolag idag har möjlighet att välja bort sin revisor och själva besluta om vilka 
revisionstjänster som behövs för deras förvaltning. Syftet med lagändringen var att minimera 
kostnader för att bedriva företagande i Sverige1.  Utifrån regeringens förslag förväntades den 
nya lagen beröra omkring 250 000 små och medelstora aktiebolag, varav 73 000 vilande, vid 
tidpunkten för införandet av lagändringen. (Prop. 2009/10:204)  
 
Om den finansiella informationen inte är reviderad av en revisor kan det bidra till att 
kreditgivarna blir hårdare i sin kreditprövning samt skärper kraven på säkerheter.  
Avregleringen kan också tänkas leda till att kreditgivarna ställer revision som ett krav för att 
bevilja ett lån trots att bolaget enligt reglerna tillfaller den grupp som inte har krav på revisor. 
(Prop. 2009/10:204) Bruns och Fletcher (2008) menar därför att det är viktigt för låntagaren 
att förstå hur kreditprocessen går till för att öka sina möjligheter till att få sin ansökan beviljad 
om de inte är reviderade och granskade av en revisor. Den finansiella information som finns 

                                                 
1 Aktiebolag som uppfyller 2 av följande villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren måste 
fortfarande ha revision: Medelantalet anställda inom bolaget ska ha uppgått till fler än tre personer.  Bolagets 
redovisade balansomslutning behöver uppgå till mer än 1,5 miljoner kronor. Nettoomsättningen skall ha 
överstigit tre miljoner kronor. (SFS, 2005) 
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tillgänglig för offentligheten är ofta tillgänglig med viss fördröjning (Wittenberg-Moerman, 
2008), trots att informationen är nödvändig för att utvärdera låntagarens finansiella hälsa. Till 
grund för beslut om krediter bidrar revisorer till trovärdighet bakom de siffror som företagen 
presenterar för kreditgivaren (Svenska Bankföreningen, 2014; Prop. 2009/10:204).  

1.2 Problemdiskussion 
När kreditgivarna gör en bedömning av ett företags finansieringsmöjligheter kan både 
transaktions- och relationsorienterad information användas. Transaktionsorienterad 
information, vilken benämns den hårda informationen, innefattar företagets finansiella 
information i form av räkenskaper, säkerheter samt budgetar. Den andra delen är den 
relationsorienterade informationen, som benämns den mjuka informationen. Denna typ av 
information fokuserar istället på företagets affärsmässiga och personliga relationer samt 
företagets övergripande affärsplaner. (Rad et al., 2013) För att beskriva och förklara hur 
kreditgivarna gör sin bedömning med hjälp av transaktions- och relationsorienterad 
information har Svensson (2003) tagit fram en analysmodell, vilken benämns 5C-modellen. 
Denna analysmodell tar upp olika bedömningsgrunder i form av tillgångar, säkerheter och 
betalningsförmåga som kan relateras till företagets hårda information, samt personlig karaktär 
och marknad som kan relateras till företagets mjuka information. De olika 
bedömningsgrunderna kompletterar varandra (Svensson, 2003). 
 
Kreditgivarens bedömning vid låneansökningar från små och medelstora företag anses enligt 
Rad et al. (2013) vara mer inriktad på den transaktionsorienterade informationen. Författarna 
anser dock att kreditgivaren måste ta del av både transaktions- och relationsorienterad 
information för att få en helhetsbild av det företag som finansieringen berör. Även De la Torre 
et al. (2010) och Gómez-Guillamón (2003) har fastställt att den relationsorienterade 
informationen är av vikt men att den endast används som komplement då mest fokus läggs på 
den transaktionsorienterade informationen.  
 
Enligt Svensson (2003) har kreditgivarens relation till företaget en inverkan på 
informationsläget, där långsiktiga relationer till företaget kan styrka kreditgivarens 
bedömning av informationens tillförlitlighet. Svensson (2003) hävdar dock att långsiktiga 
relationer kan ses som en nackdel för kreditgivaren, där kreditgivaren inte är tillräckligt 
uppmärksam på den information som hämtas in.  
 
Enligt Dedman och Kausar (2012) innebär valet för de små bolagen i Storbritannien att inte ha 
revisor en negativ påverkan på deras förutsättningar i kreditgivningen. Gómez-Guillamón 
(2003) konstaterar att årsredovisningen som källa är av betydelse vid beslutsfattande vid 
avseende av storlek och ränta på krediten samt att revisorns yttrande spelar in oavsett om den 
revisionsberättelse som lämnas är ren eller oren. Detta samtidigt som Feldmann och Read 
(2013) påpekar att utan revisorns yttrande är det svårt för kreditgivarna att få en uppfattning 
om bolaget egentligen skulle ha haft en varning för sin fortsatta verksamhet.   
 
Kreditupplysningsföretaget UC har gjort en sammanställning av bokslutsrapporter och 
årsredovisningar som skickats till Bolagsverket. Där framgår det att fyra år med revisorslösa 
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aktiebolag har blivit ett stort problem. Felsummeringar i bokslut har ökat till det tredubbla och 
bokslut utan revisionsberättelser har ökat markant. Av dagens ca 400 000 aktiva aktiebolag i 
Sverige saknar drygt 40 procent revisor, enligt den sammanställning som UC har gjort. Ulf 
Karnell, presschef på Bolagsverket, anser att det finns en risk att förtroendet för 
årsredovisningarna minskar då kvaliteten urholkas. Det gör det även enklare att använda 
aktiebolagsformen för omoraliska syften då kravet på revisor inte längre finns. Kriminella 
startar bolag, väljer bort revisorn och presenterar ett bokslut med hög omsättning för 
kreditupplysningsföretag. När detta syfte sedan är uppnått har bolaget försatts i konkurs, 
enligt Henrik Lundin som är ekorevisor på Ekobrottsmyndigheten. Roland Sigbladh, som är 
marknadschef på UC är kritisk till de förenklade revisorskraven samtidigt som Dan 
Brännström, generalsekreterare för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare (FAR), 
befarar att tilltron för aktiebolag undermineras bland leverantörer, kunder och kreditgivare. 
(Spängs, 2014) Även Svanström (2008) menar att revisionen bidrar till minskad risk för 
bedrägeri och andra ekonomiska brott. 
 
Tidigare forskning som berör kreditgivarnas perspektiv och deras bedömningsarbete är främst 
utav kvalitativ karaktär, inte minst på den svenska forskningsarenan. Genomgången av denna 
forskning inom området visar att studier fokuserar på interaktionen mellan banken och 
kunden, där kunden är små och/eller medelstora företag (Deakins et al., 2010; Silver & 
Vegholm, 2009). Utifrån denna tidigare forskning framgår att störst vikt läggs på att finna 
vetenskapliga grunder för vilken typ av information, den transaktions- eller den 
relationsorienterade, som påverkar beslutsfattaren i kreditgivningsprocessen. Rad et al. (2013) 
tog även i sin studie upp bakgrundsvariabler, som plats och arbetserfarenhet, men lyfter inte 
hur dessa påverkar värderingen av de två informationsslagen. Enligt Andersson (2001) skiljer 
det sig mellan den arbetserfarenhet kreditbedömaren besitter och vilka bedömningsgrunder 
som tas till vara inom den transaktionsorienterade informationen.  
 
Senare forskning som tyder på att relationer inte har samma inverkan som tidigare antagits 
(Rad et al., 2013) och den sammanställning som UC nyligen genomfört av bokslutsrapporter 
och årsredovisningar (Spängs, 2014), bidrar till riktningen på denna studie. Vidare kommer 
studien att fokusera på vilken vikt kreditgivarna lägger vid att redovisningsinformationen som 
kommer dem till handa är kvalitetssäkrad av en revisor eller ej. Genom att koppla den hårda 
och mjuka informationen till 5C-modellen är avsikten med denna studie att ge betydande 
information av praktisk och teoretisk betydelse för både kreditgivare och kredittagare i form 
av små och medelstora företag i Sverige.  

1.3 Forskningsfrågor 
Utifrån problemdiskussionen har följande frågeställningar formulerats: 
 

• Vilken betydelse har transaktionsorienterad och relationsorienterad information i 
kreditgivarnas bedömningsprocess?  

• Vilken betydelse har det att den transaktionsorienterade informationen är 
kvalitetssäkrad genom revision? 
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1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att utvärdera och beskriva vilken betydelse hård och mjuk information har 
för institutionella kreditgivare vid kreditbedömning av små och medelstora företag i Sverige. 
Detta genom att dela in transaktionsorienterad och relationsorienterad information i fyra olika 
bedömningsgrunder, som grundar sig i 5C-modellen. Vidare är syftet att utvärdera av vilken 
vikt det är att den transaktionsorienterade informationen är kvalitetssäkrad genom revision. 
Likaså om arbetserfarenhet hos kreditbedömaren eller verksamhetsortens storlek har någon 
inverkan på värderingen av respektive informationsslag. 

1.5 Avgränsning 
Studien omfattar transaktionsorienterad och relationsorienterad information som används vid 
kreditbedömningar. Den transaktionsorienterade informationen har begränsats till tre 
bedömningsgrunder: tillgångar, säkerheter och betalningsförmåga. Den relationsorienterade 
informationen har begränsats till bedömningsgrunderna marknad och karaktär.  
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2. Referensram 

I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning inom området, samt beskriver kreditgivarnas 
bedömningsarbete, vilken information de fokuserar på och vilka bedömningskriterier som 
finns. Avslutningsvis redogör vi för revisionens betydelse för kreditgivare och presenterar 
studiens föreställningsram.  

2.1 Kreditbedömning 
Årsredovisningen är en statisk presentation av ett företags ekonomi och informationen 
komprimeras och förenklas gärna med hjälp av nyckeltal. Kreditvärdighetsbedömningar 
baseras till stor del på den information som finns i årsredovisningen. Informationen visar vad 
som skett i företaget och hur företaget har utvecklats över tid, och informationen som finns att 
tillgå kan användas för framtida prognoser. En långsiktig bedömning av företagets ekonomi är 
viktig vid kreditbeslut. (Svensson, 2003) Vid riskbedömning är det således viktigt att ta 
hänsyn till fler aspekter än enbart aktuell likviditet, så som soliditet, företagets kapitalstyrka, 
och företagets sätt att sköta sina betalningar. Rad et al. (2013) undersökte tankemönstret hos 
75 kreditgivare som vid tillfället var verksamma i tre olika regioner i mellersta Sverige och 
som arbetade för en av Sveriges största banker. Författarna kom fram till att det 
genomsnittliga tankemönstret hos en kreditgivare består av två olika dimensioner uppdelade i 
hur ansträngande bedömningen är, samt vilken typ av information som beaktas. 
 
Rent teoretiskt startar kreditgivningsprocessen då en företagare kontaktar ett kreditinstitut för 
en låneansökan. I kreditgivningsprocessen ingår kreditvärdighetsbedömning, där företagets 
kreditvärdighet bedöms utifrån dess fortlevnad, det vill säga företagets framtida intjänings- 
och betalningsförmåga. (Svensson, 2003)  
 
I kreditvärdighetsbedömningen sker även bedömning av säkerheternas framtida värden 
(Svensson, 2003). Bankerna grundar enligt Bruns och Fletcher (2008) ogärna sina beslut på 
omständigheter som kan anses vaga eller svåra att mäta. Den information som kommer 
banken till handa i kreditprocessen kan vara ofullständig, osäker samt av varierande kvalitet 
(Beaulieu, 1994). Vid en kreditgivning behöver banken inte bara detaljerad information om 
företaget, utan också om dess bransch, marknad samt det ekonomiska klimatet i landet (Bruns 
& Fletcher, 2008). Kreditgivningen är samtidigt reglerad i lagen om bank- och 
finansieringsverksamhet och en kredit får bara beviljas av kreditinstitutionen om det finns 
goda grunder till att förpliktelsen förväntas bli fullgjord (SFS, 2004:297). På grund av 
bankernas lagstadgade tystnadsplikt kan extern hjälp vid kreditbedömning ej tas till utan 
företagets godkännande (SFS, 2004:297; Svensson, 2003).  
 
Ett kreditbetyg är en oberoende utvärdering av företagets allmänna förmåga att betala sina 
skulder och fullfölja sina förpliktelser i tid. När ett kreditratinginstitut ska utfärda ett 
kreditbetyg tas hänsyn till både hård och mjuk information i form av t.ex. bedömningar från 
företagets ledningsgrupp. Den information som används kommer från så väl konfidentiella 
privata som offentliga källor. (Gray et al., 2006) Bland annat kan informationen till 
kreditupplysningen hämtas från Bolagsverket, Tingsrätten, SCB och Kronofogden. 
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Riskbedömningen baseras på den information som finns i kreditupplysningen, så som bokslut, 
styrelse, delägare, anmärkningar, storlek och ålder. (UC, 2014) Kreditbetyget representerar 
sedan kreditvärdigheten hos en låntagare och har en stor betydelse då det påverkar företagets 
skuldkostnader. Detta i form av sämre villkor och räntor om kreditbetyget är dåligt, dess 
finansieringsstruktur samt dess förmåga att fortsätta sin verksamhet i framtiden. (Feldmann & 
Read, 2013)  

 

Figur 1. Bedömningsgrunder (Svensson, 2003) 

Det finns som tidigare nämnts flera faktorer som påverkar bedömningsprocessen vid 
kreditgivning. Figur 1 tar upp flera betydelsefulla bedömningsgrunder som är av betydelse vid 
kreditgivning; Redovisningsinformation, information för marknadsbedömning och 
information för personbedömning (Svensson, 2003).  Marknadsbedömning och 
personbedömning ingår i den relationsorienterade informationen och 
redovisningsinformationen, säkerhetsbedömning och intjänings- och betalningsförmågan 
ingår i den transaktionsorienterade informationen.  

2.2 Arbetserfarenhet 
Enligt Svensson (2003) handlar bedömningen av ett företags kreditvärdighet i stor mån om 
upprepade problem som är av både likartad och förhållandevis välstrukturerad karaktär.  Detta 
leder, enligt Svensson (2003), till att kreditbedömaren förväntas utföra mer korrekta 
bedömningar i förhållande till den ökade arbetserfarenheten. Dock så har mer erfarna 
kreditbedömare visat tendenser på att göra avslag på kreditvärdiga företag med konsekvenser 
i form av utebliven avkastning eller försäljningsintäkter eller en kombination av dessa 
(Svensson, 2003; Andersson, 2001). Enligt Andersson (2001) så anser de kreditbedömare med 
längre arbetserfarenhet att de får ut mer genom att analysera balans- och resultaträkningarna 
samt nyckeltal i förhållande till de som besitter mindre erfarenhet inom yrket. Andersson 
(2001) menar också att de mer erfarna ofta tar längre tid på sig att sammanställa 
informationen, analysera den samt fatta ett beslut samt att de är mindre benägna att kräva 
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säkerheter. Förutom kreditbedömarens arbetserfarenhet är intuition, känsla och personkemi av 
betydelse för utfallet i bedömningen (Svensson, 2003). 

2.3 En modell med två delar 
Den transaktionsorienterade och relationsorienterade informationen kan ses som två delar som 
påverkar kreditbedömningen från motsatta riktningar (Rad et al., 2013). Bruns och Fletcher 
(2008) och Rad et al. (2013) kom fram till att den transaktionsorienterade informationen är 
den som anses väga tyngst och är därför det informationsslag som får mest fokus vid 
kreditbedömningar. 

2.3.1 Redovisningsinformation, revision och transaktionsorienterad information 

Den transaktionsorienterade informationen, i form av årsredovisning och annan finansiell 
information, är ofta grunden i olika beslutsfattanden och där information som kvalitetssäkrats 
genom revision kan bidra till tryggare beslut (Carrington & Catasús, 2007). Informationen 
talar om vad som sker i verksamheten (Öhman, 2005).  

2.3.1.1 Redovisningsinformationens innehåll 

För att informationen ska klassas som användbar vid ekonomiska beslut har IASB2 satt upp 
fyra primära kvalitativa kriterier som informationen måste uppfylla.  
 
Utifrån det första kriteriet ska informationen som företaget presenterar vara begriplig. Enligt 
IASB:s regelverk anses informationen begriplig om den kan förstås av intressenter som inte 
besitter några större kunskaper inom området för redovisning. Samtidigt är det viktigt att inte 
göra informationen allt för enkel eftersom det kan innebära att information som är viktigt för 
de ekonomiska besluten utelämnas. (Deegan & Unerman, 2011 ) 
 
Det andra kriteriet innebär att den finansiella informationen ska vara relevant. Informationen 
definieras utifrån IASB:s regelverk som relevant om den påverkar användarnas ekonomiska 
beslut genom att utvärdera dåtida, nutida eller framtida händelser. Informationen anses också 
som relevant om den bekräftar eller korrigerar tidigare värderingar. (Deegan & Unerman, 
2011 ) 
 
Det tredje kriteriet är tillförlitlighet. Detta innebär enligt IASB att informationen ska innehålla 
så få fel och skevheter som möjligt samt att den mäter det den från början avsett att mäta. Med 
andra ord säger regelverket att den finansiella information som företaget väljer att presentera 
ska vara verifierbar. Kriteriet tillförlitlighet efterfrågar också försiktighet vid värderingar av 
framför allt tillgångar eftersom dessa inte får värderas för högt utan istället bör värderas lågt 
och ej överskattas samtidigt som företagets skulder bör värderas i omvänd ordning. (Deegan 
& Unerman, 2011 ) 
 

                                                 
2 Organisationen International Accounting Standards Board (IASB) bildades 1973 och är en privat finansierad 
normbildare inom redovisningsområdet (Nilsson, 2012). 
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Det sista kriteriet är att informationen ska vara jämförbar. För att uppnå kriteriet krävs det att 
de metoder som används vid framställning av den finansiella informationen är dem samma 
från år till år. Enligt regelverket bör företaget göra sitt bästa för att tillhandahålla konsistent 
information eftersom valet av olika metoder bidrar till svårigheter för de användare vars 
intresse ligger i att utvärdera informationen. (Deegan & Unerman, 2011)  

2.3.1.2 Revision för att kvalitetssäkra transaktionsorienterad information 

Enligt FAR (2012) definieras revision som att med en inställning speglad av professionell 
skepsis planera och granska för att sedan uttala sig om bolagets bokföring, förvaltning och 
årsredovisning. I slutskedet av revisionen ges representativa och relevanta slutsatser som i sin 
tur kan användas som grund för att senare fastställa riktningar till förbättringar (Mironeasa & 
Codina, 2013). Det konkreta målet med revisionen är att revisorn ska ge sitt uttalande i en 
revisionsberättelse (FAR, 2012). Enligt aktiebolagslagen (SFS, 2005:551) ska denna 
granskning vara så ingående och omfattande som den goda revisionsseden kräver.  
 
För bolagets ledning kan revisionen användas som ett verktyg för att fastställa och utvärdera 
statusen för de enheter och funktioner inom företaget som är granskningsbara samt för att 
utvärdera genomförandet av organisationens förvaltningsprinciper. Vidare kan revisionen 
också ses som ett hjälpmedel som skapar ett mervärde, då främst för bolagets intressenter, 
genom att stödja samt hjälpa bolaget till måluppfyllelse. (Mironeasa & Codina, 2013) Enligt 
Grönlund et al. (2013) är det finansiella systemet och kapitalmarknaden beroende av att den 
finansiella information som företaget tillhandahåller sina intressenter är upprättad i enlighet 
med praxis, rekommendationer, allmänna råd och lagar för att öka tillförlitligheten till det som 
står i årsredovisningen.  
 
Carrington och Catasús (2007) menar att revisorer omvandlar otrygga lägen till trygga lägen, 
förutsatt att där finns otrygga lägen som revisorn har identifierat. Enligt Öhman (2005) är 
redovisningen den informationskanal som organisationer och företag använder för att 
underrätta finansiärer, investerare och övriga intressenter om vad som sker i verksamheten. 
Revisorns uppdrag innefattar därför att kvalitetssäkra redovisningsinformationen (Grönlund et 
al., 2013; FAR, 2012; Eklöv, 1998).  
 
Med hjälp av de principer som revisionen antas följa förväntar sig bolagets intressenter att 
deras rättigheter skyddas. Därför är det viktigt att ta hänsyn till att de som är intresserade av 
granskningsresultatet och deras förväntningar kan vara olika vilket kan leda till konflikt i 
termer av egna intressen. Intressenterna har viljan att de rapporter som bolaget presenterar ska 
vara transparenta och att alla resultat ska offentliggöras, då med extra stor angelägenhet om 
dessa innefattar avvikelser som kan påverka intressentens egna intressen. Revisorns moral 
styrs av ett flertal olika aktiviteter som utförs i enlighet med regler och skyldigheter och 
revisionsprocessen innefattar tillämpningar av vissa funktioner för att ge en så verklighetsnära 
och självklar bild som möjligt av ställningarna i bolaget. (Mironeasa & Codina, 2013) 
 
Enligt Mironeasa och Codina (2013) definieras de funktioner som får revisionsprocessen att 
fungera som förväntat och som gör revisorns roll tydligare som följer. En viktig funktion är 
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att revisionen ger viktig information om företagets beslutsprocess, den bidrar med en 
försäkran om kvalitet genom att ställa in prestandanivån hos det granskade bolaget genom att 
bedöma dess effektivitet, den innefattar en erkänd auktoritet genom att resultaten är 
uppskattade samt så har revisionen en viktig funktion att kommunicera ledningens och 
intressenternas förväntningar. Vidare kan revisionsfunktionerna också definieras som 
prioriteringar som bildar en hierarki av de största riskerna som har påverkan på bolagets 
funktionalitet och en form av mervärde med innebörden att det går att förlita sig på fakta och 
bevis.  
 
Vilka funktioner som ska ingå i revisionsprocessen bestäms av dess behov av utveckling som 
finns inom en viss miljö eller ett system. De funktioner som ingår i en revisionsprocess består 
av en uppsättning aktiviteter som valts ut för att uppnå specifika mål, och fastställandet av 
vilka funktioner som ska innefattas i processen. Dessa utgör ofta en utmaning, men en av de 
viktigaste egenskaperna hos en funktion är att den ska knyta intressenterna till organisationen. 
(Mironeasa & Codina, 2013) 

2.3.1.3 Transaktionsorienterad information 

Enligt Rad et al. (2013) indikerar kreditgivarnas genomsnittliga tankemönster att de framtida 
ekonomiska förhållandena är mest krävande att mäta samtidigt som det är lika krävande att 
bedöma hård alternativt mjuk information. De kommer fram till att det är naturligt att i första 
hand samla in hård information, där banken lägger starkast betoning (Bruns & Fletcher, 
2008), för att sedan komplettera med den mjuka. När all nödvändig information samlats in så 
formulerar kreditgivaren att argument som ges till kreditkommittén som sedan ger besked om 
godkännande eller avslag. (Rad et al., 2013) 
 
Vid en kreditgivning måste kreditgivaren se till riskerna att krediten kan leda till att banken 
kan förlora pengar på att ge krediten samt möjligheten för banken att tjäna pengar på den. Det 
ultimata är därför att kreditgivaren hittar en balans mellan dessa två aspekter. (Rad et al., 
2013) Enligt författarna är det dock mest förekommande att bankerna lägger fokus på att 
undvika att göra förluster på grund av att en kredittagare inte är kapabel att betala tillbaka en 
kredit. I början av processen, för att minska denna risk, så utvärderas kreditsökarens 
finansiella skick genom bl.a. resultat- och balansräkningar, budgetar samt kassaflöde. För att 
ytterligare minimera riskerna för kreditförluster kan krediten garderas med hjälp av säkerheter 
eller borgensåtagande De kommer också fram till att en ökad medvetenhet för den historiska 
informationen även det kan minska riskerna. (Rad et al., 2013) 
 
Enligt Rad et. al. (2013) kan bedömningen av en låneansökan variera beroende på om 
krediten är tänkt att finansiera en räddning för ett bolag som underpresterat eller om den 
istället tas för att matcha en ökande efterfrågan på bolagets aktuella marknad. I och med att 
den transaktionsorienterade informationen har formen av kvantitativa siffror så innebär det att 
bedömningen av dessa kan anses vara objektiv, dock kan de olika bedömningarna efterfråga 
mer eller mindre intuition. 
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Enligt Svensson (2003) är användbarheten i den fördröjda redovisningsinformationen 
varierande hos olika intressenter, samt att kvaliteten på redovisningsinformationen kan vara 
avgörande vid ekonomiska beslut. Hur den används och vad som efterfrågas beror på bland 
annat bedömningssituationen, vilket innebär att det som är användbar information för en 
intressentgrupp inte behöver vara användbar för övriga. Samtidigt förändras efterfrågan av 
informationen över tid och det som enligt teorin anses som användbar information kan 
komma att skilja sig från vad som faktiskt efterfrågas. Svensson (2003) rangordnar innehållet 
i årsredovisningen enligt följande: resultaträkning, balansräkning, noter/bokslutskommentarer, 
kassaflödesanalys, delårsrapport, revisionsberättelse och förvaltningsberättelse. (Svensson, 
2003) 
 
I den studie som Dedman och Kausar (2012) utförde på små privata bolag som enligt lagen 
inte var tvungna att ha revision i Storbritannien, konstaterade de att många av dessa små 
företag misstog sig i sin uppfattning om att valet att inte längre ha revisor inte påverkar 
kreditgivningsprocessen. Enligt samma studie konstaterades också att kvaliteten i den 
finansiella rapporteringen hade minskat efter avregleringen av revisionsplikten för små och 
medelstora bolag i Storbritannien 1994. En potentiell förklaring till skillnaderna för 
reviderade och oreviderade företag i kreditgivningsprocessen är enligt Dedman och Kausar 
(2012) att de företag som valt bort sin revisor har en tendens att rapportera mindre 
konservativt. Detta i form av att de snabbare lägger fokus på de händelser som leder till 
ökande av inkomsten i jämförelse med de händelser som minskar intäkterna, i förhållande till 
de reviderade bolagen. Enligt författarna verkar kreditgivarna i Storbritannien fästa ett 
signifikant värde på den försäkran som revisionen ger. Resultatet av studien konstaterar att 
beslutet av att välja bort revisorn hos de små bolagen i Storbritannien påverkar kvaliteten på 
den finansiella rapporteringen. (Dedman och Kausar, 2012) 
 
Gómez-Guillamón (2003) kom fram till att det råder samstämmiga meningar bland bankerna 
att revisorns yttrande i form av revisionsberättelsen, oavsett om den är ren eller oren, har en 
betydelse vid en eventuell kreditgivning. Bankerna var också eniga om att revisorns yttrande 
även kan komma att påverka storleken på krediten. Författarna konstaterade också att större 
vikt läggs på den transaktionsorienterade informationen än den relationsorienterade i 
bankernas kreditprocess. (Gómez-Guillamón, 2003) 
 
Feldmann och Read (2013) undersökte sambandet mellan revisorns uttalande om fortlevnad 
och det kreditbetyg som erhålls av ett företag som står nära en konkurs. Trots att revisorerna 
inte kan uttrycka sin åsikt om kreditvärdigheten hos en kund så har de en skyldighet att 
uppmärksamma intressenterna om det finns tvivel för kundens fortsatta förutsättningar för 
going-concern. Revisorns uttalande ger viktiga signaler till företagets intressenter, där 
kreditgivarna inkluderas, om att allt inte står rätt till inom bolaget. Feldmann och Read (2013) 
påpekar också att revisorns uttalanden om företagets fortlevnad ger signifikanta ekonomiska 
konsekvenser, speciellt om uttalandet innefattar kommentarer om ökade sannolikheter för 
konkurs.  Resultatet av studien pekar på att observerbara relationer mellan revisorns utlåtande 
och kreditvärdigheten hos kunden finns, men de modeller som författarna använt sig av kan 
inte avgöra kausaliteten i sambandet. De kan därför inte fastställa om yttranden gällande 
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going-concern leder till förändringar i den rating som bolagen erhåller. (Feldmann & Read, 
2013) 

2.3.2 Relationsorienterad information  

I den allmänna diskussionen kritiseras enligt Rad et al. (2013) att den mjuka informationen 
har för stor betydelse, men i deras studie kommer de, precis som Gómez-Guillamón (2003), 
fram till motsatsen. Rad et al. (2013) menar att kreditgivarna verkar koppla bort den 
personliga relationen och att i sammanhanget lite tid i kreditgivningsprocessen spenderas på 
de personliga relationerna och den mjuka informationen. Detta trots att den personliga 
kontakten till låntagaren som finns utanför de affärsmässiga sammanhangen, som t.ex. 
kontakt med vänner och familj, kan bidra med information som kan anses värdefull vid en 
kreditbedömning. (Rad et al., 2013) 
 
Rad et al. (2013) ser också till eventuella skillnader mellan olika grupper bland de som arbetar 
med kreditgivning. Bland annat studerar de kreditgivarnas yrkeserfarenhet samt erfarenhet av 
kreditgivning i andra banker och som företagare. Resultatet vid forskningen rörande 
eventuella skillnader dessa grupper emellan pekar på att den grupp som arbetat som 
kreditgivare i tre till fem år litar till större delen till sin intuition vid bedömningen av 
förstagångslån. Studien pekar också på att bedömningen för olika typer av lån inte skiljer sig 
nämnvärt samt att gamla och nya kunder bedöms likartat och att kreditgivarna gärna tar hjälp 
av kollegor i de mer krävande bedömningarna. De föreslår därför i sin studie att mer fokus bör 
läggas på den mjuka informationen i form av ökad användning av andras yttranden. (Rad et 
al., 2013) 
 
Till skillnad från den transaktionsorienterade informationen anses den relationsorienterade till 
viss del kräva bedömningar som är mer subjektiva eftersom kreditgivaren i dessa fall hanterar 
kvalitativ information. Trots att den relationsorienterade informationen anses vara av 
kompletterande karaktär har en den viktig roll i arbetet att minimera riskerna för 
kreditförluster.  Hos små och medelstora företag där en god återbetalningshistorik är 
uppbyggd finns grunder för att minska dessa risker. (Rad et. al., 2013)   
 
De la Torre et al. (2010) undersökte sammanlagt 48 banker i 12 länder. Enligt författarna 
finns det en tydlig grad av osäkerhet när det kommer till att ge krediter till små och 
medelstora företag i och med svårigheterna att i förtid avgöra huruvida deras projekt kommer 
att vara livskraftiga eller om betalningsviljan är sann. Enligt De la Torre et al. (2010) är den 
kontroversiella uppfattningen att fokus på den transaktionsorienterade informationen är 
självklar för att klara av ogenomskinlighet i den finansiella informationen. Relationsutlåning 
kan också mildra ogenomskinliga problem eftersom den grundas på relationsorienterad 
information som samlats in i egenskap av kreditgivaren själv i form av personliga, direkta och 
kontinuerliga kontakter med ägare och chefer i de små och medelstora företagen, samt från 
det lokala samhälle där de är verksamma. Enligt De la Torre et al. (2010) är det däremot svårt 
för stora och utländska banker att grunda sina beslut utifrån den relationsorienterade aspekten. 
Detta eftersom de har svårigheter att bearbeta den informationen genom deras formella 
kommunikationskanaler då bankens huvudkontor då ofta ligger avlägset från kredittagaren. 
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Konsekvenserna av detta menar författarna är att de små och medelstora bolagen måste förlita 
sig till mindre banker som är nära den sektor eller det geografiska område som berörs. 
Resultatet av studien pekar på att den relationsorienterade informationen inte är oviktig, men 
att den samtidigt är långt ifrån det enda sättet som bankerna interagerar med de små och 
medelstora företagen. Resultatet visar också att de andra alternativen till interaktion är minst 
lika om inte av ännu större vikt i kreditgivningsprocessen. (De la Torre et al., 2010)  

2.4 Bedömningsgrunder enligt 5C-modellen 
I de kommande kapitlen ”revision för att kvalitetssäkra” och ”redovisningsinformationens 
innehåll” framkommer kraven på att bolagen ska följa praxis, allmänna råd, lagar och 
rekommendationer. Detta för att öka tillförlitligheten att bolagets tillgångar och säkerheter är 
rätt värderade eftersom det annars kan ge intressenterna skeva och snedvrida bilder av 
företaget, och därmed påverka trovärdigheten på tillgångarna, säkerheterna och 
återbetalningsförmågan. (Deegan & Unerman, 2011) Detta uppmärksammar revisorns 
uppdrag att kvalitetssäkra redovisningsinformationen (Grönlund et al., 2013; FAR, 2012; 
Eklöv, 1998). Enligt Beaulieu (1994) kan informationen som kommer kreditgivarna till handa 
vara osäker och ofullständig. Svensson (2003) anser därför att vikt även bör läggas på 
företagets sätt att sköta dess betalningar, vilket spelar in på grunden karaktär, samtidigt som 
Bruns och Fletcher (2008) anser att kreditgivarna även bör samla in detaljerad information om 
bolagets bransch och marknad, samt det ekonomiska klimatet i landet. 

2.4.1 Tillgångar (Capital) 

Tillgångar är den finansiella styrka kreditsökanden har, och behöver inte nödvändigtvis vara 
detsamma som pengar. Det är en resurs som kontrolleras av företaget och förväntas innebära 
ekonomiska fördelar (Grönlund et al., 2010; Edenhammar & Thorell, 2005). Tillgångarna 
värderas av kreditgivare för att se om kunden besitter möjligheten att uppfylla sina 
skyldigheter, som amorteringar och betalning av räntor, gentemot kreditgivaren och på så sätt 
minska risken. 

2.4.2 Säkerheter (Colleterals) 

För att kreditgivaren inte ska riskera förluster vid konkurssituationer ställs tillgångarna som 
säkerhet under löptiden för krediten (Svensson, 2003). Ofta kräver långivare personliga 
garantier eller säkerheter från ägare i form av borgensåtagande, utöver säkerheter från företag 
i form av realsäkerheter så som fast egendom eller värdepapper. Tidigare studier visar att 
denna typ av säkerhet påverkar sannolikheten för en bank att stödja företagets kreditbegäran, 
där banken, oavsett resultat hos företaget, kommer att få sina pengar tillbaka (Bruns & 
Fletcher, 2008).  

2.4.3 Betalningsförmåga (Capacity/Capability) 

Ett företags betalningsförmåga kan bedömas på kort och lång sikt. Kreditbeslut tas med en 
långsiktig bedömning av ekonomin hos kredittagaren då betalningsförmågan handlar om 
förmågan om att betala räntor och amortera, och den kortsiktiga enbart visar den aktuella 
betalningsberedskapen. Däremot kan den kortsiktiga betalningsförmågan jämföras över tid för 
att beakta lönsamheten hos kredittagaren. Vid bedömningen av betalningsförmågan är det 
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även viktigt att ta hänsyn till företagets soliditet som visar företagets kapitalstyrka och även 
hur dem sköter sina betalningar. (Hansson et al., 2011) 

2.4.4 Personlig karaktär (Character) 

Vid kreditbedömning tas även hänsyn till hur villig och kapabel låntagaren är att betala sina 
förpliktelser (Bruns & Fletcher, 2009; Strischek, 2009). Viljan hos låntagaren att fullfölja sina 
förpliktelser är ofta avgörande för kreditgivaren vid beviljandet av lån, där viljan att betala för 
krediten styrs av karaktären (Strischek, 2009). Den personliga karaktären definieras av etiska 
och mentala egenskaper hos låntagaren, och innefattar bland annat värdighet, kunskap, 
kvalitet, rykte, anständighet och integritet. Den personliga karaktären är enligt Strischek 
(2009) den svåraste att bedöma.  

2.4.5 Marknad (Conditions) 

Svensson (2003) menar att kunskapen om marknadens aktörer är viktigare på mindre orter där 
de nyttjar sociala nätverk och förlitar sig på informella kontrollsystem, än i storstadsområden. 
På mindre orter är tillgången större på information från andra företag där möjligheten till att 
verifiera muntlig information är möjlig. Medan det i storstadsområden hämtas information 
direkt från företagen och offentlig tillgänglig information, varpå bedömningen i huvudsak 
baseras. Marknadsbedömningen baseras med andra ord inte enbart på information från 
företaget, utan även på information från lokala sociala nätverk hos kreditgivaren. (Svensson, 
2003) 

2.5 Föreställningsram 
Vid kreditbedömning av små och medelstora företag läggs, som tidigare nämnts, fokus på 
transaktionsorienterad och relationsorienterad information (Rad et al., 2013). Den 
föreställningsram som presenteras nedan, se figur 2, är uppbyggd utifrån denna studies 
genomgående tema och identifierbar med Svenssons (2003) 5C-modell, utifrån det faktum att 
bedömningsgrunderna är desamma. Den omarbetning som skett av modellen innebär att de 
olika bedömningsgrunderna har delats upp efter huruvida de berör den relations- eller 
transaktionsorienterade informationsgruppen, samt att grunderna tillgångar och säkerheter har 
slagits samman till en gemensam bedömningsgrund. Den transaktionsorienterade 
informationen innehåller bedömningsgrunderna betalningsförmåga, tillgångar och säkerheter, 
se figur 2. Den relationsorienterade informationen innehåller bedömningsgrunderna personlig 
karaktär och marknad. Föreställningsramen presenterar referensramens olika delar och ligger 
till grund för kommande analys. Den visar att kreditbedömningen påverkas från två håll med 
två olika typer av information. Från ena hållet påverkas bedömningen av den 
transaktionsorienterade informationen. Denna information, där bedömningsgrunderna 
betalningsförmåga, tillgångar och säkerheter ingår, kan ha kvalitetssäkrats genom revision. 
Från andra hållet påverkas bedömningen av den relationsorienterade informationen, där 
bedömningsgrunderna personlig karaktär och marknad ingår.  
 
Studien fokuserar till större del på den transaktionsorienterade informationen då den enligt 
Rad et al. (2013) är mer naturlig att inhämta för att fatta beslut. Bruns och Fletcher (2008) 
kommer fram till att bankerna lägger störts fokus på transaktionsorienterad då denna 
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information ofta är lättare att inhämta än den relationsorienterade. Med detta i åtanke läggs 
studiens fokus på den transaktionsorienterade informationen, med relationsorienterad som 
komplement vid bedömning. 
 

 

Figur 2. Studiens föreställningsram 
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3. Metod 

I detta kapitel kommer vi redogöra för den forskningsstrategi vi valt utifrån syfte och 
frågeställning. Vi kommer också att redogöra för studiens insamlande av data och 
avslutningsvis förs en diskussion av reliabilitet och validitet, samt metodkritik och etiskt 
förhållningssätt. 

3.1 Litteratursökning och källkritik 
Till denna studie har litteratursökningen i huvudsak bestått av vetenskapliga artiklar som 
sökts fram via bibliotekets databas, Primo, på Mittuniversitetet, samt att vi har beställt artiklar 
som biblioteket inte tillhandahåller. Utöver detta använde vi oss även av artiklar som det 
refererats till i relevanta artiklar för denna studie, så kallad kedjereferens. Artiklarna vi har 
använt är i största mån “peer reviewed”, och på så sätt, av sakkunniga inom området, 
granskade. Detta stärker studiens reliabilitet och validitet i den teoretiska referensramen. 
Däremot har artiklar som kopplar 5C till transaktionsorienterad och relationsorienterad 
information varit svåra att hitta. Detta bidrar till att denna studie kan ses som explorativ. Även 
artiklar om 5C har varit svårare att hitta, vilket har begränsat studien något. Studentuppsatser 
har haft liknande innehåll, däremot har vi valt att inte använda oss av dessa för att stärka 
studiens validitet och reliabilitet. Litteratur som kursrelaterade böcker och metodböcker var 
nödvändigt i denna studie för att komplettera och till viss del tydliggöra innehållet i delar av 
artiklar, samt för att säkerställa att genomförandet av studien genomförts korrekt.  
 
Följande sökord användes för att söka artiklar till studien: Auditing, SME’s, 5C’s, Bank, 
Lending, Audit report, Loan Applications, Audit deregulation, Credit, Relationship lending, 
Audit Process. 

3.2 Vetenskapligt synsätt och forskningsansats 
Med utgångspunkt i tidigare forskning har empirisk data inhämtats och analyserats för att 
försöka hitta tankemönster hos kreditgivarna som kan generaliseras. Studiens syfte är av 
beskrivande karaktär, snarare än förklarande karaktär (Björklund & Paulsson, 2012; Saunders 
et al., 2007). För att erhålla den information som vi anser oss behöva för att uppnå målet med 
studien har vi valt att använda oss av en kvantitativ metod. 
 
Detta metodval ger en bredd med representativ information med få variabler som kan besvara 
syftet. Valet av metod grundas på det faktum att vi vill fokusera på det genomsnittliga och 
representativa för den företeelse som vi valt att studera. Detta innebär att studien kommer att 
grundas på ett standardiserat upplägg vilket kort innebär att alla undersökningsenheter 
kommer att svara på samma frågor med samma svarsalternativ i form av en enkät. Det tillför 
att vi i hög grad har möjligheten att styra insamlingen av informationen (Saunders et al., 
2007). Studiens teoretiska referensram har sedan styrt insamlingen av primärdata och utifrån 
den information som tillhandahållits med hjälp av enkäten var målet att möjliggöra en 
generalisering, vilket överensstämmer med en deduktiv forskningsansats (Saunders et al., 
2007) 
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3.3 Insamlande av data, urval och bortfall 

3.3.1 Enkät som datainsamlingsmetod 

Primärdata representeras av enkätsvar från två banker i Sverige; Handelsbanken och 
Sparbanken. Enkäten som använts är strukturerad med fasta svarsalternativ och få 
frisvarsfrågor, för att ge en högre svarsfrekvens, samt för att underlätta vid kodning och 
bearbetning av data. Att den kvantitativa enkäten har sänts till många respondenter hänger 
samman med standardisering. Möjligheter till jämförelserna blir, med hög grad av 
standardisering, högre. (Saunders et al., 2007) Däremot kan svarssituationen för respondenten, 
mer eller mindre, aldrig se lika ut där den sociala verkligheten påverkar svaren. 
 
Vid utformningen har vi medvetet valt svarsalternativ som tvingar respondenten till att ta 
ställning i frågan som ställts. Svarsalternativ som “vet ej” har valts bort helt, även skalor där 
respondenten kan välja ett medeltal utan att behöva ta ställning har uteslutits. Frågorna har 
formulerats så att den fråga som ställs endast innehåller en fråga, där eventuella följdfrågor 
ställs separat. Detta med anledning av att respondenten lättare ska förstå innebörden av 
frågan. En av fördelarna med en enkät på 31 frågor med få svarsalternativ, är att det blir 
enklare för uppgiftslämnaren att få en överblick över frågorna. (Trost, 2013)  

3.3.1.1 Tillvägagångssätt 

Vi valde att avgränsa denna studie till två svenska banker och hur de hanterar 
kreditbedömningen av små och medelstora företag som inte längre har revisionsplikt. Till 
skillnad från tidigare studier, samlade vi in data från bankkontor över hela landet och för att 
vara säker på att få den mängd primärdata som behövdes för att genomföra denna studie 
sändes 800 enkäter ut till bankkontor med företagsavdelningar runt om i Sverige. E-
postadresser samlades in via bankernas hemsidor. Handelsbanken har på sin hemsida en 
funktion som bidrar till möjligheten att få upp kontoren sorterade på ort från A till Ö. Vi valde 
att börja insamlingen från varsin ände av alfabetet för att successivt arbeta oss mot mitten. 
Under var bokstav kom alla orter och kontor upp, där klickade vi på det kontor vi önskade 
hämta e-postadresser ifrån och sedan vidare till “vi på kontoret”. På kontorens egna hemsidor 
var inte alltid alla medarbetare angivna. Många hade heller inte skrivit ut vilka som arbetade 
mot företag, utan stod enbart angivna som rådgivare. Totalt samlades 1083 e-postadresser in 
från Handelsbankens hemsida. På samma sätt samlades e-postadresser in från Sparbanken. 
Genom att besöka deras hemsida och klicka vidare på “Sparbanker” kom Sparbankens kontor 
fram i en lista uppdelade till län. Från denna sida gick det att klicka sig vidare till var enskild 
banks sida där alla hade placerat informationen om medarbetare och kontaktinformation olika. 
Totalt samlades 486 adresser in från Sparbankens hemsidor. Insamlandet av e-postadresser 
var en tidskrävande process och utifrån denna mängd beslutade vi oss för att enbart sända ut 
webbenkäten till 400 respondenter hos Handelsbanken, samt 400 respondenter hos 
Sparbanken. För att göra detta konverterade vi kalkylbladet från Google drive till Excel, och 
därifrån gjordes ett slumpmässigt urval med hjälp av de funktioner som programmet 
tillhandahåller. 
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Enkäten sändes ut 2014-12-08, med en påminnelse 2014-12-10 för att öka svarsfrekvensen. 
Innan påminnelsen gick ut sorterade vi bort de adresser som tillhör dem som kontaktat oss i 
önskan av att avstå deltagandet. Enkäten fanns öppen att besvara för respondenten i fem 
vardagar innan den stängdes.  

3.3.2 Bearbetning av data 

Med hjälp av det program för webbenkäter vi valt att använda oss av registreras data direkt i 
ett kalkylblad då respondenten fyllt i sina svar och skickat in dem. Data som registrerats 
genom enkäten har sedan från kalkylbladet i Google drive konverterats till Excel och därifrån 
kodats för att kunna bearbetas i statistikprogrammet SPSS. Det är dock endast vissa svar som 
kommer i form av text som kan vara i behov av att kodas om till siffror. Genom att använda 
denna typ av program undviks arbetsmomentet att registrera svaren från deltagarna manuellt.  
 
För att analysera primärdata har korstabeller och diagram framtagits genom SPSS. Vid 
kodning av primärdata har ortstorleken även formaterats som en dummyvariabel för att se 
möjliga samband. Variabeln har då två möjliga värden: 1 eller 0, och 1 innebär att 
undersökningsenheten har den egenskap vi vill titta på. I detta fall har kategorin ”Ort (< 
20 000 inv.)” fått värdet 1. Ytterligare en dummyvariabel har på samma sätt skapats av 
variabeln Erfarenhet. I detta fall har värdet ”Fler än 13 år” fått värdet 1.  
 
Vid presentation av citaten i bilaga 2 har korrigeringar i svenska språket skett för att skapa ett 
bättre flöde i texten för läsaren. Grammatiska fel har rättats och förkortningar har skrivits ut i 
sin fulla längd, innebörden har dock inte påverkats.  

3.3.3 Urval och bortfall 

Enkäten besvarades av totalt 166 respondenter, se tabell 1, varav fyra angav att de ej arbetade 
med kreditbedömning av små och medelstora företag, se tabell 2. Dessa fyra inkluderas inte i 
resultatet, eftersom att vi ej ser dem som representativa för denna studie.  

Tabell 1. Svarsfrekvens 

 Antal Procent 
Besvarande 166 21 % 

Ej Besvarande 634 79 % 

Total 800 100 % 
 
Urvalet har som tidigare nämnts skett medvetet mot två svenska banker. Dessa är 
Handelsbanken som är en av Sveriges största, samt Sparbanken, som är lite mindre trots deras 
nära samarbete med Swedbank. Fördelningen av respondenternas banktillhörighet presenteras 
i tabell 3. Anledningen att valet föll på just dessa två grundas på att de ses som representativa 
för branschen. Valet av bankerna kan också motiveras genom att de båda har verksamma 
kontor över hela landet vilket, i förhållande till tidigare studier, gör att vi kan dra slutsatser för 
ett större område och därigenom ge studien en större bredd.  
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Den egenskap som efterfrågades för att en respondent skulle ha möjlighet att ingå i urvalet var 
att denne skulle arbeta med företagsrådgivning, se tabell 2. Urvalet av respondenterna skedde 
först genom ett kvoturval där de som besatt de egenskaperna för att passa som respondent togs 
ut. Sedan gjordes ett slumpmässigt urval bland dessa. Denna process bidrar i sin tur till att 
reliabiliteten ökar eftersom vi inte påverkat urvalet mer än att välja ut respondenter med den 
önskvärda egenskapen, att de arbetar med företagsrådgivning.  
 
Vid utformandet av enkäten är det viktigt att ha i åtanke vilka karaktärsdrag respondenten ska 
ha, vilket som är det bästa sättet att komma i kontakt med den respondent som besitter de 
eftertraktade egenskaperna, storleken på stickprovet, typen av frågor samt dess antal. 
(Saunders et al., 2007)   
 
De bortfall som uppkommit är systematiska i form av att flera i det slumpmässiga urvalet som 
erhållit en enkät har t.ex. varit på semester eller föräldraledig vilket uppmärksammats via 
autosvar. Vi har också i studien drabbats av osystematiska bortfall i form av att vi, som 
tidigare nämnt, inte vid alla tillfällen kunnat urskilja huruvida respondenten ifråga suttit med 
företagsrådgivning då de under insamlingen av mailadresser endast stått benämnda som 
rådgivare på, framför allt, Handelsbankens hemsida. Vi har också haft respondenter som via 
e-post meddelat oss att de inte vill delta i studien.  Andra faktorer som kan ha påverkat 
bortfallet i studien är det program som användes för att skapa samt skicka ut enkäten. 
Systemet hängde sig enkelt och då främst då enkäten skulle skickas ut och vi kom fram till att 
det endast gick att skicka ut enkäten till 20 respondenter åt gången. Systemet sade också ifrån 
och vägrade skicka till 19 av de mailadresser som slumpmässigt valts ut vilket även det bidrog 
till bortfallet. 
 
För att säkerställa att inkomna svar kan representera hela landet hade ett alternativ varit att 
välja ut och ringa upp ungefär 20 respondenter som inte svarat för att utföra undersökningen 
med dessa via telefon istället. Då programmet vi använt oss av vid denna undersökning inte 
kan ange vilka som svarat har denna möjlighet tyvärr fallit bort och istället får vi förlita oss på 
att de som svarat har gjort det efter bästa förmåga och kan möjliggöra en generalisering då 
svarsfrekvensen är hög, se tabell 1.  

Tabell 2. Respondenter som arbetar med kreditbedömning 

 Antal Procent 
Ja 159 95,8 % 
Nej 4 2,4 % 
Total 163 98,2 % 
Saknas* 3 1,8 % 
Total 166 100,0 % 
* Har ej svarat på frågan om de arbetar med kreditbedömning av företag.  
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Tabell 3. Banktillhörighet hos respondenten  

 Antal Procent  
Handelsbanken 72 43,4 % 
Sparbanken 89 53,6 % 
Saknas * 5 3,0 % 
Total 166 100 % 
* Har ej svarat på frågan om de arbetar hos Handelsbanken eller Sparbanken.  

3.3.4 Operationalisering och utformandet av enkäten 

Vi hade som avsikt att mäta hur kreditbedömaren använder olika typer av information vid 
kreditbedömning. Dels hur de värderar den transaktionsorienterade informationen, som i 
denna studie har delats upp i två bedömningsgrunder och den relationsorienterade 
informationen, som även den delats upp två bedömningsgrunder. För att vara säker på att den 
information som fås fram av enkätundersökningen var relevant för studien inleddes enkäten 
med en avgörande fråga: ”Arbetar du med kreditbedömning av små och medelstora företag?” 
(se bilaga 1). Fråga 2 till och med 5 innefattar bakgrundsvariabler, oberoende variabler. 
Frågorna är konstruerade utifrån föreställningsramens delar för att besvara studiens 
forskningsfråga samt syfte. Genom att formulera frågor där respondenten får gradera 
informationen på en skala från ett till sex får studien svar på vilken betydelse olika delar inom 
transaktionsorienterad och relationsorienterad information har vid kreditbedömning. Siffra 1 
och siffra 6 är angivna med fasta definitioner av vad värdet innebär, samtidigt som 2 till och 
med 5 är mer subjektiva där vi överlåtit till respondenten att tolka innebörden av värdet. En 
del av frågorna som ställts är formulerade som Ja/Nej frågor för att få konkreta svar, samtidigt 
som respondenten hade möjlighet att komplettera sina svar då frisvarsfrågor ställts. Trots att 
dessa frågor formulerats med enkla och lättförståeliga ord och begrepp, finns det alltid en risk 
att respondenterna tolkar frågorna olika utifrån respondentens förkunskaper (Holme & 
Solvang, 2012) och den sociala verkligheten (Trost, 2013).  

Tabell 4. Enkätfrågor. 

Typ av information som 
avses att mätas  

Enkätfråga Teoretisk referens 

Kontrollfrågor 1 Ingen referens 
Bakgrundsfrågor 2-5 Svensson (2003); Rad et al. (2013); Andersson (2001) 
Transaktionsorienterad 
(reviderad och oreviderad) 

22-29 Rad et al. (2013); Svensson (2003); Dedman & Kausar 
(2012); Gómez-Guillamón (2003); Feldmann och Read 
(2013); 

Tillgångar och säkerheter 6-8, 13-16, 30 Grönlund et al. (2010); Edenhammar & Thorell (2005); 
Svensson (2003); Bruns & Fletcher (2008) 

Betalningsförmåga 6-8, 13-17 Hansson et al. (2011); Deegan & Unerman (2011) 
Relationsorienterad 19-21, 24 Rad et al. (2013); De la Torre et al. (2010); Bruns & 

Fletcher (2008); Deegan & Unerman (2011) 
Personlig karaktär 9-13 Strischek (2009); Bruns & Fletcher (2008) 
Marknad 3-4, 18, 26 Svensson (2003); Bruns & Fletcher (2008) 
Övriga kommentarer 31 Ingen referens 
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Tabell 4 kan jämföras med figur 2 och visar transaktionsorienterad, relationsorienterad och 
övrig information som kan tas av del vid kreditbedömning och hur informationen kopplats till 
studiens enkätfrågor och teoretiska referenser. I tabellen går det att tyda vilka frågor i enkäten 
som direkt och/eller indirekt berör uppsatsens två huvuddelar utifrån studiens 
föreställningsram. Bedömningsgrunderna som ingår i respektive huvuddel finns också 
presenterade i tabell 4. Då syftet med studien avser att utvärdera huruvida arbetserfarenhet 
eller verksamhetsortens storlek har någon inverkan på hur de olika informationsslagen 
värderas av kreditbedömaren, presenteras korstabeller i empirin, där frågorna som berör detta 
är framtagna med utgångspunkt i tidigare forskning (Rad et al., 2013; Svensson, 2003; 
Andersson, 2001). 
 
Vissa frågor visade sig vara mindre viktiga än vi först utgick från och presenteras därför inte i 
empirin. Exempelvis presenteras inte fråga 3 då det för studien inte var avgörande i vilket län 
respondenten är yrkesverksam. Fråga 1 och 5 presenteras i tabell 2 och 3. Fråga 2, som talar 
om vilken arbetserfarenhet respondenten har, och fråga 4, som avgör storleken på ort, 
presenteras löpande i kapitel 4. Frågorna som inte presenteras i empirin: 3, 7, 8, 16, 25, 26 och 
31. 

3.4 Tillförlitlighet, metodkritik och etiskt förhållningssätt 

3.4.1 Validitet 

Genom tydlighet och öppenhet i operationaliseringen stärks validiteten, då vi genom 
tydligheten visar på att vi mäter det vi avser att mäta (Holme & Solvang, 2012). Den 
webbaserade enkäten är utformad utifrån forskningsfrågans delar i form av relationsorienterad 
och transaktionsorienterad information (se tabell 4). Frågorna som ställts till respondenterna i 
enkätundersökningen är formulerade med klara och tydliga frågor, samt med enkla ord och 
ställs lika för alla respondenter, vilket bidrar till både pålitlighet och tillförlitlighet i 
mätningen (Trost, 2013; Björklund & Paulsson, 2012). Därför ses insamlad data som 
representativ, i hög grad, för denna studie. Studiens validitet stärks ytterligare då vi tagit del 
av tidigare forskning och dess intervjufrågor för att sedan, med inspiration av dessa, 
formulerat frågor så att de passar denna studie. Däremot kan validiteten ifrågasättas något då 
det i enkäten inte framgår vad värdet av siffrorna i skalan står för, vi kan inte specificera vad 
respondenten avsett att värdet ”4” betyder för denne. Vilket ger en svaghet då respondenten 
får tolka detta på egen hand och kan tolkas olika. Detta bör finnas i åtanke främst vid tolkning 
av siffrorna som berör den relationsorienterade informationen, då mjuk information anses 
vara svårare att mäta än hård.   
 
De omständigheter som rör validiteten är främst de som hör till graden av generalisering 
(Saunders et al., 2007). Målet med studien är att ha möjlighet att generalisera för den 
population som ingår i urvalet. Vi vet inte om det resultat vi kommit fram till går att applicera 
på samtliga företagsrådgivare som hanterar kreditgivning till små och medelstora företag hos 
alla banker i hela Sverige. Det vi vet är att resultatet gäller för det undersökta urvalet. Denna 
insikt bidrar positivt till studiens validitet. Enligt Saunders et al. (2007) är en annan 
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omständighet som rör validiteten valet av den teoretiska referensramen.  I och med att studien 
är grundad på en deduktiv ansats kommer resultatet att analyseras med hjälp av den teoretiska 
referensramen och den kommer därigenom att forma studiens antaganden. Det är därför 
mycket viktigt att ha en passande teori för att hålla validiteten uppe genom relevanta slutsatser 
(Saunders et al., 2007). För att undvika brister i validiteten träffade vi en statistiker från SPV. 
Det mötet resulterade i ett fåtal ändringar som bidrog till att enkätens slutgiltiga utformning är 
uppbyggd så att frågorna är relevanta för studien samt att de är formulerade så att de inte ska 
bidra till misstolkningar hos respondenterna. 

3.4.2 Reliabilitet 

Enkäten är strukturerad, med fasta svarsalternativ, vilket ger mätningen tillförlitlighet vid 
kodning och inläsning av data. Mätningen sker objektivt, då den enda påverkan från oss som 
utfört mätningen är formuleringen av frågorna och urvalet av respondenter. Frågorna är inte 
ledande, det kan däremot finnas bakomliggande faktorer hos respondenten som påverkar dess 
svar, vilket kan leda till något skilda resultat vid ny mätning.  
 
Reliabiliteten har höjts med hjälp av utvärderartriangulering där olika personer, i form av 
kurskamrater och handledare, har sett över enkäten innan den sänts till respondenterna 
(Björklund & Paulsson, 2012). För att stärka studiens reliabilitet ytterligare som en del i 
utvärderartrianguleringen fick vi, som tidigare nämnts, enkäten granskad av en statistiker på 
SPV. Enligt Saunders et al. (2007) finns det alltid omständigheter som har negativ inverkan 
på en studies reliabilitet och validitet. Gällande reliabiliteten är timingen med respondentens 
entusiasm den främsta. Det är därför av vikt att välja rätt tidpunkt för utskick av enkäten. Vi 
tog hänsyn till denna omständighet och valde därför att skicka ut enkäten under förmiddagen i 
början på veckan. En annan omständighet som rör denna studie är att respondenterna kan vara 
osäkra på vilken information de får dela med sig av och inte (Saunders et al., 2007), med 
hänsyn till den lagstadgade tystnadsplikten (SFS, 2004:297). Detta har vi åtgärdat genom att 
hålla alla respondenter i undersökningen anonyma, vilket vi också varit noga med att 
informera om vid utskicket av enkäten.  
 
För att den teoretiska referensramen ska vara relevant har vi till att börja med redogjort för de 
begrepp som berörs i studien för att skapa en helhetsbild och grundläggande förståelse. Vi har 
sedan anpassat en redan befintlig föreställningsram för att den ska passa studiens variabler så 
bra som möjligt. Föreställningsramen, figur 2, innehåller flera bedömningsgrunder som 
beaktas vid kreditbedömning och tabell 4 visar de frågor i enkäten som berör de olika 
bedömningsgrunderna, där den kvalitetssäkrade informationen ingår i transaktionsorienterad 
information.  

3.4.3 Metodkritik 

Metodval till denna studie föll på en kvantitativ metod med en enkätundersökning med icke-
slumpmässigt urval (Trost, 2013) som insamlingsmetod av primärdata. Urvalet har, som 
tidigare nämnts, skett medvetet mot två banker i Sverige, då vi ser dem som representativa då 
det kommer till kreditbedömning hos institutionella kreditgivare. 
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Denna metod ger en bred förståelse för vikten av den kvalitetssäkrade 
redovisningsinformationen, med ett genomsnittligt resultat. Undersökningen kunde istället ha 
genomförts med intervjuer som insamlingsmetod av primärdata. Den metoden ger istället en 
djupare förståelse där möjligheter till följdfrågor och komplettering istället är möjlig. (Holme 
& Solvang, 2012). Den kvalitativa metoden valdes bort dels på grund av att vi upplevde att 
det till viss del saknas kvantitativa studier inom detta område. Samtidigt som vi vill 
genomföra studien, främst insamlingen av primärdata, med så stor objektivitet som möjligt 
utan att studien präglas av egenintressen och åsikter (Holme & Solvang, 2012). En kvalitativ 
undersökning är svår att upprepa och få liknande resultat som tidigare forskning (Holme & 
Solvang, 2012).  
 
En nackdel som kan kopplas till användandet av enkäter är att det kan vara svårt att, mer 
precist, få en uppfattning om vem respondenten är samt dennes precisa funktion och risken för 
misstolkningar är ofta större vid en enkät i förhållande till en kvalitativ intervju. Detta på 
grund av att t.ex. respondentens kroppsspråk helt faller bort i en kvantitativ studie. (Björklund 
& Paulsson, 2012)  

3.4.4 Etiskt förhållningssätt och samhälleliga aspekter 

Anonymitet för respondenten är av stor vikt vid denna studie eftersom kreditbedömningen 
omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt (SFS, 2004:297) och respondentens förtroende och 
tillit på arbetsplatsen annars kan påverkas. Vid utskick av enkäten användes ett program som 
inte visar vilka de övriga respondenterna är. Primärdata har endast hämtats som syfte att bidra 
till denna studie.  
 
Enkäten presenterades inledningsvis med undersökningens syfte och dess ämne. Fortsatt var 
enkäten som sådan formulerad på så sätt att respondenten hade en valmöjlighet att avstå 
deltagandet i studien och den blev på så sätt frivillig att besvara. Ingen utav de frågor som 
ställts i undersökningen var obligatorisk att besvara för att gå vidare till nästkommande fråga. 
De uppgifter som vi fått fram är enbart information som inte finns tillgänglig för allmänheten 
och kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
För tillväxten av ett företag är banklån den vanligaste källan till finansiering. Den 
sammanställning som UC genomfört konstaterar att kvalitén på årsredovisningarna har 
försämrats sedan avregleringen och att uttalanden från Ekobrottsmyndigheten styrker att 
avregleringen bidrar negativt till den samhällsenliga tillväxten. Med detta i åtanke är det 
därför viktigt för kreditgivarna att ifrågasätta den transaktionsorienterade informationen som 
kommer dem till handa.  
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4 Empiri 

I empirikapitlet kommer en sammanställning av studiens primärdata, som erhållits via den 
webbaserade enkäten, att presenteras med hjälp av tabeller och diagram. Primärdata 
kommer att delas in efter temat bestående av transaktionsorienterad och relationsorienterad 
information och deras tillhörande bedömningsgrunder. Detta med avsikten att ge en tydlig 
struktur och följa föreställningsramens delar. 

 
Inledningsvis presenteras data som berör den transaktionsorienterade informationen, figur 2. 
Den transaktionsorienterade informationen innehåller både reviderad och oreviderad 
information och därav presenteras data gällande den reviderade informationen löpande i 
kapitel 4. Vidare presenteras de bedömningsgrunder som ingår i den transaktionsorienterade 
informationen, tillgångar, säkerheter och betalningsförmåga. Sedan följer relationsorienterad 
information som inkluderar personlig karaktär och marknad.  

4.1 Transaktionsorienterad information (Reviderad och oreviderad) 

Tabell 5. Reviderad informations påverkan på kreditbedömningen.   

  

   Arbetserfarenhet 1-3år 3-6år 7-9år 10-13år >13år Total 

Ja Antal 31 28 13 10 46 128 
  Procent 19,6 % 17,7 % 8,2 % 6,3 % 29,1 % 81,0 % 

Nej Antal 7 8 3 1 11 30 
 Procent 4,4 % 5,1 % 1,9 % 0,6 % 7,0 % 19,0 % 

Total Antal 39 36 17 12 57 159 
 Procent 24,1 % 22,8 % 10,1 % 7,0 % 36,1 % 100 % 

 
Tabell 5 presenterar svaren på om den reviderade redovisningen har påverkan på 
kreditbedömningen, uppdelat på den arbetserfarenhet kreditbedömaren har inom området. 
Totalt anser 81 % att reviderad information påverkar kreditbedömningen.  
 

Tabell 6. Revisorns påverkan på kreditvillkoren. 

  

Arbetserfarenhet 1-3år 3-6år 7-9år 10-13år >13år Total 

Ja Antal 5 6 2 3 14 30 

 
Procent 3,1 % 3,8 % 1,3 % 1,9 % 8,8 % 18,9 % 

Nej Antal 33 30 14 8 42 127 
  Procent 20,8 % 18,9 % 8,8 % 5,0 % 26,4 % 79,9 % 

Total Antal 39 36 17 12 57 159 
  Procent 24,5 % 22,6 % 10,7 % 7,5 % 35,8 % 100,0 % 
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Tabell 6 presenterar svaren på den kvalitetssäkrade redovisningens påverkan på villkoren vid 
kreditbedömning baserat på den arbetserfarenhet kreditbedömaren har inom området. Till 
exempel påvisas att 18,9 % av respondenterna anser att villkoren påverkas av företagets val av 
att inte använda sig av en revisor.  
 

Tabell 7. Annorlunda eller försvårad bedömning efter avregleringen. 

 Annorlunda efter avregleringen Försvårad efter avregleringen 
 Antal  Procent Antal Procent  
Ja 27 17,0 % 52 34,4 % 
Nej 96 60,4 % 99 65,6 % 
Ej verksam 36 22,6 % - - 

Total 159 100,0 % 151 100 % 

 

I tabell 7 går det utläsa att 17 % av respondenterna upplever att de utför bedömningen 
annorlunda efter avregleringen av revisionsplikten. Samtidigt som 34,4 % av respondenterna 
upplever att avregleringen av revisionsplikten har försvårat. Bilaga 2 presenterar ett urval av 
de citat som fråga erhölls via fråga 29, och presenterar vilka villkor bland annat som kan 
komma att påverkas vid bortval av revisor.  
 
Respondent 26 besvarade fråga 29 med: ”Vi kräver att företaget använder en certifierad 
redovisningskonsult om/när de tar bort revisor. Om någon uppgift verkar orimlig, ex 
varulager kan en revision begäras på denna punkt.”. 
 

4.1.1 Tillgångar och säkerheter 

 
Figur 3. Medelvärden av den finansiella informationen. 

I figur 3 kan vi utläsa att betygsättningen av den finansiella informationens olika delar 
varierar något, men inte i större grad. Resultat- och balansräkningen i denna undersökning har 

5,602 5,578
5,068 4,763 4,738 4,725 4,584 4,323 4,211

3,719
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fått liknande medelvärden på ca 5,6 på en sexgradig skala. Vilket innebär att resultat- och 
balansräkningar värderas högt vid kreditbedömningar.  
 

Tabell 8. Årsredovisningen, balansräkningen och realsäkerheternas betydelse. 

 Årsredovisning Balansräkning Realsäkerheter 
Antal svarande 161 161 160 
Medelvärde 5,814 5,578 4,800 
 
Realsäkerheternas betydelse vid en kreditbedömning på en skala från 1 till 6 har ett 
medelvärde på 4,8 i denna undersökning. I tabell 8 kan vi utläsa att realsäkerheternas 
betydelse värderas lägre än årsredovisningen som helhet. Årsredovisningen som värderas 
högst är den information med längst fördröjning, samtidigt som balansräkningen lätt kan tas 
fram ur den löpande redovisningen, och så även realsäkerheterna. Vilket bidrar till mer 
dagsaktuell information gällande företagets tillgångar och säkerheter.  
 

Tabell 9. Samband mellan erfarenhet och realsäkerheter. 

Beroende Oberoende T Sig 

Realsäkerhet Erfarenhet -3,332 0,001 
 
Tabell 9 påvisar ett negativt samband mellan den arbetsgrupp som besitter en erfarenhet på 
mer än 13 år och hur denna grupp av respondenter värderar realsäkerheten. Signifikansen på 
0,001 tyder på en liten avvikelse från urvalsmedelvärdet. Detta negativa samband påverkar 
det medelvärde för realsäkerheterna som presenteras i tabell 8. 

4.1.2 Betalningsförmåga 

Tabell 10. Värdesättning av underlag för bedömning av betalningsförmåga. 

Information Antal 

Kassaflöde 49 
Prognos 31 
Budget 28 

Årsredovisningen 28 

 
Tabell 10 är en sammanställning av en frisvarsfråga om vilken redovisningsinformation som 
respondenten anser vara mest betydelsefull. Till exempel anser 49 respondenter att 
kassaflödet är av störst betydelse. Respondenterna angav ytterligare underlag som ansågs vara 
betydelsefulla, däremot var de ovan presenterade mest förekommande. Bilaga 2 presenterar 
ett urval av de citat som fråga 17 i enkäten erhöll.  
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4.2 Relationsorienterad information 

Tabell 11. Kreditbedömning på egen hand och med kollegors medverkan. 

På egen hand Kollegors medverkan 
Skala Antal Procent Medelvärde Antal Procent Medelvärde 

1 36 22,6 %  0 0,0 %  
2 25 15,7 %  12 7,5 %  
3 24 15,1 %  10 6,3 %  
4 33 20,8 %  37 23,3 %  
5 37 23,3 %  48 30,2 %  
6 4 2,5 %  52 32,7 %  

total 159 100 % 3,138 159 100,0 % 4,742 

Tabell 11 visar hur stor del av kreditbedömningen som respondenten upplever att denne 
bedömer helt på egen hand. Samtidigt visar den också till hur stor del kreditbedömaren tar 
hjälp av sina kollegor vid bedömningen. Tabellen visar till exempel 22,6 % av respondenterna 
aldrig gör en kreditbedömning helt på egen hand. 

Tabell 12. Tillräcklig redovisningsinformation och ökad efterfrågan av kollegors åsikter. 

                             Tillräcklig Redovisningsinformation 
 

Ökad andra 
åsikt efter 

avregleringen 

  Ja Nej Total 
Ja Antal 50 12 62 
 Procent 31,6 % 7,6 % 39,2 % 

Nej Antal 41 19 60 
 Procent 25,9 % 12,0 % 38,0 % 

Ej verksam Antal 29 7 36 
 Procent 18,4 % 4,4 % 22,8 % 

Total Antal 120 38 158 
 Procent 75,9 % 24,1 % 100,0 % 

I tabellen ovan kan till exempel utläsas att 25,9 % av de som anser att 
redovisningsinformationen är tillräcklig inte tycker att behovet av en andra åsikt har ökat efter 
avregleringen. 

Respondent 53 besvarade fråga 26 med: ”Redovisningen bidrar endast till en del av 
kreditbedömningen. Mjuka värden och framåtriktade prognoser står för medparten.” 
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4.2.1 Personlig karaktär 

Tabell 13. Personliga relationer i förhållande till erfarenhet.  

Arbetserfarenhet 1-3år 3-6år 7-9år 10-13år >13år Total 
Personlig 
relation 

Ja Antal 22 22 12 9 40 105 
% av Total 13,8 % 13,8 % 7,5 % 5,7 % 25,2 % 66,0 % 

Nej Antal 17 14 5 3 15 54 
% av Total 10,7 % 8,8 % 3,1 % 1,9 % 9,4 % 34,0 % 

Total Antal 39 36 17 12 55 159 
% av Total 24,5 % 22,6 % 10,7 % 7,5 % 34,6 % 100,0 % 

 
Tabell 13 visar till exempel att 34 % har angett att den personliga relationen inte har någon 
betydelse för kreditbedömningen. 
 

Tabell 14. Samband mellan verksamhetsortens storlek och värdering av personlig relation. 

Beroende Oberoende T Sig 
Personlig relation Ort 2,861 0,005 
 
Tabell 14 påvisar ett positivt samband mellan Ort (< 20 000 inv.) och den personliga 
relationen. Signifikansen på 0,005 tyder på en liten avvikelse från urvalsmedelvärdet.  
 

Tabell 15. Affärsmässiga relationer i förhållande till arbetserfarenhet 

  

Arbetserfarenhet 1-3år 3-6år 7-9år 10-13år >13år Total 
Affärs 
relation 

Ja Antal 38 36 16 12 56 158 
% av Total 13,8 % 13,8 % 7,5 % 5,7 % 25,2 % 98,1 % 

Nej Antal 1 0 1 0 1 3 
% av Total 0,6 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,6 % 1,9 % 

Total Antal 39 36 17 12 57 161 
% av Total 24,2 % 22,4 % 10,6 % 7,5 % 35,4 % 100,0 % 

 
Tabell 15 visar till exempel att 98,1 % respondenterna anser att den affärsmässiga relationen 
är av betydelse för kreditbedömningen. 
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Figur 4. Personliga och affärsmässiga relationer, samt årsredovisningen. 

Stapeldiagrammet ovan visar personliga relationer, affärsmässiga relationer och 
årsredovisningens betydelse där respondenten betygsatt olika typer av information i 
förhållande till varandra på en sexgradig skala. Där årsredovisningen tillhör den 
transaktionsorienterade informationen och personliga samt affärsmässiga relationer tillhör den 
relationsorienterade informationen. 
 

Tabell 16. Personliga och affärsmässiga relationer, samt årsredovisningen. 

 Personliga relationer Affärsmässiga relationer Årsredovisningen 
Besvarad 161 159 161 
Saknas 0 2 0 
Medelvärde 3,354 4,956 5,199 
 
Tabell 16 är ett komplement för att förtydliga figur 4. 

4.2.2 Marknad 

Tabell 17. Marknadsinformation och ortstorlek. 

  1 2 3 4 5 6 total 
Storstad (> 200 000 inv.) 0 1 3 8 9 1 22 

 
0,0 % 4,5 % 36,4 % 36,4 % 40,9 % 4,5 % 100,0 % 

Stad (50 000 - 200 000 inv.) 0 1 2 9 9 3 24 

 
0,0 % 4,2 % 8,3 % 37,5 % 37,5 % 12,5 % 100,0 % 

Mindre stad (20 000 - 50 000 inv.) 0 1 2 15 15 8 41 

 
0,0 % 2,4 % 4,9 % 36,6 % 36,6 % 19,5 % 100,0 % 

Ort (< 20 000 inv.) 2 2 9 17 21 18 69 
  2,9 % 2,9 % 13,0 % 24,6 % 30,4 % 26,1 % 100,0% 

Total 2 5 16 49 54 30 156 
  1,3 % 3,2 % 10,3 % 31,4 % 34,6 % 19,2 % 100,0 %  
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Tabell 17 visar hur stor vikt som läggs på att hämta marknadsinformation uppdelat på ortens 
storlek där den institutionella kreditgivaren är verksam. Till exempel 26,1 % av 
respondenterna som befinner sig inom orter med mindre än 20 000 invånare lägger stor vikt 
vid att hämta marknadsinformation. 
 
Respondent 26 besvarade fråga 31 med: ”Svaren kan nog skilja sig mellan ortstorlekar. På en 
mindre ort känner man företagen mycket väl […]”. 
 
Respondent 108 besvarade fråga 26 med: ”Alltid är viktigt att prata med kunden, förstå 
hans/hennes marknad osv.”. 
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5 Analys 

I kapitlet som följer analyseras den data som presenterats i föregående kapitel med hjälp av 
tabeller och diagram. Dessa analyseras sedan utifrån den teoretiska referensram som studien 
grundats på och styrks med citat som finns i bilaga 2. Analysen kommer att ske utifrån 
föreställningsramen och de bedömningsgrunder som den innehåller.  

5.1 Transaktionsorienterad information 

5.1.1 Reviderad och oreviderad transaktionsorienterad information 

Ur UC:s sammanställning av bokslutsrapporter framgick det att felsummeringar, när det 
kommer till bokslut sedan avregleringen av revisionsplikten, har ökat till en tredubblad nivå i 
förhållande till den som var före den 1 november 2010 (Spängs, 2014). Enligt IASB:s 
kvalitativa kriterium rörande tillförlitlighet och strävan efter att den finansiella informationen 
ska innehålla så få fel och skevheter som möjligt (Deegan & Unerman, 2011) är det viktigt att 
en majoritet på 81 % av respondenterna, varav 29,1 % utgörs av de med mer än 13 års 
arbetserfarenhet, anser att reviderad information påverkar kreditbedömningen. 
 
Som tidigare nämnts vill kreditgivarna minimera riskerna i så stor mån som möjligt.  Enligt 
Rad et al. (2013) kan dessa risker minimeras med hjälp av säkerheter och borgensåtaganden. 
De kreditbedömare som anser att revisionen har betydelse för kreditbedömningen kan antas 
ha mindre tilltro till de siffror och värden på säkerheter som presenteras i oreviderad 
information. Enligt Rad et al. (2013) kan bedömningarna av låneansökningar variera beroende 
på avsikten med krediten. Där företag som ansöker om krediter för att rädda sin verksamhet 
kan det vara av större vikt att de säkerheter som finns i bolaget är korrekt värderade med hjälp 
av revision.  
 
Resultatet i tabell 7 visar att endast 17 % upplever bedömningen annorlunda efter 
avregleringen av revisionsplikten och att 34,4 % anser att bedömningen blivit försvårad när 
det kommer till de bolag som inte längre har revisor. Trots att flera respondenter anser att 
bedömningen har blivit försvårad efter avregleringen är det få som ändrat sitt sätt att 
genomföra processen. Vi anser att skillnaden i dessa två tabeller kan grundas i Svenssons 
(2003) tidigare forskning som pekar på att kvaliteten på redovisningsinformationen kan vara 
avgörande i en kreditgivning vilket då innebär att kreditgivarna har anledning att uppleva 
större tvivel på den information som kommer dem till handa. Detta samtidigt som Dan 
Brännström befarade att den tilltro som finns för aktiebolagen undermineras hos dess 
intressenter (Spängs, 2014), vilket går i samma riktning som respondenternas svar i tabell 5.  
 
Med detta resultat som grund kan vi i denna studie verifiera främst Svenssons (2003) 
forskning, samtidigt som vi kan konstatera att Dan Brännströms farhågor även de inte helt 
omöjligt kommer att besannas. Ett viktigt konstaterande är då också att det är majoriteten av 
respondenterna som anser att bedömningen inte har blivit försvårad, vilket tyder på att 
avsaknaden av den kvalitetsförsäkran som revisorn tillför inte leder till svårigheter för 
majoriteten av kreditgivarna. Det är däremot svårt för en företagare att veta om just dennes 
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kreditgivare är en av de som representerar de som upplever svårigheter vid avsaknaden av 
revision och vi upplever därför att det bästa alternativet för bolagen är att gardera sig med en 
revisor med argument som grundas i Gómez-Guillamóns (2003) studie. Där presenterade de 
resultatet att revisionsberättelsen har betydelse för kreditgivarna oavsett om den är ren eller 
oren, vilket resultatet som presenteras i tabell 5 även styrker med avseendet att valet att inte 
har revisor i stor mån påverkar kreditbedömningen. Den höga andelen av respondenter som 
valt att svara ja indikerar också att det finns vissa likheter mellan den svenska och den 
brittiska kreditgivningsprocessen. I Dedman och Kausars (2012) studie framkom att den 
uppfattning som de små bolagen i Storbritannien hade om att revisionen inte hade någon 
inverkan på kreditgivningsprocessen inte stämde, vilket utifrån denna studies resultat även i 
viss mån kan appliceras på motsvarande process i Sverige. 
 
Vid fokus på resultaten i tabell 6 kan vi utläsa att det endast är 18,9 % av respondenterna som 
har uppfattningen om att det är villkoren som påverkas av valet att ha revisor eller ej. Utifrån 
de citat som tillhandahölls genom den öppna frågan rörande vilka villkor som i så fall 
påverkas, redogör bland andra respondenterna 37, 120, 130 och 159 att de villkor som främst 
påverkas är räntevillkoren i och med att banken tar en högre risk när de väljer att låna ut 
kapital till oreviderade bolag. Enligt IASB:s kvalitativa kriterier ska den finansiella 
informationen vara tillförlitlig och respondent 34 upplever att tillförlitligheten i räkenskaperna 
kan ifrågasättas i och med att det saknas uppgifter om att lager, maskiner och inventarier är 
rätt värderade och avskrivna. Även respondent 1 resonerar att kredittagaren kan bli nekad en 
kredit eftersom siffrorna inte går att lita på. Dock påstår respondent 1 att det inte är villkoren 
för krediten som påverkas vid valet att ej ha revisor. Dessa citat ger en tydligare bild av varför 
många respondenter inte anser att villkoren påverkas. Enligt proposition 2009/10:204 kan den 
finansiella information som oreviderad kommer banken till handa vara mindre tillförlitlig. I 
samma proposition skulle också en konsekvens av bristande tillförlitlighet inte helt otippat 
leda till att flertalet banker ställer revision som ett krav för beviljad kredit trots frivillighet. 
Utifrån de citat som erhållits genom enkätfrågan rörande vilka villkor som påverkas kan flera 
citat delvis stärka det utfall som proposition 2009/10:204 förutspådde.  
 
Det är, enligt denna studie, ingen respondent som alltid kräver revision för att vara på den 
säkra sidan. Respondent 26 anser inte att villkoren är det som påverkas om bolaget inte har 
revisor, istället väljer denne respondent att kräva att bolaget ska ha en certifierad 
redovisningskonsult om de avstått revision. Dock ställer respondent 4 och 26 i vissa fall krav 
på revision om någon specifik post på något vis verkar orimlig. Med grund i resultatet i tabell 
6 och tillhörande citat kan vi då konstatera att det oftast inte är villkoren som i de flesta fall 
påverkas. De citat som kommer ifrån frisvarsfrågan som är relaterad till tabell 6 tyder på att 
de villkor som eventuellt förändras är räntevillkoren. I övrigt erhåller vi uppfattningen om att 
grunden till att en så stor andel respondenter svarat att villkoren inte är den aspekt som 
påverkas istället hårdrar bedömningen genom att antingen ge krediten eller att låta bli, och att 
de ofta inte kompromissas med högre ränta eller andra villkor. 
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5.1.2 Tillgångar och säkerheter 

I figur 3 kan vi utläsa att rangordningen av den finansiella informationen inte helt stämmer 
överens med den rangordning som Svensson (2003) tog fram i sin studie. Resultat- och 
balansräkning anses fortfarande som viktigast, samtidigt som noterna har flyttats nedåt i 
rangordningen till plats sex och kassaflödesanalysen har avancerat till plats tre. Noterbart är 
också att respondenterna i denna studie lyfter fram andra delar ur den finansiella 
informationen som mer betydelsefulla vid kreditbedömningen än i Svenssons (2003) studie. 
Dessa är då prognoser, som i vår rangordning ligger på fjärde plats, nyckeltalen, som ligger i 
mitten, samt 5-årsöversikten som enligt respondenterna inte anses vara av större vikt. Att 
tillägga är att Svenssons (2003) studie genomfördes innan revisionsplikten avreglerades, 
samtidigt som denna studie är genomförd fyra år efter avregleringen. Detta kan vara en 
bidragande orsak till att rangordningen på informationen som kommer kreditbedömare till 
handa har förändrats i denna studie.  
 
En anledning, enligt våra iakttaganden, till att kassaflödesanalysen värderas högre efter 
avregleringen kan antas bero på att allt mindre vikt läggs på den historiska finansiella 
informationen, i form av årsredovisningen, i och med att dess tillförlitlighet är något mer 
osäker och att större fokus därför ligger på att försöka se bolagets framtida förhållanden. Den 
finansiella informationen ses som historisk, som respondenterna uttrycker det, men är ett 
verktyg för att verifiera prognoser och budgets. Kassaflödesanalysen blir ett komplement till 
detta verktyg för att se hur företaget skött sin ekonomi över tid.  
 
Relevant redovisningsinformation påverkar ekonomiska beslut genom att utvärdera dåtida 
händelser och bekräftar eller korrigerar värderingar (Deegan & Unerman, 2011). Med hjälp av 
revisionen och de principer som denna väntas följa bör den information som anses relevant 
finnas med vilket ger intressenterna förväntningar om att deras rättigheter skyddas (Mironeasa 
& Codina, 2013). Tillgångar och säkerheter ses som gardering under kredittiden för att 
förminska förluster vid kredittider (Svensson, 2003). Realsäkerheter anses däremot ha lägre 
betydelse vid kreditbedömning än vad balansräkningen och årsredovisningen som helhet har 
enligt denna studie, se tabell 8. En anledning till att realsäkerheterna värderats lägre kan antas 
bero till viss del på att informationen ej är kvalitetssäkrad. Dedman och Kausar (2012) 
konstaterar att bortval av revisor påverkar kvaliteten på den transaktionsorienterade 
informationen. En del av revisorns arbete är att se till att informationen är tillförlitlig, vilket 
även inkluderar försiktighet vid värdering av tillgångar (Deegan & Unerman, 2011).  
 
Då en del av kreditvärdighetsbedömningen är bedömning av säkerheternas framtida värden 
(Svensson, 2003) och bankerna ogärna grundar sina beslut på vaga omständigheter (Bruns & 
Fletcher, 2008) underlättar den reviderade informationen bedömning av realsäkerheterna. 
Enligt respondent 120 bidrar problemet med att inte ha förmågan att helt säkert fastställa 
säkerheterna till att kunden i många fall erhåller en högre ränta på sin kredit. Det vi då kan 
tillägga är att denne respondent inte talar för övriga respondenter som deltagit i 
undersökningen, men att denne påvisar att det kan finnas ett samband mellan vaga 
omständigheter och räntan på krediten. 
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Kreditbedömare som arbetat med kreditbedömning i mer än 13 år anser i denna studie att 
realsäkerheterna har mindre betydelse än övriga erfarenhetsgrupper, se tabell 9. Detta styrker 
det som Andersson (2001) diskuterar kring att kreditbedömare med högre erfarenhet tenderar 
att vara mindre benägna att kräva säkerheter. Detta kan antas bero på att de är mer vana att 
arbeta utifrån reviderad information vid kreditbedömning, i och med att de var verksamma 
inom området i flertalet år innan avregleringen av revisionsplikten. Med detta menas att 
kreditbedömaren litar på det värde som tillgångarna togs upp till i balansräkningen i den 
reviderade informationen, samtidigt som de inte litar på den fullt ut i balansräkningar som inte 
är reviderade och med det inte lägger samma vikt på realsäkerheten vid kreditbedömning, 
utan istället tar del av information som är lättare att verifiera. Respondent 34 anger att 
revisorn tillstyrker värdet på tillgångarna som finns upptagna i balansräkningen, där 
tillgångarna utgör säkerheten mot banken under kredittiden. Däremot anger respondent 118 
att realsäkerheterna inte har någon betydelse så länge betalningsförmågan är dålig, vilket även 
kan vara en förklaring till varför realsäkerheterna värderats lägre enligt tabell 8. 

5.1.3 Betalningsförmåga 

I den studie som utfördes av Rad et al. (2013) framgick det att de framtida ekonomiska 
förhållandena är de som anses mest krävande att mäta. I figur 1, som utformats av Svensson 
(2003), presenteras att det första som sker i bedömningsprocessen är elimineringen av 
osäkerheter inför och vid framtida oförmåga att betala sina åtaganden (Prop. 2009/10:204; 
Gray et al., 2006; Thorell & Norberg, 2005). Som andra punkt i processen fokuserar 
kreditgivaren på prognoser av intjänings- och betalningsförmåga samt säkerhetsbedömning, 
vilket innebär att dessa punkter kommer upp tidigt i processen och att det därför är av fördel 
för företaget i den vidare bedömningen att dessa poster är starka (Svensson, 2003). 
 
Tabell 10 visar vad som är avgörande för att bedöma betalningsförmågan utifrån 
kreditgivarens synvinkel. Där presenteras en sammanfattning i vilken den finansiella 
information som respondenterna anser har störst vikt vid bedömningen av betalningsförmågan 
rangordnats, 49 av respondenterna anser att det är kassaflödesanalysen som är viktigast och 
att prognoserna kommer som tvåa med 31 svar. I nästintill samtliga citat presenterade i kapitel 
4.1.2 förespråkar respondenterna att det är den framåtriktade informationen som de är ute 
efter. I och med att kassaflödesanalyserna baseras på den redan befintliga informationen gör 
vi antagandet att de 49 respondenter som förespråkar kassaflödesanalysen gör det eftersom 
den är lättare att framställa, i jämförelse med prognoser, trots att kreditgivaren i vissa fall 
måste framställa den själv. Utifrån vår uppfattning värdesätter respondenterna prognoser 
högre än vad som framgår av tabell 10, dock inte nödvändigtvis högre än kassaflödet. Detta 
antagande görs eftersom flera respondenter har visat intresse för budgetar och prognoser trots 
att dessa anses som mer krävande att mäta. 
 
Utifrån de svar som erhållits genom frisvarsfrågan om vilken information som respondenterna 
anser vara viktigast för att bedöma den framtida betalningsförmågan anser bland andra 
respondenterna 77 och 123 att redovisningen är historisk och därför inte används i någon 
större mån när det kommer till att bedöma den framtida betalningsförmågan.  Dessa 
kommentarer styrker vårt tidigare antagande om att respondenterna kan antas lägga mer fokus 
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på budgetar och prognoser än vad som framgår, men istället fokuserar på kassaflödesanalysen 
eftersom underlaget för det framtida värdet är svårare att mäta och beräkna. Trots att den 
finansiella informationen har en viss fördröjning (Wittenberg-Moerman, 2008) bör 
årsredovisningen ge prognoserna en viss tillförlitlighet samt agera som ett viktigt verktyg för 
att stödja bolagets budgetar. Respondent 123 anser också att de personliga relationerna är av 
vikt i bedömningen av återbetalningsförmågan i och med att kompletterande frågor till 
kunden bidrar till den samlade bilden av kredittagaren.  
 
I enlighet med IASB:s kvalitativa kriterier får den finansiella informationen inte göras för 
enkel av den anledningen att information som skulle vara av vikt vid, som i detta fall, en 
kreditgivning skulle falla bort (Deegan & Unerman, 2011). Det faktum att små och 
medelstora bolag sällan upprättar kassaflödesanalyser själva bidrar till att kreditgivare kan 
antas upprätta egna kassaflödesanalyser. Därför är det också av vikt vid bedömningen av 
betalningsförmågan att IASB:s kriterium för relevans också uppfylls så att rätt information 
inkluderas i den löpande bokföringen och upprättandet av bokslut oberoende av om det är 
extern hjälp eller ägaren själv som haft ansvaret (Deegan & Unerman, 2011). 
 
Dedman och Kausar (2012) konstaterar att valet för de små bolagen i Storbritannien att inte ha 
revisor påverkar deras förutsättningar i kreditgivningen, samtidigt som Feldmann och Read 
(2013) påpekar att utan revisorns yttrande är det svårt för kreditgivarna att få en uppfattning 
om bolaget egentligen skulle ha haft en varning för sin fortsatta verksamhet. Ett yttrande från 
en revisor ger kreditgivaren ett verktyg för att bedöma låntagarens framtida 
betalningsförmåga. Ej reviderad information saknar denna egenskap i den 
transaktionsorienterade informationen, vilket gör att flera respondenter gärna vill ta del av 
företagets interna skötsel och påstår att skötseln av konton och krediter blir en viktig del i 
bedömningen, se kapitel 4.1.2. 

5.2 Relationsorienterad information 

5.2.1 Relationer som komplement 

Utifrån den tidigare forskning som grundas på studien som utfördes av Rad et al. (2013) 
föreslås att större vikt bör läggas på att inhämta yttranden från andra för att komplettera den 
hårda informationen. Enligt tabell 11, som visar relationen som finns mellan kollegorna vid en 
kreditbedömning, sker den sällan helt på egen hand. Tabell 12 visar samtidigt att ungefär 
hälften av respondenterna i denna studie som var verksam inom området före avregleringen 
anser att behovet av en andra åsikt vid kreditbedömningen har ökat de senaste fyra åren, med 
andra ord efter avregleringen av revisionsplikten. En anledning till att 39,2 % av 
respondenterna som var verksamma före avregleringen tycker att behovet av en andra åsikt 
har ökat tror vi beror på att de var tvungna att göra ändringar i sina rutiner. Från att ha haft 
reviderad information och styrkta underlag före avregleringen till att i vissa fall erhålla 
information med mindre säkerhet så kan inte deras bedömning ske på samma sätt.  
 
Vi gör antagandet att med vetskapen om att alla bolags information varit reviderad har 
kreditgivaren haft möjlighet att göra bedömningarna utifrån en och samma rutin. När sedan all 
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information inte längre är lika säker så går inte längre rutinen att applicera på samtliga bolag. 
Tabell 11 visar till vilken grad bedömaren tar hjälp av sin kollega vid kreditgivning. Även där 
finns det indikationer om att respondenterna gärna tar hjälp av sina kollegor då majoriteten 
har värderat kollegornas hjälp med något av de tre högsta betygen på skalan. Dock svarar inte 
tabellen på huruvida denna ökade efterfrågan på en andra åsikt har förändrats efter 
avregleringen av revisionsplikten. Detta resultat styrker studien utförd av Rad et al. (2013) där 
det framkom att kreditgivarna vid mer krävande bedömningar gärna tar hjälp av sina kollegor. 
Detta som ett sätt att verifiera informationen då det föreligger tystnadsplikt (SFS, 2004:297). 

5.2.2 Personlig karaktär 

När studiens respondenter enligt tabell 13 fick frågan om den personliga relationen till 
kredittagaren har betydelse för deras beslut svarade 66 % ja, varav 25,2 % av dessa tillhör 
gruppen som arbetat med kreditgivning i mer än 13 år. Samtidigt svarade 34 % nej, varav 9,4 
% arbetat mer än 13 år, då dessa ansåg att den personliga relationen inte har någon betydelse. 
I jämförelse med resultatet i tabell 15 där respondenten i stället får svara på om den 
affärsmässiga relationen har betydelse för beslutet svarade 98,1 % ja, varav 25,2 % med en 
arbetserfarenhet på 13 år eller mer, samtidigt som 1,9 % svarade nej med 0,6 % från gruppen 
med längst erfarenhet. Utifrån dessa resultat kan vi konstatera att det skiljer sig markant 
mellan den vikt som läggs på den affärsmässiga relationen i förhållande till den personliga. 
Denna skillnad går även att utläsa i figur 4. Enligt De la Torre et al. (2010) kan de personliga 
relationerna mildra problem som uppstår vid användningen av enbart den 
transaktionsorienterade informationen eftersom det är kreditgivaren själv som har samlat in 
informationen genom personliga, direkta och kontinuerliga kontakter med ägare och chefer 
samt från det lokala samhälle där det aktuella bolaget är verksamt.  
 
En anledning till att den respondentgrupp som arbetat mer än 13 år med kreditbedömning 
värdesätter den personliga relationen högre än resterande kan tänkas ha grund i att de har haft 
tid på sig att lära känna sina kunder på ett annat sätt än de som är nya inom yrket och 
därigenom använder sig av redan väletablerade relationer (intuition). Rad et al. (2013) menar 
däremot att det inte har någon större betydelse om det finns en etablerad affärsrelation mellan 
banken och företaget. Det som däremot kan fastställas efter denna diskussion, med hjälp av de 
enkätsvar som erhållits, är att den affärsmässiga relationen har större betydelse än den 
personliga relationen vid kreditbedömning, se tabell 16. Denna studie säger däremot inget om 
huruvida den affärsmässiga relationen är etablerad eller inte. En etablerad affärsmässig 
relation kan däremot tänkas stärka tillförlitligheten i den icke reviderade informationen som 
kommer kreditgivaren till handa och på så sätt vara en orsak till varför den affärsmässiga 
relationen värderas högre av institutionella kreditgivare än den personliga relationen. 
  
Tabell 14 påvisar att där finns ett positivt samband mellan kreditbedömare på orter med 
mindre än 20 000 invånare och den personliga relationen. Detta i enlighet med Svensson 
(2003)  där resultatet visar på att långsiktiga relationer mellan parterna ger ett ökat förtroende 
och ger kreditgivarna ett annat informationsläge med möjligheter att verifiera den muntliga 
informationen, där även rykten kan inräknas. Rad et als. (2013) resultat visar på att de 
personliga relationerna har särskilt liten betydelse. Detta verkar inte stämma överens om 
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kreditgivaren befinner sig på orter med mindre än 20 000 invånare. Sambandet lyfts fram i 
denna studie då respondent 26 tydligt påpekade att denna typ av relation kan skilja sig åt 
beroende på ortens storlek. Anledningen till att detta samband framstår kan vara att på mindre 
orter kommer man kunderna närmre, och på så sätt även kan, som tidigare nämnts, verifiera 
muntlig information och rykten (Svensson, 2003). Rad et al. (2013) menar att den personliga 
relationen verkar kopplas bort av kreditgivarna och att lite tid spenderas på dessa. Denna 
tidigare forskning styrks i denna studie då relationsorienterad information ställs mot 
transaktionsorienterad information, se figur 4 och tabell 16. Detta resultat kan även ha sin 
botten i att den som arbetar med kreditgivning har tystnadsplikt och inte har möjlighet att 
verifiera den tillgängliga informationen via sociala nätverk utanför arbetsplatsen. 
 
Den finansiella informationen, är tillgänglig med viss fördröjning (Wittenberg-Moerman, 
2008) och kan på så sätt bidra till ett behov av att den affärsmässiga relationen mellan 
företaget och banken är starkt eller behöver stärkas ytterligare. Detta i sin tur kan antas leda 
till att bankerna kan få möjlighet att ta större del av icke offentlig finansiell information, så 
som kvartalsrapporter och prognoser. Strischek (2009) menar att viljan hos låntagaren att 
fullfölja sina förpliktelser återspeglas i rykte, ärlighet och integritet. Ytterligare kan detta 
stärkas av den affärsmässiga relationen, genom den affärsmässiga uppfattningen av 
kredittagaren och dennes moral. Även den personliga relationen ger en uppfattning av 
kredittagarens rykte, ärlighet och integritet, i områden där verifierbarheten är större. Enligt 
respondent 123 är redovisningen bara en del i helhetsbedömningen. 

 5.2.3 Marknad 

Svensson (2003) tar upp att kunskapen om marknadens aktörer är viktigare på mindre orter. 
Tabell 17 styrker denna teori något då 26,1 % av respondenterna som befinner sig på ort med 
mindre än 20 000 invånare anger att de lägger stor vikt på att inhämta information om den 
marknad företaget är verksam inom. Det är en högre andel än respondenterna som befinner 
sig i storstadsområden där enbart 4,5 % av den gruppen anger att de lägger stor vikt vid att 
inhämta information om marknaden. Information om marknaden inhämtas inte enbart hos 
företaget, utan även genom de sociala nätverken hos kreditgivaren (Svensson, 2003).  
 
Bruns och Fletcher (2008) anser att kreditgivaren bör samla in detaljerad information om 
bransch och marknad, samtidigt som det ekonomiska klimatet i landet spelar in. Enligt De la 
Torre et al. (2010) ska fokus även läggas på det lokala samhälle där bolaget verkar när den 
relationsorienterade informationen används för att komplettera brister i den 
transaktionsorienterade. Denna studie visar på att flertalet kreditbedömare lägger stor vikt på 
att samla in information om marknaden som företaget är verksam på, se tabell 17.  
 
Utifrån resultatet i denna studie inhämtas information om marknaden där kredittagaren är 
verksam oavsett storleken på den ort banken är verksam. Respondent 108 anser att det ”alltid 
är viktigt att prata med kunden, förstå hans/hennes marknad osv.”, vilket tycks stämma 
överens med tankemönstret hos de övriga respondenterna, se tabell 17. Det finns en liten 
skillnad i hur stor vikt kreditbedömaren lägger på att inhämta information beroende på om 
banken är verksam på orter med mindre än 20 000 invånare eller i storstadsområde med mer 
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än 200 000 invånare. Den lilla skillnad som finns kan antas bero på att banker på mindre orter 
har lättare att verifiera informationen från lokala sociala nätverk, och på så sätt har tillgång till 
information som berör marknaden via fler kanaler.  
 
Resultatet från denna studie tyder på att marknaden är en del av den relationsorienterade 
informationen men som dock är av mer eller mindre betydelse beroende på kreditgivarens 
stationeringsort där de små orterna värdesätter information om marknaden högre. Resultatet 
tyder också på att marknaden får långt ifrån lika mycket fokus i kreditgivningsprocessen som 
vi trodde i studiens startskede.  
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6 Slutsatser, bidrag och förslag till fortsatt forskning 

I detta avslutande kapitel presenterar vi de slutsatser vi har dragit utifrån studiens empiri och 
analys.  Kapitlet innefattar även denna studies bidrag till forskningsområdet, samt förslag till 
vidare forskning. 

6.1 Slutsatser 
Uppsatsens syfte var att utvärdera och beskriva vilken betydelse hård och mjuk information 
har för institutionella kreditgivare vid kreditbedömning av små och medelstora företag i 
Sverige. Detta genom att dela in transaktionsorienterad och relationsorienterad information i 
fyra olika bedömningsgrunder, som grundar sig i 5C-modellen. Vidare var syftet att utvärdera 
av vilken vikt det är att den transaktionsorienterade informationen är kvalitetssäkrad genom 
revision. Samt om arbetslivserfarenhet hos kreditbedömaren eller verksamhetsortens storlek 
har någon inverkan på värderingen av respektive informationsslag. 
 

Vilken betydelse har transaktionsorienterad och relationsorienterad information i 
kreditgivarnas bedömningsprocess?  

Vilken betydelse har det att den transaktionsorienterade informationen är 
kvalitetssäkrad genom revision? 

• Störst vikt läggs på den transaktionsorienterade informationen som sedan kompletteras 
med den relationsorienterade informationen. Hur stor vikt som läggs på de olika 
delarna beror, enligt resultatet från denna studie, till viss del på storleken på ort och 
vilken yrkeserfarenhet kreditbedömaren har. Resultatet visar att relationer har 
betydelse vid kreditgivning, men är mer av kompletterande karaktär. 

• Resultatet i denna studie tyder på att revision för att kvalitetssäkra 
redovisningsinformationen är av betydelse vid kreditgivning, men den är inte 
avgörande. Bara för att bolaget inte är reviderat behöver det inte innebära att den 
finansiella informationen är oprofessionellt framställd och kvaliteten på informationen 
därigenom kan bli säkrad på annat sätt.  

• Denna studie ger indikationer på att transaktionsorienterad information som 
kvalitetssäkrats på annat sätt än genom revision, tillsammans med relationsorienterad 
information kan ha samma vikt vid kreditbedömning som revisionens vara eller icke 
vara. 

• Resultatet av denna studie visar att det finns ett negativt samband mellan vilken 
arbetserfarenhet kreditbedömaren besitter och vikten av att det finns realsäkerheter vid 
kreditbedömningar. Samtidigt visar även resultatet ett positivt samband mellan orter 
med mindre än 20 000 invånare och betydelsen av den personliga relationen vid en 
kreditbedömning.  
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Det faktum att resultatet från denna studie visar att kreditbedömaren lägger störst vikt vid den 
transaktionsorienterade informationen styrker tidigare forskning utförd av Rad et al. (2013), 
Gómez-Guillamón (2003) och De la Torre et al. (2010). Detta trots att denna studie grundas 
på ett annat urval. Den empiri som presenterats visar att den transaktionsorienterade 
informationen värderas högre, samtidigt som relationerna ändå är av betydelse. Denna studie 
kommer även fram till att kreditbedömaren behöver information som berör alla fem 
bedömningsgrunder för att skapa en helhetsbild. Detta resultat styrker Svensson (2003).  
 
Utifrån de uttalanden som framkommit genom frisvarsfråga 29 skulle grunden till att den 
andel på hela 79,9 % som anser att villkoren inte påverkas vara att de väljer att se till vem 
som sköter den löpande bokföringen samt bokslutet. Respondent 26 besvarade frågan med: 
”Vi kräver att företaget använder en certifierad redovisningskonsult om/när de tar bort 
revisor. Om någon uppgift verkar orimlig, ex varulager kan en revision begäras på denna 
punkt.”. Enligt Dedman och Kausar (2012) verkar kreditgivarna i Storbritannien värdera 
revisionens försäkran högt, medan kreditgivarna i denna studie ser ut att även ta del av 
information som säkrats på annat sätt. Utifrån detta kan vi konstatera att den kvalitetssäkrade 
informationen är av vikt vid kreditgivning. Informationen behöver däremot inte nödvändigtvis 
vara kvalitetssäkrad av revisor, den kan vara oreviderad och istället kvalitetssäkrad av annan 
extern part, exempelvis auktoriserad redovisningskonsult. Detta styrker även Svenssons 
(2003) resultat att kvalitén på transaktionsorienterad information är av avgörande betydelse. 
 
”Redovisningen bidrar endast till en del av kreditbedömningen. Mjuka värden och 
framåtriktade prognoser står för medparten.” respondent 53. Framförallt ser vi detta mönster 
hos kreditbedömare på mindre orter. Studien visar att det finns andra sätt att få kvalitetssäkrad 
redovisningsinformation på än genom revision utifrån institutionella kreditgivares synvinkel.  
Den försäkring som en revisor ger är inte avgörande vid kreditbedömning. Genom att tolka 
resultatet i denna studie kan slutsatser som motsäger att relationer har särskilt liten betydelse 
(Rad et al., 2013) dras då kreditbedömningar sker på mindre orter.  
 
Enligt Andersson (2001) så finns det i kreditbedömningen vissa skillnader rörande vilka 
bedömningsgrunder som tas till vara i förhållande till kreditbedömarens arbetserfarenhet. Där 
är säkerheter en bedömningsgrund som ges mindre vikt av de mer erfarna kreditbedömarna 
(Andersson, 2001). Med hjälp av det negativa samband som framkommit genom denna 
studies resultat kan vi styrka denna tidigare forskning. Tankemönstret hos institutionella 
kreditbedömare skiljer sig inte åt mer än att mindre orter lägger något mer vikt på den 
personliga relationen. Att mer vikt läggs på den personliga relationen vid mindre orter 
grundas i att den muntliga informationen är lättare att verifiera (Svensson, 2003), se kapitel 
5.2.1. Respondent 26 anser att ”Svaren kan nog skilja sig mellan ortstorlekar. På en mindre 
ort känner man företagen mycket väl […]”. Detta motsäger Rad et al. (2014) något då dem 
menar att kreditgivaren verkar koppla bort den personliga relationen. Men samtidigt styrker 
Svenssons studie från 2003 att mindre orter har lättare att verifiera den muntliga 
informationen, och på så sätt värdesätter den personliga relationen högre. 
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6.2 Studiens bidrag 
Denna studies teoretiska bidrag är att resultatet av denna studie styrker tidigare forskning. 
Genom att kombinera två tidigare studier i form av Rad et al. (2013) och deras insikt i 
kreditgivarnas indelning av två huvudgrupper av information, tillsammans med de 
bedömningsgrunder som Svensson (2003) presenterat i sin 5C-modell skulle denna studie 
kunna täcka ett teoretiskt område som är av betydelse vid kreditbedömning av små och 
medelstora företag i Sverige. Detta genom att ge kreditsökanden en bättre förståelse för vad 
kreditbedömaren fokuserar på, vilket Bruns & Fletcher (2008) menar är viktigt för att öka 
möjligheterna till att få sin ansökan beviljad trots att bolaget inte är reviderat. Studiens 
teoretiska bidrag ger också en upplysning om vilka bedömningsgrunder som får mer eller 
mindre fokus beroende på bl.a. verksamhetsort och arbetserfarenhet hos kreditgivaren vilket 
kan vara av nytta för att öka förståelsen för processen ytterligare.  
 
Studiens resultat är av praktiskt betydelse för små och medelstora företag då det 
uppmärksammas att det inte enbart är hård information som kreditbedömaren fattar sina 
beslut på. Vidare kan det praktiska bidraget från resultatet av denna studie upplysa små och 
medelstora företag att det kan vara av vikt att den finansiella informationen är kvalitetssäkrad 
vid kreditbedömning. Vilket i sin tur kan underlätta vid beslutet att anlita en revisor eller ej, i 
och med att den transaktionsorienterade informationen inte nödvändigtvis måste vara 
kvalitetssäkrad av revisor.  

6.3 Förslag till fortsatta studier 
Under arbetets gång har vi stött på flera intressanta aspekter som skulle lämpa sig för fortsatta 
studier inom området. Fyra av dessa presenterar nedan. 
 

• Då studien visar att revisionen inte alltid har någon avgörande inverkan på bankens 
bedömning kan det vara intressant att forska vidare om hur den kvalitetssäkrade 
informationens vara eller icke vara påverkar kreditgivarnas syn på realsäkerheterna. 
Flera av respondenterna, som uttrycker sig i de citat som framgår av bilaga 2, påpekar 
just detta. Det skulle därför vara intressant att undersöka vad som kan väga upp 
revisorns roll utifrån kreditgivarens perspektiv. 

• I studiens resultat fastställs att en majoritet av kreditgivarna anser att det är av 
betydelse huruvida bolagets finansiella information är reviderad eller ej, samtidigt som 
näst intill samma antal respondenter påstår att detta inte ändrar villkoren för krediten. 
Utifrån detta resultat anses det intressant att i en vidare studie fastställa vilka faktorer 
det i så fall är som kreditgivarna anser påverkas av bolagens val att inte längre ha 
revisor. 

• Enligt proposition 2009/10:204 kan den finansiella information som i oreviderad form 
kommer banken till handa vara mindre tillförlitlig vilket skulle kunna leda till att 
tilltron för aktiebolag utan revisor försvagas. Det vore därför intressant att undersöka 
vidare om trovärdigheten till aktiebolagen faktiskt urholkas, och om så är fallet, vad 
kan aktiebolaget göra för att förebygga detta om de ändå väljer bort revisorn? 
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• Genom att utgå från tabell 7 i empirin upplever respondenterna att bedömningen blivit 
försvårad efter avregleringen. Exakt vilka delar som bedöms annorlunda och vilken 
del av bedömningen som upplevs försvårad behandlas inte i denna studie och därför 
skulle det vara intressant att försöka få svar på exakt vad som påverkar att ungefär en 
tredjedel av studiens respondenter upplever att bedömningen har försvårats. Detta kan 
göras genom en kvalitativ studie för att på så sätt ha möjlighet att gå på djupet i denna 
frågeställning.   
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Bilaga 1 - Enkät 

Hej! 
 
Vi är två studenter som läser Ekonomi med inriktning mot Redovisning och 
Revision vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi utför en undersökning kring 
Revisorns utlåtande och dess betydelse vid kreditansökan från små och 
medelstora företag som vi ska använda oss utav i vår kandidatuppsats.  
Därför önskar vi att få ta upp ungefär 10 minuter av din tid för att få svar på 
några av våra frågor. 
 
Vid undersökningen är du helt anonym och de frågor som ställs är generella 
frågor som rör banker och information som används vid kreditbedömning. 
 
Har du några frågor eller funderingar kring undersökningen så får du gärna 
kontakta oss: 
maho1219@student.miun.se 
stla1201@student.miun.se 
 
Vi är oerhört tacksamma för din hjälp! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Maria Högdahl & Stina Larsson 
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1. Arbetar du med kreditbedömning av små och medelstora företag?  

• Ja  

• Nej  

2. Hur många år av arbetserfarenhet med kreditbedömning av små och medelstora företag har 
du?  

• 1 - 3 år  

• 3 - 6 år  

• 7 - 9 år  

• 10 - 13 år  

• Fler än 13 år  

3. Vilket län är du verksam i?  

• Norrbottens län  

• Västerbottens län  

• Jämtlands län  

• Västernorrlands län  

• Gävleborgs län  

• Dalarnas län  

• Värmlands län  

• Örebro län  

• Västmanlands län  

• Uppsala län  

• Stockholms län  

• Södermanlands län  

• Västra Götalands län  

• Östergötlands län  

• Jönköpings län  

• Kalmar län  

• Gotlands län  

• Hallands län  

• Kronobergs län  
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• Blekinge län  

• Skåne län  

4. Befinner sig er verksamhet inom:  

• Storstad ( > 200 000 inv.)  

• Stad (50 000 - 200 000 inv.)  

• Mindre stad (20 000 - 50 000 inv.)  

• Ort ( < 20 000 inv.)  

5. Vilken av följande banker är du anställd hos?  

• Handelsbanken  

• Sparbanken  

• Övrigt:  

6. I vilken omfattning hämtar och läser du Årsredovisningar inför kreditbeslut hos små och 
medelstora företag?  
På en skala från 1-6, där 6 är vid varje bedömning. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Sällan       Alltid 

7. Införskaffar ni icke offentlig redovisning, som bokslut och interna rapporter, för 
kreditbeslut hos små och medelstora företag?  

• Ja  

• Nej  

8. I vilken omfattning hämtar ni icke offentlig redovisningsinformation vid kreditbeslut av 
små och medelstora företag?  
Om du svara Nej på föregående fråga kan du avstå denna. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Inte alls       Alltid 

9. Har den personliga relationen till kunden betydelse för ditt beslut gällande kredit?  

• Ja  

• Nej  

10. I hur stor grad påverkas dina beslut av den personliga relationen vid kreditbedömning av 
små och medelstora företag?  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Inte alls       I stor grad 



 
 

IV 
 

11. Har den affärsmässiga relationen till kunden betydelse för ditt beslut gällande kredit?  

• Ja  

• Nej  

12. I hur stor grad påverkas dina beslut av den affärsmässiga relationen vid kreditbedömning 
av små och medelstora företag?  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Inte alls       I stor grad 

13. Hur skulle du bedöma följande beslutsgrunder vid kreditbedömning av små och 
medelstora företag?  
Betygsätt beslutsgrunderna på en skala 1-6, i förhållande till varandra. 

 
1 - Minst 
viktig 

2 3 4 5 
6 - Mycket 
viktig 

Personliga 
relationer       

Affärsmässiga 
relationer       

Årsredovisningar       
14. Hur skulle du betygsätta följande redovisningsunderlag som underlag vid en 
kreditbedömning för små och medelstora företag?  
Betygsätt redovisningsinformationen på en skala 1-6, i förhållande till varandra. 

 
1 - Minst 
viktig 

2 3 4 5 
6 - 
Mycket 
viktig 

Balansräkning       

Resultaträkning       

Förvaltningsberättelse       

Kassaflödesanalys       

Noter/Bokslutskommentarer       

Revisionsberättelse       

Delårsapporter       

Nyckeltal       

5-årsöversikt       

Prognoser       
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15. Använder du dig av något annat redovisningsunderlag som ej framgår i föregående fråga?  
Ange gärna vilket 

 
 
16. Om du använder annat redovisningsunderlagunderlag, hur betygsätter du i sådant fall det?  
Om du ej angett något svar i fråga 13, kan du avstå denna fråga. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Minst viktig       Mycket viktig 

17. Vilken redovisningsinformation anser du vara mest betydelsefull för bedömningen av 
företagets framtida återbetalningsförmåga?  

 
18. Hur stor vikt lägger du på att inhämta information om den marknad företaget är verksam 
inom?  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Inte alls       I stor grad 

19. I hur stor utsträckning gör du kreditbedömningar av små och medelstora företag helt på 
egen hand, utan en andra åsikt?  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Inte alls       Alltid 

20. Upplever du att behovet av en andra åsikt vid kreditbedömning av små och medelstora 
företag har ökat de senaste fyra åren?  

• Ja  

• Nej  

• Jag var ej yrkesverksam inom kreditbedömning för fyra år sedan.  

21. I hur stor utsträckning tar du hjälp av dina kollegor vid beslutsfattandet i 
kreditbedömingen av små och medelstora företag?  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Inte alls       I mycket hög grad 

 
22. Upplever du att du utför din bedömning av små och medelstora företag annorlunda efter 
avregleringenen av revisionsplikten?  
Avregleringen skedde 1 november 2010 

• Ja  

• Nej  

• Jag var ej yrkesverksam inom kreditbedömning innan avregleringen  

23. Har avregleringen av revisionsplikten försvårat bedömningen för dig vid 
kreditansökningar från små och medelstora företag?  
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Avregleringen skedde 1 november 2010 

• Ja  

• Nej  

24. Upplever du att redovisningsinformationen är tillräcklig för att bedöma kreditvärdigheten 
hos små och medelstora företag?  
Utgå från Årsredovisningens genomsnittliga innehåll som du vanligtvis får ta del utav. 

• Ja  

• Nej  

25. Upplever du att någon redovisningsinformation saknas för små och medelstora företag för 
att göra en rättmätig bedömning?  
Utgå från Årsredovisningens genomsnittliga innehåll som du vanligtvis får ta del utav. 

• Ja  

• Nej  

26. OM Ja, vad upplever du saknas?  
 
27. Påverkar det din bedömning om bolagets finansiella information inte är reviderad?  

• Ja  

• Nej  

28. Anser du att företag som valt bort sin revisor erhåller sämre villkor vid en kreditgivning?  

• Ja  

• Nej  

29. OM Ja, vilka villkor anser du påverkas?  
 
30. Hur stor betydelse har det att realsäkerheter finns vid kreditbedömning av små och 
medelstora företag?  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Liten betydelse       Avgörande betydelse 

31. Har du synpunkter på undersökningen och dess frågor, skriv dem gärna här:  
  



 
 

VII 
 

Bilaga 2 – Stärkande citat 

Fråga 15. Använder du dig av något annat redovisningsunderlag som ej framgår i 
föregående fråga?  
Ange gärna vilket 
 
”Intern skötselinformation, intern historik, UC”, respondent 9.  
”Intern skötsel av konton och krediter i banken.” respondent 134. 
”Flöden på konton” respondent 135.  
 
Fråga 17. Vilken redovisningsinformation anser du vara mest betydelsefull för 
bedömningen av företagets framtida återbetalningsförmåga?  
 
”Så färska delårssiffror som möjligt i kombination med framåtriktade budgetar. Kassaflöde 
minst lika viktigt som resultaträkning och balansräkning.” respondent 39. 
 
”Kassaflödesanalysen är ju det korrekta instrumentet men i praktiken och i många fall räcker 
det att titta på resultat- och balansräkningen och saldot på kontot för att förstå om bolaget 
tjänar pengar eller ej.” respondent 112. 
 
”Sällan någon framåtriktad information i årsredovisningar och det är främst den som ska ge 
information om företaget har återbetalningsförmåga vid ny kreditgivning, årsredovisningen 
är ju historia men kan ge prognoserna tillförlitlighet, bra resultat och nyckeltal historiskt bör 
ju ge stöd för att budgeten kommer att stämma också.” respondent 77. 
 
“Kassaflödesanalys ingår sällan i mindre företags redovisning. Vi gör dock en egen vid varje 
kreditbedömning för att kunna bedöma återbetalningsförmågan. Utöver detta är relationen 
till kunden viktig. En ny helt okänd kund är svårare att bedöma än en befintlig. Redovisningen 
är historisk och för att bedöma framtiden behöver man ställa många frågor till kunden. 
Redovisningen är alltså bara en del i helhetsbedömningen.” Respondent 123. 
 

Fråga 26. OM Ja, vad upplever du saknas?  
 
Frågan 25 ställdes om respondenten saknar någon redovisningsinformation för att göra en 
rättmätig bedömning. Nedan följer några citat från följdfråga 26: 
 
”Redovisningen bidrar endast till en del av kreditbedömningen. Mjuka värden och 
framåtriktade prognoser står för medparten.” respondent 53. 
 
”För att kunna göra en kreditbedömning, måste man känna till marknaden bolaget verkar på. 
SWOT” respondent 83. 
 
”Alltid viktigt att prata med kunden, förstå hans/hennes marknad osv” respondent 108. 
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Fråga 29. OM Ja, vilka villkor anser du påverkas?  
 
Frågan 28 ställdes om respondenten anser att företag som valt bort sin revisor erhåller sämre 
villkor vid kreditbedömning. Nedan följer några citat från följdfråga 29: 
 
“Villkoren blir inte sämre men det kan leda till att man inte beviljar krediten eftersom siffror 
inte går att lita på samma sätt.” respondent 1. 
 
”Vi kräver i vissa fall reviderade bokslut för att nå en beviljning.” respondent 4. 
 
”Vi kräver att företaget använder en certifierad redovisningskonsult om/när de tar bort 
revisor. Om någon uppgift verkar orimlig, ex varulager kan en revision begäras på denna 
punkt.” respondent 26. 
 
”Inte nödvändigtvis, men en revisor (en extern part) har å andra sidan tillstyrkt värdet på 
lager, maskiner och inventarier på tillgångssidan i balansräkningen, vilket styrker att det är 
ett korrekt upptaget värde och rätt avskrivet.” respondent 34. 
 
”Räntesats, då vi tar högre risk. Vi kan ge avslag, då vi kan anse att siffrorna ej är 
säkerställda” respondent 37.  
 
”Vi säger ju vad vi vill ha om vi anser att bokslutet är bristfälligt, beror ju även på storleken 
på krediten och kundkännedomen. En kund vi haft långa relationer med eller inte.” 
respondent 92. 
 
”Sämre på så sätt att tillförlitligheten kan ifrågasättas så det blir sannolikt mer krav på 
underlag från företaget. Kan allt säkerställas behöver det inte ha någon påverkan av pris 
eller så men det kan ta längre tid.” respondent 119. 
 
”Då företagen inte har någon kunnig revisor som gör underlaget ger detta givetvis i många 
fall en sämre säkerställd säkerhet vilket då ger kunden en högre ränta i många fall.” 
respondent 120. 
 
”Generellt får de sämre då det är större osäkerhet. Det är inte alltid så, ibland så får bolaget 
oförändrade villkor jmf med bolag med revisor, det är en helhetsbedömning.” respondent 130. 
 
”Räntan blir många gånger högre.” respondent 159. 
 
Fråga 31. Har du synpunkter på undersökningen och dess frågor, skriv dem gärna här:  
 
”Svaren kan nog skilja sig mellan ortstorlekar. På en mindre ort känner man företagen 
mycket väl, många gånger mer väl än en revisor. En auktoriserad revisor som utför sitt 
uppdrag väl kan vara till stor rådgivningshjälp för företaget, men vi har sett några som inte 
ens besökt företaget eller träffat företagarna.” Respondent 26. 
 
“Inga synpunkter. Vill bara förtydliga angående sista frågan att vi brukar bedöma 
återbetalningsförmågan i första hand d.v.s. resultat/balansräkning, sedan ser vi till att ha 



 
 

IX 
 

betryggande säkerhet. D.v.s. är återbetalningsförmågan mkt dålig spelar det ingen roll att 
realsäkerhet finns. Är återbetalningsförmågan ok/bra tittar vi i andra hand på säkerheten.” 
Respondent 118.  
 
”Det allra viktigaste i kreditbedömningen är mötet med kunden och vilken känsla man får av 
kundens personliga egenskaper att driva ett företag sen kommer siffrorna [...]” respondent 
151. 
 
 


