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Förord 
Vi vill tacka de kredithandläggare som deltagit i vår undersökning och därmed möjliggjort för oss att 
genomföra denna studie. Ett stort tack också till våra kontaktpersoner på SEB, Nordea och Swedbank för 
deras goda bemötande och vilja att hänvisa oss vidare till rätt respondenter. 

 

Norrköping, juni 2016 

 

Leila Beso    Elvis Besic 
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Sammanfattning 

Sverige var det näst sista landet i den europeiska unionen som avskaffade revisionsplikten. Detta 
skedde den 1 november 2010 men det är först nu som effekterna börjar visa sig. En av företagens 
viktigaste intressenter är bankerna och det är denna relation som vi har valt att undersöka. Banken 
kräver underlag vid kreditbedömning som grund för analys och beslut. Redovisningsmaterialet är en 
viktig bedömningsgrund vid kreditbedömning för att bedöma återbetalningsförmåga och reviderat 
material är en kvalitetsstämpel för banken. Eftersom kapitalmarknaden karaktäriseras av 
asymmetrisk information kan avskaffad revision innebära en ökad informationsasymmetri mellan 
banker och kreditgivare. Det förhöjer risken för kreditgivaren, vilket på något sätt måste 
kompenseras. 

Avsikten med vår studie är att beskriva och analysera vad bankerna riktar in sig på för att bestämma 
huruvida mindre företag, som valde bort revision, ska beviljas lån eller inte. Vi fokuserar på de fyra 
största bankerna i Sverige respektive på små aktiebolag. För att uppnå studiens syfte har vi 
distribuerat ett enkätformulär till totalt 209 företagsrådgivare i östra Götaland. Vår undersökning 
slutade med en svarsfrekvens på 58 procent.  

Vår studie visar att bankerna kompenserar den asymmetriska informationen genom att använda hård 
information, såsom informationskällor i form av företagets årsredovisning, företagets budget samt 
uppgifter från Bolagsverket och Kronofogden. I hård information ingår säkerheterna som bankerna 
normalt begär för att minska risken. Vidare framgår att bankerna även använder sig av mjuk 
information i form av förtroende, kredittagarens egenskaper, verksamhetens produkter och kunder, 
branschen förtaget verkar i samt omvärldsfaktorer. Vår studie visar också att bankerna sällan 
använder bokslutsrapporter som är utfärdade av en auktoriserad redovisningskonsult eller UC som 
informationskälla vid bedömningar av små företag som valde bort revisionen. Anledningen till detta 
kan vara att det inte var många som kände till tjänsten bokslutsrapport och att UCs uppgifter inte 
ansågs vara trovärdiga när det gällde små företag utan revision. Vi drar slutsatsen att 
företagsrådgivarna anser att informationsasymmetri kan kompenseras genom att använda både hård 
och mjuk information som beslutsunderlag vid kreditbedömningar av små företag som saknar 
revision.  

 

 

 

Nyckelord: Kreditgivare, Kreditbedömning, Kreditrisk, Revisionsplikt, Revision, Slopad 
revisionsplikt, Informationsasymmetri 
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Abstract 
Sweden was the penultimate country in the European Union to abolish the audit requirement for 
small companies. This took place on 1 November 2010 but it is only now that the effects start to 
show. One of the companies’ most important stakeholders are the banks and it is this relationship 
that we have chosen to investigate. The bank requires a basis for credit assessments that provides a 
foundation for analysis and decision. Accounting material is an important criterion in credit 
assessments to assess repayment capacity and revised material is a guarantee of quality for the bank. 
Since capital markets are characterized by asymmetric information, abolished audit can lead to 
greater information asymmetry between banks and creditors. It enhances the risk for the lender, 
which must somehow be compensated for. 

 
The purpose of our study is to describe and analyze what the banks focus on to determine whether 
smaller companies, which opted out of the audit, should be granted a loan or not. We focus on the 
four largest banks in Sweden and small companies. In order to achieve the purpose of the study, we 
have distributed our questionnaire to a total of 209 business advisors in the Eastern Götaland. Our 
investigation ended with a response rate of 58 percent. 

 
Our study shows that banks compensate for the asymmetric information by using hard information 
sources in the form of the company's annual report, the company's budget and data from the Swedish 
Companies’ Registration Office and the Swedish Enforcement Authority. The hard data also includes 
securities which the banks normally request to reduce the asymmetric information. Moreover, banks 
also use soft information in the form of trust, the borrower's characteristics, business products and 
customers, the business the venture is active within and external factors. We could confirm that 
banks rarely used the financial report that is issued by a certified accountant or UC as a source of 
information for assessments of small businesses which elected to not use audit. A reason may be that 
not many knew about the service financial report and that UCs information was not regarded credible 
for small businesses who opted out of the audit. We conclude that business advisers believe that 
information asymmetry can be compensated by using both hard and soft information as a basis for 
credit assessments of small companies that opted out of the audit. 
 
 
 
Keywords: Creditors, Credit Risk, Credit Risk, Audit Duty, Auditing, Audit Abolition of duty, 
Information Asymmetry 

(The essay is written in Swedish). 
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1. INLEDNING  
 

I detta kapitel introduceras uppsatsen. Kapitlet inleds med en presentation av studiens 
problembakgrund, som mynnar ut i en problemformulering, vilket resulterar i ett syfte. Därefter 
redogör vi för uppsatsens avgränsningar. Avslutningsvis presenteras en disposition över 
kommande kapitel som ger läsaren en snabb överblick över rapportens fortsatta innehåll. 

 
 

1.1 Bakgrund 

De flesta företag har någon gång hamnat i situationer då det uppstått ett kapitalbehov, t.ex. vid 
expansion. Både människor och myndigheter är beroende av att företag skall fungera bra men 
även expandera och därför krävs kapital. Behoven kan lösas på olika sätt, antigen genom 
självfinansiering eller med externt kapital. Banker är både den vanligaste och viktigaste 
externa finansieringskällan i Sverige för små företag. Omkring 98 procent av svenska 
storbankers företagskrediter utlånas till små företag. Ändå har oftast dessa företag svårare än 
större företag att få lån beviljade (Bruns & Fletcher, 2008). Enligt Berger och Udell (2006) är 
bedömning av återbetalningsförmåga extra utmanande när det gäller små företag, eftersom 
dessa företag ofta saknar fullständiga och väldokumenterade låneansökningsunderlag. 

Enligt Svensson (2003) är kreditgivarna redovisningsmottagare och redovisningen är av stor 
betydelse vid en kreditbedömning. Med kreditbedömning menas att kreditgivaren granskar 
kredittagarens kreditvärdighet, för att ta reda på hur dennes återbetalningsförmåga ser ut. Med 
det avses företagets möjlighet att betala tillbaka lånet och med ränta (Bruns, 2001). 
Revisionsplikten innebar att samtliga aktiebolag var tvungna att revideras, d.v.s. revisorn 
skulle granska samtliga räkenskaper, vilket ändrades år 2010. I och med revisionspliktens 
avskaffande för mindre aktiebolag är vi intresserade av att beskriva och analysera hur 
kreditgivarna minimerar kreditrisker när de finansiella rapporterna inte är reviderade. Vissa 
har hävdat att det kommer att bli svårare att få lånet beviljat om den finansiella informationen 
inte är granskad av en revisor (Strenger, m.fl., 2008). Samtidigt visar Svenssons (2003) studie 
att det finns möjlighet att kreditgivaren inte alls grundar sina kreditbeslut på reviderade 
årsredovisningar. 

Informationsasymmetrin mellan långivare och låntagare har ökat efter att revisionsplikten 
avskaffats och Bruns och Fletcher (2008) hävdar att det råder högre grad av 
informationsasymmetri mellan banken och mindre företag än mellan banken och större 
företag. Med informationsasymmetri avses att företagsägaren har mer information om det 
egna företaget än kreditgivaren (Bruns & Fletcher, 2008). Därför är kreditgivarna mer 
försiktiga vid kreditbedömningar av dessa företag (Bruns & Fletcher, 2008; Rad m.fl., 2013). 
I små aktiebolag är oftast samma person både företagsägare och företagsledare, vilket innebär 
att personen har ett informationsövertag gentemot banken, vid kreditgivning. Detta försvårar 
kreditbedömningen, eftersom tillgången till redovisningsinformation är begränsad för 
kreditgivaren och kan leda till att banken begränsar utlåningen eller avslår kreditansökan 
(Svensson, 2003; Bruns, 2004). Undersökningar visar att bankerna föredrar årsredovisningar 
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som är granskade av revisorer eftersom informationsasymmetrin minskar och trovärdigheten 
ökar (Thorell & Norberg, 2005), vilket underlättar för kreditgivaren vid kreditbedömningen 
av företaget (Collis m.fl., 2004; Hope & Langli, 2010; Fälldin, 2013). Även Öhman (2007) 
menar att revisorn reducerar informationsasymmetrin mellan intressenterna och företaget. 
Enligt Baker m.fl. (2010) visar småföretaget seriositet genom att ha reviderad redovisning. 
Om företaget saknar revision är det viktigt att banken noga granskar företaget och analyserar 
kreditrisken, eftersom informationsasymmetri kan leda till problem såsom "adverse selection" 
och "moral hazard". Med ”adverse selection” avses de informationsproblem som fanns innan 
och vid ingåendet av ett avtal. Företagaren kan antigen undanhålla betydelsefull information 
eller medvetet lämna fel information när avtalet ingås. Med ”moral hazard” avses att ett 
problem uppstår mellan kreditgivaren och företag efter att lånekontraktet har upprättats. 
Risken blir att låntagaren inte lever upp till den överenskommelse som avtalet omfattar, att 
exempelvis inte klara av att betala ränta eller amorteringar (Bruns 2004). Detta kan leda till att 
banken avslår en ansökan från ett kreditvärdigt företag respektive beviljar kredit till ett icke-
värdigt företag (Bruns & Fletcher, 2008). 

 
Om företag väljer bort revision får andra faktorer större betydelse för att kompensera för 
detta, såsom hårda och mjuka data (Zambaldi m.fl., 2011). Med hårda data menas 
kvantitativa, objektiva och mätbara data, medan mjuka data avser kvalitativa, subjektiva och 
svårmätbara data (Rad m.fl., 2013). Vi kommer att använda oss av begreppen 
transaktionsutlåning och relationsutlåning. Dessa kan beskrivas som två olika arbetssätt som 
baseras på hårda respektive mjuka data och kan användas som underlag vid 
kreditbedömningar (Rad m.fl., 2013), av små aktiebolag utan revision. Den 
transaktionsorienterade delen (hårda data) består av olika typer av informationskällor som 
kreditgivaren använder sig av samt säkerheter som banken begär vid kreditbedömningar. Den 
relationsorienterade delen (mjuka data) består av förtroende, ägarnas kompetens, bransch, 
produkter, kunder och omvärldsanalys. Vi vill analysera om bankerna förlitar sig på 
ovannämnda faktorer när det råder informationsasymmetri på grund av att de finansiella 
rapporterna inte är reviderade.  

 
1.2 Problemformulering 

Vi behandlar ämnet ur ett kreditgivarperspektiv. Frågan som ska besvaras i denna studie är:  
 

• Kompenserar bankerna för den ökade kreditrisken som uppstår i de fall de finansiella 
rapporterna inte är reviderade, genom att analysera hård respektive mjuk information? 

 
1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera vad bankerna riktar in sig på för att 
bestämma huruvida mindre företag, som valt bort revision, ska beviljas lån eller inte.  
 
 



 

3 
 

1.4 Disposition  

Nedan presenterar vi kort studiens fem kapitel samt deras innehåll.  

 

Inledning                       Kapitlet inleds med en bakgrund till studiens ämne som leder  
                     fram till problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med    
                     uppsatsens disposition. 

Referensram                     I detta kapitel presenteras de teorier som vi anser vara relevanta för 
vår undersökning.  

Metod              I metodkapitlet beskrivs tillvägagångsätt för litteraturinsamling  
respektive datainsamling samt för bearbetning och analys av det   
empiriska materialet. Vi för även en diskussion om studiens 
tillförlitlighet. 

Empiri & Analys               I det här avsnittet presenteras studiens empiriska datainsamling  
och analysen av det empiriska underlaget. 

Slutdiskussion                  I det avslutande kapitlet sammanfattas de resultat som framkommit 
i studien, följt av förslag till framtida forskning.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som tillsammans med empirin ligger till 
grund för studiens analys samt slutsatser. Den första delen omfattar en presentation av 
revisionens innebörd och nytta vid bankernas kreditbedömning. Efteråt beskriver vi 
kreditbedömningen och kreditrisker. Därefter behandlar kapitlet en mer djupgående 
presentation av principal-agent teorin med underliggande teori om asymmetrisk information. 
Vidare presenterar vi mjuka och hårda bedömningsfaktorer som banken använder sig av vid 
kreditbeslut. Avslutningsvis presenteras en egen modell som vi kommer att använda oss av för 
studiens analys.  

 

2.1 Revisionspliktens avskaffande samt revisonens värde vid kreditgivning 

År 2008 menade EU att det behövdes kraftiga åtgärder för att minska de administrativa 
kostnaderna för mindre aktiebolag inom EU för att de skulle bli mer konkurrenskraftiga. 
Redovisning och revision är en av de största kostnaderna för mindre bolag (SOU 2008:32). 
Företagen som berördes av denna lagändring är de som hade minst två av följande kriterier 
uppfyllda:  
 
(1) max 3 anställda 
(2) max 1,5 miljoner kronor i balansomslutning  
(3) nettoomsättning högst 3 miljoner kronor (Carrington, 2010).  
 
Sverige var bland de sista länderna i Europa att införa den lagen och enligt Marténg (2014) 
väljer allt fler företag bort revison efter revisionspliktens avskaffande. Revisorn har en 
granskande roll för att företaget inte ska kunna försköna redovisningen med avsikten att 
maximera sin egen vinst (Svanström, 2008). Öhman (2007) och Carrington (2010) menar att 
kreditgivarna har större förtroende för företag med revision, men de är inte helt nöjda med 
revisionen eftersom den saknar information om framtiden. Enligt Berry och Robertson (2006) 
räcker det inte enbart med reviderat material utan det krävs även annat underlag vid 
kreditbedömningar. Annat underlag kan bestå av både mjuka och hårda mått (Scott, 2006). 
Enlig en studie som gjordes av Sweco (2008) är revisorn och revisionen viktiga för bankerna i 
samband med kreditgivning. Hela 70 procent av de tillfrågade kreditcheferna ansåg att 
förslaget om avskaffande var dåligt (Strenger, m.fl., 2008). En annan undersökning som 
gjordes av Karlström och Lövgren (2007) innan revisionspliktens avskaffande gick igenom, 
visade att vissa banker förutspådde högre krav på borgen och ett större personligt ansvar, 
medan andra banker prognoserade en ändring av kreditbedömningsprocessen. 

 

2.2 Kreditbedömning  

Kreditgivning regleras genom lagen om bank- och finansrörelsen (SFS 2004:297). Banken får 
endast bevilja kredit om kredittagaren förväntas fullgöra sina förpliktelser. Beslutet ska även 
dokumenteras (Lag 2004:297, 8 kap. 1-3§§). Kreditgivarna har en viktig uppgift att sköta då 
de ska bedöma företag som ansöker om lån. De måste samla in relevant och viktig 
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information och bedöma dessa låneansökningar (Deakins m.fl., 2010). Kreditbedömning sker 
i tre steg: inhämtning av information, informationsbearbetning samt analys/tolkning av 
information. Innan ett kreditbeslut fattas så sammanställer kreditgivaren all information som 
samlats i ett kredit-PM. Det består av finansiell information, marknadsinformation och 
information om kredittagaren (Svensson, 2003). Med hjälp av detta görs en bedömning av 
riskerna. Därefter bedömer man om säkerheter ska begäras för att skjuta över risktagande på 
företaget (Bruns & Fletcher, 2008). Beslutet fattas sedan i enlighet med bankens interna 
policys för kreditgivning. Oftast vidarebefordras bedömningar från kreditansvarig till 
kontorschefen som sedan skickar det till en kreditkommitté (Udell, 2008). Efter 
kreditbeviljning har banken löpande kontakt med företaget för att minimera kreditrisken 
(Svensson, 2003).  
 

2.2.1 Fallissemangsrisker 

Två olika former av risker kan uppkomma vid kreditbedömningen, risk för fallissemang samt 
risk vid fallissemang, som kredithandläggare måste analysera (Tegin, 1997). 

1. Risk för fallissemang (återbetalningsförmåga) - fallissemang innebär att företag 
hamnar på obestånd och inte kommer att fullfölja åtaganden som slutits med 
kreditgivare, såsom att betala avtalade räntor, amorteringar och övriga avgifter. 
Kreditgivaren måste därför alltid ha i åtanke att företaget kan hamna i konkurs. För att 
undersöka denna risk granskar banker affärsidé, företagsledningens kompetens, 
framtidsplaner, marknadsbedömningar, företags strategi, årsredovisningar, 
kreditupplysningar och delårsrapporter (Tegin, 1997). Enligt Kling (1999) kan Typ I 
fel och typ II fel uppstå vid risk för obestånd, något som vi beskriver mer detaljerat 
under 2.2.2. 

 
2. Risk vid fallissemang (säkerhetsvärde) - innebär risk som uppstår efter att företaget 

gått i konkurs, vilket gör att bankerna måste bedöma säkerhetsvärden som är upptagna 
vid lån. Kredittagaren kan inte betala ränta och amortering och därför måste krediten 
lösas med hjälp av säkerheter. Kreditgivaren bedömer hur det förutbestämda 
säkerhetsvärdet har utvecklats under lånetiden. Detta görs genom att kreditgivaren tar 
reda på hur stor det verkliga värdet är vid en eventuell försäljning av säkerheten. 
Hänsyn måste då tas till att vissa säkerheter kan ha tappat hela eller delar av sitt värde 
(Tegin, 1997). 

 

2.2.2 Typ I fel och typ II fel 

Kreditgivaren kan ställas inför det dilemma som Kling (1999) kallar för typ I och typ II 
problem och som bl.a. orsakas av informationsasymmetrin. Om banken inte har tillräckligt 
med information kan informationsasymmetri uppstå, vilket kan leda till felbedömningar. Det 
kan uppkomma två olika typer av fel kreditbeslut, typ I-fel och typ-II fel. Typ I-fel uppstår när 
banken avslår en kreditvärdig låntagare (Öhman, m.fl., 2015). Typ II-fel uppstår när banken 
underskattar risken och beviljar kredit till en kredittagare som inte har kapacitet att fullfölja 
kreditvillkoren. Båda besluten medför förluster för kreditinstitutet. Typ-I fel innebär att 
banken förlorar försäljningsintäkt och avkastning och typ-II fel innebär att banken förlorar 
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utlånade pengar (Svensson, 2003). Kling (1999) hävdar att risken minimeras för dessa typer 
av fel då banken har relevant samt ny information om kredittagaren. Kreditgivaren bör även 
vara insatt i det som sker i omvärlden. Enligt Nilsson och Öhman (2012) medför undvikande 
av risker färre typ II fel och fler typ I fel, eftersom banker är försiktiga och hellre väljer att 
undvika risker än att göra lönsamma affärer. Då banken lyckas att minska antalet typ II fel 
kommer de att reducera kreditförlusterna men samtidigt även avslå kreditvärdiga låntagaren. 

 

2.3 Informationsasymmetri  

För att analysera nytta och kostnader kan agentteori användas (Artsberg, 2003). Den som 
anlitar någon annan att utföra något kallas med detta synsätt för principalen, medan den som 
utför själva handlingen kallas för agenten, m.a.o. uppdragsgivare och uppdragstagare 
(Landström, 2003). Teorin bygger på grundtanken att informationsasymmetri uppstår, när 
principalen (kreditgivaren) och agenten (företagsledningen) är åtskilda, har olika mål, och 
maximerar sin egen nytta (Artsberg, 2003). Principalen i små företag kan vara vem som helst, 
någon som inte har någon insyn i företagets ekonomiska ställning, exempelvis kreditgivare 
(Collis, 2003).  

Vid ”adverse selection” kan agenten dölja viktigt information om företaget för principalen, på 
grund av att agenten strävar efter att maximera sin egen nytta, vilket leder till ökade risker för 
principalen. Agenten påstår sig exempelvis inneha kompetenser och färdigheter som kan vara 
svåra att styrka för principalen. Att dubbelkolla information skulle vara både kostsam och 
tidskrävande för banken (Herrera & Minetti, 2007). Vid ”moral hazard” ändrar låntagaren sitt 
beteende under det löpande kontraktet genom att missbruka och inte följa den plan och de 
villkor som tidigare var överenskomna. Oftast beviljar banker lån endast till projekt med låg 
risk för att minimera kreditrisken, men företagen kan investera lånet i andra projekt än de som 
beviljats (Bruns 2004). Även Enligt Bruns och Fletcher (2008) kan mindre företag välja att 
investera eget kapital i medan riskfyllda projekt och lånat kapital i mer riskfyllda projekt. 
Genom att reducera risken för ”adverse selection”, ökar samtidigt risken för ”moral hazard” 
och vice versa (Kling, 1999).  

För att minska den informationsasymmetri som kreditgivaren löper kan denne på olika sätt 
försöka hantera problemet. Enligt Landström (2003) behöver banken samla in information om 
företaget, marknaden, den bransch företaget verkar inom och det ekonomiska klimatet för att 
motverka asymmetrin i informationen. Dessutom måste banker bli bättre på att hantera och 
bearbeta information och kreditgivaren måste vara insatt i det som sker i omvärlden (Kling, 
1999). Även Berger och Udell (2006) anser att informationsasymmetri kan motverkas genom 
ökad transparens hos företagen, d.v.s. att tillräckligt med viktig information om företaget kan 
erhållas. Förtroende och långsiktiga relationer kan kompensera informationsasymmetri vid 
kreditbedömningar (Jiangli, m.fl., 2008; Moro & Fink, 2013). Även Berger och Udell (2002) 
är inne på samma spår då de menar att relationsutlåningen är en bra metod att motverka 
informationsasymmetri vid kreditbedömningar av små företag. Däremot anser Voordeckers 
och Steijvers (2006) att informationsasymmetri kan motverkas genom att begära säkerheter 
vid utlåningen.   

Blazy och Weill (2013) fann i sin studie att det finns tre olika anledningar till att bankerna 
föredrar säkerheter. Två av dem är att minska ”adverse selection” och ”moral hazard”. 
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Låntagaren har mer information om sin ekonomiska situation än banken, vilket banken är 
medveten om. Banken kan erbjuda lägre ränta mot säkerhet. Genom att låntagaren accepterar 
detta signalerar denne att det är ett högkvalitativt företag som är villigt att ställa sina 
värdefulla tillgångar som säkerheter för lån med lägre ränta. Detta innebär att låntagaren tror 
på sin affärsidé. Den andra anledningen är att säkerheten motverkar ”moral hazard” 
problematiken efter att lånet beviljats. Om företagaren lämnat värdefulla säkerheter för lån 
kommer denne att vara lika intresserad av att affärsidén lyckas som kreditgivaren, vilket 
sammanför företagets intresse med kreditgivarens. Annars förlorar denne sin säkerhet (Blazy 
& Weill, 2013). Säkerheten ses således som en försäkring ifall något skulle gå fel (Bruns & 
Fletcher, 2008). Även andra forskare såsom Jimenez m.fl., (2004), Leitner (2006) och 
Steijvers m.fl., (2006) hävdar att säkerheter kan minska ”moral hazard” problematiken, 
eftersom företaget kommer att agera i linje med bankens intresse för att inte bli av med den 
säkerhet som lämnats. Enligt Steijvers m.fl., (2006) tar inte företag som lämnat säkerheter lika 
stora risker vid investeringar som företag som inte lämnat någon säkerhet, eftersom deras 
säkerheter står på spel. 

  

2.4 Hård och mjuk information 

Enligt Silver (2001) kan kredittagarens risk klassificeras med hjälp av kvantitativa och 
kvalitativa faktorer och Svensson (2003) hävdar att kvantitativa data analyseras för att 
bedöma företagets återbetalningsförmåga medan kvalitativ data hjälper kreditgivaren att bättre 
förutse småföretagets framtidsutsikter. Kreditgivarna baserar kreditbeslut på hård information, 
men den hårda informationen kompletteras med den mjuka informationen för att få en 
helhetsbild av kredittagaren (Scott, 2006; Grunert & Norden, 2012; Rad m.fl., 2013). Det 
räcker inte enbart med den hårda informationen eftersom kredittagaren kan försköna de 
finansiella siffrorna. Därför tar banken hänsyn till även den mjuka informationen vid 
kreditbedömning av mindre företag. Information om företagets ledning, strategier och 
marknadsposition har betydelse för kreditgivaren eftersom dessa faktorer ger en klarare bild 
av företagets framtidsutsikter till skillnad från de historiska siffrorna (Grunert & Norden, 
2012).  
 

2.5 Informationskällor och säkerheter (hård information) 

Utgångspunkten för en transaktionsinriktad kreditgivning är den hårda datan, såsom budgetar, 
räkenskaper och säkerheter (Rad m.fl., 2013). På grund av att småbolag oftast har för lite data 
att ge till kreditgivaren kan det vara svårt att få lånet beviljat, eftersom kreditgivaren lägger 
stor vikt på den hårda informationen. Scott (2006) anser att det är en nackdel eftersom 
kreditgivaren missar hela historien från företaget. Hårda data baseras på faktiska siffror som 
är lättillgängliga och därför krävs inte lika mycket kunskap om företaget (Udell 2008). Beslut 
som baseras på den hårda informationen lämpar sig bäst för transparenta företag. Med detta 
avses att det finns tillräckligt med tillgänglig information om företaget (Berger & Udell, 
2006). Vi kommer i denna del av kapitlet att fokusera på formella informationskällor och 
säkerheter. Det finns olika informationskällor som banken kan använda sig av för att 
komplettera bilden av kreditvärdigheten (Svensson, 2003). Vi har valt att beskriva och 
analysera följande formella informationskällor: årsredovisning, budget, bokslutsrapport, UC, 
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Bolagsverket och Kronofogden. De säkerheter vi valt att fokusera på är: pantbrev i egendom, 
företagsinteckning, personlig borgen och att företaget investerar en del av sitt eget kapital. 
 

2.5.1 Årsredovisning som informationskälla vid kreditbedömningar 

Årsredovisning är en extern redovisningsrapport som har till uppgift att ge information till 
företagets intressenter. Enligt Lönnqvist (2006) är grundtanken med årsredovisningslagen att 
skydda företagets intressenter, så att företaget inte manipulerar årsredovisningen i syfte att 
maximera sin vinst. Årsredovisningen anses vara rättvisande upprättad om allmänna 
redovisningsprinciper har följts (Edenhammar & Thorell 2005). Årsredovisningen består av 
historiska data, vilket innebär att dess siffror gäller för den tid som redan gått. Oftast tar det 
flera månader innan årsredovisningen blir färdig, vilket innebär att faktiska förhållanden har 
hunnit att förändras (Lönnqvist, 2006). Informationen i årsredovisningen har därför kritiserats 
för att vara inaktuell. Den kan vara upp till 15 månader gammal, vilket innebär att den får en 
begränsad betydelse för kreditgivaren (Fogel & Womack, 2002).  

Årsredovisning utgör en viktig informationskälla för bolagets externa intressenter, eftersom 
dess främsta syfte är att utgöra beslutsunderlag för företagets interna och externa 
beslutsfattare. Granskning av årsredovisningen är ett mycket viktig underlag under en 
kreditbedömningsprocess för att bedöma om krediten ska beviljas eller inte (Svensson, 2003; 
Berry & Robertsson, 2006). Med hjälp av årsredovisningen kan kreditgivaren beräkna 
företagets nyckeltal, såsom lönsamhet, likviditet, kassaflöde och soliditet (Svensson, 2003). 
Kreditgivaren analyserar företagets ställning och det resultat som framgår av årsredovisningen 
för att bedöma företagets återbetalningsförmåga (Edenhammar & Thorell, 2005). Kroon 
(2002) menar att årsredovisningen är en viktig profilbärare som ger en tydlig bild av företaget. 
Enligt Svensson (2003) kan banken använda årsredovisningen både före och efter att parterna 
skrivit på kontraktet. Om den används före kontrakten kan banken minska osäkerhet om 
framtida händelser och om den används efter kan banken kontrollera företaget. 

Detta leder oss fram till följande hypotes: 
H1a Vid bedömning av återbetalningsförmåga är det viktigt att granska årsredovisningar. 

 

2.5.2 Budget som informationskälla vid kreditbedömning 

Redovisningsinformationen består av intern och extern redovisning, där budget utgör intern 
redovisning. En budget innehåller en finansiell plan för framtiden. Syften med budgetar är 
planering, samordning och kontroll av företagets verksamhet. De bygger på företagets 
förväntningar för kommande perioder. Aktiviteter såsom framtida försäljning, produktion, 
inköp, personalrekrytering och planering av företagets framtida investeringar. Detta gör att det 
är lättare att få en övergripande bild av företagets verksamhet (Ax m.fl., 2009). Enligt 
Andersson (2013) är en budget ett ekonomiskt styrinstrument som bygger på 
framtidsbedömningar för att företaget ska lättare uppnå de uppsatta målen. I och med att 
framtiden är osäker måste även osäkra förutsättningar beaktas i budgetarbete. Det finns 
budget som består av ett enda dokument, där olika uppgifter sammanställs enbart för det 
kommande året. En sådan typ av budget är väldigt vanligt i mindre företag eftersom de inte 
vill lägga mycket tid på budgeteringen. Ett viktigt kriterium är att nyttan i ett företag ska 
överstiga kostnader (Ax m.fl., 2009).  
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Armstrong (2013) anser att banken begär budget från företaget på grund av att banken inte har 
full tillit för de mindre företagens redovisning. Företagets framtid kan förutspås med extern 
redovisningsinformation i kombination med framtida prognoser och budgetar (Landström, 
2003). I stor utsträckning bedöms företagets betalningsförmåga utifrån finansiell information. 
Kreditgivaren är intresserad av företagets siffror och därför bör utöver årsredovisningar även 
budgetar analyseras (Bruns, 2003). Bruns och Fletcher (2008) anser att budget bör ingå i 
bedömningsgrunderna för att bedöma företagets framtid. Även Svensson (2003) instämmer i 
att budgetar är viktiga att granska eftersom kreditgivaren är intresserad av aktuell information. 
Kreditgivarna ställer ett minimumkrav vid kreditbedömning, vilket är en realistisk budget. 
Den ska ge tydlig information om företagets förmåga att själv bedöma framtiden (Stenberg & 
Sigbladh, 2003).  

Detta leder till följande hypotes: 
H1b Vid bedömning av återbetalningsförmåga är det viktigt att granska budgetar 

 

2.5.3 Bokslutsrapporten som informationskälla vid kreditbedömningar 

Med bokslutsrapport avses att rapporten är utfärdat av en auktoriserad redovisningskonsult 
som arbetar enligt svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Endast en auktoriserad 
redovisningskonsult kan avge denna rapport. Bokslutsrapporten omfattar årets resultat, 
föregående års resultat, årets balansomslutning och föregående års balansomslutning. Den är 
avsedd för företagets ledning och inte för utomstående. Eftersom bokslutsrapporten är avsedd 
för uppdragsgivare har den auktoriserade redovisningskonsulten inget ansvar för skada som 
kan uppstå om den använts av någon utomstående (Balans, 2015).  

Företaget kan välja att anlita en auktoriserad redovisningskonsult istället för en auktoriserad 
revisor. Skillnaden mellan en auktoriserad revisor och auktoriserad redovisningskonsult är att 
revisorn är oberoende. Men detta avses att revisorn är opartisk och självständig. Denne får ej 
påverkas av andra personers vilja (Diamant, 2004). Däremot har en auktoriserad 
redovisningskonsult en mer kontinuerlig kommunikation med företaget för att se till att en 
god relation upprätthålls (FAR SRS, 2008). Att få en bokslutsrapport upprättad av en 
auktoriserad redovisningskonsult ökar förtroende för företaget. Rapporten kan inte ersätta 
revision men är ett kvalitetsbevis på att redovisningen är tillförlitlig och kan användas som 
underlag vid kreditbeslut (SRF, 2015a). Enligt Bylander och Ottosson (2011) kommer 
bankerna att kräva någon form av kvalitetssäkrad redovisning för att minska kreditrisken men 
den behöver inte vara granskad av en revisor. Kreditgivaren kan begära bokslutsrapport i 
samband med kreditbedömningen. Det är ett alternativ till revisionsberättelse, som ger en god 
kvalitetsstämpel och är bättre anpassad till småföretag (Gianuzzi, 2010). Bokslutsrapport till 
skillnad från reviderade bokslut är ett mer aktuellt underlag eftersom rutiner byggs in i det 
löpande arbetet, d.v.s. den kan produceras snabbare och ge ett mer aktuellt underlag (SRF, 
2015a). Enligt Svensson (2003) är det viktigt att vid hög risk ha en så fullständig och aktuell 
information som möjligt. 

SRFs informationsturné för att marknadsföra bokslutsrapporten ägde rum år 2013/14. Både 
banker och företag informerades om tjänsten. Allt fler aktiebolag väljer bort revision och 
därför är det viktigt att de känner till denna möjlighet. Efterfrågan av bokslutsrapporten har 
ökat kraftigt under den senare tiden. Enligt UCs utvärderingar av företagens kreditrisker 
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framgår det att de företag som får högst kreditvärdighet är de som anlitar en auktoriserad 
redovisningskonsult och får en bokslutsrapport upprättad (SRF, 2015b). 

Utifrån detta formuleras följande hypotes: 
H1c Vid kreditbedömning används bokslutsrapport som informationskälla 

 

2.5.4 Upplysningscentralen (UC) som informationskälla vid kreditbedömningar 

Det finns särskilda företag som kallas kreditupplysningsföretag som lämnar 
kreditupplysningar om företag. Ett av de vanligaste upplysningsföretagen är UC (Bruns, 
2001). UC ägs gemensamt av de ledande bankerna i Sverige (UC 1, 2015). Collis (2003) 
hävdar att kreditgivarna är intresserade av att veta hur företaget skötts tidigare lån och enligt 
Stenberg och Sigbladh (2003) är upplysningar från kreditupplysningsföretag bland det 
viktigaste vid kreditbedömningar. UC ger information om ekonomiska förhållanden och 
eventuella betalningsanmärkningar (UC 2, 2015). UC erbjuder information om både 
privatpersoner och företag, såsom om ägaren har betalningsanmärkningar (UC 3, 2015) och 
obetalda skulder eller om bolagets styrelse, VD och årsredovisning. Informationen kan bestå 
av företagsinteckning, konkurser, misskötta krediter (UC 4, 2015). UC lämnar information till 
bankerna för att det ska vara enklare att fatta rätt kreditbeslut. UC Risk Företag presenteras i 
två dimensioner - UC Riskprognos (uttryckt i procent) och UC Riskklass (uttryckt i siffror, 1-
5). Det är en modell som beräknar företags överlevnadsförmåga och avsikten är att skapa 
möjlighet för bättre kreditbeslut och en effektivare kreditgivning. UC Riskprognos beräknar 
hur stor risken är att ett företag hamnar på obestånd inom det närmaste året. Om risken är stor 
innebär det att företaget inte är kreditvärdig. Om kreditgivaren väljer att använda sig av UC 
Riskprognos kan denne utifrån riskprofilen ge låntagaren mer lämpliga kreditlimiter, 
betalningsvillkor, räntor eller andra former av affärsvillkor. UC Risk Företag uppdateras 
dagligen med aktuell information, t.ex. nya bokslutsuppgifter, styrelseändringar och 
betalningsanmärkningar (UC 5, 2015). 
 
Oftast är informationen från kreditupplysningsföretag om små företag god, men det finns risk 
att den är ofullständig då det är svårt att bedöma risker i små företag (Andersson & 
Landström, 2003). UC har analyserat effekter av slopandet av revisionsplikten. Resultatet 
visade att det märks tydligt hur redovisningsmaterialet kvalitetförsämrats och att antalet 
ofullständiga bokslut har ökat. Enligt UC siffror är det väldigt tydligt att företag som väljer 
reviderat material har en högre kreditvärdighet. Konsekvens av att allt fler väljer bort 
revisionen blir därför större svårigheter att bedöma företagens kreditvärdighet (UC 6, 2015). 
Bolagsverket har också presenterat information om att kvalitet på årsredovisningar har 
försämrats efter slopandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag (Bolagsverket, 2015). 
Bolagsverket är en källa som UC använder sig av (UC 4, 2015). 
 

Detta leder till följande hypotes: 
H1d Vid kreditbedömning används UC som informationskälla 
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2.5.5 Myndigheter som informationskällor vid kreditbedömningar 

Det är ganska lätt att komma åt relevant information om företag i Sverige genom offentliga 
myndighetsregister, t.ex. hos Bolagsverket, Skatteverket och Kronofogden (Sigbladh & 
Wilow, 2008). Skatteverket vidarebefordrar uppgifter om skatteskulder för styrelseledamöter, 
delägare eller företrädare till Kronofogden. Av Kronofogden kan man få uppgift om alla 
skulder både betalda och obetalda, och till vem, vad som utretts, avbetalningsplaner, tidigare 
restföringar, obetalda böter och uppgifter om konkurser (Skatteverket, 2015). Vidare kan man 
genom Bolagsverkets näringslivsregister få färska uppgifter om bland annat företagets 
värdepappersinstitut, styrelse, vilka ärenden ett företag har skickat in till Bolagsverket, ladda 
ner årsredovisningar, bolagsordningar, stadgar, ekonomiska planer och e-registreringsbevis. 
Man kan även utan kostnad söka i Registret mot penningtvätt (Bolagsverket, 2015).  

 

Detta leder oss fram till följande hypoteser: 
H1e Vid kreditbedömningar används Bolagsverket som informationskälla 
H1f Vid kreditbedömningar används Kronofogden som informationskälla 
 

2.5.6 Olika former av säkerheter som begärs vid kreditbedömningar 

Bankerna använder sig av flera olika typer av säkerheter som tillfaller banken om företagets 
betalningsförmåga försvagas. Då tvingas kreditgivarna lösa krediten med hjälp av de ställda 
säkerheterna. Säkerheterna skapar engagemang hos låntagaren eftersom det finns starka motiv 
för att arbeta hårt för att kunna återbetala banken. Enligt Voordeckers och Steivers (2006) är 
det vanligt att bankerna kräver säkerheter vid kreditbedömningar. Både privat egendom och 
andelar i andra företag kan ingå i säkerheterna (Bruns & Fletcher, 2008; Rad m.fl., 2013). 
Säkerheter är viktigare för mindre företag än för större företag i samband med kreditansökan 
(Svensson, 2003) och högre krav på säkerheten kan ställas på de företag som väljer bort 
revisionen (SOU 2008:32). Enligt Sweco-rapporten kommer kreditgivaren att kräva personlig 
borgen om kredittagaren har valt att avstå från revisionen (Sweco, 2008). Vanligtvis delas 
säkerheter in i realsäkerheter och personsäkerheter. Det som skiljer dessa säkerheter är att 
realsäkerheter består av fast eller lös egendom som och personsäkerheter består av olika typer 
av garantier och borgensåtaganden (Sigbladh & Wilow 2008). Enligt lagen om bank-och 
finansieringsrörelse bör kreditgivaren begära betryggande säkerhet i fast eller lös egendom 
vid kreditbeviljning (Garmer & Kyllenius, 2004), men det är också tillåtet med blancolån, 
beviljning av lån utan säkerheter (Svanäng & Lindblad, 2013). 
 
 
De vanligaste typer av säkerheter som förekommer är pantbrev i fast egendom, 
företagsinteckning eller personlig borgen (Carlson, 2004). Pantbrev i fast egendom är en 
fysisk säkerhet, exempelvis i form av en fastighet. Banken kan sälja säkerheten ifall 
kredittagaren inte skulle fullfölja de villkor som avtalats. Kreditgivaren måste kunna visa att 
en fordran föreligger och att denne har rätt till säkerheten (Garmer & Kyllenius 2004). 
Pantbrevet utfärdas av inskrivningsmyndigheten och oftast belånas egendomen upp till 75 
procent av marknadsvärdet (Hallgren, 2002). Företagsinteckning omfattar både fast och lös 
egendom som tillhör låntagaren. Den är begränsad till att gälla maximalt 55 % av det totala 
värdet, vilket innebär att 45 procent av lånet är utan förmånsrätt. Exempel på sådana 
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säkerheter är företagets egendom som inte är särskilt pantsatt såsom maskiner, inventarier, 
varulager och kundfordringar. Denna inteckning ger förmånsrätt vid eventuell konkurs, vilket 
betyder att banken får utdelning på sina fordringar före alla andra. Denna egendom kan inte 
ingå i konkursen. En stor del av företagen som använder företagsinteckning är mindre företag 
(Lofalk, 2004). Med personlig borgen avses att ägaren till företaget får ställa säkerhet. 
Personlig borgen krävs i syfte att företagaren ska känna ett större ansvar och visa att denne 
själv tror på sin affärsidé. Eftersom aktieägare i aktiebolag normalt sett inte är personligt 
betalningsansvariga för bolagets skulder är kreditgivaren intresserad av att aktieägaren går i 
personlig borgen för krediten. Med detta avses att kreditgivaren har rätt att kräva pengar 
direkt från företagaren. En annan form av säkerhet kan vara att företagaren investerar eget 
kapital vid investeringen. Detta kan vara tecken på att företagaren tror på sitt projekt, eftersom 
denne sätter personlig kapital på spel. Bankerna ser detta som något positivt, eftersom de inte 
står för hela risken. Risken för opportunistiskt beteende minskar när både företagaren och 
ägaren satsat kapital i samma projekt (Bruns & Fletcher, 2008).  
 
Detta leder oss fram till följande hypoteser: 
H2a Inför kreditbedömning krävs pantbrev i egendom 
H2b Inför kreditbedömning krävs företagsinteckning 
H2c Inför id kreditbedömning krävs personlig borgen 
H2d Inför kreditbedömning krävs att företaget investerar en del av sitt egna kapital  

 

2.6 Granskningsobjekt (mjuk information) 

I relationsutlåning baseras beslut på den kvalitativa informationen, som inte kan hämtas från 
företagets finansiella rapporter. Det är information som samlats in genom kontakt med 
företaget, företagaren och det lokala samhället. Genom att bankerna använder sig av 
relationsbaserad utlåning drar de nytta av företagens tidigare interaktioner med deras 
leverantörer, kunder, konkurrenter m.m., d.v.s. det sociala nätverket (Udell, 2008). Svensson 
(2003) menar att den kvalitativa informationen baseras på ledningens kompetens att prestera, 
företagets värderingar och relationen till omvärlden. Enligt Moro och Fink (2013) innefattar 
den mjuka informationen, personliga egenskaper, omständigheter kring företaget respektive 
dess ägare/ledning och förtroende. De mjuka aspekterna passar bäst för företag med 
begränsad tillgänglig information samt begränsad insyn i företaget (Berger & Udell, 2006). 
Detta kan enligt Berger & Frame (2007) bero på att mindre företag har sällan reviderade 
årsredovisningar. Vi kommer att beskriva och analysera följande mjuka faktorer: förtroende, 
kredittagarens egenskaper, produktanalys, branschanalys, kundanalys och omvärldsanalys. 

 

2.6.1 Förtroendes betydelse vid kreditbedömningar 

Förtroende är ett annat mjukt mått som har hamnat allt mer i fokus på senare tid. Förtroende 
definieras som tillit som en part har till en annan parts egenskaper. Ett kreditavtal är baserad 
på att banken känner förtroende för kredittagaren och förlitar sig på att denne kommer att 
återbetala lånet. Förtroende bygger på tidigare beteende men även på den informationen som 
samlats in i en relation (Moro & Fink, 2013). Även Udell (2008) har tagit upp ämnet och 
menar att med relationsutlåning menas att information samlas in under en längre period 
genom kommunikation, regelbundna möte med kunden samt personliga reflektioner över 



 

13 
 

verksamheten. Förtroende för kredittagaren är en viktig faktor vid kreditbedömningen som 
skapas i långsiktiga relationer (Moro & Finks, 2013).  
 
Enligt Bruns (2001) finner både banker och bolag fördelar i en ömsesidig relation. Bharath 
m.fl. (2007) menar att tidigare undersökningar visar att företag vid behov av nya lån vänder 
sig till den bank de har bäst relation till. Kredittagaren ges bättre villkor i samband med ett lån 
om det finns ett starkt förtroende (St-Pierre & Bahri, 2011). Berger och Black (2011) anser att 
mindre banker fokuserar på relationer medan större banker förlitar sig mer på de finansiella 
rapporterna.  
 
Detta leder till följande hypotes: 
H3a Det är viktigt att bygga förtroende för kredittagaren vid en kreditbedömning 
 

2.6.2 Kredittagarens egenskaper 

En annan icke-finansiell variabel som kreditgivaren bör beakta vid kreditbedömning är 
personen bakom företaget d.v.s. personens ledarskapsförmåga och karaktär (Bruns, 2001; 
Berger & Udell, 2006). Detta bekräftas av Sigbladh och Wilow (2008) som menar att 
ledningens kompetens bör ingå i riskbedömningen. Ledningens utbildning, träning, 
motivation, erfarenhet och rykte analyseras i syfte att ta reda på om ledningen har kompetens 
att leda företaget även i svåra tider. Svensson (2003) instämmer i att företagsledningens 
skicklighet är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid kreditbedömningen. Denna information 
kan hämtas genom kontaktnät i form av sociala nätverk (Udell, 2008). Bruns och Fletcher 
(2008) hävdar också att kredithandläggarens första steg vid riskbedömning är att bedöma 
personen bakom affärsidé och menar man bör undersöka om det finns tidigare projekt inom 
liknande områden. Om personen lyckats eller misslyckats i tidigare projektet kan vara 
avgörande för beviljande av lån (Bruns & Fletcher, 2008). Kreditvillkor bör grundas på 
kredittagarens möjlighet att återbetala hela summan och risken för konkurs, vilket kan 
förutspås med hjälp av granskning av ledningens erfarenhet och företagets tidigare 
framgångar (St-Pierre & Bahri, 2011). Kling m.fl. (2003) hävdar att banker fokuserar mer på 
personlighet när det gäller mindre bolag, eftersom en hel del av informationen då saknas om 
företaget. 

Utifrån detta formuleras följande hypotes: 
H3b Vid bedömning av återbetalningsförmåga är det viktigt att granska kredittagarens 
egenskaper såsom personlighet, yrkeskompetens och utbildningsbakgrund 

 

2.6.3 Produktanalys  

Enligt Karanja m.fl. (2013) skall produkten vara av hög kvalitet för att kunden ska återkomma 
trots den starka konkurrensen. Produkter och produktutvecklingen bör analyseras vid 
kreditbedömningar för att fastställa företagets återbetalningsförmåga. Produkter kan befinna 
sig i olika stadium i en så kallad produktlivscykel och var produkten befinner sig kan vara 
avgörande vid kreditbedömningen. Oftast kan det leda till avslag på låneansökningar om 
produkten befinner sig i introduktionsstadiet eller nedgångsstadiet (Larsson, 2008). Även 
Stenberg och Sigbladh (2003) anser att banken bör analysera var produkten befinner sig på 
produktlivscykeln för att kunna förutse framtidsutsikter. Det banken är intresserad av är att ta 
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reda på om det finns någon efterfrågan på de produkter som företaget erbjuder och om dessa 
produkter är lönsamma (Stenberg & Sigbladh. 2003). Kotler och Keller (2006) har också tagit 
upp ämnet och hävdat att produkter ska analyseras innan en kreditbeviljning sker. Vidare 
hävdar Larsson (2008) att produktanalys bör vara ett av beslutsunderlagen vid 
riskbedömningar för att avgöra framtida återbetalningsförmåga. 

Detta leder oss fram till följande hypotes: 
H3c Vid bedömning av återbetalningsförmåga är det viktigt att granska verksamhetens 
produkter 

 

2.6.4 Branschanalys 

Bransch definieras som en grupp av företag som tillverkar produkter som är nära substitut till 
varandra. Med branschanalys avses att identifiera vilka faktorer som påverkar lönsamheten 
för hela branschen. Med hjälp av en sådan analys kan man få en uppfattning om företagens 
position på marknaden och få en bättre förståelse för företagets framtidsutsikter (Hill, 2002). 
Porter (1999) har utvecklat en femkraftsmodell där fem variabler påverkar konkurrensen samt 
branschens lönsamhet: etableringshot, leverantörer, köpare, substitut samt rivalitetsgrad bland 
nuvarande konkurrenter. Bruns (2001) menar att bankerna behöver ta hänsyn till andra 
faktorer än bara de finansiella, såsom i vilken bransch företaget verkar i och jämföra 
branschen med andra. Även andra forskare har funnit att branschanalys är viktigt vid 
kreditbedömningar (Kwok, 2002; Andersson & Landström, 2003; Durguner & Katchova, 
2011). Genom att göra en branschanalys kan man identifiera företagets vinstdrivare och 
riskfaktorer. Olika förhållanden i branschen analyseras, vilket sedan sammanfattas i en 
rapport som innehåller både interna och externa faktorer som påverkar företaget. Med hjälp av 
detta kan banken få en uppfattning om framtida försäljningsintäkter (Nilsson m.fl., 2002).  

Bankerna undviker att bevilja kredit till företag som verkar i riskfyllda branscher eller 
planerar att etablerar sig inom sådana branscher (Bruns, 2001). Eftersom kreditgivarna 
försöker hålla nere risktagandet så mycket det går, premieras företag som är verksamma inom 
traditionella branscher (Kling m.fl., 2003). Bjerkesjö m.fl. (2011) menar att vissa studier har 
visat att kreditbeviljande baseras på vilken bransch företagen verkar i. Svårast att få lån har 
tjänsteföretag, eftersom banker anser att de är mindre transparenta och mer komplexa.  

Enligt Sigbladh och Wilow (2008) bör företagets nyckeltal jämföras med branschnyckeltal så 
att banken kan få en överblick över företagets position i förhållande till andra inom samma 
bransch. Sådana data kan inhämtas från UC tjänsten Branschriskprognos. Där kan man få 
uppgift om medianrisken i den bransch företaget tillhör. Med hjälp av detta kan företagets 
riskprognos jämföras med branschens medianrisk vilket ger kreditgivaren överblick av 
företagets ställning, jämfört med liknande företag. Om kreditgivaren följer upp sina 
låntagarens riskutveckling får denne en förvaring om det blir nödvändigt att se över 
kundrelationen (UC 5, 2015).  

Detta leder till följande hypotes: 
H3d Vid bedömning av återbetalningsförmåga är det viktigt att granska företagets bransch  
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2.6.5 Kundanalys 

Med hjälp av kundanalys kan man se företaget från kundens sida. Kreditgivaren analyserar 
hur beroende företaget är av sina kunder. Banken vill helst undvika att bevilja lån till företag 
som har ett fåtal kunder, eftersom om en kund går i konkurs kan det skapa problem för 
företaget. Man tar även hänsyn till företagets största kunder för att se om företaget kan 
överleva om de stora kunderna går i konkurs. Banken tar hänsyn till dessa faktorer för att 
avgöra företagets återbetalningsförmåga (Stenberg & Sigbladh, 2003). Kotler och Keller 
(2006) anser att det är av stor betydelse för banken att analysera företagets kunder för att 
fastställa företagets återbetalningsförmåga. Vidare så anser Larsson (2008) att banken bör 
ställa sig frågan hur uppdelningen i nya och befintliga kunder ser ut. Kreditgivaren föredrar 
nya kundsegment och en expansion med bra lönsamhet. Även Johnson och Scholes (2001) 
anser att analysering av företagets kunder är ett viktigt underlag vid kreditbeslut. Med hjälp av 
affärsidén kan man ta reda på kundernas behov och företagets möjligheter att tillgodose 
behovet (Berger m.fl., 2001). 

Detta leder oss fram till följande hypotes: 
H3e Vid bedömning av återbetalningsförmåga är det viktigt att granska företagets kunder 
 

2.6.6 Omvärldsanalys 

Med omvärldsanalys avses en granskning av företagets marknad och konkurrenter. Syfte med 
en omvärldsanalys är att skapa förutsättningar för att analysera de villkor som gäller idag och 
vad som uppskattas gälla i framtiden (Kotler & Keller, 2006). De faktorer som tas upp i en 
sådan analys är sådana som ligger utanför företagets egen kontroll men som ändå bör beaktas 
vid kreditbedömningen (Strischek, 2009). Kreditgivaren får en bättre översikt över hur 
bolaget förhåller sig till sin omvärld och hur omvärlden kan påverka företaget. Förändringar i 
omvärlden kan leda till att företaget går i konkurs, vilket i sin tur leder till kreditförluster för 
kreditgivarna (Lindhe, 2001). Kreditgivaren tar därför hänsyn till hur företaget klarar av 
makrofaktorekonomiska förändringar, räntehöjningar, lågkonjunktur och konkurrensen. Om 
företagen vill investera i riskfyllda projekt med instabila omvärldsförhållanden kan de få 
svårigheter att få krediter (Bruns, 2001). Enligt Bruns (2004) ingår under strategisk planering 
bankens bedömning av företagets känslighet för svängningar på företagets marknad men även 
av dess känslighet för allmänna konjunktursvängningar. Även Svensson (2003) instämmer i 
att utöver redovisningsmaterialet utgör marknadsinformation grund för ett kreditbeslut. Med 
hjälp av detta kan banken fastställa låntagarens återbetalningsförmåga. Kreditgivaren bör ta 
hänsyn till företagets storlek och marknadsandelar vid kreditbedömningar. Mindre företag har 
bättre återbetalningsförmåga om de befinner sig i en expansiv fas, medan företag med större 
marknadsandelar har sämre återbetalningsförmåga, eftersom dessa företag har svårt att 
expandera eller behålla sin position (Lindhe, 2001).  

Utifrån detta formuleras följande hypotes: 
H3f Vid bedömning av återbetalningsförmåga är det viktigt att granska omvärldsfaktorer 
såsom lågkonjunktur, makrofaktorekonomiska förändringar och konkurrens. 
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3. METOD  
 

I metodavsnittet presenteras genomförandet av uppsatsen. Inledningsvis skildras studiens ämnesval och 
metodval. Vidare diskuteras källkritik som följs av en beskrivning av enkätutformningen. Därefter 
redogörs för tillvägagångssätt för datainsamlingen följt av en presentation av bortfallsanalys och en 
beskrivning av hur vi bearbetat data. Kapitlet innehåller även en diskussion om uppsatsens 
tillförlitlighet där begrepp såsom validitet och reliabilitet presenteras. Avslutningsvis presenteras en 
diskussion om etiska aspekter. 

 

3.1 Litteratursökning och källkritik 

Vår teoretiska referensram består i första hand av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och 
tidskrifter. Vi har utgått ifrån teorier och modeller som berör revision, kreditgivning och 
informationsasymmetri. Då det fanns lite information i vetenskapliga artiklar om vissa frågor 
som vi valde att undersöka, valde vi att använda ett relativt stort antal läroböcker samt några 
kandidat- och magisteruppsatser.  

Källorna ska ha relevans för ämnet och vara tillförlitliga. Med vetenskapliga artiklar menas 
resultat av tidigare forskning som granskats av andra forskare före publicering. Dessa är mer 
pålitliga än såväl läroböcker som kandidat- och magisteruppsatser. Likaså än material från 
tidskriften Balans och andra populärvetenskapliga tidskrifter, vilket vi också använde. 

Litteratursökningen gjordes genom sökmotorn Google Scholar, Branchorganisationen FAR’s 
tidskrift Balans, databaserna Diva, Libris respektive Business Source Premier via EBSCO 
samt läroböckerna från Jönköpings högskolebibliotek. Sökbegrepp som användes var 
exempelvis ”revision”, “revisionsplikt”, ”avskaffande av revisionsplikten”, 
“kreditbedömning”, ”kredithantering”, och “kreditbedömning av små företag” och dess 
engelska motsvarigheter.  

 

3.2 Val av metod 

Val av undersökningsmetod beror på studiens syfte och problemställning (Patel & Davidson, 
2011). Vid metodval kan antigen en kvantitativ eller kvalitativ undersökning väljas (Jacobsen, 
2002). Kvalitativ forskning är mer passande om syftet är att skapa djupare kunskap inom 
ämnet. Däremot är kvantitativ metod mer lämplig om målet är att få svar på hur ofta, hur 
många eller hur vanligt något är (Trost, 2005), vilket passade vår studie. Genom hela 
undersökningen måste mätningar utföras på samma sätt (Djurfeldt m.fl., 2010). För att testa 
våra hypoteser har vår studie genomförts i form av enkäter, med färdigtryckta frågor och 
svarsalternativ, som utsändes till urvalet.  

Forskare kan använda sig av två olika ansatser för att dra slutsatser från en undersökning: 
deduktiv och induktiv ansats. Den kvantitativa undersökningsmetoden bygger vanligtvis på en 
deduktiv ansats. Vid en sådan forskningsansats går man från teori till empiri, där utifrån 
empiriskt resultat hypoteser styrks eller förkastas. Med andra ord testar forskaren om 
verkligheten överensstämmer med teorin. Vid en induktiv ansats betraktas empirin först och 
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utifrån den utvecklas teorin. Vi har använt oss av ett deduktivt angreppssätt. Utifrån befintlig 
teori som vi ansåg relevant för ämnet formulerades frågorna. Därefter prövade vi empiriskt 
om verkligheten stämmer överens med förväntningarna (Bryman & Bell, 2013). Fördelen med 
denna metod är att man lättare kan förhålla sig objektiv eftersom utgångspunkten tas i redan 
existerande teori (Patel & Davidson, 2011).  
 

3.3 Urvalsmetod 

De enheter som ska undersökas kallas för population (Svenning, 2003). Oftast är det svårt att 
samla in data från varje enskild individ i en population och därför måste ett urval göras. För 
att kunna dra en slutsats om den del av populationen som inte ingått i undersökningen måste 
den valda gruppen vara representativ. Med detta menas att de utvalda deltagarna ska 
representera samtliga personer som valdes bort, trots att de varit kvalificerade kandidater 
(Trost & Hultåker, 2007). Respondenterna måste dessutom ha viss kunskap inom ämnet för 
att slutresultaten ska bli tillförlitligt (Merriam, 1994). Vi ställde kravet att endast erfarna 
företagsrådgivare fick ingå i vår undersökning. Dessa rådgivare hade dagligen kontakt med 
kreditansökningar från små företag med eller utan revision.  

Det finns olika metoder när det kommer till urval ur populationen, såsom slumpmässiga eller 
icke-slumpmässiga urval. Vid mindre undersökningar väljer forskaren de mest lämpliga 
enheterna, medan det vid större undersökningar är det mer lämpligt med slumpmässiga urval 
(Bell, 2000). Icke-slumpmässiga urval kallas för icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att 
respondenterna som ska ingå i undersökningen handplockas av forskaren (Johanessen & 
Tufte, 2002). I dessa urval har samtliga objekt inte samma sannolikhet att väljas (Saunders & 
Thornhill, 2009). Vi har använt oss av en icke-slumpmässig urvalsprocess och har 
handplockat de fyra största bankerna som står för 80 procent av in- och utlåningsmarknaden: 
Svenska Handelsbanken AB, Nordea Bank AB, Skandinaviska Enskilda Banken och 
Swedbank AB (Petersson, 2006). Vidare kan man välja bekvämlighetsurval som urvalsteknik, 
vilket innebär att forskaren väljer lättillgängliga respondenter (Bryman & Bell, 2013). Vi har i 
första hand försökt att nå de lättillgängliga företagsrådgivarna.  

Vår studies population är företagsrådgivare anställda på de fyra största bankerna i östra 
Götaland (se figur 2.1). Vi började med att avgränsa oss geografiskt och valde då banker som 
hade kontor i östra Götaland, eftersom den ena skribenten bor i Norrköping och den andre i 
Jönköping. Vidare riktade vi enbart in oss på kreditgivare som hanterar krediter till företag 
och utelämnade därmed alla andra företagets intressenter, såsom skattemyndigheten eller 
leverantörer.  
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1                                                Figur 2.1 Karta över östra Götaland 

 

3.4 Undersökningsdesign  

I vår studie testar vi våra hypoteser med hjälp av en enkätundersökning. En sådan 
undersökning är en form av surveyundersökningen av tvärsnittsdesign. För att spara tid väljer 
vi denna metod som anses vara ett tidseffektivt alternativ (Bryman & Bell, 2013). 
 

3.4.1 Enkätutformning  

Vid enkätutformningen ska man tänka på att frågorna inte ska tolkas fel, eftersom det inte 
finns någon intervjuare som kan förklara otydligheter. Om frågorna är svåra eller otydliga kan 
det leda till att fler väljer att avstå från att svara (Eriksson & Widersheim, 2006). Om 
forskaren valt fasta svarsalternativ är frågorna helt strukturerade, men om frågorna har öppna 
svarsalternativ är frågorna mindre strukturerade (Patel & Davidson, 2011). Vi har de flesta 
frågorna strukturerade klart och tydligt med fasta svarsalternativ för att undvika 
missuppfattningar. Vi bearbetade frågorna efter handledarens kritik för att säkerställa att de 
var utformade på ett lättförståeligt sätt. Vidare är enkäten standardiserad så samtliga 
respondenter har fått identiska frågor. Detta leder till att det blir lättare att jämföra resultaten 
från enkäterna med varandra (Trost & Hultåker, 2007). Vi använde oss av en femskalig 
Likertskala, där ett betyder inte alls värdefullt, väldigt sällan, aldrig eller instämmer inte alls 
och fem betyder mycket värdefullt, ofta, alltid eller instämmer helt. Vi inleder enkäten med att 
instruera respondenterna att utgå ifrån att frågorna berör endast små aktiebolag som valt bort 
revision. Enkäten (bilaga 2) består av 8 graderingsfrågor varav 5 frågor innehåller 
underfrågor. Frågorna har slutna svarsalternativ, men vi har även tre öppna underfrågor. Med 
öppna frågor menas att respondenten ges möjlighet att med egna ord formulera sitt svar med 
egna ord (Jacobsen, 2002). Trots risken att få lika många olika svar som det finns 
respondenter, valde vi ändå att ha med dessa öppna underfrågor. Anledningen till att vi valde 
att endast ha få öppna frågor är att ofta blir mycket tidskrävande att sammanställa svaren 
(Jacobsen, 2002). Vi undvek avsiktligt ”vet ej”- alternativ bland svaren eftersom vi utgick 
ifrån att våra respondenter är kunniga inom området. Våra svarsalternativ begränsades för att 
undvika att respondenterna skulle tappa intresset (Bryman & Bell, 2013).  
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Vi valde att använda oss av Google Drive-formulär för att utforma våra webenkäter och en 
länk till enkätformuläret skickades via e-post till respondenterna. Enligt Bryman & Bell, 
(2013) blir webbaserade enkätundersökningar allt vanligare eftersom det sparar både tid och 
pengar. Svaren fick vi direkt i vår e-post. Webbenkät genererar fler svar än postenkäter och 
personlig utdelning på grund av att det är ett smidigare alternativ (Eljertsson, 1996). 
Respondenterna slipper fylla i papper och posta tillbaka enkäten.  
 

3.4.2 Introduktionsbrev  

För att få så hög svarsfrekvens som möjligt använde vi oss av ett introduktionsbrev eller ett 
missivbrev som det också kallas (Bryman & Bell, 2013). I och med att vi valde att utföra 
enkäten med hjälp av Google Drive formulär passade det bättre att ha brevet som en separat 
sida. Till SEBs och Nordeas respondenter hade vi brevet som en del av enkätformuläret som 
dess första sida, eftersom de inte kunde komma åt enkäten via länken på grund av bankens 
brandväggar.  

Det är viktig att det framgår i följebrevet från vilken organisation brevet kommer samt vilka 
som kan kontaktas vid behov (Trost & Hultåker, 2007). Introduktionsbrevet (bilaga 1) 
inleddes med en kortfattad introduktion om vilka vi är samt studiens syfte. Även anledningen 
till varför respondenten valdes ut och vilka de övriga respondenterna är fanns med i brevet. 
Vidare utlovades att uppgifterna behandlas konfidentiellt och avkodas i resultatet. Med detta 
menas att det inte kommer att vara möjligt för obehöriga att komma åt uppgifterna eller 
koppla svaren till en viss person (Bryman, 2006). Vidare så uppskattade vi att det skulle ta 
ungefär fem minuter att besvara frågorna. 
 

3.5 Datainsamling  

Via bankens hemsida tog vi reda på bankens kontaktuppgifter. Lättast att nå var 
Handelsbankens personal eftersom deras e-postadresser finns tillgängliga på bankens 
hemsida. Risken är att färre svarar på grund av att deras kontaktuppgifter är offentliga. Då kan 
de lätt filtrera bort allt som inte rör deras arbetsuppgifter. Eftersom Handelsbankens 
företagsrådgivare var lättast att nå valde vi att kontakta ganska många av dessa i östra 
Götaland. Sammanlagt blev det 80 stycken respondenter. Vidare så ringde vi Swedbanks, 
SEB:s och Nordeas kundservice som hänvisade oss vidare till personalansvariga för 
kredithandläggare. På grund av SEB:s brandväggar kunde inte deras personal nå vår enkät via 
länken. Vi utformade enkäten i MS Excel som vi sedan omvandlade till ett ifyllbart PDF-
formulär, med hjälp av Adobe Acrobat DC. Det såg likadant ut som vår webenkät, inklusive 
introduktionsbrevet. Det skickades till 41 företagsrådgivare i östra Götaland via 
kontaktpersoner som vi fick kontaktuppgifter till av vår samarbetsvilliga kontaktperson på 
SEB. Det skickades till kontaktpersonen på SEB via e-post, och denne såg till att 41 
respondenter på olika bankkontor fick PDF-filen. Vidare så ringde vi Nordeas bankkontor på 
flera orter i Östra Götaland flera gånger tills vi fick rätt kontaktpersoner. Även här 
distribuerades enkäten via e-post som innehöll en länk till enkätformulär genom 
kontaktpersoner. Sammanlagt nådde vi 42 respondenter från Nordea. Sedan ringde vi till 
Swedbank, den bank som var minst samarbetsvillig, och fick till slut en kontaktperson som 
kunde vägleda oss vidare. Sammanlagt nådde vi 46 respondenter. Tabell 2.1 visar antalet 
kontaktade personer på respektive bank. 
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Tabell 2.1 Kontaktade respondenter1 

 Handelsbanken SEB Nordea Swedbank Totalt 
Kontaktade 80 41 42 46 209 

 

Utskicket skedde den 2 december 2015. För att minska bortfallet är det viktigt att sända ut 
påminnelse så det gjorde vi efter att enkäten legat ute i en vecka, d.v.s. den 9 dec 2015 
(Bryman, 2006). I påminnelsebrevet lade vi till tiden när enkäten skulle stängas ner. Deadline 
var den 16 dec 2015 kl. 21:00 och efter det fanns inte möjlighet att ingå i undersökningen. 
Utöver det ringde vi Swedbank och Nordea flera gånger tills vi blev nöjda med 
svarsfrekvensen. 

Om man väljer att använda sig av den kvantitativa metoden måste det beaktas att det finns en 
risk att svarsfrekvensen blir låg. Vissa respondenterna väljer att inte svara på frågorna och det 
kan vara svårt att finna anledningen till detta (Djurfeldt m.fl., 2010). För stort bortfall ökar 
risken för fel och skevheter (Bryman & Bell, 2013). Frågorna kan tolkas fel, vara otydliga 
eller svåra. Förtryckta svarsalternativ gör att respondenten inte kan uttrycka egna åsikter om 
ämnet och det finns ingen möjlighet till uppföljningsfrågor (Jacobsen 2002). För att undvika 
missförstånd ställs höga krav på utformningen av frågorna. På så sätt kan man minimera 
riskerna (Bryman  & Bell, 2013). En annan nackdel kan vara att det inte längre är möjligt att 
korrigera frågorna i fall det är nödvändigt (Jacobsen, 2002). Ytterligare en nackdel är att 
samtliga deltagare får samma instruktioner och frågor, vilket kan leda till att respondenterna 
tolkar frågorna olika (Holme & Solvang, 1997). Det finns dessutom en risk att e-post hamnar i 
respondentens skräppost (Bryman, 2006). En annan nackdel kan vara att bortfallet blir större 
om respondenten måste ta sig vidare till enkäten via en länk (Saunders & Thornhill, 2009) 

 

3.6 Bortfall  

Det finns två typer av bortfall, externt och internt. Med ett internt bortfall menas att 
respondenten låter bli att svara på vissa frågor, medan externt bortfall innebär att 
respondenten väljer att inte delta alls i undersökningen (Halvorsen, 1992). För att minimera 
bortfallet har Bryman och Bell (2013) presenterat flera åtgärder som kan användas. En av dem 
är att utforma ett tydligt och intressant introduktionsbrev, vilket vi gjort. Vi hade även fler 
slutna än öppna frågor vilket gör det lättare för respondenten att svara (Bryman & Bell, 2013).  

Forskaren är medveten om att bortfall kommer att förekomma, men kan inte veta i vilken 
utsträckning och studien kan bli missvisande om det är för stort (Bryman & Bell, 2013). Det 
finns risk att svaren skiljer sig mycket mellan de som deltagit i undersökningen och de som 
avstått (Bell, 2000). Detta kan medföra att det inte längre finns någon representativ grupp, 
vilket leder till att forskaren måste vara försiktigt vid bearbetningen av data (Bryman, 2006).  
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Tabell 2.2 Svarsfördelning 2 

 

Av tabell 2.2 ovan framgår svarsfördelningen. Av 209 utskickade enkäter fick vi 122 svar 
som var relevanta för studiens syfte. Det externa bortfaller blev 87 varav 18 av dessa var 
olämpliga respondenter. 4 lämpliga respondenter meddelade att de inte ville medverka i 
undersökningen av olika skäl. 3 respondenter från Handelsbanken kunde inte nås på grund av 
inaktiva e-postadresser. 62 gav inget svar alls. Däremot har vi inga delvis besvarade enkäter. 
Undersökningen gav en svarsfrekvensen på 58,4 procent vilket är mer än tillfredställande, 
enligt Jacobsen (2002), som menar att svarsfrekvensen 50 procent är tillfredställande.  

 

3.7 Databearbetning 

Vi har uteslutit några av frågorna då dessa i efterhand visade sig ha brister. Vi började med att 
analysera varje enskild fråga genom univariata tester. Det anses som den enklaste formen av 
analys då enbart en variabel undersöks åt gången. Syfte var att ta reda på om variablerna 
avvek från medelvärdet eller om de var normalfördelade (Jacobsen, 2002). Vidare så är det 
viktigt att beskriva sambandet mellan olika variabler. Detta testade vi genom bivariat analys, 
vilken behandlar flera variabler för att visa hur dessa variabler är relaterade till varandra 
(Bryman & Bell, 2013). Vi jämförde stapeldiagram, medelvärde och p-värden.  

Med ett p-värde kan man testa om det finns stöd för hypotesen. Ett p-värde som är under 5 
procent anses som lågt och betyder att det finns ett starkt stöd för hypotesen, vilket innebär att 
det finns ett tillräckligt stort samband mellan variablerna och att det är en ganska liten chans 
att resultatet beror på slumpen (Bryman & Bell, 2013). Ett p-värde som är högre än 5 procent 
visar att det finns ett svagt stöd för hypotesen. (Wild & Seber, 2000). Ett högt p-värde leder 
alltså till att hypotesen förkastas, vilket innebär att det inte finns någon statistisk skillnad 
(Wahlgren, 2005). Enligt Wild och Seber (2000) finns det inget stöd för hypotesen om p-
värdet är över 12 % och vid 0,1 procent eller lägre finns det mycket starkt stöd för hypotesen 
(Wild & Seber, 2000).  

Vi valde en enprocentig signifikansnivå, d.v.s. vi bekräftar samtliga hypoteser under 1 procent 
och förkastar de hypoteser som får över 1 procent, för att få resultatet tillförlitligt. Om 
majoriteten av hypoteserna som tillhör ett huvudområde bekräftas anser vi att bankerna jobbar 
efter dessa riktlinjer, men om majoriteten förkastas anser vi att bankerna inte använder dessa 
hjälpmedel.  

Svarsfördelning  Antal 
Totalt utskickade 209 
Externt bortfall 87 

- Inaktiva e-postadresser 3 

- Olämpliga respondenter 18 

- Inget svar alls 62 

- Meddelade oss att de ej kommer att medverka 4 
Antal inkomna svar 122 
Svarsfrekvens ((122/209)*100) 58,4% 
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Medelvärde är summan av samtliga observationer delat med antal, d.v.s. medelvärdet 
representerar ett genomsnitt av alla antal mätningar. Standardavvikelse är ett mått som visar 
hur sannolikheten sprider sig inom en fördelning (Wild och Seber, 2000). Standardavvikelsen 
är större ju större spridningen i svaren är (Edling & Hedström, 2003). Vi presenterar 
medelvärde tillsammans med standardavvikelse precis som De Veaux (2012) rekommenderar.  

Vi använde oss av MS Excel och statistikprogrammet SPSS för att ta fram olika mått, såsom 
medelvärden, standardavvikelser och p-värden. Enligt Bryman och Bell (2013) är SPSS det 
mest använda statistiska dataprogrammet när det gäller kvantitativa undersökningar. P-värdet 
har vi fått fram genom att göra en icke-parametrisk test som heter binomialtest i SPSS 
programmet där vi valde nummer 3 som brytvärde. (Bilaga 3)  

3.8 Undersökningens tillförlitlighet  

För att diskutera om datainsamlingen är tillförlitlig och vad som gjorts för att stärka 
trovärdigheten använder forskaren sig av begreppen validitet och reliabilitet (Jacobsen, 2002). 
En anonym undersökning kan resultera i ärligare svar eftersom respondenterna slipper bli 
stressade och distraherade av intervjuaren när denne sitter mittemot och ställer frågorna. 
Respondenterna kan besvara frågorna i lugn och ro samt överväga svarsalternativen. En annan 
fördel är att det är relativt både enkelt och smidigt att granska, tolka och sammanställa svaren 
i efterhand, eftersom de är kvantifierbara och mätbara (Ejlertsson 2005).  

Eftersom vi har samlat in data genom en enkätundersökning kunde varje respondent välja den 
tid som passade denne bäst för att besvara frågorna, vilket ökar studiens trovärdighet. Det 
negativa med metoden är att någon annan kunde besvara frågorna istället för den kvalificerade 
personen som var utvald. Det är något vi inte kunde påverka. 

Vi är medvetna om att bankerna i östra Götaland är mindre än i Stockholmsregionen. Utfallet 
kunde blivit annorlunda i och med att dessa rådgivare kommer i kontakt med fler större 
företag. Vi är också medvetna om att utfallet kunde ha blivit något annorlunda om vi valt en 
annan urvalsprocess. 

 

3.8.1 Validitet  

Validitet, även kallat giltighet, mäter studiens tillförlitlighet och vid genomförande av en 
studie eftersträvas så hög validitet som möjligt (Björklund & Paulsson, 2003). Validitet 
handlar om att forskaren mäter det som denne faktiskt avser att mäta och hur väl de slutsatser 
som genererats i en undersökning hänger ihop (Bryman & Bell, 2013).  

För att öka validiteten utgick vi ifrån uppsatsens syfte och problemformulering vid 
enkätutformningen och vår handledare granskade kritiskt våra frågor. Utöver det valde vi 
kompetenta respondenter som är insatta inom ämnet. Vi har även kritiskt granskat den 
litteratur vi använt i syfte att öka validiteten. Eftersom det är två personer som genomfört 
denna studie har risken för tolkningsfel minskat. Forskaren kan även validera genom att välja 
flera olika datakällor. Variation kan tolkas genom att undersöka samma fenomen fast i olika 
sammanhang (Patel & Davidson 2011). Vi har inte undersökt endast en banks 
företagsrådgivare utan fyra bankers företagsrådgivare, vilket bidrar till att stärka validiteten.  
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3.8.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär det ska gå att lita på undersökningen (Jacobsen 2002). Det ska framgå 
vilka data som har använts i studien och hur datainsamling och databearbetning skett 
(Johanessen & Tufte, 2002). Om undersökningen ger samma resultat vid upprepade mätningar 
har den hög reliabilitet (Holme & Solvang 1997). Reliabilitet är ett viktigt kriterium i en 
kvantitativ undersökning eftersom resultat helst ska vara bestämda mått, som ej påverkats av 
slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman & Bell, 2013). Enligt Trost och Hultåker 
(2007) är det därför av stor betydelse hur väl utformade enkätfrågor stämmer överens med det 
man vill mäta. Frågor med hög reliabilitet har inte därmed självklart hög validitet men frågor 
som saknar reliabilitet saknar också validitet (Bell, 2000). 

Datainsamlingen har skett genom en empirisk undersökning där kompetenta respondenter 
valts ut. Vi har dessutom strävat efter både strukturering och standardisering av frågorna. 
Utskickade enkäter och följebrev är identiska och frågorna är fastställda på förhand. De flesta 
av frågorna är utformade med fasta svarsalternativ.  

Vid enkäter påverkas inte respondenten av forskaren på samma sätt som vid en intervju. 
Eftersom det handlar om enkätundersökning kan respondenten besvara frågorna när denne 
känner sig förberedd. Även risken för missuppfattningar av svaren minskar eftersom 
respondenterna själva registrerar svaren. Anonymiteten kan också ge resultatet högre 
reliabilitet (Trost & Hultåker, 2007).  

 

3.9 Etiska aspekter 

I forskning ställs forskaren inför flera etiska frågor. Enligt Patel och Davidson (2011) finns 
det fyra övergripande etikregler som består av fyra huvudkrav: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi uppfyller informationskravet 
genom att introduktionsbrevet beskrev studiens syfte för att deltagaren skulle veta vad 
undersökningen handlade om. Deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan och 
därför var vi tydliga med att informera våra respondenter om att medverkan var frivillig. 
Dessutom fanns våra kontaktuppgifter i brevet så att respondenten kunde kontakta oss vid 
otydligheter. Följebrevet innehöll information om att anonymitet garanterades och att inga 
individuella svar skulle kunna urskiljas, vilket innebär att vi även uppfyller 
konfidentialitetskravet. Vi var inte tydliga med att informera respondenterna om att insamlade 
data enbart skulle användas för forskningsändamål, men eftersom det var tydligt att det gällde 
denna uppsats så anser vi att även nyttjandekravet är uppfyllt.  
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4. EMPIRI & ANALYS 
 

I detta kapitel presenteras studiens empiri. Vi valde även att presentera studiens analys under 
samma kapitel. Kapitlet inleds med redogörelse för det empiriska materialet som vi sedan 
återkopplar till den teoretiska referensramen varefter hypoteserna accepteras eller förkastas. 
För att underlätta för läsaren har vi använt oss av stapeldiagram med beskrivande information. 

 

4.1 Informationskällors värde vid kreditbedömningar (hård information) 

Under det här delkapitlet kommer vi att presentera svarsfördelning för, och analys av, de olika 
formella informationskällornas värde vid kreditbedömningar av små aktiebolag som valt bort 
revision. För att analysera det empiriska materialet har teorin om asymmetrisk information 
använts, vilket sedan ledde oss in på teorin om ”adverse selection” respektive ”moral hazard” 
och kreditrisker i form av typ I fel och typ II fel. Denna del omfattar följande 
informationskällor: årsredovisning, budget, bokslutsrapport, UC, Bolagsverket och 
Kronofogden. I slutet av avsnittet kommer vi att jämföra dessa informationskällor med 
varandra. 
 

4.1.1 Analys av årsredovisning som informationskälla 

  
Figur 4.1 Årsredovisning. 3 

Som framgår av figur 4.1 anser 102 st. av företagsrådgivarna att företagets årsredovisning är 
mycket värdefull eller värdefull att granska vid kreditbedömning av små aktiebolag som valt 
bort revision. Medelvärdet 4,2 visar att företagsrådgivarna i genomsnitt tycker att 
granskningen av årsredovisning är värdefull för dem. Även det låga p-värdet (0,00) ger ett 
mycket starkt stöd för hypotesen, vilket innebär att svarsfördelningen inte beror på slumpen 
utan att den finns en skillnad. Vi drar därför slutsatsen att årsredovisningen är värdefull vid 
kreditbedömning av små aktiebolag, i syfte att minimera kreditrisken. 

Trovärdigheten för det finansiella materialet minskar i samband med att företag väljer bort 
revision och därför krävs att banken lägger mer fokus på andra faktorer såsom hård 
information för att kompensera den informationsförlust som uppstår (Zambaldi m.fl., 2011). 
Vårs resultat stöds av Svensson (2003) som påpekar att årsredovisning är en mycket viktig 
informationskälla liksom av Kroon (2002) som menar att årsredovisningen är en viktig 
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profilbärare som ger en tydlig bild av företaget. Vårt resultat stämmer även väl överens med 
vad Berry & Robertsson (2006) kommit fram till i sin studie. De skriver att granskningen av 
årsredovisning är ett mycket viktigt underlag för kreditgivaren för att avgöra om krediten ska 
beviljas eller inte.  

Det vi kommit fram till stämmer dessutom överens med Tegin (1997) som fann att risken för 
fallissemang minskas genom bedömning av återbetalningsförmåga med hjälp av 
årsredovisningar. Kling (1999) hävdar att banken kan motverka informationsasymmetrin med 
hjälp av relevant information och enligt Svensson (2003) kan årsredovisning användas både 
före och efter att parterna skrivit på kontraktet. Om informationen används före kontrakten 
kan banken undvika ”adverse selection” problematiken i de fall företagaren dolde viktig 
information och därmed undviker banken risken att typ I fel ska inträffa, d.v.s. att en 
kreditvärdig låntagare avvisas. Även risken för typ II fel, att lån beviljas till en icke-
kreditvärdig låntagare, kan undvikas genom att samla in relevant information (Svensson, 
2003; Öhman, m.fl., 2015).  

 

4.1.2 Analys av budget som informationskälla 

 
Figur 4.2 Budget4 

Av figuren ovan framgår att majoriteten av våra respondenter anser att granskningen av 
företagets budget är mycket värdefull eller värdefull för dem vid kreditbedömning av små 
aktiebolag som valt bort revision. Medelvärdet hamnade på 3,8 vilket visar att respondenterna 
i genomsnitt tycker att granskningen är värdefull. Det låga p-värdet på 0,00 bekräftar 
hypotesen. 

Detta resultat stöds av Bruns och Fletcher (2008) som anser att budget bör ingå i 
bedömningsgrunderna för att bedöma företagets framtid. Även Svensson (2003) instämmer i 
att budget är ett viktigt underlag vid kreditbedömningar eftersom kreditgivaren är intresserad 
av aktuell information. Bruns (2003) menar att kreditgivaren är intresserad av företagets 
siffror och därför bör även budget analyseras utöver årsredovisning vid kreditbeslut. Vidare 
överensstämmer vårt resultat även med Stenberg & Sigbladh (2003) som hävdar att en 
realistisk budget är ett minimumkrav vid kreditbedömningar, eftersom det ger tydlig 
information om företagets kompetens att själv bedöma framtidsutsikter. Även Armstrong m.fl. 
(2013) anser att banken begär budget från företaget på grund av att banken inte har full tillit 
till de mindre företagens redovisning.  
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Eftersom företaget har mer information om företagets ekonomiska ställning än kreditgivaren, 
försvårar det för banken att bedöma företagets risk, återbetalningsförmåga och 
överlevnadsförmåga (Bruns, 2004). Därför måste banken hitta ett sätt att minimera den 
asymmetriska informationen. Kling (1999) hävdar att banken kan minska den asymmetriska 
informationen genom att samla in relevant information och vi anser att budget tillhör den 
relevanta informationen. Genom att minska informationsasymmetrin minskar banken risken 
för att felbeslut uppstår, såsom typ I-fel och typ II fel. I de fall företagaren väljer att dölja 
betydelsefull information innan avtalet ingås kan banken minska risken med hjälp av 
granskning av budget och på det sätt undviks ”adverse selection” problematiken (Bruns 
2004).  

 

4.1.3 Analys av bokslutsrapport som informationskälla 

 
Figur 4.3 Bokslutsrapport. 5 

Av figur 4.3 kan man se att lite under hälften av de tillfrågade svarade att en bokslutsrapport 
är mycket värdefull eller värdefull som informationskälla vid kreditbedömning av små 
aktiebolag som valt bort revision. Vi har fått ett medelvärde på 3,5 vilket ligger mittemellan 
ofta och ganska ofta och ett p-värde på 0,24. Eftersom p-värdet är över 12 % innebär det att 
det inte finns något stöd för hypotesen. Det finns risk att svaren beror på slumpen. 
Svarsfördelningen visar att det finns skilda uppfattningar bland respondenterna om hur 
värdefull en bokslutsrapport är vid kreditbedömning av små aktiebolag. Hela 47 procent 
svarade att en sådan rapport är ganska värdefull, men det höga p-värdet visar att vi måste 
förkasta hypotesen. 

Eftersom vissa företag valt bort revision måste banken kompensera detta med något annat. 
Svensson (2003) hävdar att det är väldigt viktigt att ha en så fullständig och aktuell 
information som möjligt. Bokslutsrapport, till skillnad från ett reviderat bokslut, ger ett 
aktuellt underlag eftersom rutiner byggs i det löpande arbete, d.v.s. man får en uppdaterad 
kvalitetssäkring av redovisningen (SRF, 2015a). Vi ville undersöka om banken använder 
bokslutsrapporter för att hantera den informationsförlust som uppstår vid bortval av revision. 
När informationsasymmetri ökar leder det till att företagsrådgivare väljer att skaffa mer av 
information om företaget (Kling, 1999). Genom att använda bokslutsrapport som 
kompensation minskar informationsasymmetrin. Bylander och Ottosson (2011) hävdar att 
bankerna kommer att kräva någon form av kvalitetssäkrad redovisning för att minska 
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kreditrisken vid avsaknad av revision. Gianuzzi (2010) konstaterar att kreditgivaren kommer 
att begära en bokslutsrapport i samband med kreditbedömningen, eftersom den ger en god 
kvalitetsstämpel och är anpassad till småföretag. Vi anser att bokslutsrapporten är någon form 
av kvalitetssäkrad redovisning. 

Anledningen till att vi inte kan bekräfta hypotesen kan bero på att tjänsten är relativt ny och 
att många därför inte känner till den. SRFs arrangerar informationsträffar för att marknadsföra 
tjänsten till både företag och banker (SRF, 2015b). En annan anledning kan vara att banker 
inte har full förtroende för den eftersom den inte är avsedd för kreditgivaren och inte kritiskt 
granskad som ett reviderat bokslut. Vidare är en auktoriserad redovisningskonsult inte 
oberoende utan har en mer kontinuerlig kommunikation med företaget för att se till att en god 
relation upprätthålls (FAR SRS, 2008).  

 

4.1.4 Analys av Upplysningscentralen (UC) som informationskälla 

Figur 4.4 Upplysningscentralen (UC).6 

Figur 4.4 visar att drygt hälften (68 st.) av de tillfrågade anser att UC är en mycket värdefull 
eller värdefull informationskälla vid kreditbedömning av små aktiebolag som valt bort 
revision. Endast 1 st. tycker att granskningen är mindre värdefull eller inte alls värdefull. Ett 
medelvärde på 4,0 bekräftar detta men på grund av det höga p-värdet (0,24), måste vi förkasta 
denna hypotes. Eftersom p-värdet är högt innebär det att det inte finns något stöd för 
hypotesen. Det är mycket möjligt att svaren beror på slumpen.  

Bruns (2001) är en av de som stödjer vår hypotes, genom att hävda att banker kan samla in 
information på flera olika sätt och att en av dessa är UC. Även Collis (2003) instämmer i att 
kreditgivarna är intresserade av att veta hur företaget skötts sina tidigare lån. Dessutom anser 
Stenberg och Sigbladh (2003) att upplysningar från kreditupplysningsföretag är bland det 
viktigaste vid kreditbeslut. Vidare anser Svensson (2003) att det är viktigt att ha en så aktuell 
information som möjligt, såsom information från kreditupplysningar.  

Svarsfördelningen visar att det finns skilda uppfattningar bland våra respondenter om UC är 
en viktig informationskälla. Trots att vi inte kan bekräfta vår hypotes drar vi slutsatsen att 
denna informationskälla är till en viss gräns värdefull på grund av det var endast en av 
företagsrådgivarna som svarade att denna informationskälla är mindre värdefull och ingen 
svarade att den inte alls är värdefull. Enligt Andersson och Landström (2003) är information 
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från kreditupplysningsföretag om småföretag oftast god men det förekommer att den inte är 
fullständig, eftersom det är svårt att bedöma alla små företag. Detta kan vara anledningen till 
att vi måste förkasta vår hypotes. UC hämtar årsredovisningar från Bolagsverket och 
Bolagsverket har meddelat att kvaliteten på årsredovisningar har försämrats efter slopandet av 
revisionsplikten för mindre aktiebolag (Bolagsverket, 2015).  

 

4.1.5 Analys av Bolagsverket som informationskälla 

Figur 4.5 Bolagsverket 7 

Hela 105 företagstrådgivare av 122 anser att Bolagsverket är en mycket värdefull eller 
värdefull informationskälla vid kreditbedömning av små aktiebolag som valt bort revision. 
Med ett medelvärde på 4,3 och ett p-värde på 0,00 kan vi konstatera att det finns ett samband 
mellan Bolagsverket som informationskälla och företagsrådgivare. 

Enligt Svensson (2003) är det viktigt att ha så aktuell information som möjligt. Vi anser att 
Bolagsverket är en aktuell informationskälla och därför ville vi testa den. Detta 
överensstämmer även med Sigbladh & Wilow (2008) som anser att Bolagsverket är en viktig 
informationskälla vid kreditbedömningar och med Kling (1999) som menar att banken måste 
skaffa ny information om företaget för att minska informationsasymmetrin. Genom att 
använda Bolagsverket som informationskälla kan informationsasymmetrin motverkas. Genom 
att samla in mer information om företaget kan banken undvika risken att typ I fel och typ II 
fel inträffar, d.v.s. avslå en kreditvärdig kunds ansökan eller bevilja kredit till en kund som 
saknar återbetalningsförmåga (Svensson, 2003). Genom att använda uppgifter från 
Bolagsverket som är aktuella, innan ett kontrakt ingås, kan ”adverse selection” problematiken 
undvikas, i de fall företagaren döljer viktig information om företaget.  
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4.1.6 Analys av Kronofogden som informationskälla 

Figur 4.6 Kronofogden.8 

Som framgår av figur 4.6 svarade 66 procent av de företagstrådgivare som ingick i vår 
undersökning att Kronofogden är en mycket värdefull eller värdefull informationskälla vid 
kreditbedömning av små aktiebolag som valt bort revision. Det var ingen av 
företagsrådgivarna som svarade att Kronofogden är en mindre värdefull eller inte alls 
värdefull informationskälla. Ett medelvärde på 4,1 och ett p-värde på 0,00 visar att det finns 
ett samband mellan Kronofogden som informationskälla och företagsrådgivare.  

Detta stämmer väl överens med Sigbladh och Wilow (2008) som har nämnt att Kronofogden 
är en viktig informationskälla vid kreditbeviljning. Även Berger och Udell (2006) nämner att 
informationsasymmetrin kan motverkas genom ökad transparens hos företagen, d.v.s. genom 
att tillräckligt med viktig information om företaget inhämtas. I linje med Svensson (2003) och 
vikten av aktuell information så anser vi att informationen från Kronofogden är aktuell. Både 
typ I fel och typ II fel kan undvikas genom att samla in information från Kronofogden. Om 
uppgifterna från Kronofogden visar att det finns skatteskulder kan banken undvika att bevilja 
kredit till en icke-kreditvärdig kund. Detta leder till att banken undviker risken för att typ II 
fel inträffar. Däremot om låntagaren sköter sig bra enligt Kronofogdens uppgifter kan banken 
undvika att avslå en ansökan från en kreditvärdig låntagare och därmed undvika risken att typ 
I fel uppstår. Även ”adverse selection” problematiken motverkas genom tillgång till den 
aktuella informationen innan ett avtal ingås. 

 

4.1.7 Informationskällors resultat jämförs med varandra 

Här jämför vi samtliga informationskällor som undersöktes i syfte att ta reda på hur stor vikt 
som läggs vid varje informationskälla. Vi jämför dessa för att ta reda på om det finns 
skillnader och likheter mellan dessa.  
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Figur 4.7 Svarsfördelning av informationskällors värde vid kreditbedömning9 

 
I diagrammet ovan kan man se svarsfördelningen bland företagsrådgivare för samtliga 
informationskällor som vi valt att undersöka. 
 

Tabell 4.1 Informationskällors värde vid kreditbedömning av små aktiebolag 2 

Hypotes Medelvärde Standardavvikels
e 

P-värde Stöd 

H1a Vid bedömning av 
återbetalningsförmåga är det viktigt att 
granska årsredovisningar 

4,2377 1,0046 
 

0,0000 
 

Ja 

H1b Vid bedömning av 
återbetalningsförmåga är det viktigt att 
granska budgetar 

3,7623 0,9275 
 

0,0000 
 

Ja 

H1c Vid kreditbedömning används 
bokslutsrapport som 
informationskälla 

3,5328 
0,9721 

0,239 
   Nej 

H1d Vid kreditbedömning används 
UC som informationskälla 

4,0082 
0,9663 

0,239 
Nej 

H1e Vid kreditbedömningar används 
Bolagsverket som informationskälla 

4,3033 
0,8018 

0,0000 
Ja 

H1f Vid kreditbedömningar används 
Kronofogden som informationskälla 

4,0984 
0,8759 

0,0000 
Ja 

 

I tabell 4.1 kan man jämföra de olika informationskällor som undersöktes i denna studie. Att 
förutspå hur stor kreditrisken kommer att bli är svårt för banken, men ju mer information 
banken har desto större chans är det att upptäcka risken. För att minska asymmetrisk 
information är det av stor vikt att ha tillgång till relevant och aktuell information om företaget. 
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Denna sammanställning visar hur stor vikt som läggs vid varje informationskälla. Faktorn 
årsredovisning har ett medelvärde på 4,2 av 5. Vidare bedömer företagsrådgivarna budget 
(3,7), Bolagsverket (4,3) och Kronofogden (4,0) som viktiga faktorer vid kreditbeslut. 
Faktorerna bokslutsrapport och UC har ett medelvärde på 3,5 respektive 4,0. På grund av 
höga p-värden (0,24) måste vi emellertid förkasta dessa båda hypoteser. 

Vi drar således slutsatsen att årsredovisning, budget, Kronofogden och Skatteverket är 
informationskällor som är av stor vikt för företagsrådgivarna och minskar den asymmetriska 
informationen mellan partnerna. Denna information hjälper banken undvika att typ I fel 
inträffar, vilket skulle innebära att banken nekar kredit till ett kreditvärdigt företag som skulle 
fullföljt sin del av avtalet på grund av för lite information om företaget. Även typ II fel 
undviks, där banken beviljar kredit till en icke-kreditvärdig kredittagare. Vi har kommit fram 
till att dessa informationskällor hjälper banken att undvika att ”adverse selection” inträffar, i 
de fall företagaren väljer att undanhålla viktig information av företaget innan avtalet ingås.  

Vidare kan vi inte dra samma slutsats gällande bokslutsrapport respektive UC på grund av 
höga p-värden. Anledningen till detta kan vara att bokslutsrapporten är en relativt ny tjänst 
och många känner inte till den. Rapporten är inte avsedd för externa intressenter vilken kan 
vara anledningen till att bankerna inte använder den så mycket. En annan anledning kan vara 
att auktoriserad redovisningskonsult inte är oberoende som en revisor, och därför anser 
bankerna att det inte finns någon skillnad mellan en bokslutsrapport som är utfärdat av en 
auktoriserad redovisningskonsult och en oreviderad årsredovisning. Angående UC har banken 
lägre förtroenden för den när det gäller små företag eftersom det är svårare för UC att samla in 
information om dessa företag än större företag  

 

4.2 Olika former av säkerheter (hård information) 

Den här delen omfattar en presentation och analys av svarsfördelningen för de olika 
säkerheternas värde. Säkerheter som vi valt att undersöka är pantbrev i egendom, 
företagsinteckning, personlig borgen och att investera en del av eget kapital. Denna del 
avslutas med att jämföra dessa säkerheter med varandra.  
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4.2.1 Analys av pantbrev i egendom 
 

Figur 4.8 Pantbrev i egendom.10 

Figuren ovan visar att 75 procent uppgav att pantbrev i egendom efterfrågas väldigt ofta eller 
ofta vid kreditbedömning av små aktiebolag som valt bort revision, vilket stämmer väl 
överens med vad flera forskare tidigare har kommit fram till. Det var ingen som låtit bli att 
svara, vilket betyder att samtliga respondenter efterfrågat pantbrev i egendom någon gång. 
Medelvärdet är högt (4,2) och p-värdet på 0,00 bekräftar hypotesen. Detta resultat stöds av 
Carlson (2004) som anser att pantbrev i fast egendom är en av de vanligaste säkerheterna som 
förekommer och av Svensson (2003) som menar att säkerheter är viktigare för mindre företag 
än för större företag i samband med kreditansökan (Svensson, 2003). Även Tegins (1997) 
hävdar att det är mycket viktigt att banken bedömer risk vid fallissemang, vilket gör att 
kreditgivaren måste bedöma säkerhetsvärde.  

Voordeckers och Steijvers (2006) anser att informationsasymmetrin kan motverkas genom att 
begära säkerheter vid utlåningen. Genom att företagaren lämnar säkerheter, i det här fallet 
pantbrev i egendom, får banken värdefull information om företaget. Företagaren signalerar att 
det är ett högkvalitativt företag som är villigt att ställa sina värdefulla tillgångar som säkerhet 
för lån med lägre ränta (Blazy & Weill, 2013). Detta leder till att risken för typ I fel minskas 
(Kling, 1999), där kreditgivaren avslår en kreditvärdig låntagares ansökan, och därmed 
minskar risken att ”adverse selection” inträffar. Vidare innebär lämnade säkerheter att 
företagaren är mycket intresserad av att lyckas och undvika risker. Annars förlorar denne sin 
säkerhet (Blazy & Weill, 2013). Detta leder till att risken för typ II fel minskar, då banken kan 
undvika att bevilja kredit till en icke-kreditvärdig låntagare (Kling, 1999; Öhman, m.fl., 
2015). Därmed minskar även risken att ”moral hazard” att låntagaren ändrar sitt beteende, ska 
inträffa (Blazy & Weill, 2013). Säkerheten ses som en försäkring ifall något skulle gå fel 
(Bruns & Fletcher, 2008). 

 

0

50

100

1 2 3 4 5

1 2

27
39

53

Antal
PANTBREV I EGENDOM

1 betyder väldigt sällan medan nummer 5 betyder väldigt
ofta, ej svar innebär aldrig

Beskrivande statistik H2a 

Medelvärde: 4,1557 

Standardavvikelse: 0,8816  

P-värde: 0,0000 

 



 

33 
 

4.2.2 Analys av företagsinteckning 
 

 
Figur 4.9 Företagsinteckning. 11 

Av figuren ovan kan vi se att 92 respondenter (61+31) uppger att företagsinteckning 
efterfrågas väldigt ofta eller ofta vid kreditbedömning av små aktiebolag som valt bort 
revision. Enbart 3 respondenter tycker att sådan granskning är mindre värdefull eller inte alls 
värdefull. P-värdet blev 0,00 vilket visar att de svaren inte beror på slumpen utan att det finns 
en skillnad. Det höga medelvärdet (4,2) styrker resultatet och det låga p-värdet bekräftar 
hypotesen. Vi drar slutsatsen att företagsinteckning är mycket viktigt vid kreditbedömningar 
av små aktiebolag som valt bort revision. Detta kunde även Carlson (2004) konstatera genom 
att små företag ofta lämnar företagsinteckning som säkerhet vid kreditbedömning. Även 
Tegins (1997) menar att vid riskbedömning bör banken undersöka vilka säkerheter företaget 
har i syfte att minimera risk vid fallissemang. 

Brist på information kan leda till att fel kreditbeslut fattas. Enligt Voordeckers och Steijvers 
(2006) motverkas informationsasymmetrin genom att banken begär säkerheter. Blazy och 
Weill (2013) anser att banken får värdefull information om företaget genom att företagaren 
ställer säkerheter mot lån. Detta leder till att risken för typ I fel minskas (Kling, 1999), och 
därmed minskar risken att ”adverse selection” inträffar. Genom att lämna säkerheter kommer 
företagaren att agera i linje med bankens intresse för att inte bli av med säkerheten. Detta 
leder till att risken för typ II fel minskar och därmed minskar risken att ”moral hazard” ska 
inträffa (Blazy & Weill, 2013). Även andra forskare såsom Jimenez m.fl. (2004), Leitner 
(2006) och Steijvers m.fl. (2006) instämmer i att säkerheter kan motverka ”moral hazard” 
problematiken.  

 

0

50

100

1 2 3 4 5

2 1

27 31

61

Antal
FÖRETAGSINTECKNING

1 betyder väldigt sällan medan nummer 5 betyder väldigt
ofta, ej svar innebär aldrig

Beskrivande statistik H2b 

Medelvärde: 4,2131 

Standardavvikelse: 0,9292  

P-värde: 0,0000 

 



 

34 
 

4.2.3 Analys av personlig borgen 

Figur 4.10 Personlig borgen. 12 

Som framgår av figur 4.10 svarade de flesta företagsrådgivana att personlig borgen efterfrågas 
väldigt ofta eller ofta vid kreditbedömning av små aktiebolag som valt bort revision. Enbart 3 
st. av dessa företagsrådgivare tycker att granskningen är mindre värdefull eller inte alls 
värdefull. Ingen har låtit bli att svara, vilket innebär att samtliga respondenter efterfrågar 
personlig borgen någon gång. Medelvärdet är högt (4,4) och det låga p-värdet (0,00) bekräftar 
hypotesen. Vårt resultat stödjer bland annat Carlson (2004) som menar att personlig borgen är 
bland de vanligaste säkerheterna som banken efterfrågar. De menar att om kunden går med på 
att gå i personlig borgen så får banken en bekräftelse på att kunden tror på sin idé. Detta leder 
dessutom till att kunden får större ansvar samt samarbetar vid en eventuell kris. Enligt Sweco-
rapporten (2008) kommer kreditgivaren att kräva personlig borgen om företaget väljer att 
avstå från revisionen, vilket stämmer överens med vårt resultat.  

Voordeckers och Steijvers (2006) menar att den asymmetriska informationen kan motverkas 
genom att banken begär säkerheter vid utlåningen, i det här fallet säkerheten i form av 
personlig borgen. Enligt Blazy och Weill (2013) får banken värdefull information om 
företaget om denne lämnar säkerheter mot lån. Detta kan vi jämföra med att banken kräver att 
företagaren går i personlig borgen. Genom att gå i borgen kommer företagaren att känna 
större ansvar och det visar att denne själv tror på affärsidén. Detta leder till att risken för typ I 
fel minskas (Kling, 1999), där kreditgivaren avslår en kreditvärdig låntagares ansökan, och 
därmed minskar risken att ”adverse selection” inträffar. Vidare innebär det att företagaren 
undviker att ta stora risker för att inte förlora den ställda säkerheten (Blazy & Weill, 2013). 
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4.2.4 Analys av att företaget investerar en del av eget kapital 

Figur 4.11 Att företaget investerar en del av eget kapital.13 

Som framgår av figuren 4.11 svarade en majoritet av företagsrådgivarna att företaget 
investerar en del av eget kapital efterfrågas väldigt ofta eller ofta vid kreditbedömning av små 
företag. Enbart 4 st. tycker att granskningen är mindre värdefull eller inte alls värdefull. 
Samtliga deltagare har valt ett av alternativen, vilket innebär att samtliga respondenter 
efterfrågar någon gång att företaget investerar en del av eget kapital. Det höga medelvärdet 
(4,6) bekräftar vårt resultat och det låga p-värdet (0,00) bekräftar hypotesen. Detta 
överensstämmer med Svensson (2003) studie, där författaren nämner att säkerheter är 
viktigare för mindre företag än för större i samband med kreditansökan. Även Bruns och 
Fletcher (2008) hävdar att det är viktigt att företagaren bidrar med eget kapital vid 
investeringen, eftersom det är ett tecken att företagaren tror på sitt projekt.  

Enligt Voordeckers och Steijvers (2006) motverkas den asymmetriska informationen genom 
att banken begär säkerheter vid kreditbedömningar. Genom att begära att företaget bidrar med 
en del av det egna kapitalet minskar informationsasymmetrin. Banken får värdefull 
information om företaget genom att företagaren lämnar säkerheter (Blazy & Weill, 2013). 
Detta leder till att risken för typ I fel, där kreditgivaren avslår en kreditvärdig låntagares 
ansökan, minskar (Kling, 1999). Därmed minskar risken att ”adverse selection” inträffar. 
Vidare tar företagaren inga risker som kan leda till att denne förlorar den satsade summan. 
Banken kan uppfatta det som om företagaren tror på sin affärsidé (Blazy & Weill, 2013). 
Detta leder till att risken för typ II fel minskas (Kling, 1999) eftersom banken kräver 
säkerheter som tillfaller banken (Blazy & Weill, 2013).  
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4.2.5 Säkerheternas resultat jämförs med varandra 

Här jämför vi säkerheternas värde av olika former för att ta reda på om det finns skillnader 
och likheter mellan dessa.  

 
Figur 4.12 Säkerheternas värde vid kreditbedömning av små aktiebolag. 14 

 
I diagrammet ovan kan man se att samtliga säkerheter som vi valt att analysera efterfrågas vid 
kreditbedömning av små aktiebolag, som valt bort revision, i syfte att minimera kreditrisker. 

 

Tabell 4.2 Säkerheternas värde vid kreditbedömning av små aktiebolag 3 

 
I tabell 4.2 kan man jämföra faktorernas medelvärden och p-värden. Samtliga faktorer har 
medelvärden från 4,2 till 4,6. Företagsrådgivarna anser således att dessa faktorer är viktiga vid 
kreditbedömning av små aktiebolag utan revision. Eftersom vi bekräftar samtliga hypoteser 
kan vi dra slutsatsen att det inte finns någon statistisk skillnad mellan medelvärdena. Till följd 
av de låga p-värdena för samtliga faktorer kan vi konstatera att det finns ett samband.  
 

Informationsasymmetrin kan minskas genom att banken kräver någon form av säkerheter av 
företaget. För att försäkra sig mot kreditförluster väljer majoriteten av våra respondenter att 
undersöka företagets säkerheter. Olika typer av säkerheter leder till att banken får värdefull 
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information om företaget, vilket minskar att risken att typ I fel och ”adverse selection” 
problematiken inträffar. Företagaren som lämnat någon form av säkerhet är mer försiktig 
eftersom denne vill undvika att förlora sin säkerhet, förlora den satsade summan eller bli 
begärd för hela summan av banken ifall något går fel. Detta leder till att risken för typ II fel 
minskas. 

 

4.3 Granskningsobjekt (mjuka data) 

I det här delkapitlet presenterar vi svarsfördelning för och analys av mjuka data. Denna del 
omfattar följande mjuka data; förtroende, verksamhetens produkter, kredittagarens 
egenskaper, företagets kunder, företagets bransch och omvärldsfaktorer. I slutet av delkapitlet 
kommer vi att jämföra dessa faktorer med varandra. 

 

4.3.1 Analys av förtroende 

 
Figur 4.13 Bygga förtroende för kredittagaren. 15 

 
Av figur 4.13 framgår att majoriteten av företagsrådgivare svarade att det är värdefullt att 
bygga förtroende med kredittagaren. Medelvärdet blev här 4,3 och p-värdet 0,00. Det visar att 
svaren inte beror på slumpen och att vi kan bekräfta hypotesen. Eftersom trovärdigheten för 
det finansiella materialet minskar i samband med att företag väljer bort revision, måste banker 
kompensera detta genom att samla in mjuka data om företaget (Zambaldi m.fl., 2011). Enligt 
Moro och Fink (2013) innefattar den mjuka datan förtroende som utgör en viktig roll vid 
kreditbedömningar, vilket överensstämmer med vårt resultat. Berger och Udell (2006) anser 
att kreditgivaren kan ta del av mjuka data genom att lära känna företagaren, vilket passar bäst 
för mindre transparenta företag. Vårt resultat stödjer även Moro och Fink (2013) som menar 
att förtroende för kredittagaren är en viktig faktor vid kreditbedömning och att grunden är att 
skapa långsiktiga relationer. Detta stöds dessutom av Bruns (2001) som menar att både banker 
och företag finner fördelar i en ömsesidig relation. Andra studier som stödjer vårt resultat är 
bland annat Udell (2008), som hävdar att banker använder sig av relationsutlåningen.  

Moro och Fink (2013) hävdar att förtroende kan kompensera informationsasymmetrin vid 
kreditbedömningar, vilket överensstämmer med vårt resultat. Genom att banken bygger 
förtroende med låntagaren minskar risken att låntagaren döljer viktigt information. Detta leder 
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till att risken minskar för typ I fel (Kling, 1999), där kreditgivaren avslår en kreditvärdig 
låntagares ansökan, och därmed minskar risken att ”adverse selection” inträffar (Bruns & 
Fletcher, 2008). Eftersom banken har skapat förtroende för företagaren minskar risken för typ 
II fel (Kling, 1999) och därmed minskar risken för ”moral hazard” problematiken (Bruns & 
Fletcher, 2008).  

 

4.3.2 Analys av kredittagares egenskaper  

 

 
Figur 4.14 Kredittagarens egenskaper.16 

 

Av figuren ovan framgår att hela 84 procent svarade att företagets kredittagares egenskaper 
såsom personlighet, yrkeskompetens, utbildningsbakgrund är mycket värdefull eller värdefull 
att granskas vid kreditbedömning av små aktiebolag som valt bort revision. Medelvärdet på 
4,4 visar att informationen är mycket värdefull. Det låga p-värdet bekräftar hypotesen. Enligt 
Moro och Fink (2013) innefattar den mjuka datan personliga egenskaper och bör beaktas vid 
kreditbedömning, vilket stämmer överens med vårt resultat. Även andra forskare fann i a 
studier att personen bakom företaget bör beaktas vid kreditbedömning (Bruns, 2001; Berger & 
Udell, 2006; Sigbladh och Wilow (2008). Vidare överensstämmer vårt resultat med Svensson 
(2003) som menar att företagsledningens skicklighet är viktiga aspekter att ta hänsyn till vid 
kreditbedömningen. Enligt Tegin (1997) minimeras risken för fallissemang genom 
bedömning av företagsledningens kompetens. 

Enligt Berger och Udell (2006) motverkas informationsasymmetrin genom att samla in 
tillräckligt med viktig information om företaget. Genom att banker samlar in och analyserar 
låntagarens egenskaper kan banken avslöja viss information om både företaget och 
företagaren. Detta leder till att risken minskar för typ I fel, där kreditgivaren avslår en 
kreditvärdig låntagares ansökan, och därmed minskar risken att ”adverse selection” inträffar 
(Bruns & Fletcher, 2008). Eftersom banken har mer information om kredittagaren minskar 
även risken för typ II fel och därmed minskar också risken för ”moral hazard” (Bruns & 
Fletcher, 2008). 
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4.3.3 Analys av granskningen av verksamhetens produkter 

 
Figur 4.15 Verksamhetens produkter. 17 

Som framgår av figur 4.15 svarade de flesta som deltog i undersökningen att granskningen av 
företagets produkter är mycket värdefull eller värdefull vid kreditbedömning av små 
aktiebolag som valt bort revision. Medelvärdet är 4,0 och p-värdet på 0,00 bekräftar 
hypotesen. Vi drar slutsatsen att banker anser att granskningen av företagets produkter är 
mycket viktig vid kreditbedömning. Enligt Grunert och Norden (2012) lägger banken större 
vikt på den mjuka datan i mindre företag vid kreditbedömningen, eftersom den hårda datan 
oftast är otillräcklig för att banker ska kunna få en helhetsbild av företaget. Detta 
överensstämmer med vårt resultat och stöds av Stenberg och Sigbladh (2003) som anser att 
kreditgivaren bör analysera var produkten befinner sig på produktlivscykeln för att kunna 
förutse framtidsutsikter. De menar att det är viktigt att ta reda på om produkterna är 
efterfrågade.  

Berger och Udell (2006) anser att informationsasymmetrin kan motverkas genom att samla in 
relevant information om företaget. Även relationsutlåningen är en bra metod att motverka vid 
kreditbedömningar av små företag (Berger & Udell, 2002). Genom att banken analyserar 
företagets produkter kan banken lättare bedöma företagets återbetalningsförmåga. Detta leder 
till att risken minskar för både typ I fel och typ II fel. 

 

4.3.4 Analys av granskningen av företagets bransch 

 
Figur 4.16 Företagets bransch.18 

Figur 4.16 visar att 89 procent av företagsrådgivarna anser att det är mycket värdefull eller 
värdefull för dem vid kreditbedömning av små aktiebolag som valt bort revision. Medelvärdet 
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på 4,1 visar att företagsrådgivarna i genomsnitt tycker att granskningen av företagets bransch 
är värdefull för dem. Hypotesen bekräftas av det låga p-värdet (0,00). Resultatet stöds även av 
Bruns (2001) som skriver att kreditgivaren ska ta hänsyn till om företaget befinner sig i en 
tuff bransch med hård konkurrens eller inte. Durguner och Katchova (2011) har kommit fram 
till att kreditgivaren bör anpassa bedömning av kreditrisker efter branschtillhörighet för 
mindre företag. Vårt resultat stämmer väl överens även med Kwoks (2002) slutsats där 
författaren hävdar att undersöka företagets bransch är mest betydelsefull vid kreditbedömning. 
Berger och Udell (2006) hävdar att den asymmetriska informationen kan minskas genom att 
samla in mer information om företaget. Genom att skaffa information om branschen företaget 
verkar in kan banken få en bättre helhetsbild över företaget och dess framtidsutsikter. Detta 
leder till att risken minskar för typ I fel, där kreditgivaren avslår en kreditvärdig låntagares 
ansökan (Kling, 1999; Öhman, m.fl., 2015). 
 

4.3.5 Analys av granskningen av företagets kunder  

 

Figur 4.17 Företagets kunder. 19 

Av figur 4.17 framgår att majoriteten av våra respondenter anser att granskningen av 
företagets kunder är mycket värdefull eller värdefull för dem vid kreditbedömning av små 
aktiebolag som valt bort revision. Inte mindre än 114 av 122 respondenter anser att företagets 
kunder är mycket värdefulla eller värdefulla. Medelvärdet låg på 4,2 och p-värdet var 0,00. 

Vårt resultat stämmer väl överens med Johnson och Scholes (2001) som anser att granskning 
av företagets kunder är en viktig bedömningsfaktor vid kreditbeviljning. Enligt Svensson 
(2003) hjälper mjuka data kreditgivaren att bättre förutse småföretagets framtidsutsikter, 
vilket överensstämmer med vårt resultat. Kreditgivaren analyserar hur beroende företaget är 
av sina kunder (Stenberg & Sigbladh, 2003). Enligt Berger och Udell (2006) motverkas 
informationsasymmetrin genom att samla in relevant information om företaget. Genom att 
banken analyserar företagets kunder kan banken lättare bedöma företagets framtidsutsikter. 
Med hjälp av detta kan risken minska för typ I fel. Om banken kommer fram till att företaget 
inte har tillräckligt med kunder kan risken för typ II fel minska. 

 

0

50

100

1 2 3 4 5

2 2 4

75

39

Antal
FÖRETAGETS KUNDER

1 betyder inte alls värdefullt och 5 betyder mycket värdefullt

Beskrivande statistik H3e 

Medelvärde: 4,2131 

Standardavvikelse: 0,7299 

P-värde: 0,0000 

 



 

41 
 

4.3.6 Analys av granskningen av omvärldsfaktorer 

 
Figur 4.18 Omvärldsfaktorer.20 

Figuren ovan visar att majoriteten av våra respondenter anser att granskningen av 
omvärldsfaktorer såsom lågkonjunktur, makrofaktorekonomiska förändringar och konkurrens 
är mycket värdefull eller värdefull för dem vid kreditbedömning av små aktiebolag som valt 
bort revision. Både medelvärdet (4,1) och p-värdet (0,00) visar att det är viktigt för 
kreditgivarna att granska omvärldsfaktorer. 

Moro och Fink (2013) menar att den mjuka datan innefattar omständigheter kring företaget, 
vilket överensstämmer med vårt resultat. Detta överensstämmer även med Bruns (2001) 
studie som menar att banken bör analysera hur företaget klarar av makroekonomiska 
förändringar, räntehöjningar, lågkonjunktur och konkurrensen. Författaren hävdar också att 
ifall företaget är benägen att investera i riskfyllda projekt med instabila omvärldsförhållanden 
kommer de ej att beviljas krediter (Bruns, 2001). Även Svensson (2003) kom fram till att 
utöver redovisningsmaterialet utgör även marknadsinformation grunden för ett kreditbeslut. 
Vidare så anser Strischek (2009) att faktorer som ligger utanför företagets egen kontroll bör 
beaktas vid kreditbedömningar. Enligt Tegin (1997) minskas risken för fallissemang genom 
att kreditgivaren bedömer marknaden, vilket stämmer väl överens med vårt resultat.  

Berger och Udell (2006) anser att informationsasymmetrin motverkas genom att samla in 
relevant information om företaget. Genom att göra en omvärldsanalys kan banken fastställa 
låntagarens återbetalningsförmåga. Banken får en bättre översikt om hur bolaget förhåller sig 
till sin omvärld och hur omvärlden kan påverka företaget. Med hjälp av detta kan risken 
minska för typ I fel (Kling, 1999), och därmed minskar risken att ”adverse selection” inträffar 
(Bruns & Fletcher, 2008). Om banken kommer fram till att förändringar i omvärlden kan göra 
så att företaget går i konkurs kan risken för typ II fel undvikas.  

 

4.3.7 Granskningsobjektens resultat jämförs med varandra 

Här jämför vi olika mjuka data med varandra för att reda på om det finns skillnader och 
likheter mellan dessa. 
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Figur 4.19 Svarsfördelning av olika faktorers värde vid bedömning av återbetalningsförmåga av små 
aktiebolag21 

I diagrammet ovan kan man se att samtliga faktorer som vi valt att granska är mycket 
värdefulla eller värdefulla att undersökas vid kreditbedömning av små aktiebolag som valt 
bort revision, i syfte att minimera kreditrisker. 

I tabell 4.3 kan de mjuka faktorernas medelvärden och p-värden jämföras med varandra. 
Resultaten visar medelvärde omkring 4 på samtliga faktorer. Någon statistisk skillnad mellan 
de olika variablerna vid kreditbedömning kunde inte påvisas eftersom p-värdena var 0,00 för 
samtliga testade faktorer. 

Informationsasymmetrin som uppstår mellan banken och företag på grund av att företaget valt 
bort revision kan motverkas genom att banken samlar in relevant information om företaget. 
Banken får en bättre helhetsbild och lättare bedömer återbetalningsförmåga. Detta leder till att 
företagsrådgivare undviker typ I fel eller typ II fel, som orsakas av informationsasymmetrin 
och som innebär att långivaren avslår en ansökan från ett kreditvärdigt företag eller beviljar 
kredit till ett företag som saknar återbetalningsförmåga. Informationsinsamlingen om 
företaget kan även minska risken för ”adverse selection” och ”moral hazard”, där företagaren 
döljer viktigt information innan ett kontrakt ingås eller ändrar sitt beteende under det löpande 
kontraktet genom att inte följa överenskomna villkor. 
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Tabell 4.3 Olika faktorers betydelse vid bedömning av återbetalningsförmåga av små 
aktiebolag. 4 

 

 

 

 

  

Hypotes Medelvärde Standardavvikelse P-värde Stöd 

H3a Det är viktigt att bygga 
förtroende för kredittagaren vid en 
kreditbedömning 

4,3115 1,0915 
 

0,0000 
 

Ja 

H3b Vid bedömning av 
återbetalningsförmåga är det viktigt 
att granska kredittagarens 
egenskaper såsom personlighet, 
yrkeskompetens och 
utbildningsbakgrund 

4,4098 0,9069 

 
 

0,0000 

 
 

Ja 

H3c Vid bedömning av 
återbetalningsförmåga är det viktigt 
att granska verksamhetens 
produkter 

4,0082 1,0164 

 
0,0000 

 
Ja 

H3d Vid bedömning av 
återbetalningsförmåga är det viktigt 
att granska företagets bransch  

4,0902 0,8528 
 

0,0000 
 

Ja 

H3e Vid bedömning av 
återbetalningsförmåga är det viktigt 
att granska företagets kunder 

4,2131 0,7299 
 

0,0000 
 

Ja 

H3f Vid bedömning av 
återbetalningsförmåga är det viktigt 
att granska omvärldsfaktorer 
såsom lågkonjunktur, 
makrofaktorekonomiska 
förändringar och konkurrens. 

4,1148 0,6827 

 
 

0,0000 

 
 

Ja 
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5. SLUTDISKUSSION 

 

I detta kapitel presenterar vi studiens slutsatser utifrån den teoretiska referensramen och den 
empiriska datainsamlingen. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

 

5.1 Slutsats 

Undersökningen visar att företagsrådgivarna anser att den asymmetriska information som 
vanligtvis karakteriserar kreditbedömningar av små företag som valt bort revision, kan 
kompenseras genom insamlande av hård och mjuk information. Vi kom fram till att bankerna 
kompenserar för den ökade kreditrisken genom att använda sig av formella informationskällor 
i form av årsredovisning, budget, Bolagsverket och Kronofogden. Vidare begär majoriteten av 
kreditgivarna ofta säkerheter såsom pantbrev i egendom, företagsinteckning, personlig borgen 
och att investera eget kapital. Vi kunde även konstatera att kreditgivarna kompenserar för den 
ökade kreditrisken som uppstår i de fall de finansiella rapporterna inte är reviderade, genom 
att undersöka den mjuka informationen i form av förtroende, kredittagarens egenskaper, 
verksamhetens produkter och kunder, branschen företaget verkar i och omvärldsfaktorer.  
 
Däremot kunde vi inte bekräfta att UC eller bokslutsrapporter som är utfärdade av en 
auktoriserad redovisningskonsult används för att kompensera för den ökade kreditrisken. 
Anledningen till detta kan vara att bokslutsrapport är en relativt ny och okänd tjänst. Orsaken 
till att upplysningar från UC inte ansågs kunna motverka informationsasymmetrin kan vara att 
de inte tillför trovärdig information om småföretag som valt bort revision. 
  
Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att bankerna använder sig av både hårda och mjuka 
data för att besluta om mindre företag, som valt bort revision, ska beviljas lån eller inte.  
 

5.2 Förslag till vidare forskning 

Vi skulle gärna se fler som undersöker hur värdefulla olika informationskällor såsom 
Skatteverket, Bolagsverket och Kronofogden är i kreditgivningsprocessen. Vi hade stort 
intresse för dessa faktorer men saknade tidigare forskning inom området. Under vår 
undersökning har vi förstått att även UC påverkades av revisionspliktens avskaffande. Det 
blev svårare för dem att finna relevanta fakta om företag som valde bort revision. Därför 
rekommenderas vidare forskning om hur de skaffar nödvändiga fakta för att tillfredsställa sina 
kunder. Vi saknade även tidigare forskning om bokslutsrapporter som är utfärdade av 
auktoriserade redovisningskonsulter. Vi föreställer oss att bankerna kommer att använda sig 
mer av denna informationskälla om några år när marknadsföringen av tjänsten har fått större 
spridning. 

Vidare valde vi att enbart fokusera på företagsrådgivare på de fyra största bankerna, men vi 
skulle vilja se en jämförelse mellan sparbanker och affärsbanker av företagsrådgivarnas 
inställning till revisionspliktens avskaffande. Det skulle vara intressant att jämföra likheter 
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och skillnader emellan bankerna vid kreditbedömning av mindre aktiebolag som valt bort 
revision, för att se om de använder sig av samma åtgärder eller inte. Vi begränsade oss till en 
intressent, d.v.s. kreditgivaren, men det skulle vara intressant att även undersöka andras 
parters syn på avskaffad revisionsplikt, exempelvis skattemyndighetens. Det skulle vara 
intressant att se hur revisionspliktens avskaffande för små företag påverkar skattefel och hur 
Skatteverket väljer att ändra sina rutiner för att lösa detta eventuella problem. 

Ett ytterligare förslag till fortsatt forskning är att i en liknande studie jämföra resultat för 
företagsrådgivare i större respektive mindre städer. Bankerna i större städer kommer oftare i 
kontakt med större aktiebolag än bankerna i små städer, vilket skulle kunna leda till delvis 
olika resultat.  
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Genom att svara på enkäten bidrar du med viktig information som kommer att ligga till grund 
för resultatet i vår studie. Enkäten tar ungefär fem minuter att besvara och deltagandet är helt 
frivilligt.  

Varje svar är viktig för oss!  

Tack för din medverkan! 
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lebe1102@student.miun.se  elbe1201@student.miun.se 
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Bilaga 2. Enkät 

 
Frågorna berör endast små aktiebolag utan revision. Ha i åtanke när du besvarar frågorna att 
samtliga frågor handlar om att minimera kreditrisken. Tack för du tar dig tid att svara på våra 
frågor! 
 
1. När återbetalningsförmåga ska bedömas kan ett flertal områden granskas, hur 
värdefulla är följande områden när du gör din bedömning? (Nummer 1 betyder inte alls 
värdefullt medan nummer 5 betyder mycket värdefullt) 

 1 2 3 4 5 

Affärsidé      

Budget      

Årsredovisning      

Verksamhetens 
lönsamhet      

Verksamhetens 
produkter      

Företagets kunder      

Kredittagarens 
egenskaper såsom 
personlighet, 
yrkeskompetens, 
utbildningsbakgrund 

     

Företagets 
framtidsutsikter och 
framtidsplaner 

     

Omvärldsfaktorer 
såsom lågkonjunktur, 
makrofaktorekonomiska 
förändringar, 
konkurrens 

     

Företagets bransch       
 
Finns det något eller några områden utöver de ovannämnda som du anser är viktigt när du ska 
bedöma återbetalningsförmåga? 
 



 

III 
 

2. För att minska kreditrisken kan man ta hjälp av utomstående informationskällor. 
Använder du dig av dessa i din kreditbedömning och i sådana fall hur värdefull är 
informationen?  
(Nummer 1 betyder inte alls värdefullt medan nummer 5 betyder mycket värdefullt, ej svar på 
alternativ innebär att du inte använder dig av just den informationskällan) 
 

 1 2 3 4 5 

Upplysningscentralen      

Bolagsverket      

Kronofogden      

Skatteverket      
 
Andra utomstående källor som inte nämns ovan 
 

 
 
3. Vilka av följande säkerheter accepterar ni samt hur vanligt förekommande är dessa?  
(Nummer 1 betyder väldigt sällan medan nummer 5 betyder väldigt ofta, ej svar innebär 
aldrig) 

 1 2 3 4 5 

Pantbrev i 
egendom      

Företagsinteckning      

Personlig borgen      

Att företaget 
investerar en del 
av eget kapital  

     

 
4. Hur värdefull är bokslutsrapport vid avsaknad av revision? (Nummer 1 betyder inte 
alls värdefullt medan nummer 5 betyder mycket värdefullt) 

 1 2 3 4 5 

Bokslutsrapport       
 
 
 



 

IV 
 

5. Kredittagaren kan dölja viktig information om företaget, till sin egen fördel. 
Kompenserar ni den dolda informationen genom att: (Nummer 1 betyder instämmer inte 
alls medan nummer 5 betyder instämmer helt) 

 1 2 3 4 5 

Kräva reviderad 
årsredovisning, 
trots att företaget 
valt bort revision 

     

Vad krediten ska 
användas till 

     

Öka kontroll och 
insyn i företaget.      

Höja 
utlåningsräntan.      

Det beviljade 
lånet måste 
användas endast 
till det projektet 
banken godkänt. 

     

Använda 
kreditklausuler 
(säger upp lånen 
eller omförhandla 
lånevillkor om 
kredittagarens 
betalningsförmåga 
försämrats). 

     

Avslå 
kreditansökan.      

 
 
Annat 
 
 
 
 
 
 

 
6. Anser du att det är värdefullt att bygga förtroende med kredittagaren?  
(Nummer 1 betyder inte alls värdefullt medan nummer 5 betyder mycket värdefullt) 

 1 2 3 4 5 

Bygga förtroende      
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Bilaga 3. Statistik  

 
Binomial Test  

 Categor
y 

N Observed 
Prop. 

Test 
Prop. 

Exact Sig. 
(2-tailed) 

H1a 

Group 1 <= 3 20 ,16 ,50 ,000 

Group 2 > 3 102 ,84   

Total  122 1,00   

H1b 
Group 1 <= 3 24 ,20 ,50 ,000 
Group 2 > 3 98 ,80   

Total  122 1,00   

H1c 
Group 1 <= 3 68 ,56 ,50 ,239 
Group 2 > 3 54 ,44   

Total  122 1,00   

H1d 
Group 1 <= 3 54 ,44 ,50 ,239 
Group 2 > 3 68 ,56   

Total  122 1,00   

H1e 
Group 1 <= 3 41 ,34 ,50 ,000 
Group 2 > 3 81 ,66   

Total  122 1,00   

H1f 

Group 1 <= 3 17 ,14 ,50 ,000 

Group 2 > 3 105 ,86   

Total  122 1,00   

 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimu
m 

Maximu
m 

Mean Std. 
Deviation 

H1a 122 1,00 5,00 4,2377 1,00456 
H1b 122 1,00 5,00 3,7623 ,92757 
H1c 122 1,00 5,00 3,5328 ,97221 
H1d 122 2,00 5,00 4,0082 ,96634 
H1e 122 3,00 5,00 4,0984 ,87585 
H1f 122 1,00 5,00 4,3033 ,80175 
Valid N 
(listwise) 

122 
    

 
 

 

 



 

VI 
 

 
Binomial Test 

 Categor
y 

N Observed 
Prop. 

Test 
Prop. 

Exact Sig. 
(2-tailed) 

H2a 

Group 1 <= 3 30 ,25 ,50 ,000 

Group 2 > 3 92 ,75   

Total  122 1,00   

H2b 
Group 1 <= 3 30 ,25 ,50 ,000 
Group 2 > 3 92 ,75   

Total  122 1,00   

H2c 
Group 1 <= 3 18 ,15 ,50 ,000 
Group 2 > 3 104 ,85   

Total  122 1,00   

H2d 

Group 1 <= 3 7 ,06 ,50 ,000 

Group 2 > 3 115 ,94   

Total  122 1,00   

 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimu
m 

Maximu
m 

Mean Std. 
Deviation 

H2a 122 1,00 5,00 4,1557 ,88159 
H2b 122 1,00 5,00 4,2131 ,92914 
H2c 122 1,00 5,00 4,4262 ,86165 
H2d 122 1,00 5,00 4,6148 ,73233 
Valid N 
(listwise) 

122 
    

 
 
 

Binomial Test 

 Categor
y 

N Observed 
Prop. 

Test 
Prop. 

Exact Sig. 
(2-tailed) 

H3a 

Group 1 <= 3 23 ,19 ,50 ,000 

Group 2 > 3 99 ,81   

Total  122 1,00   

H3b 
Group 1 <= 3 19 ,16 ,50 ,000 
Group 2 > 3 103 ,84   

Total  122 1,00   

H3c 
Group 1 <= 3 41 ,34 ,50 ,000 
Group 2 > 3 81 ,66   

Total  122 1,00   



 

VII 
 

H3d 
Group 1 <= 3 13 ,11 ,50 ,000 
Group 2 > 3 109 ,89   

Total  122 1,00   

H3e 
Group 1 <= 3 8 ,07 ,50 ,000 
Group 2 > 3 114 ,93   

Total  122 1,00   

H3f 

Group 1 <= 3 10 ,08 ,50 ,000 

Group 2 > 3 112 ,92   

Total  122 1,00   

 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimu
m 

Maximu
m 

Mean Std. 
Deviation 

H3a 122 1,00 5,00 4,3115 1,09153 
H3b 122 1,00 5,00 4,4098 ,90685 
H3c 122 1,00 5,00 4,0082 1,01636 
H3d 122 1,00 5,00 4,0902 ,85284 
H3e 122 1,00 5,00 4,2131 ,72988 
H3f 122 1,00 5,00 4,1148 ,68269 
Valid N 
(listwise) 

122 
    

 

 
 
 
 


