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Abstract 
The role of the auditor is changing as a result of a possible abolition of auditing requirements 

for small businesses, changing education requirements and digitization. At the same time, the 

banking industry is undergoing a change, because of the digitization, which could affect the 

accountant's role in lending. The fact that there is also an expectation gap between auditors and 

user of the audit report is already well known, but about the expectations of small businesses 

and creditors for the auditor's role in lending, there is not enough research. Their expectations 

play an important role if the changes that the auditor faces are occurring. The aim of the study 

is to describe the expectations of the auditor's role in lending, from auditors, creditors and small 

businesses point of view. The basis of the study lies in theories of expectations, information 

asymmetry as well as trust and their mutual relationship. The study is based on qualitative 

interviews with three respondents from each profession. Our research has concluded that there 

may be different expectations of the auditor's role, depending on the respondents professions. 

Similarities are found in the role of the auditor as an insurer of the companies data, that a 

personal relationship between lenders and companies reduces the role of the auditor in lending, 

that the structure of a company in terms of assets, may affect how creditors and entrepreneurs 

regard the auditor's role, and that the trust in the auditors is affected of the proximity, of 

creditors and entrepreneurs, to the auditor. Differences between expectations are, that small 

businesses demand a more advisory accountant than auditors themselves, and that the auditors 

consider the audit reports more beneficial, than the remaining professions. Previous theory has 

also been applied to small companies in Sweden, with the help of the study. 

 

Keyword: Expectation gap, Deregulation of Audit, Lending, The role of the auditor, Small 

companies, Information asymmetry, Trust 

 

  



Sammanfattning 
Revisorns roll är under förändring på grund av digitalisering samt ett möjligt avskaffande av 

revisionsplikten för små företag och ett möjligt förändrat utbildningskrav. Samtidigt påverkar 

digitaliseringen även bankbranschen, vilket även detta skulle kunna påverka revisorns roll vid 

kreditgivning. Att det dessutom finns ett förväntningsgap mellan revisorer och användare av 

reviderade rapporter är redan väl dokumenterat, men kring små företags och kreditgivares 

förväntningar på revisorns roll vid kreditgivning saknas det tillräckligt med forskning. Deras 

förväntningar spelar en väsentlig roll, om förändringarna som revisorn står inför, inträffar. 

Syftet med studien är därmed att beskriva de förväntningar som finns på revisorns roll vid 

kreditgivning, ur revisorers, kreditgivares och små företags perspektiv. Till grund för studien 

ligger teorier kring förväntningar, informationsasymmetri samt förtroende och deras inbördes 

samband. Studien bygger på en kvalitativ ansats med intervjuer genomförda på tre respondenter 

från varje yrkesroll. Vår forskning har kommit fram till att det kan finns skilda förväntningar 

på revisorns roll beroende på aktör. Likheter mellan aktörerna återfinns i att revisorns roll skall 

vara en trygghet, att en personlig relation mellan kreditgivare och företag minskar revisorns roll 

vid kreditgivning, att ett företags struktur i form av tillgångar kan påverka hur kreditgivare och 

företagare ser på revisorns roll, samt att förtroendet till revisorerna påverkas av den närhet 

kreditgivarna och företagarna har till revisorn. Skillnader kring förväntningarna ligger i att små 

företag efterfrågar en mer rådgivande revisor, än revisorerna själva samt att revisorerna anser 

att det finns större nytta av reviderade rapporter vid kreditgivning, än resterande aktörer. Med 

hjälp av studiens resultat, har tidigare teori kunnat appliceras på små företag i Sverige, samt 

utvecklat och bidragit till tidigare forskning.  

 

Nyckelord: Förväntningsgap, Avreglering av revisionsplikt, Kreditgivning, Revisorns roll, 

Små företag, Informationsasymmetri, Förtroende 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till problemet. Problemet problematiseras sedan, 

för att slutligen nå fram till en problemformulering. Därefter presenteras syftet med studien, 

samt en definition.  

 

1.1 Bakgrund 
Finansiella institutioner är viktiga för ett lands ekonomiska utveckling. Banker bidrar till 

ekonomisk tillväxt genom att flytta pengar dit dem ger maximal ekonomisk nytta (Richard, 

Chijoriga, Kaijage, Peterson & Bohman, 2008). Även små företag anses ha betydelse för 

tillväxten i ett lands ekonomi, välstånd och arbetssituation (Institutet för tillväxtpolitiska 

studier, 2002), och samtidigt anses små företag ha behov av kapital (Palazuelos Cobo, Herrero 

Crespo & Montoya del Corte, 2017). Kapitalet tillförs främst genom ägarkapital och banklån, 

då små företag oftast inte har tillgång till värdepappersmarknaden (Institutet för tillväxtpolitiska 

studier, 2002; Berger & Udell, 1995). Således finns ett stort intresse av finansiella institut, 

såsom banker, för små företag (Palazuelos Cobo, Herrero Crespo och Montoya del Corte, 

2017). Banker är således viktiga för samhället samtidigt som det är väsentligt för små företag 

att få lån.  

 

Utlåning är en väsentlig del av bankernas verksamhet (Altman, 1980). Vid beslut om utlåning 

utför banker en bedömning av företagets kreditvärdighet. Då tar kreditgivaren hänsyn till flera 

aspekter, däribland personen bakom företaget, affärsidéen, säkerheter, befintlig verksamhet och 

reviderade rapporter (Svensson & Ulvenblad, 1992). Reviderade rapporter är årsredovisningar 

granskade av revisorer (Utredningen om revisorer och revision, 2008). Enligt tidigare forskning 

påverkas kreditgivare av det material som lämnas från revisorn, och således får det effekt på 

kreditbeslutet. Beroende på detta material, påverkas låneräntan samt sannolikheten att få lån 

(Firth, 1980; Blackwell, Noland & Winters, 1998; Bamber och Stratton, 1997; Palazuelos Cobo, 

Herrero Crespo & Montoya del Corte, 2017). Dock medför revision en kostnad för företagen 

(Utredningen om revisorer och revision, 2008) och således återstår frågan om nyttan av revision 

överväger kostnaden.  

 

Nyttan av revision, anses överstiga den motsatta kostnaden för företag under vissa förhållanden. 

Ett exempel är när ett företag med liten risk skall ta ett stort lån i förhållande till deras totala 

tillgångar (Dharan, 1992). Å andra sidan visar forskning att företag som är finansiellt starka 

inte behöver bekymra sig för att kunna få lån (Bruns & Fletcher, 2008). När det gäller riskfyllda 

företag, finns det på liknande sätt delade meningar, kring nyttan av revision. Forskning av 

Dedman, Kausar och Lennox (2014) visar att företag som har högre risk i form av sämre utförd 

redovisning eller mer riskfyllda tillgångar, väljer att använda sig av revision i större 

utsträckning. Motsatsvis menar Dharan (1992) att riskfyllda företag inte skall ansöka om 

revision, för att banken i dessa fall kommer få reda på risken i bolaget och därmed krävs 

företaget på en högre ränta. Nyttan av revision vid kreditgivning anses även öka med storleken 

på företaget, där de större företagen har större användning av reviderade rapporter i förhållande 

till priset, i form av bättre krediter (Tauringana & Clarke, 2000; Dedman, Kausar & Lennox, 

2014). Däremot anser Seow (2001) att efterfrågan av revision är oberoende av storleken på 

företaget.  

 

Boynton och Johnson (2006) förklarar att små företag ofta väljer revision för att möjliggöra 

möjligheten att få lån. De menar också att reviderade bokslut kan leda till lägre ränta, då de 

reviderade rapporterna minskar informationsasymmetrin mellan kreditgivare och företaget 

(ibid). Likaså menar Chow (1982) att avsikten att välja revisor till stor del ligger i att det finns 
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ett agentförhållande mellan företaget och kreditgivaren, samt att ju större krediten är, desto 

viktigare blir revisorns arbete. Hos små brittiska bolag som frivilligt kunde välja revision, var 

en av anledningarna att behålla revisionen, att företagen ansåg att revisionen förbättrade 

relationen gentemot kreditgivare (Collis, Jarvis & Skerratt, 2004). Således ansågs den 

förbättrade relationen överväga kostnaden för revision. En studie från Kanada visar istället att 

den huvudsakliga anledningen till att företag valde att använda sig av frivillig revision var på 

grund av krav från kreditgivare (Rennie, Senkow, Rennie & Wong, 2003).  

 

Sammanfattningsvis anses det således vara väsentligt för små företag att kunna ta lån samtidigt 

som forskning menar att revision kan vara av nytta för företagen. Dessutom anses ett 

revisorsutlåtande kunna ge effekt vid kreditgivning. 

1.2 Problemdiskussion 
Att vara revisor har förändrats de senaste åren, vilket framförallt har sin grund i den snabba 

tekniska utvecklingen. Det har dessutom upprättats nya internationella standarder inom 

redovisning och revision som påverkat revisorernas arbete. Det finns numera ett annorlunda 

synsätt om vilken information en revisor ska granska och skriva om i revisionsberättelsen. 

Samtidigt som stora förändringar sker, så minskar antalet auktoriserade revisorer i Sverige. Att 

bli auktoriserad revisor är en av de längsta utbildningarna, vilket minskar hur attraktivt yrket är 

att utbilda sig till (Revisorsinspektionen, 2017a).  

 

Revisorsinspektionen (RI) har därför tagit fram nya förslag till förändringar av 

revisionsordningen som kommer att påverka vägen till att bli revisor. Förslagen innebär bland 

annat att det ska kunna ta sex år istället för åtta, för att bli auktoriserad revisor. Anledningen till 

förändringen är att utbildningen ska bli mer attraktiv och effektiv, men även för att höja 

kvaliteten på revisionen. Enligt det nya förslaget är det inte längre obligatoriskt för den som vill 

bli revisor att ha en kandidatexamen i företagsekonomi, utan genom att bredda vägen för att bli 

revisor hoppas RI få in ny kompetens som är nödvändig på grund av de förändringar 

revisorsyrket står inför. Dock är en utbildning inom företagsekonomi fortfarande passande 

inom ramen för förslaget. Dessa ändringar ska göra revisionsyrket mer attraktivt och locka fler 

högkvalificerade personer till yrket. De nya reglerna kan komma att träda i kraft den 1 juli 2018 

(Revisorsinspektionen, 2017b). 

 

Ännu en händelse som påverkat revisionsbranschen var att Sverige år 2010 höjde gränsen för 

revisionsplikt, vilket ledde till att mindre svenska aktiebolag själva fick bestämma ifall de vill 

anlita en revisor eller ej. Detta efter direktiv från EU, som vill minska de administrativa 

bördorna för små företag inom unionen och således infria kostnadsbesparingar för bolagen. 

Gränsvärdena som EU beslutade om, där mer än ett av kriterierna måste uppfyllas för att ha 

krav på revisor är: 

• Balansomslutning 4 400 000 euro  

• Nettoomsättning 8 800 000 euro 

• Antal anställda 50 stycken (Utredningen om revisorer och revision, 2008). 

Sveriges riksdag beslutade därefter, alltså år 2010, att låta vissa företag under en viss storlek 

besluta själva om de vill ha revision eller ej. Enligt SSF 2010:834 lagändring i Aktiebolagslagen 

gällande skyldighet att ha revisor, skall företag i Sverige ha revisor om de uppfyller mer än ett 

av följande krav: 

• Balansomslutning 1 500 000 kronor  

• Nettoomsättning 3 000 000 kronor  

• Antal anställda 3 stycken. (ibid) 
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Beslutet gav stora effekter då 8 av 10 bolag som registrerats efter denna period, idag saknar 

revisor. Av de företag som tidigare var tvungna att ha revisor, men som nu med den nya 

lagstiftningen slipper, har en tredjedel valt bort revisorn (Ekobrottsmyndigheten, 2016). 

 

I januari 2017 tog riksdagen åter beslut om att regeringen borde ta initiativ till ytterligare en 

höjning av gränsen för revisionsplikt (Lennartsson, 2017). Om regeringen skulle besluta om att 

höja gränsen till EU:s föreslagna gränsvärden skulle 8 av 10 av alla företag i Sverige ha 

möjlighet att undanta revision (Utredningen om revisorer och revision, 2008).  

 

Samtidigt är bankbranschen under förändring på grund av digitaliseringen. Genom att flytta 

sina tjänster online sparar bankerna pengar. Det hjälper också banker att kunna vara verksamma 

på orter utan att ha kontor och personal där. Dessa kostnadsbesparingar kan banken sedan 

använda till sänkt låneränta för sina kunder. Internetbanken används framförallt till enklare 

ärenden som att betala räkningar och överföra pengar, medan transaktioner gällande större 

värde, såsom företagslån, fortfarande görs via personligt möte på bankkontor (Hosein, 2009). 

Kunder efterfrågar att göra sina bankärenden digitalt än att behöva gå in på ett bankkontor 

(Bilaga till Långtidsutredningen, 2008; Lindberg, 2015). Effektiviseringen på grund av 

digitaliseringen har däremot lett till att bankkontor har lagts ner. Under de senaste 10 åren har 

250 bankkontor lagts ner, till mesta del på glesbygden (Lindberg, 2015). Hur denna förändring 

påverkar revisorn är ovisst, och således står revisorerna inför ytterligare ovisshet. 

Som tidigare nämnts så står revisionen inför stora förändring som påverkar revisionsbranschen. 

Skulle regeringen besluta om att höja gränsen för revisionsplikt till föreslagna gränsvärden, 

skulle det kunna få konsekvenser för byråerna beroende på viljan för företag att ha frivillig 

revision. Denna vilja ligger i företagens förväntningar på revisorns funktion och betydelse. 

Skulle förväntningarna skilja sig åt mellan företagen och revisorerna, skulle det leda till ännu 

större konsekvenser för revisorerna.  

 

Tidigare forskning tyder på att det finns olika förväntningar på revisorernas uppgifter mellan 

revisorer och allmänheten, det så kallade begreppet förväntningsgap. Liggio (1974) anses vara 

den som myntade detta begrepp, vilket senare har utvecklats av andra. Förväntansgapet anses 

finnas mellan användare av reviderade rapporter och revisorer, där allmänheten har en syn på 

vad revisorernas arbetsuppgifter innebär, som inte stämmer överens med revisorernas egna syn 

på sitt arbete (Mathkur, 2015). Revisorer ses av användare av reviderade rapporter, som mer av 

en polis, än som en person som ska rapportera om företagets status (Chye Koh & Woo, 1998). 

I en rapport som släpptes av EU år 1996 förklaras att förväntningsgap skapar problem då 

revisorernas trovärdighet och prestige tar skada. De menar att om allmänheten inte har 

förtroende för reviderade rapporter fungerar inte en marknadsekonomi lika bra (Europeiska 

Unionen, 1996).  

 

Tidigare litteratur tar upp två sätt kring hur man minskar förväntningsgapet, och därmed ökar 

förtroendet för revisorsyrket. Det ena är att utbilda intressenterna för att de ska förstå arbetet 

som en revisor ska göra, genom att bland annat utveckla revisionsberättelsen så den på ett bättre 

sätt förklarar vad en revisor egentligen gör (Okafor & Otalor, 2013). Annan forskning förklarar 

att revisorerna istället bör anpassa sig till vad intressenterna har för förväntningar på revisorn, 

då det är dessa som ska ta del av materialet (Porter, 1993; Öhman, 2005). 

 

Exempel på användare av reviderade rapporter är företag och kreditgivare, när företag ansöker 

om lån. Det finns tidigare studier kring det typiska förväntningsgapet i form av allmänhetens 

syn på revisorer, och viss forskning har även utförts på förväntningar mellan kreditgivare och 



 4 

revisorer. Dessa har haft sitt fokus i revisorernas upptäckter och har således behandlat 

oegentligheter och olagligheter (Baron et. al., 1977, se Chye Koh & Woo, 1998; Salehi & 

Azary, 2009; Hassink, Meuwissen & de Vries, 2009), men även företags fortlevnad (Öhman, 

2006). Företags förväntningar på revisorns roll har även studerats tidigare, med fokus på 

kvaliteten i revisorns arbete i allmänhet (Ismail, Haron, Nasir Ibrahim & Mohd Isa, 2006). Det 

finns således behov att granska förväntningar hos kreditgivare, företag och revisorer vid andra 

hänseenden, såsom revisorns betydelse vid kreditgivning. En sådan studie har tidigare utförts 

(Bylander & Ottosson, 2011) men i studien efterfrågas ytterligare studier på företag över 

gränsen för revisionsplikt som finns i Sverige idag (se ovan). Därför finns, i den här uppsatsen, 

en avgränsning till företag som idag har krav på revisor men som vid en eventuell höjning till 

EUs gräns för revisionsplikt inte har detta krav längre. 

 

Kreditgivning är som ovan nämnt viktigt för både företag, kreditgivare och samhället i stort. 

Allmänheten har en annorlunda syn på revisorns roll än den revisorn själv har. Vad som således 

är väsentligt att veta är om förväntningar skiljer sig åt mellan revisorer, kreditgivare, och små 

företag, angående revisorns roll vid kreditgivning. Detta är väsentligt på grund av den 

förändring revisorer nu står inför, där det bland annat finns en risk att totalt 8 av 10 av Sveriges 

företag kan komma att välja att stå utan revisor. Detta för att en sådan förändring kan leda till 

en justering i revisorns arbete och således är det viktigt att revisorerna är beredda på en sådan 

utveckling. Det är viktigt att de förstår sitt värde på marknaden, för att kunna vara förberedda 

och kunna hantera den förändring som kan komma att infrias. De olika förväntningarna som 

aktörerna besitter, visar om revisorn har en förståelse av sitt värde på marknaden. 

Sammanfattningsvis står studien således inför två problem. Det teoretiska problemet innefattar 

det tidigare beskrivna forskningsgapet i form av att ge en förståelse för förväntningarna hos tre 

aktörer, revisorer, kreditgivare och små företag. Det teoretiska gapet ligger också i att 

undersöka en viss storlek på företag som tidigare inte har forskats på. Uppsatsens viktigaste 

bidrag ligger däremot i dess praktiska problem. Som tidigare förklarat är revisorsyrket under 

förändring, vilket kan leda till ett praktiskt problem för revisorerna. En möjlig förändring för 

revisorn kan också utgöra ett praktiskt problem för kreditgivarna, om det inte ställs andra krav 

på kontroll. Även företagen kan komma att stå inför ett praktiskt problem, om förväntningarna 

på nyttan av revisorns roll skiljer sig mot andra aktörers förväntningar, vilket kan påverka lånets 

utfall. Ytterligare en aktör som ställs inför ett praktiskt problem är staten, då beslut om 

revisionsplikt är en ständig fråga då staten överväger nyttan mot kostnaden för samhället i stort. 

1.3 Problemformulering 
Vilka förväntningar har revisorer, kreditgivare och små företag avseende revisorns roll vid 

kreditgivning? 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva förväntningarna hos revisorer, kreditgivare och små företag 

på revisorns roll vid kreditgivning. Vårt syfte är också att identifiera och skapa förståelse för 

likheter och skillnader mellan aktörernas uppfattningar. Detta för att visa på revisorns roll vid 

kreditgivning och hur ett förväntningsgap kan påverka branschen. Slutligen är ett tredje syfte 

att utveckla själva begreppet förväntningar, i kontexten av revisorns roll vid kreditgivning. 

 

1.5 Definitioner 
I denna uppsats används EU:s definition av små företag. Inom EU används begreppet SME, 

small and medium-sized enterprises. Small enterprises innefattar både små och mikroföretag. 

De små företagen är enligt EU-standard företag med en nettoomsättning och balansomslutning 
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upp till 10 miljoner euro och mindre än 50 stycken anställda. Mikroföretag enligt EU-standard 

har en omsättning och balansomslutning på maximalt 2 miljoner euro och mindre än 10 

anställda (European Commision, 2018). 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som studien bygger på. Kapitlet börjar 

med att redogöra för kreditgivningsprocessen, revisorns roll och nyttan av revision för både 

företaget och dess intressenter. Att uppsatsen börjar i kreditgivningsprocessen beror på att 

detta är den kontext som uppsatsen bygger på. Därefter presenteras begreppen förväntningar, 

informationsasymmetri och förtroende. I nästa avsnitt beskrivs sambandet mellan dessa tre 

begrepp, i förhållande till revisorns roll vid kreditgivning. I slutet av kapitlet presenteras en 

modell över teorin som den resterande uppsatsen kommer att bygga på. I denna modell 

sammankopplas de rubriker som tidigare tagits upp i referensramen. 

 

2.1 Kreditgivningsprocessen  
Enligt Altman (1980) består kreditgivningsprocessen av fyra steg, där det första är ansökan om 

lån som görs av ett företag på grund av deras behov av externt kapital. Steg två är analysfasen, 

där kreditgivaren analyserar låntagaren. Efter detta tas ett beslut om företaget ska få lån eller ej 

och till vilken ränta. Tredje steget är en bedömning av lånet i efterhand, i förhållande till 

bankens låneportfölj och fjärde steget är återbetalning (Altman, 1980). Då denna uppsats 

behandlar revisorns roll vid själva beslutet av kreditgivningen, är det steg två av 

kreditgivningsprocessen som vidare kommer beskrivas.  

 

I åttonde kapitlet 1-2 §§ i Lagen om bank och finansieringsrörelse beskrivs följande:  

“1 § Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit ska det pröva risken för att de 

förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. Institutet får bevilja en kredit bara 

om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda. Lag (2010:1853).” 

och  

“2 § Ett kreditinstituts kreditprövning skall vara organiserad så att den som fattar beslut i ett 

ärende har tillräckligt beslutsunderlag för att bedöma risken med att bevilja krediten.” 

 

Alltså antyder lagen att kreditgivare, innan de får bevilja lån enligt svensk lag, måste samla in 

tillräckligt med information om låntagaren, för att kunna bedöma risken. Kreditgivare får 

därmed inte låna ut pengar om det finns en stor risk att återbetalning inte kan ske (Lag 

(2010:1853)). För kreditgivaren finns det därmed krav (Lag (2010:1853)), men även behov av 

att ta reda på kredittagarens återbetalningsförmåga och betalningsvilja. Att ha 

betalningsförmåga återspeglas i kredittagarens förmåga att kunna betala, både nu och på längre 

sikt. Betalningsviljan kan kreditgivaren få uppfattning om, genom att titta på företagets 

betalningsmönster vid betalning av fakturor (Sigbladh & Wilow, 2008). 

Återbetalningsförmågan och betalningsviljan föreligger för att nå upp till två väsentliga 

aspekter för kreditgivaren. För det första vill de undvika kreditförluster och för det andra vill 

kreditgivaren maximera avkastningen. Green (1996) menar att målen inte alltid behöver 

sammanfalla. 

 

2.1.1 Hårda värden 

Rittenberg och Schwieger (2005) förklarar behovet av objektiva rapporteringar, alltså 

reviderade rapporter. Kreditgivare anses se positivt på reviderade rapporter i och med att de 

hjälper till att överkomma informationsasymmetri mellan kreditgivare och låntagare, vilket i 

sin tur kan leda till ökad sannolikhet till att lånet blir beviljat (Palazuelos, Crespo & del Corte, 

2017; Firth, 1980; Blackwell, Noland & Winters, 1998; Bamber & Stratton, 1997). FAR Förlag 

(2006) menar att ytterligare en situation där kreditgivare värdesätter revisorn, är då banken 

måste bedöma om företaget har möjlighet att betala tillbaka lånet. Om det finns en revisor som 

har granskat materialet, ger det mer säkerhet till materialet för kreditgivaren (ibid). Då 

kreditgivare anses anförtro sig till de reviderade rapporterna, används dessa vid beslut om ränta, 
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avtalsförhållande och risk, bland andra faktorer. Således anses det finnas ett behov av 

reviderade rapporter för kreditgivare (Rittenberg & Schwieger, 2005). Behovet av reviderade 

rapporter finns även efter lånet är taget. Detta för att reviderade rapporter kan visa på om 

företaget går bra, och därmed gynna företaget (ibid.). Dock anser Svensson (2003) att behovet 

av reviderade rapporter minskar om det finns en nära relation med stort förtroende mellan 

kreditgivare och låntagare.  

 

Ett annat viktigt område för kreditgivaren är företagets säkerheter. Exempel på säkerheter kan 

vara pantbrev och personlig borgen. Finns det redan en befintlig verksamhet inom företaget, 

kan kreditgivaren välja att åka ut till företaget och kontrollera aktivitet och stämning bland 

personal på plats, för att få en bättre bild av företaget. Dessutom kan kreditgivaren förvänta sig 

att låntagaren har med sig finansiellt underlag i form av en budget (Svensson & Ulvenblad, 

1992). 

 

2.1.2 Mjuka värden 

Förutom reviderade rapporter, säkerheter och budgetar är även mjuka värden väsentliga för 

kreditgivaren (Cornaggia, Krishnan & Wang, 2017; Svensson & Ulvenblad, 1992). Forskning 

menar att vid kreditgivning till nystartade företag så är personen bakom företaget väsentlig 

(Svensson & Ulvenblad, 1992; Bruns & Fletcher, 2008). En annan viktig aspekt är hur bra 

affärsidéen är och om personen i fråga har den kompetens som krävs för affärsidéen (Svensson 

& Ulvenblad, 1992; Green, 1996). Dessutom krävs att kreditgivaren har erfarenhet och kunskap 

att förstå affärsidéen, för att den skall kunna påverka kreditgivningsprocessen i positiv mening 

för låntagaren (Green, 1996). På liknande vis menar Ulvenblad och Ulvenblad (2012) att mer 

erfarna tjänstemän ser därmed mer till personen ifråga, medan de oerfarna mer ser till 

siffermaterialet (Ulvenblad & Ulvenblad, 2012). En erfaren kreditgivare anses ha möjlighet att 

avslå lån, genom endast sin intuition. Om intuitionen är tillräckligt stark finns inget behov för 

ytterligare bedömning, men detta kräver att kreditgivarens kunskapsnivå är tillräcklig (Green, 

1996). Det har också visat sig att i mindre städer är personen bakom företaget viktigare än i 

större städer, då kreditgivare i mindre städer har bättre information om kredittagaren (Svensson 

& Ulvenblad, 1992). 

 

En långsiktig relation mellan kreditgivare och företag kan också vara väsentligt för 

kreditgivaren. Företag med en långvarig relation med banken får en lägre ränta samt att 

företagets marknadsvärde ökar (Berger & Udell, 1995; Boot & Tahkor, 1994). Däremot finner 

Petersen och Rajan (1994) att ett nära band till sin bank inte automatiskt gör att företaget får en 

lägre ränta, men att det kan vara mer självklart att få ett lån. Dock påstår de att en företagare 

som har lån hos flera banker får en högre ränta. 

 

2.2 Revisorns roll  
Revision kan delas upp i tre delar: räkenskapsgranskning, verksamhetsrevision och operationell 

revision (Porter, Simon & Hatherly, 2008). Räkenskapsgranskning går ut på att granska 

företagets räkenskaper samt se om de stämmer överens med verkligheten. Revisorns roll är i 

detta hänseende att ge en självständig professionell bedömning om företagets finansiella 

rapporter ger en rättvisande bild av företags finansiella status (Porter, Simon & Hatherly, 2008; 

FAR Förlag, 2006; Humphrey, 1997). Enligt Ojo (2006) är detta revisorns huvudsakliga 

uppgift. Meningen med denna uppgift är bland annat att minska informationsasymmetrin 

mellan ledning och ägare men även mot andra intressenter. “Som en länk mellan parterna är 

revisorernas övergripande uppgift att kvalitetssäkra redovisningsinformationen för att bistå 

intressenterna och tillhandahålla social och affärsmässig trygghet i samhället.” (Öhman, 2005 

s.62). För att denna information ska vara tillförlitlig är det viktigt att revisorn oberoende 
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granskar de finansiella räkenskaperna (Ojo, 2006). Verksamhetsrevisionen syftar istället till att 

granska om personer eller delar av företaget, följer de direktiv som ställs av lagar och 

anvisningar.  

 

Operationell revision syftar till att revisorn skall effektivisera organisationen. Revisorns uppgift 

inom detta område är att analysera företaget eller delar av företaget, i syfte att hitta sätt att göra 

effektiviseringar (Porter, Simon & Hatherly, 2008). Revisorn får därmed även en rådgivande 

roll. Denna rådgivning kan både ges till klienter inom revisionsverksamheten eller till dem som 

står utanför. I den förstnämnda är det viktigt att revisorn är självständig och opartisk, vilket är 

reglerat i lag (FAR Förlag, 2006). Jerlinger (2009) menar att denna moderna syn med inslag av 

rådgivning, sätter press på revisorn som skall vara stödjande och förebyggande för bolaget, men 

samtidigt en granskande part. 

 

Revisorn står dessutom inför rekommendationer, vilka ligger till grund för god revisionssed 

och anses vara anvisningar om hur man som revisor skall agera i svåra situationer. Med god 

revisionssed menas att revisorer följer regler som Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) 

ger ut (Jerlinger, 2009) vilka alltså sammanställer hur en revisor skall agera och hur revisionen 

skall genomföras. “Det handlar om kunskap, erfarenhet och professionellt omdöme.” (FAR 

Förlag, 2006 s.24). Ytterligare en regel revisorer har att förhålla sig till är god revisorssed. Detta 

är istället de yrkesetiska reglerna som en revisor måste följa, varibland att följa god revisionssed 

utgör en av dessa (FAR Förlag, 2006). 

 

2.3 Nytta av revision 

 

2.3.1 Nytta av revision - ur intressenternas synvinkel 

Ett företag har flera 

olika intressenter som 

är beroende och 

intresserade av hur 

det går för företaget, 

men som också 

företaget är beroende 

av (se figur 1). Bland 

intressenterna finns 

ägare, kunder, 

anställda, 

leverantörer, stat och 

kommun men även 

långivare. 

Företagsledningen 

anses även vara en 

intressent, men har 

samtidigt ett ansvar 

att skapa värde till de resterande intressenterna. Företaget är beroende av intressenterna för att 

de ska kunna bedriva sin verksamhet (Bruzelius & Skärvad, 2017). FAR Förlag (2006) menar 

att ett företags intressenter har antingen direkt eller indirekt nytta av revision. Däribland nämns 

ägare, kreditgivare, kunder, styrelse och företagsledning samt stat och kommun. “Om det inte 

fanns revisorer med de uppgifter de har idag, skulle de olika intressenterna vara tvungna att 

göra egna kontroller för att skapa tilltro till företagets ekonomiska rapportering.” (FAR Förlag, 

Figur 1. Företaget och dess intressenter - intressentbilden (Bruzelius & 

Skärvad, 2017 s. 70) 

 



 9 

2006, s. 20). Pentland (2000) menar dessutom att företagets intressenter kräver att reviderade 

rapporter ska finnas så att deras intressen granskas. 

 
När företag har reviderade rapporter skapas en mer rättvisande bild av företaget, genom mindre 

informationsasymmetri, som intressenter kan ta hänsyn till när de värderar företaget. Detta på 

grund av att intressenter får ett större förtroende för rapporterna när de är reviderade och kan 

således utgå ifrån dessa när de sedan ska värdera företaget (Porter, Simon & Hatherly, 2008). 

 

2.3.2 Nytta och kostnad av revision  

Det finns flera fördelar med revision och reviderade rapporter. Många delar av samhället har 

nytta av dessa rapporter, varav en av dessa är de som upprättar de finansiella rapporterna. På 

grund av att de vet att de senare kommer bli granskade kommer de att arbeta mer noggrant, 

vilket i sin tur leder till mindre fel i redovisningen. Ledningen har även nytta av revision då fel 

som ändå uppstår, upptäcks och därmed kan åtgärdas. Skulle ledningen då välja att inte rätta 

till felen så kan revisorn välja att ta upp det i den reviderade rapporten, vilket andra användare 

av denna har nytta av. Revisorer har dessutom en mycket bra inblick i de företag de reviderar, 

och har därmed möjlighet att se vilka förbättringar som kan göras när det gäller internkontroller 

och investeringar, men även finansiell planering och hur de ska gå tillväga i ett konkurstillfälle 

(Porter, Simon & Hatherly, 2008). 

 

En bidragande faktor för företags vilja av att ha revision är revisionsavgiften (Fontaine, Letaifa 

& Herda, 2013). När förtroendet för revisorn är sämre påverkas uppfattningen av kostnaden 

negativt, vilket minskar viljan att ha räkenskapsrevision. Författarna menar även att kvaliteten 

i tjänsten (se 2.4) spelar stor roll när kunden skall avgöra om de vill fortsätta anställa revisorn.  

 

Ytterligare en anledning för små företag att välja revision är att den förbättrar relationen med 

kreditgivarna (Collis, Jarvis & Skerratt, 2004). Annan forskning har kommit fram till att 

kreditgivare just kräver reviderade rapporter (Rennie, Senkow, Rennie & Wong, 2003). Detta 

på grund av att det existerar ett agentförhållande mellan företaget och kreditgivaren. Revisorns 

bidrag blir således att minska denna informationsasymmetri (Chow, 1982). Ännu en anledning 

till att företag väljer att ha revision, är att revisorn ska ge råd och feedback kring redovisningen. 

Alltså sätter företagen stor vikt till operationell revision (se 2.2). Forskarna antyder däremot att 

företagen också ställer sig positivt till räkenskapsgranskning (se 2.2) och revisorns oberoende 

(Fontaine, Letaifa & Herda, 2013). Vilka företag som har störst nytta av revision anses bero på 

storleken på företaget. Ju större företaget, desto större är nyttan i förhållande till kostnaden, på 

grund av förbättrade lånevillkor (Tauringana & Clarke, 2000; Dedman, Kausar & Lennox, 

2014). Dock förklarar Svensson (2003) att behovet av reviderade rapporter minskar om det 

finns en nära relation med ett stort förtroende mellan kreditgivare och låntagare.  

 

2.4 Förväntningar 
Flint (1988, se Öhman, 2006) menar att det är viktigt för revisorer att förstå vilka förväntningar 

deras intressenter har på revisorns roll. En revisor som inte uträttar sitt arbete på ett 

tillfredsställande sätt riskerar att försämra sitt rykte, och således är det viktigt att försöka 

efterleva förväntningarna i största möjliga mån (Flint, 1988, se Öhman, 2006). Att ha fel 

uppfattning av vad kunden förväntar sig kan leda till kundförluster, förlust av resurser såsom 

pengar och tid eller till och med svårighet att överleva på en marknad med hög konkurrens 

(Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1990). Förväntningarna anses även vara starkt 

sammankopplad med tillförlitligheten och kvaliteten i tjänsten, och ger således påverkan på 

resultatet av revisionen. Därför finns det ett behov hos tjänsteföretag (Ojasalo, 2001), vilket 

revisorns roll kan karaktäriseras som (Öhman, 2015), att efterfölja de förväntningar som finns 
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på företaget (Ojasalo, 2001). Att se över kvaliteten i revisionen anses ha större relevans då 

revisionsbranschen utsätts för allt mer konkurrens (Carcello, Hermanson & McGrath, 1992), 

och således är förväntningarna på revisorn allt mer betydelsefullt. 

 

Ismail, Haron, Nasir Ibrahim och Mohd Isa (2006) beskriver kvaliteten i tjänsten som hur väl 

leverantören kan leva upp till kundernas förväntan. En mätning av denna kvalité är “the 

customer gap” som just jämför konsumentens förväntningar på tjänsten innan den är fullbordad, 

med konsumentens uppfattning av tjänsten efter den fullbordats. Det anses relevant för företag 

att göra detta gap så litet som möjligt, då detta leder till nöjda kunder och ett långvarigt 

förhållande med dem. Zeithaml, Parasuraman och Berry (1990) förklarar ytterligare ett gap som 

visar kvaliteten i en tjänst. Detta gap uppkommer när en kunds förväntan skiljer sig mot vad 

leverantören tror att kunden förväntar sig. Många leverantörer tror att lösningen på gapet är att 

lyssna på kundernas klagomål. Detta anser författarna inte motsvarar konsumenternas 

förväntningar, då endast 4 % av kunder med problem vänder sig till företaget. Däremot kan 

vissa klagomål på företaget i det långa loppet vara viktigt vid förståelsen för förväntningarna, 

och således är det viktigt att hålla kontakt med sina kunder. Forskning gjord på tjänsteföretag 

visar att skillnader i förväntningar mellan leverantörer och kunder anses vara den främsta 

anledningen till att konflikter och missförstånd uppstår (Hubbert, Garcia Sehorn & Brown, 

1995).  

 

Ismail et. al. (2006), som har studerat noterade företags förväntningar på revisorn, har noterat 

att revisorns arbete överlag inte når upp till de förväntningar som företagen har. “Det har 

hävdats att revisionen inte är anpassad till intressenternas behov och att den inte alltid är det 

skydd som den förväntas vara.” (Lee, 1995, citerad av Öhman, 2005, s.64). Öhman (2005) anser 

att revisorerna själva bedömer att de gör “rätt saker”, genom att hänvisa till de lagar som 

används och till begreppet väsentlighet. Däremot anser Öhman (2005) att väsentligheten i 

materialet skall vägas mot hur materialet påverkar olika intressenters möjlighet att ta 

välgrundade beslut. Således bör revisorerna anpassa sig till intressenternas förväntningar och 

inte endast till sina riktlinjer (Öhman, 2005).  

 

2.4.1 Olika typer av förväntningar 

Hubbert, Garcia Sehorn och Brown (1995) beskriver att förväntningar är en naturlig del av 

användandet av en tjänst. Ojasalo (2001) delar upp kunders förväntningar på professionell 

service på tre sätt: otydliga, implicita och orealistiska förväntningar.  

 

Med otydliga förväntningar menas det behov kunder har av förbättringar i tjänsten, men att 

kunden har svårighet i att veta vad själva förbättringen är. Det finns således en bristfällighet 

eller ett fel hos bolaget, men den är svår för kunden att identifiera. Kunden kan ha en vag idé 

om vilken förbättring det skulle kunna vara, men oftast är inte förbättringen lättare att urskilja 

än så. Kunderna förväntar sig förbättring, annars finns det svårigheter i att känna tillförlitlighet. 

Otydliga förväntningar kan vara anledning till att kunder byter tjänsteleverantör, med 

förhoppning att de otydliga förväntningarna inte skall efterlevas hos nästa företag. Implicita 

förväntningar är istället underförstådda förväntningar som är så pass självklara att kunden inte 

reflekterar över dem. I alla fall så länge som de uppfylls. Företaget anses känna kunden 

tillräckligt för att de implicita förväntningarna inte skall behövas noteras. Slutligen, orealistiska 

förväntningar, sträcker sig utanför det arbete som företaget utför, alltså vad de kan och får göra. 

De olika förväntningarna kan uppstå samtidigt och i olika grad (Ojasalo, 2001). 
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2.4.2 Förväntningsgap 

Som tidigare nämnt var det Liggio som år 1974 myntade begreppet förväntningsgap. Hans 

definition på begreppet var skillnaden i uppfattningen om revisorns förväntade prestation 

mellan revisorn och användare av reviderade rapporter (Chye Koh & Woo, 1998; Porter, 1993). 

Sedan dess har allt fler författare valt att förtydliga och förändra begreppet (Laurenţiu, Liliana 

& Daniela, 2009). De tidigare beskrivningarna av förväntningsgapet har ansetts för smala, på 

grund av att det inte fanns någon förståelse för att revisorn inte hade möjlighet att uppnå 

förväntad prestation (Porter, 1993). Enligt Porter (1993) kan både revisorn och allmänheten 

vara bidragande till att förväntningsgapet föreligger. Därför beskriver hon förväntningsgapet 

som samhällets förväntningar på revisorn i förhållande till revisorernas prestation, utifrån 

samhällets uppfattningar (ibid.). Porters (1993) förväntningsgap kan delas in i ytterligare två 

gap, de så kallade omdömesgapet och utförandegapet. Omdömesgapet beskrivs som vad 

samhället förväntar sig att revisorn skall uppnå och den prestation som rimligen kan förväntas 

av revisorn. Utförandegapet definieras som vad samhället rimligen kan förvänta sig att revisorn 

skall prestera och vad revisorn uppfattas prestera, utifrån de lagar, regler och rekommendationer 

som revisorn står inför (ibid.) 

 

Lee, Ali och Bien (2009) menar att revisorernas roll och mål är dynamiska, och därför finns det 

en komplexitet i förväntningsgapet. Detta på grund av flera anledningar, så som den tekniska 

utvecklingen och skandaler som skapats på grund av företags kollapser. Komplexiteten gör att 

det finns svårigheter i att förstå revisorns roll och funktion (ibid). Porter (1993) har undersökt 

kunskapen av revisorns ansvarsområden hos olika aktörer, och kommer fram till att kunskapen 

är förhållandevis låg.  

 

För att minska förväntningsgapet finns flera tillvägagångssätt. Öhman (2005) och Power (1993) 

förklarar att förväntningsgapet kan minskas genom att revisorerna anpassar sig till 

intressenternas förväntningar. Chye Koh och Woo (1998) menar att ökad förståelse för revisorn 

är ett annat tillvägagångssätt för att minska förväntningsgapet, vilket utökade 

revisionsberättelser kan bidra med. Hatherly och Skuse (1991, se Sikka, Puxty, Willmott & 

Cooper, 1998) menar just att ytterligare kunskap hos användare av revision, kan minska, om 

inte eliminera förväntningsgapet. Sikka, Puxty, Willmott och Cooper (1998) menar däremot att 

förväntningsgapet aldrig kan elimineras. Detta för att det inom samhället finns olika sätt att se 

på saker och ting, samt att det finns en ojämn fördelning av makt, inflytande och rikedom. 

Revisionen är dessutom föremål för förändring.  

 

Sikka et. al. (1998) menar att ju större förväntningsgapet är, desto mindre är möjligheten till att 

kunna ta betalt samt att skapa trovärdighet och prestige i revisorns roll. Alltså ger ett stort gap 

ett minskat förtroende till revisorn (Porter, 1993). Förväntningsgapet är således ett problem för 

revisorn, men även för samhället i stort. Detta för att om förtroende för revisionen minskar, 

skadas välstånd och stabilitet i samhället (Arrow, 1974; Zak & Knack, 2001). 

 

2.5 Agentteori 
Ross (1973) beskriver agentteorin som att en part, principalen, delar ut ansvar och 

bestämmanderätt till en annan part, agenten. Principalen gör allt som den kan för att minska 

kostnaden av agenten genom att specificera, styra, belöna och övervaka agentens arbete. 

Samtidigt kommer agenten göra det den kan för att minska principalens kontroll samt att 

maximera sina egna belöningar (Fischer, 1991, se Fayesi, O´loughlin & Zutshi, 2012).  

 

Det finns två forskningsspår inom agentteorin, den positivistiska agentteorin och principal-

agent teorin. Berle och Means (1932, se Eisenhardt, 1989) säger att den positivistiska 
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agentteorins forskare har inriktat sig på situationer där det kan uppstå konflikter mellan 

principalen och agenten, samt åtgärder som kan minska agentens själviska beteende. Denna del 

av forskningen av agentteori har historiskt fokuserat på stora företag samt hur företagsstyrning 

kan lösa problemen (Eisenhardt, 1989). Principal-agent teorin fokuserar istället på förhållandet 

mellan principalen och agenten. Detta förhållande kan ses ur flera olika perspektiv såsom 

säljare till köpare, advokat till klient, anställd till arbetsgivare (Harris & Raviv, 1978) och 

låntagare till kreditgivare (Petersen & Rajan, 1994). Den här teorin är uppbyggd på matematik, 

antaganden och logiska slutledningar (Harris & Raviv, 1978). 

 

Agentteorin går ut på att lösa två problem, det första är när agenten och principalen har olika 

mål och att det därmed blir en målkonflikt. Problemet som uppkommer är att principalen inte 

har tillgång till samma information som agenten, och har därmed ej möjlighet att kunna 

kontrollera denna. Det krävs därmed stora ekonomiska resurser för att kontrollera agenten så 

den verkligen följer principalens vilja. Detta problem kallas för adverse selection och redovisas 

i 2.5.2. Det andra problemet som uppkommer är att principalen och agenten har olika syn på 

risk, även kallad moral hazard som redovisas i 2.5.1. Situationer som då kan uppstå är att 

principalen och agenten handlar olika, det vill säga tar olika beslut, på grund av deras olika syn 

på risk (Eisenhardt, 1989). Således ligger grunden till agentteorin i att parterna har tillgång till 

olika mängder information, så kallad informationsasymmetri, vilket i sin tur skapar 

problematiken moral hazard och adverse selection. 

 

2.5.1 Moral hazard 

Moral hazard definieras som om att aktörerna i ett agentförhållande har olika syn på risk. 

(Eisenhardt, 1989). Agenten anses vara beredd att ta högre risk då någon annan bär kostnaden 

vid motgång (Krugman, 2009). Alltså den som inte drabbas fullt ut av deras handlingar är mer 

riskbenägen än andra. Som exempel visar Krugman (2009) att en person som får låna pengar 

och investera som denne vill, är beredd att ta högre risk, än om denne istället skulle investera 

sina egna pengar. Krugman (2009) menar att kreditgivare ibland glömmer bort detta och lånar 

ut stora summor utan att ställa tillräckligt många frågor, bara för att låntagarna “put on a good 

show” (ibid).  

 

Moral hazard har också haft effekt på de finansiella marknaderna. Forskarna Hellmann, 

Murdock och Stiglitz (2000) skriver att efter avregleringar av banksektorn, vilket betydde 

mindre restriktioner, har de finansiella kriserna ökat i omfattning. Tidigare observationer pekar 

på att moral hazard har spelat en stor roll i dessa finansiella kriser (Kane, 1989; Rebel, 

McKenzie & White, 1995, se Hellmann, Murdock & Stiglitz, 2000).  

 

2.5.2 Adverse selection 

Adverse selection uppkommer då principalen inte har tillgång till all information som agenten 

har. Problem som då kan uppkomma är att agenten väljer att inte utföra det arbete som denne 

skall, enligt sitt uppdrag. Detta för att principalen inte har möjlighet att övervaka denne eller 

kunskapen som behövs för att se om agenten gör som överenskommet. Det finns därmed 

informationsasymmetri mellan de båda parterna. Ytterligare ett exempel är när ett företag ska 

anställa ny personal, och principalen har svårigheter att få fram och bedöma agentens 

färdigheter på grund av informationsasymmetrin. Principalen kan därmed inte avgöra om 

agenten har de färdigheter som behövs för jobbet innan denne har börjat att arbeta. Adverse 

selection betyder således att det finns skillnad i information som drabbar principalen när den 

ska fatta beslut. För att minska på informationsasymmetrin kan principalen investera i system 

som på något sätt mäter agentens arbete samt skapa ett belöningssystem som agenten får arbeta 

efter (Eisenhardt, 1989). Eisenhardt (1989) skriver att tidigare forskning inom området har 
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inriktat sig på att försöka bestämma det optimala kontraktet till agenten. Genom att skapa ett 

kontrakt där agentens handlande påverkar dennes ersättning, uppmuntras agenten att följa 

principalens vilja.  

 

Det mest kända exemplet på adverse selection har skapats av Akerlof (1978) genom sin teori 

“The market for Lemons”. I denna teori beskriver han processen vid inköp av en begagnad bil. 

Säljaren har vid denna situation mer information om bilen än köparen, då denne har ägt bilen 

under en längre tid och har kunskap om bilens skick. Problemet som uppstår för säljaren är att 

denne inte kan sälja bilen till ett högre pris på grund av kunden inte har kunskapen att se om 

det är en bra bil. Detta leder till att både bra och dåliga begagnade bilar säljs till liknande pris, 

och att säljare med en bra bil och stor förståelse för bilens värde, väljer att behålla bilen istället. 

Detta leder i sin tur enligt Akerlofs teori att en majoritet av de begagnade bilar som är ute på 

marknaden är av en sämre kvalité (ibid.). 

 

Vid kreditgivning finns det också problem med adverse selection. Vid kreditgivning till företag 

finns skillnad i information mellan kreditgivare och låntagare, vilket kan leda till att företag 

med lönsamma investeringsmöjligheter ändå inte får lån (Petersen & Rajan, 1994). För att 

reglera informationsasymmetrin kan banken justera räntesatsen och kräva säkerheter, detta för 

att öka viljan hos låntagarna att betala tillbaka lånet (Berger & Udell, 1995). Ett annat sätt för 

att bemöta informationsasymmetrin är att genomföra kontroll av redovisningsmaterialet 

(Pentland, 2000). Redovisning visar nämligen för principalen hur agenten har skött företagets 

angelägenhet (Ijiri, 1975, se Öhman, 2006).  

 

För att kontrollera redovisningsmaterialet, menar Chow (1982) att revisorn kan nyttjas. Denne 

minskar på intressekonflikten som finns mellan aktörerna i agentförhållandet. Ju större 

intressekonflikten är, desto större behov finns av en revisor (ibid). För att minska 

informationsasymmetrin finns det däremot behov av att ha kvalité i revisionen. Ju större 

informationsasymmetri desto större är kravet på kvalité i tjänsten (DeFond, 1992, se Watkins, 

Hillison & Morecroft, 2004). Som tidigare nämnt (se 2.4) är kvaliteten i tjänsten starkt 

sammankopplad med de förväntningar som finns på revisionen (Ojasalo, 2001). Revisorn är 

dessutom ett sätt att stärka förtroendet till det reviderade bokslutet hos allmänheten (Chow, 

1982). 

 

2.5.3 Stewardshipteorin 

En annan teori som förklarar agentförhållandet är stewardshipteorin. Denna teori har ett annat 

tillvägagångssätt än agentteorin då denna menar att stewarden, alltså agenten i agentteorin, har 

andra mål att uppfylla än sina egna ekonomiska. Till exempel kan ledningen vars behov är 

tillväxt, gott arbete och självförverkligande, känna sig mer motiverade av att arbeta för 

organisationens mål än sina egna personliga. Ledarna som ser företagets värderingar som sina 

egna, har större tendens att arbeta efter organisationens mål. Även organisationer som bygger 

på förtroende och delaktighet leder till att en steward-principal relation byggs upp istället för 

en principal-agent relation. Faktorer så som kollektivism och organisationer med platt 

organisation bidrar även de till en steward-relation. Både principalen och ledningen kan välja 

om de vill ha en agent- eller steward-relation. I principal-agentteorin jobbar de två parterna med 

att minska sina egna förluster vilket minskar den totala avkastningen. Om istället båda parter 

väljer att ha en steward-principal relation så maximeras avkastningen för organisationen. Dock 

uppstår problem för den part som väljer att vara steward ifall den andra väljer en principal-

agent relation (Davis & Donaldson, 1997).  
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2.6 Förtroende 
Knee & Knox (1970, se Mayer, Davis & Schoorman, 1995) skriver att om förtroende ska finnas 

måste det finnas någon form av risktagning mellan två parter. De menar att den ena parten 

måste vara sårbar för vad den andra parten beslutar att göra i framtiden, men att första parten 

fortfarande är villig att vara sårbar då denne har förväntningar på att den andre parten ska göra 

något som är viktigt för denne (ibid.). Således bygger förtroendet på de förväntningar som den 

förste parten har på den andre.  

 

Förtroende är viktigt för den ekonomiska utvecklingen. Observationer har visat att samhällen 

där parter saknar tillit gentemot varandra är mindre utvecklade (Arrow, 1974). Samhällen där 

det finns förtroende är således mer produktiva, än de samhällen där människor inte litar på 

varandra (Zak & Knack, 2001). Att vi visar tillit för varandra är en av de viktigaste faktorerna 

i en relation. Tillit och förtroende höjer effektivitet i sociala sammanhang, och att ha förtroende 

inom gruppen är livsavgörande för gruppens fortsatta existens (Rotter & Julian, 1967). De 

finansiella marknaderna är beroende av tillit mellan parterna, för att kunna fungera. Förtroendet 

är också en kostnadssparare, nämligen när det finns förtroende mellan parter på de finansiella 

marknaderna, är behovet av kostsamma skyddsåtgärder mindre. Det viktigaste sättet för att 

skapa förtroende på de finansiella marknaderna är att upprätta lagar och förordningar (He, 

Leckow, Haksar, Mancini-Griffoli, Jenkinson, Kashima, Khiaonarong, Rochon & Tourpe, 

2017). 

 

2.6.1 Förtroende i kreditgivningsprocessen 

Förtroende anses vara en väsentlig del inom banksektorn (Silver & Thyr, 2015). När det 

kommer till kreditgivning är förtroende viktigt för att optimera långivningen. För att skapa 

förtroende inom långivning, säger viss forskning att utlåningen måste decentraliseras och 

kreditgivare måste få tillåtelse att upprätta sociala relationer med låntagarna. Decentraliseringen 

leder till att kreditgivare i större omfattning kan specialisera sig på antingen en viss bransch 

eller ett viss geografiskt område, vilket i sin tur minskar risken för adverse selection (se 2.5.2), 

då kreditgivaren i detta fall får högre kunskap om den bransch eller den situation låntagaren 

befinner sig i. Samtidigt leder decentralisering av bankerna till att kreditgivare har möjlighet att 

bygga upp sociala nätverk för att skapa förtroende. Har banken och låntagaren en relation byggd 

på förtroende för varandra leder det till större chans att få lån beviljat då effekten av moral 

hazard minskar (se 2.5.1). Då låntagaren har en närmare relation med kreditgivaren leder detta 

till en högre benägenhet att följa avtalet. Kreditgivare som har en relation byggd på tillit ser 

inte bara till den kortsiktiga vinsten, utan mer på att den långsiktiga relationen kan ge ännu 

större inkomster (Ferrary, 2002). 

 

Om ett förtroende saknas mellan kreditgivaren och låntagaren, är det revisorns arbete att fylla 

det förtroende som saknas mellan aktörerna. Revisorn anses således vara en förmedlare av 

förtroende mellan aktörer på marknaden, något som författaren kallar “second order trust 

relationship” (Power, 1997). Detsamma menar White och Hollingsworth (1999, se Mueller, 

Carter & Whittle, 2015), samt antyder att revisionen är utformad för att fylla det gap av 

förtroende som finns mellan aktörer som använder redovisningen. 

 

2.6.2 Förtroendet för revisorn 

Revisorsbranschen anses vara en förtroendebransch, och det finns således behov av att skapa 

trovärdiga och förtroendeingivande ekonomiska relationer gentemot företag. Detta har visats 

allt viktigare i de kriser kring förtroende som drabbat revisionsbranschen (Öhman, 2015), då 

förväntningsgap ofta kommer på tal (Mathkur, 2015). Från samhällets sida är bilden av revisorn 

att denne är en person som man kan känna förtroende till. Detta trots att samhällets vetskap om 



 15 

revisorns kunskaper är vaga och delvis ovissa (Power, 1997). Power (1997) beskriver 

förtroende för revisorn på detta sätt “trust comes in webs, not in single strands, and disrupting 

one strand often ribs apart whole webs” (Power, 1997, s. 135). 

 

Porter (1993) menar att förtroendet försämras om det finns ett förväntningsgap. Kritik mot 

revisorerna menar hon har berott på revisorernas misslyckande med att leva upp till 

allmänhetens förväntan, vilket har lett till ett sämre förtroende för revisionsbranschen (Porter, 

1993). Även Sikka et. al. (1998) menar att förväntningsgapet och förtroendet är 

sammankopplat. Författarna menar att förtroende är viktigt i en marknadsekonomi, och att ett 

förväntningsgap skadar samhället, på grund av att förtroendet för räkenskaper är viktigt för 

stabiliteten inom politik och ekonomi (ibid.).   

 

2.7 Sambandet mellan förväntningar, informationsasymmetri och förtroende 

 
Figur 2, Sammanfattning av hur revisorns roll vid kreditgivning beskrivs genom begreppen 

förväntningar, informationsasymmetri och förtroende. Egen bearbetning. 

För att se sambandet mellan de tre begreppen förväntningar, informationsasymmetri och 

förtroende, har ovanstående figur bearbetats. Steg 1: Petersen och Rajan (1994) menar att det 

finns ett agentförhållande mellan kreditgivare och företag, och att det således finns en skillnad 

i information dem emellan. Pentland (2000) menar att kontroll av redovisningen kan minska 

denna informationsasymmetri. Denna kontroll menar Chow (1982) kan utgöras av en revisor. 

Power (1997) samt White och Hollingsworth (1999, se Mueller, Carter & Whittle, 2015) menar 

att revisorn finns för att fylla det förtroende som saknas mellan aktörer som använder 

redovisning.  

 

Steg 2: DeFond (1992, se Watkins, Hillison & Morecroft, 2004) menar att ju större 

informationsasymmetrin är mellan kreditgivare och företagare, desto större är behovet av 

kvalité i revisorns arbete. Enligt Ojasalo (2001) är förväntningarna på revisionen starkt 

sammankopplade med kvaliteten i tjänsten. Det är viktigt för revisorerna att efterfölja de 

förväntningar som finns, i största möjliga mån, för att få goda resultat samt behålla ett gott rykte 

(Flint, 1988, se Öhman, 2006; Ojasalo, 2001). 

 

Steg 3: Chow (1982) menar att ju större konflikten är mellan kreditgivare och företagen, desto 

större är behovet av revisorn. Ju mindre informationsasymmetrin blir med hjälp av revisorn, 

desto mindre blir intressekonflikten mellan kreditgivare och företagare.  
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Steg 4: Chow (1982) anser att revisorn är ett sätt att stärka förtroendet till de reviderade 

rapporterna i allmänhet. Förtroendet till revisorn anses vara sammankopplat med 

förväntningsgapet (Sikka et. al., 1998). Förtroendet till revisorn anses försämras om det finns 

ett förväntningsgap, alltså desto mer förväntningarna på revisorns arbete inte överensstämmer 

mellan aktörerna (Porter, 1993). Ju större förväntningsgapet är, desto mindre är möjligheten för 

revisorn att få trovärdighet och prestige i arbetet, samt att kunna ta betalt för den tjänst hen utför 

(Sikka et. al., 1998). Det är viktigt att det finns ett förtroende för revisorn, i och med att om 

detta avtar, minskar välståndet och stabiliteten i samhället (Arrow, 1974; Zak & Knack, 2001). 

 

Steg 5: Att ha förtroende mellan kreditgivare och företag gör att behovet av kostsamma 

skyddsåtgärder minskas (He et. al, 2017), såsom reviderade rapporter (Svensson, 2003). Likaså 

är förtroende viktigt för att optimera långivningen (Ferrary, 2002). 

 

2.8 Teorimodell 

 
Figur 3, Sammanfattande teorimodell av de begrepp som härrör till de olika aktörerna. Egen 

bearbetning. 

Denna egenarbetade teorimodell har som syfte att sammanfatta de begrepp och aktörer som 

uppsatsen omfattar. Denna modell ligger som grund för den fortsatta empirin och analysen, och 

utvecklas under 3.5. 

 

Kreditgivares, företags och revisorers förväntningar på revisorns roll vid kreditgivning 

avspeglas i a, b och c. Hur a, b och c samspelar förklaras i ovanstående figur 2 (se 2.7). d och e 

är istället variabler som ger en antydan av hur stort behov det finns av revision för företagen 

vid kreditgivning. Förhållandet mellan hårda och mjuka värden, d, indikerar vad kreditgivarna 

tar hänsyn till vid kreditgivning, och således hur högt de värdesätter revisorns arbete. Nyttan 

och kostnaden av revision, e, avspeglar hur stort behov det finns av revision för företagen och 

deras intressenter. 
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3. Metod 
I uppsatsens tredje kapitel presenteras de metodval och urval som har gjorts. Dessutom 

redogörs för hur uppsatsen genomförts, hur den insamlade datan presenteras samt vilken 

analysmetod och analysmodell som använts. Slutligen diskuteras tillförlitligheten i studien.  

 

3.1 Metodval 
Vi har valt att besvara och forska på frågan: Vilka förväntningar har revisorer, kreditgivare och 

små företag avseende revisorns roll vid kreditgivning?. Frågan är explorativ, i och med att den 

syftar till att få en djupare förståelse för ett fenomen (Jacobsen, 2002). För att möta den 

explorativa frågan har en kvalitativ ansats valts. Detta efterfrågar Jacobsen (2002), då han 

menar att en explorativ fråga kräver en metod som kan få fram nyanser i uppsatsen. 

Förhoppningen med denna studie är just att förstå, hitta mönster och beskriva förväntningar, i 

kontexten av revisorns roll vid kreditgivning. Fördelen med den kvalitativa metoden ligger i att 

studien inte begränsar respondenterna i sina svar, vilket just gör studien nyanserad. Ytterligare 

en fördel med den kvalitativa metoden är att vi efter varje insamlingstillfälle har möjlighet att 

analysera datan och justera intervjuguiden, och på så sätt förbättra den följande 

datainsamlingen, vilket en kvantitativ ansats inte har möjlighet till. Nackdelen är istället att 

antalet respondenter blir få, då studien istället förespråkar en nyanserad och djup bild av ett 

begrepp. Detta gör att generaliserbarheten vid en kvalitativ studie blir svår, vilket beskrivs 

närmare under 3.6. Dessutom finns det svårigheter i att kategorisera, strukturera och tolka den 

nyanserade datan som samlas in, under kvalitativ forskning (Jacobsen, 2002). 

 

Enligt Jacobsen (2002) finns tre vanliga sätt att utföra en kvalitativ ansats på, genom intervjuer, 

observationer eller dokumentundersökningar. I denna uppsats utförs intervjuer, då 

förväntningar är svåra att mäta under observationer, samt att det finns svårigheter i att läsa av 

förväntningar utifrån exempelvis årsredovisningar och offentliga dokument (ibid.). Studien har 

ett abduktivt tillvägagångssätt, alltså en blandning av ett induktivt och deduktivt arbetssätt. Att 

arbeta abduktivt innebär därför att bygga upp referensramen både före och efter datainsamling 

(Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie fanns det skäl till att bygga en teoretisk referensram 

innan empirin samlades in, för att kunna skapa en grund till det material som samlats in. 

Dessutom fanns det behov av att ytterligare tillföra teori, som baserades på intervjuernas svar. 

Därav den abduktiva metoden, just för att kunna analysera materialet på bästa möjliga sätt. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att det finns behov av ett dynamiskt abduktivt 

tillvägagångssätt, när forskarna inte har en tidigare kunskap kring ämnet eller när man 

diskuterar människors oförutsägbara värld.  

 

Då förväntningar baseras på människors tycke och åsikter, kan förväntningar ses som ett mindre 

konkret ämne. Detta är något vi är medvetna om, och således kommer inte svaret på denna fråga 

vara svart eller vitt, utan ligga någonstans i gränslandet. 

 

3.2 Urval 
I studien har tre typer av respondenter intervjuats: revisorer, kreditgivare och 

företagsledning/delägare till små företag. Öhman (2006) förklarar relationen mellan dessa tre 

aktörer som en trepartsrelation, vilket beskrivs i nedanstående figur (figur 4). Här beskrivs 

företaget, eller närmare bestämt företagsledningen, som redovisningsskyldiga. Kreditgivare 

och övriga intressenter beskrivs som redovisningsberättigade, då de har rätt att ta del av 

företagets redovisning. Tredje parten är revisorn, som ansvarar för kvalitetssäkring av 

redovisningsinformationen. Relationen mellan den redovisningsskyldiga och de 

redovisningsberättigade anses vara ett känsligt förhållande, då det inte finns tillräcklig tilltro 
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kring redovisningsinformationen. Här kommer alltså revisorns roll in, och således bildas 

trepartsförhållandet (ibid.).  

 
Figur 4, En modell om informationsflöden och kvalitetssäkring. Modellen grundar sig på Ijiris 

resonemang (1975) (Öhman, 2006, s. 25). 

Urvalet har alltså bestått av aktörer från alla parter i trepartsrelationen. Öhman (2006) som själv 

granskat förväntningsgap kring revisorn i allmänhet, har endast tagit hänsyn till de så kallade 

redovisningsberättigade. I denna studie har det ansetts viktigt att även ta del av åsikter från de 

redovisningsskyldiga, alltså företagsledningen, just för att deras åsikter är väsentliga i 

revisionens stundande utveckling. Tre aktörer av varje part, alltså revisorer, kreditgivare och 

företagare har intervjuats och presenteras närmare nedan.  

 

För att boka dessa intervjuer togs kontakt via mail. Förfrågan kring intervjuer skickades ut till 

ett antal olika revisionsbyråer, banker och företag. Vad vi däremot märkte var att det var 

avgörande för oss att ha en kontaktperson på företagen och byråerna för att kunna få tillgång 

till intervjuer. Detta tror vi har att göra med att revisionsbranschen har mycket att göra och har 

svårt att ta sig tid, samt att det kan vara svårt för små företag att acceptera en intervju om ett 

ämne som inte ingår i deras vardagliga arbete. Med banker anser vi att det var lättare att få 

villiga respondenter. Detta tros ha att göra med att de gärna vill visa upp sin bank, och samtidigt 

att frågorna låg inom deras kunskapsområde. Att vi har påverkat resultatet genom att antingen 

själva haft kontakt med respondenterna, eller att en personlig kontakt till oss haft det, är inte 

troligt. Detta för att respondenterna innan intervjun bara har fått reda på vad intervjun kommer 

handla om i stora drag, samt varför de passar in i studien. 

 

3.2.1 Revisorer 

Som krav på de revisorer som deltar i studien, är att de antingen har titeln auktoriserad eller 

godkänd revisor. För att vara godkänd eller auktoriserad har respondenterna genomgått både 

teoretisk och praktisk utbildning, samt har en godkänd revisorsexamen utförd av 

Revisorsnämnden (FAR Förlag, 2006). Att våra respondenter således är auktoriserade eller 
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godkända visar på att de besitter både praktisk och teoretiska kunskaper, samt att dessa 

kunskaper är godkända av Revisorsnämnden. 

 

Revisor 1 är anställd på en revisionsbyrå i en mindre stad1. Respondenten har under marsmånad 

2018 fått sin titel som auktoriserad revisor, och har innan dess arbetat som revisor i fem och ett 

halvt år. Revisor 1 arbetar med allt från företag som precis överstiger gränsen för revisionsplikt, 

till en ekonomisk förening som omsätter cirka en halv miljard. Hen arbetar med alla typer av 

företag och inom olika branscher.  

 

Revisor 2 har varit auktoriserad sedan 10 år tillbaka och är en av tre delägare på en revisionsbyrå 

i en större stad. Byrån har främst mindre företag som kunder, på grund av byråns egna storlek. 

Revisorn själv arbetar med företag mellan 1 och 25 miljoner kronor i omsättning, inom olika 

branscher.  

 

Revisor 3 har arbetat med revision i 40 år, är auktoriserad samt äger och driver en egen 

revisionsbyrå. Revisorn är verksam i en större stad och arbetar främst med ägarledda företag 

med en omsättning på under 300 miljoner kronor.  

 

3.2.2 Kreditgivare 

Som krav på de kreditgivare som har intervjuats, arbetar alla med kreditgivning mot företag.  

 

Kreditgivare 1 arbetar på en av Sveriges fyra största bankkoncerner2. Kreditgivare 1 har arbetat 

inom banksektorn i tio år, varav sex år som företagsrådgivare, men just nu arbetar respondenten 

som företagsrådgivare på en digital enhet i en storstad. Respondenten utför kundmöten och 

lämnar sedan över kreditanalysen av företaget till en analytiker. Detta samarbete anser 

respondenten fungerar bra, och förklarar att om de har olika åsikter är det respondentens ansvar 

att argumentera för kunden. Kreditgivaren förklarar att hen har, i sin kundportfölj, företag 

mellan 1 miljon till 80 miljoner kronor i omsättning. 

 

Kreditgivare 2 arbetar på en av Sveriges största bankkoncerner i en mindre stad. Hen har arbetat 

på denna bank i 20 år och som företagsrådgivare sedan år 2007. Respondenten arbetar med 

alltifrån den lilla enskilda firman till företag som omsätter flera 100 miljoner kronor. 

 

Kreditgivare 3 har arbetat med företagsrådgivning på en av Sveriges största bankkoncerner 

sedan år 1996. Respondenten arbetar med allt från det allra minsta företaget till de som omsätter 

ett par miljarder kronor. Kreditgivaren har tidigare arbetat i en större stad och en storstad, men 

har på senare tid arbetat på mindre kontor i mindre städer.  

 

3.2.3 Små företag 

De företag som har intervjuats i denna uppsats har avgränsats till dess storlek. De som har 

intervjuats har således revisorskrav idag, men skulle inte inneha detta krav ifall ytterligare 

avskaffning av revisionsplikt skulle ske. Således har alla företag en nettoomsättning som är mer 

än 3 miljoner kronor, men mindre än ca 88 miljoner kronor. Dessutom en balansomslutning 

som är mer än 1,5 miljon kronor, men mindre än ca 44 miljoner kronor, samt fler än 3, men 

mindre än 50 anställda. Med denna avgränsning av företagens storlek, hamnar dessa inom EU:s 

gräns för små företag enligt SME. Anledning till att EU:s gränsvärden har valts som definition 

                                                      
1 Sveriges Kommuner och Landsting (2017) - Denna källa har använts för alla städer i den fortsatta uppsatsen. För 

att se vilka städer som räknas till de olika storlekarna se Översiktstabell och lista på indelning 2017 i källan. 
2 Svenska bankföreningen (2017)  
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på företagens storlek, är för att de utländska artiklar som används i studien, har detta 

förhållningssätt till företagen. Därför vill vi hålla samma standard som dessa, för att jämförelsen 

skall kunna göras på bästa sätt. De svenska källor som använts i denna uppsats har på liknande 

sätt bland annat baserats på utländska källor, och därför är EU:s definition relevant. Dessutom 

har ytterligare ett krav ställts på företagen, vilket innebär att de skall ha eller ha haft lån eller 

checkkredit. 

 

Vid urval av företag har Retriver - Företagsinfo och allabolag.se varit till stor hjälp. Här har 

alla de krav som ställts på företagen kunnat urskiljas och således har det underlättat i vår process 

av urval av respondenter. De företag som har intervjuats i denna studie är verksamma i olika 

branscher. Anledningen till detta var att undvika ytterligare avgränsningar som kan påverka 

resultatet. Däremot är de olika branscherna noterade, för att kunna ha förståelse för det resultat 

vi samlar in, och om de möjligtvis har någon påverkan på den analys vi utför. 

 

Företagare 1 är delägare på ett IT-företag som erbjuder tjänster såsom webbutveckling och 

affärssystem samt är en internetdistributör. Företaget är verksamt i en större stad och har en 

kundskara som främst ryms inom närområdet. Respondenten är en av fyra delägare och har 

arbetat på företaget i 18 år. Företaget omsatte cirka 6 miljoner kronor, hade en balansomslutning 

på 2 miljoner kronor, samt 4 anställda år 2016.  

 

Företagare 2 är delägare på ett tillverkande familjeföretag inom lantbrukssektorn, som 

grundades på 1940-talet. Respondenten är en av fyra delägare och har varit aktiv i företaget i 

10 år. Företaget ligger utanför en större stad och besitter tillgångar som både mark och 

byggnader. Företaget har gjort stora förändringar under åren och omsatte år 2016 ca 22 miljoner 

kronor, hade en balansomslutning på 13 miljoner kronor samt 16 anställda.  

 

Företagare 3 är VD och delägare på ett tillverkande företag inom verkstadsindustrin. 

Respondenten har varit delägare och VD sedan år 2006, medan företaget grundades på 1930-

talet. Verksamheten har sitt säte i en mindre stad och omsatte år 2016 ca 36 miljoner kronor, en 

balansomslutning på 17 miljoner samt hade 7 anställda.   

 

3.3 Genomförande av studien 
 

3.3.1 Litteraturstudie 

Som tidigare nämnt har uppsatsen en abduktiv ansats. Således startade arbetet i den teoretiska 

referensramen, där tidigare forskning samlades in genom vetenskapliga artiklar och böcker. 

Artiklarna har främst sökts fram genom Högskolan i Halmstads databas samt Google Scholar. 

Sökord som audit, expectations, audit expectations gap, service quality, trust, agent theory, 

confidence, information asymmetry, moral hazard, adverse selection och lending har använts 

samt kombinationer av dessa. Utifrån referensramen har sedan en teorimodell byggts upp (se 

2.8). Teorimodellen har som syfte att knyta samman teorin och ge förståelse för sambandet 

mellan begrepp och aktörer. Dessutom ligger den som underlag för både empiri och analys. 

 

En forskare som har använts flitigt under denna studie är Peter Öhman. Öhman arbetar inom 

det företagsekonomiska området och har i stor omfattning behandlat revision och redovisning, 

men även banksektorn (Öhman, 2015). Öhman behandlar även förväntningar, och har således 

försett studien med goda teoretiska bidrag.  

 

I denna studie används flera källor med ett äldre utgivningsår. Källor som är välciterade har 

valts framför nyare, just för att få så bra underlag att förhålla oss till som möjligt. Dessutom har 
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både forskning kring förväntningar och kreditgivning tendenser av att innefatta äldre källor, 

och således är det dem uppsatsen bygger på. Däremot har aktuella källor varit av hög prioritet 

vid diskussion kring de rådande problem som både revisors- och bankbranschen står inför. 

 

3.3.2 Insamling av primärdata 

Primärdatan, som presenteras i empirin, har samlats in genom besöksintervjuer. Under 

besökstillfällena har intervjuguiderna, vilka presenteras i bilagorna, använts. Intervjufrågorna 

har baserats på det material som innefattas av referensramen, vilket Kvale och Brinkmann 

(2014) efterfrågar. I intervjuguiden har vi försökt ställa öppna frågor till en början och sedan 

smalna av frågorna till djupare frågor. Detta för att inte styra respondentens svar. Intervjuerna 

har dessutom varit semistrukturerade, vilket innebär att intervjufrågorna var utarbetade innan 

intervjutillfällena, men att det fanns möjlighet att justera och lägga till frågor allt eftersom 

intervjuns gång. Detta för att få en större förståelse för det material som samlats in. Vid 

intervjutillfällena blev respondenterna tillfrågade om de accepterade att intervjuerna spelades 

in, vilket det inte fanns några invändningar kring vid någon intervju. Anledningarna till att 

använda ljudupptagning var att delvis kunna föra ett samtal med ögonkontakt, utan att ta fokus 

från respondenten samt för att kunna ha möjlighet att återigen lyssna igenom materialet och 

urskilja ordval och tonfall, vilket Trost (2010) förespråkar. Därför har nästa steg i 

genomförandet bestått av att transkribera materialet som samlats in under intervjuerna. 

Nackdelen var således att transkriberingarna tog mycket tid att sammanställa, men vi anser att 

detta är ett bättre underlag, tillsammans med möjligheten att åter lyssna på inspelningarna, i 

jämförelse mot de anteckningar som skulle kunna skrivits under intervjuns gång. Intervjuerna 

varade mellan 20 och 40 minuter, där variationen av längd främst bestod av hur uttömmande 

svar respondenterna gav. Längden av intervjuerna varierade alltså även mellan respondenterna 

inom samma yrkesgrupp.  

 

Som nämnt ovan (se 3.1) finns det med den kvalitativa ansatsen möjlighet att utveckla 

intervjuguiden allt efter insamlingen av data. Detta är något som vi anser märks tydligt efter 

vår första intervju. Under denna intervju, där kreditgivare 1 var respondent, gavs goda resultat 

som resulterade i en utvecklad intervjuguide. Detta gjorde att ännu bättre svar kunde fås under 

framtida intervjuer, vilket gör att vissa resonemang inte diskuterades med kreditgivare 1. 

Däremot anses dennes intervju givande för uppsatsen. 

 

3.4 Presentation av empiri 
Primärdatan från intervjuerna presenteras i kapitel fyra. Den insamlade datan, som har 

insamlats genom intervjuer, har kategoriserats och bearbetats i empirin, just för att få fram det 

väsentliga i materialet som har insamlats. Fejes och Thorberg (2015) menar att det finns en 

svårighet att välja ut data ur den massiva mängd som samlats in, och få det meningsfullt. Därför 

har stort arbete lagts på att kategorisera empirin, men även referensramen och analysen, för att 

få en enhetlig bild av studien.  

 

I empirin har rubriken nytta av revision valts att sammanslås med förväntningar på revisorns 

roll. Detta för att respondenterna anses förlita sin nytta på de förväntningarna dem har. För att 

kunna förstå anledningen till den nytta de känner, finns behov att redovisa denna i samband 

med deras förväntningar. Dessa två var således svåra att urskilja, och således redovisas dem 

under samma rubrik.  

 

I denna uppsats har respondenterna valts att hållas anonyma för läsaren. Anledningen till detta 

är att vi vid analystillfället ansåg att respondenternas namn, ålder eller kön, inte påverkade deras 

svar. Däremot lämnas uppgifter om hur lång erfarenhet, storlek på stad, storlek på 
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företag/byrå/bank och typ av företag, då detta anses vara väsentligt för att kunna analysera 

materialet.  

 

I teoriavsnittet 2.2 Revisorns roll, förklaras begreppen räkenskapsgranskning, 

verksamhetsrevision och operationell revision. I empirin har respondenternas uttryckt egna 

begrepp för dessa ord. Begreppen som beskrivs är granskande- och rådgivande revisor. Den 

granskande revisorn motsvaras i teorin av räkenskapsgranskning och verksamhetsrevision, och 

uttrycks även revision. Den rådgivande revisorn motsvaras istället av operationell revision.  

 

3.5 Analysmetod och analysmodell 
I början av analysskedet arbetade vi aktivt med vår data genom att sortera ut de delar som var 

väsentliga för att svara på frågeställningen samt var representativa för intervjun. Dessa olika 

delar jämfördes sedan med varandra för att hitta likheter och skillnader. Med detta underlag 

gjordes försök att tematisera de olika avsnitten i analysen, vilket både Kvale och Brinkmann 

(2009) samt Fejes och Thornberg (2015) efterfrågar. Tematiseringen mynnade slutligen ut i en 

deduktiv analys, i form att utgå från de rubriker som tidigare använts i referensramen. 

Anledning till detta var först och främst att de speglade respondenternas svar på ett bra sätt. Det 

fanns dessutom behov av att behålla de begrepp som presenterats centrala, samt att vi med dessa 

begrepp även kan visa på likheter och skillnader både mellan intervjuobjekten samt mellan teori 

och empiri. Således har både sambandsmodellen (se 2.7) och teorimodellen (se 2.8) legat som 

grund för sättet att analysera. Det finns därför även möjlighet att bekräfta eller justera dessa 

modeller i slutet av studien, och på så sätt även bidra med ytterligare forskning.  

 

 
Figur 5, Analysmodellen beskriver hur vi utifrån teorimodellen analyserar det material som 

samlats in under intervjuerna. Den beskriver även förhållandet mellan aktörerna samt hur vi 

antar att begreppen och aktörerna hänger samman. Egen bearbetning. 

Kreditgivares, företagares och revisorers förväntningar på revisorns roll vid kreditgivning 

avspeglas i a, b och c. 1 och 2 visar förhållandet mellan revisor och kreditgivare samt 

förhållandet mellan revisor och företagare, i förhållande till a, b, c. b beskrivs, förutom genom 

förtroendet mellan kreditgivare och företag, genom företagens transparens. d och e är istället 

variabler som ger en antydan av hur stort behov det finns av revision för företagen vid 

kreditgivning. Förhållandet mellan mjuka och hårda värden indikerar vad kreditgivarna tar 

hänsyn till vid kreditgivning, och således hur högt de värdesätter revisorns arbete. Dessutom 

ställs detta i motsvarighet till vad både revisor och företag tror att kreditgivare tar hänsyn till, 



 23 

just för att beskriva förståelsen för värdet hos revisorn. Nyttan och kostnaden av revision 

avspeglar också hur stort behov det finns av revision för företagen, genom alla tre aktörers 

utgångspunkter. e analyseras, förutom genom respondenternas egna ord, genom möjligheten 

till att ett substitut kan ersätta revisorns roll. 

 

3.6 Intern och extern giltighet 
I en kvalitativ metod anser Jacobsen (2002) att det oftast finns en hög intern giltighet, då 

intervjuer oftast har en öppenhet. Denna öppenhet gör att man får en korrekt bild av fenomenet 

eller den situation man undersöker. För att nå hög intern giltighet har fokus legat på att 

presentera den data som ansetts relevant för respondenternas förväntningar. Vi har även försökt 

vara kritiska till den data som samlats in, vilket Jacobsen (2002) menar är ett sätt att granska 

den interna giltigheten. Intervjuns öppenhet kan påverkas av författarens sätt att samla in 

material. Genom att ställa ledande frågor kan författaren få fram de svar den önskar (Jacobsen, 

2002). För att samla in den data som ger resultatet giltighet, har som tidigare nämnt öppna 

frågor ställts, för att sedan ställa mer precisa frågor som rör det vi ville samla in. De öppna 

frågorna gör också att vi inte styrt det material som samlats in, utan respondenterna hade själva 

möjlighet att uttrycka sina åsikter. Dessutom gavs utrymme för respondenterna att tillägga 

information i slutet av intervjuerna. I de fall vi däremot märkt att vi varit ledande har vi valt att 

avstå att ha med dessa resultat i empirin.  

 

I denna jämförande studie kan man diskutera om de olika respondenterna har den kunskap som 

krävs för att delta i studien. Det går att påstå att de företag som vi har intervjuat inte vanligtvis 

funderar över studiens frågor, i lika stor omfattning som revisorer och kreditgivare. Således har 

de inte den största kunskapen kring den situation vi undersöker, men det är också vad denna 

studie vill uppnå. Vilka är förväntningarna på en aktör, som de som företag inte har daglig 

kontakt med? För att se om källorna ger riktig information, anser Jacobsen (2002) att man kan 

titta på dess närhet till fenomenet. I företagarnas fall gav de många konkreta exempel från sina 

egna erfarenheter i sin verksamhet, och således anses de ändå ge relevant information till ämnet. 

Likaså anses kreditgivare och revisorer ha stor kunskap om ämnet, då detta ligger inom deras 

vardagliga sysslor. Vi har även fått känslan av att alla respondenter pratar sanning, och inte vill 

förvrida verkligheten.  

 

“Information från flera oberoende källor ger en giltig beskrivning av fenomenet” (Jacobsen, 

2002 s.261). Med tanke på att denna studie endast har tre respondenter inom varje yrkesgrupp, 

kan det anses ge mindre giltig beskrivning av förväntningarna. Jacobsen (2002) menar dock att 

respondenterna inte behöver vara överens om fenomenet. Detta tyder endast på att människor 

har olika uppfattningar och åsikter samt att detta är själva poängen med den kvalitativa ansatsen. 

Meningen med uppsatsen är, som tidigare nämnt, att finna likheter och skillnader angående 

åsikter om förväntningarna kring revisorn vid kreditgivning. Självklart blir dessa skillnader och 

likheter allt tydligare ju fler respondenter som deltar i studien, men det finns förmåga att 

analysera de resultat som tagits fram från nio stycken respondenter.  

 

I och med att denna studie har få respondenter är det däremot svårt att generalisera resultaten, 

alltså den externa giltigheten. Detta menar Kvale och Brinkmann (2009) ofta är vanligt vid 

kvalitativ forskning.  

 

Som tidigare nämnt har urvalet i denna studie grundats av ett antal krav. Kraven har behandlat 

respondenternas erfarenhet och kunskap, samt storlek på företag. Utifrån dessa krav har vi 

använt de respondenter som varit villiga att ställa upp. I och med detta har inget större fokus 

lagts på att få ett slumpmässigt urval i form av jämn fördelning mellan kön, storlek på ort etc. 
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Att generalisera till hela populationen blir således svårt. Målet med denna kvalitativa studie är 

däremot inte att generalisera till hela populationen, utan att ge en inblick i hur förväntningarna 

hos de olika aktörerna kan se ut. Självklart är en generalisering alltid att föredra, men 

förhoppningsvis kan denna uppsats ligga till grund för en bättre framtida generalisering.  
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4. Empiri 
I fjärde kapitlet presenteras det material som har samlats in under intervjuerna. Kapitlet är 

uppdelat efter de begrepp som respondenterna berör, i form av förväntningar på revisorns roll 

och nytta av revision, informationsasymmetri, förtroende mellan kreditgivare och företag, 

förtroende för revisorn samt hårda och mjuka värden. Under varje rubrik ges åsikter om det 

aktuella ämnet. Slutligen presenteras empirin i en sammanfattande tabell, utifrån varje enskild 

respondents svar.  

 

4.1 Förväntningar på revisorns roll och nytta av revision 
Frågor som ställdes till respondenterna under detta avsnitt var vilken roll de anser att revisorn 

har. Vilka förväntningar respektive aktör har på revisorn, samt vilka förväntningar revisorn 

tror att kreditgivarna och företagen har på revisorn. Frågor kring om revisorn lever upp till 

och strävar efter att förstå de förväntningar aktörerna har på denne behandlas här. Även frågor 

om nytta och vilja av att ha revision ställdes, samt om en förändring av revisionsplikten skulle 

påverka företagarnas vilja att fortsätta nyttja revision. 

 

4.1.1 Revisorer - Förväntningar på revisorns roll och nytta av revision 

Revisor 1 säger att hens roll vid kreditgivning är att banken ska känna en trygghet när hen 

signerat en årsredovisning. Revisorns arbete vid kreditgivning är att banken ska kunna lita på 

att de rapporter som revisorn undertecknat stämmer, och att de därmed ska kunna vara en del i 

beslutsunderlaget vid kreditgivning. Hen menar att banken värdesätter revisorns arbete och att 

banken förväntar sig att de sköter sitt jobb. Enligt revisorn innebär detta att de med 90–95% 

säkerhet kan avgöra om det finns eller inte finns några väsentliga fel. Dock tror hen att det finns 

ett förväntningsgap mellan vad revisorn gör, och vad banken och företagen tror att revisorn gör. 

Enligt revisor 1 tror företagen att revisorer granskar allting och att allt ska vara 100% rätt. Detta 

förväntningsgap anser han inte vara lika stort hos bankanställda. Dock anser hen att även 

banken har förväntningar på att revisorn ska göra mer än det den egentligen gör. Revisor 1 säger 

att revisorns uppgift är att granska de stora väsentliga posterna medan banken tror att även de 

små posterna granskas. Således anser revisor 1 att hen som revisor levererar det banken 

efterfrågar i stor utsträckning. Men då företagens förväntningar är högre än vad revisorn har 

möjlighet att prestera, levererar hen inte det företagen efterfrågar i lika stor utsträckning.  

 

Revisor 1 menar att nyttan av revision varierar på grund av vilken roll revisorn har. Som 

granskande revisor, beror det på bankens krav. Respondenten kan tänka sig att det möjligtvis 

beror på hur mycket lån företaget har och vilket förtroende företaget har till sin kreditgivare. 

Som rådgivare tror hen istället att revisorns kunskap är av otrolig nytta för företagen. Detta 

oberoende av storlek på företaget. En revisor som vägleder, rådgiver samt arbetar nära kunden, 

tror hen att kunden värdesätter mer och har lättare att förstå kostnaderna av. På frågan om att 

anlita en redovisningskonsult som substitut till revisorn, svarar revisor 1 att det är en 

bedömningsfråga. Respondenten tror att kreditgivarna har samma tillit till det material de får 

av en auktoriserad redovisningskonsult som det material de får av en revisor. Ju större företagen 

dock blir, desto större blir bedömningsfrågan.  

“Hos större bolag är det även extra viktigt att ha grepp om rutinerna, vilken inte 

redovisningskonsulterna kan göra i samma utsträckning.” (Revisor 1, Personlig 

kommunikation, 14 mars 2018) 

 

Revisor 2s svar på frågan vilken hens roll är vid kreditgivning, är att hen inte är så delaktig som 

denne skulle vilja vara. Revisor 2 förklarar att hen anar en trend i branschen av att de numera 

förväntas vara mer “säljande” och mer engagerade i kunden, istället för att vara den oberoende 

revisorn de tidigare varit. I vissa fall efterfrågar däremot kunder fortfarande bara en granskande 
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revisor. Dock säger respondenten att hen inte är så bra på att vara en rådgivande revisor, men 

att hen vill bli bättre och på så sätt anpassa sig till kundernas förväntningar. Revisor 2 menar 

dock att man tar högre risker om man väljer att ge mer rådgivning, att man rör sig ut i den gråa 

zonen av vad man får göra och vad man inte får göra som revisor.  

 

Revisor 2 menar att ingen kund är den andra lik och att vissa bara efterfrågar den granskande 

rollen medan andra vill ha hjälp med allt.  

“man är ju psykolog, jag har ett fall där jag servrar en kund makalöst mycket med råd 

för att hon är så osäker. Där tror jag att banken är väldig tacksam över att jag guidar 

denna personen” (Revisor 2, personlig kommunikation, 20 mars, 2018). 

 Revisor 2 säger även att hen hjälper kunderna om de har önskningar så att de blir nöjda. 

Respondenten menar att hen anpassar sig till kunderna efter vad de vill ha.  

 

Revisor 2 tycker att den gräns för revisionsplikt som finns idag, är rimlig i förhållande till de 

fel som hen brukar hitta i materialet. Behovet av revision anser respondenten blir en helt annan 

när företagen kommer över gränsen. Att höja gränsen ytterligare ser revisor 2 således som helt 

onödigt, om det inte ställs krav på kontroll från någon annan aktör.  

“Jag tror att människan i grunden är lat och det man inte behöver göra, gör man inte.” 

(Revisor 2, Personlig kommunikation, 20 mars 2018).  

Respondenten anser att ett enmansföretag kan ha ett mindre behov av att ha revisor än ett större 

företag, som har en ekonomiavdelning. På en ekonomiavdelning arbetar flera med samma 

material och då finns det en större risk att det blir något fel. Likaså anser respondenten att viljan 

att ha revision ökar med storleken på företaget. Revisor 2 ser också att olika branscher kan ha 

mer eller mindre behov av en revisor. Hen menar att de har kunder som kan välja bort revision 

men ändå har både revision och rådgivning, just för att de vill ha en extra kontroll.  

“De känner trygghet med det. De köper trygghet.” (Revisor 2, Personlig kommunikation, 

20 mars 2018).  

Att de väljer att lägga pengar på revision anser respondenten visa på seriositet och i många fall 

har det visats sig vara till ekonomisk vinning.  

 

På frågan om det blir någon skillnad vid kreditgivning, om företaget väljer att anlita en revisor 

eller redovisningskonsult, svarar revisor 2 att det är viktigt var den man anlitar arbetar 

någonstans. Detta är allt viktigare när företaget väljer redovisningskonsulter än när de väljer 

revisorer. Kommer konsulten från en byrå, som har interna system som följs både av byråns 

revisorer och redovisningskonsulter, kan en redovisningskonsult väljas av företaget. Agerar 

konsulten utan en byrå i ryggen, och således utan interna system, är det bättre att välja en 

revisor.  

 

Revisor 3 förklarar att hen har två olika roller, antingen som revisor eller konsult, där 

förväntningarna är olika beroende på vilken roll revisorn har. Som revisor har hen en 

granskande funktion. Som konsult har hen mer en förklarande funktion, och kan således vara 

med på banken, vilken hen inte är, vid den granskande funktionen. Revisor 3 menar att 

kreditgivares förväntan på revisorn är att hen ska vara neutral eller oberoende, alltså skall ha en 

granskande roll. Hen tror också att kreditgivarna förväntar sig att de gör ett bra jobb, vilket 

revisorn försöker efterleva genom att leverera en bra produkt. På frågan om dessa förväntningar 

stämmer överens med vad revisorn faktiskt levererar, anser revisor 3 att de kan skilja sig åt, 

men att de ändå har ganska bra insikt i vad revisorn gör. Företagarnas förväntningar tror revisor 

3 istället är att revisorn skall vara en del av företaget. Revisor 3 känner att när företagen betalar 

arvodet kan de ibland anse att dem äger revisorn. Här är det viktigt för revisor 3 att visa vilken 

roll de faktiskt har och sätta ner foten. Revisorn anser att ju mer pressade företagarna är, desto 
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vanligare är det att de har denna syn. Detta kan uppstå oavsett om revisorn är granskande eller 

rådgivande. Revisor 3 anser således att det finns ett förväntningsgap mellan företagen och 

revisorn, och att detta är större än det gap som finns mellan kreditgivare och revisor. Hen anser 

också att gapet mellan företagare och revisor alltid kommer att finnas, men att det är dennes 

roll som revisor att minska förväntningsgapet. 

 

Revisor 3 tror att små företag i många fall har större nytta av revision än större företag. Större 

företag har ofta inbyggda kontrollsystem och då ligger nyttan i att endast få en 

godkännandestämpel. Revisor 3 menar också att det är bra för företag att vara framåtblickande, 

vilket revisionen kan hjälpa till med. Revisor 3 anser att även redovisningskonsulter kan ha 

kunskaper att utföra liknande arbete som revisorn, men att kvalitetsnivån mellan olika 

redovisningskonsulter är större än mellan olika revisorer. Således kan det likna att köpa grisen 

i säcken, och därmed vet företagen inte förrän efteråt om produkten var bra eller inte.  

 

4.1.2 Kreditgivare - Förväntningar på revisorns roll vid kreditgivning och nytta av 

revision 

På frågan om vad kreditgivare 1 förväntar sig av revisorn vid kreditgivning svarar hen att om 

företaget betalar en revisor stora pengar, förväntar sig respondenten att kunna få fram material 

angående företaget från revisorn. Detta material brukar inte vara några problem att få från 

revisorn och respondenten anser att det brukar gå fort. Kreditgivare 1 säger att revisorn skickar 

det de ber om i form av delårssiffror och budgetar. Detta underlag anser respondenten att 

revisorerna ofta är bättre på att skapa än företagarna. Fastän kreditgivare 1 anser att 

kreditgivningsprocessen underlättas av revisorns arbete, menar respondenten att samma 

material kan levereras av en redovisningskonsult. Materialet från redovisningskonsulterna är i 

det stora hela av samma kvalité som det materialet som kommer från revisorerna, alltså av hög 

kvalité.  

 

Kreditgivare 2 menar att hen inte kan ställa några krav på revisorn vid kreditgivning, utan det 

är företagets uppgift. Respondenten menar således att hen inte kan ha några förväntningar på 

revisorn, men anser att hen är nöjd med det revisorn levererar. Likaså anser hen att det finns ett 

bra samarbete mellan kreditgivare och revisor, vilket beskrivs närmare i Förtroende för 

revisorn 4.3.2. Hen tycker att ett reviderat bokslut är mycket bättre en ett oreviderat, att det ger 

en kvalitetsstämpel på materialet. Men kreditgivare 2 menar att den största fördelen med 

revisorn är att denne kan hjälpa till och upprätta framtida kassaflöden åt företagen. 

 

Vid kreditgivning förväntar sig kreditgivare 3 att revisorn ska uppfylla sin plikt. Hen förväntar 

sig att känna förtroende för revisorn och att företagens lager är värderat på rätt sätt. Hen tror 

också att revisorns roll har förändrats de senaste åren, då de har blivit mindre revisorsaktiga. 

För att vara en bra revisor idag, anser respondenten att de även måste vara en bra rådgivare vid 

företagsuppköp och investeringar. Hen tror att det är jätteviktigt för dagens revisorer att kunna 

ge råd och diskutera med företagaren om sådana beslut. Kreditgivare 3 förväntar sig även att 

kunna kontakta revisorn om det uppstår oklarheter. Det är således viktigt för respondenten att 

ha en relation till revisorn (se vidare 4.3.2).  

 

4.1.3 Företagare - Förväntningar på revisorns roll vid kreditgivning och nytta av 

revision 

Företagare 1 säger att revisorns uppgift är förutom själva revisionen att göra bokslut. Hen anser 

även att revisorn ska agera rådgivare men samtidigt förstår hen att revisorerna måste vara 

försiktiga när de ger rådgivning, på grund av de ska agera revisor i första taget. Företagare 1 

säger att deras revisor var med hos banken när de skulle göra kreditansökan samt att revisorn 
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argumenterade för företaget när de skulle diskutera det nya lånet, något som respondenten 

förväntar sig att en revisor skall göra. Även om inte lånet blev beviljat, är företagare 1 säker på 

att revisorn inte kunnat förväntas göra något mer. 

“Ja, jag tycker att han gjorde sitt jobb … Han kunde inte ha gjort mycket mer där.”  

(Företagare 1, Personlig kommunikation, 20 mars,2018) 

 

Företagare 1 säger att de har möten emellanåt med revisorn men inte lika ofta numera, då det 

fått en annan kontakt, en ekonomitjänst, som bland annat ger rådgivning. Trots detta ser 

företagare 1 nytta av att använda sig av revisor.  

“Det är ändå fyra personer som lever på företaget och det är flera personer påväg in och 

det är ett ansvar att siffrorna skall stämma. Och jag ser väl att då är den kostnaden som 

revisionen är, en liten del av vår omsättning.” (Företagare 1, Personlig kommunikation, 

20 mars 2018).  

Hen ställer krav på själva granskningen, och värdesätter att revisorn har erfarenhet från andra 

företag i liknande storlek, men även kunskap kring företagets konkurrenter. Däremot skulle hen 

möjligtvis kunna vara öppen för en annan aktör, såsom en auktoriserad redovisningskonsult, 

men med krav att det sköts med “ordning och reda”. 

 

Företagare 1 anser att deras revisor lever upp till deras förväntningar om vad en revisor ska 

göra, samt att revisorn försöker efterleva de förväntningar företaget har på denne. Dock tillägger 

respondenten, att de ibland kan undra över vad revisorn gör för den kostnad de betalar, med 

tanke på att revisorerna skickar en faktura med endast ett belopp, men utan större förklaring. 

Vid sådana tillfällen, har företaget begärt ett möte med sin revisor för att få en förklaring till 

kostnaden, samt accepterat den.  

 

Företagare 2 förklarar att revisorns roll är att delvis vara kontrollerande och delvis vara 

rådgivare. Respondenten förväntar sig att revisorn ska vara mer som ett bollplank än 

granskande. De förväntar sig att revisorn ska vara en del av företaget och kunna ge råd om 

bland annat skatteplanering, strukturer och hantering av säkerheter. Respondenten berättar att 

de tidigare har haft en revisor med endast en kontrollerande funktion, som de inte var nöjda 

med, och har därmed bytt till en som är med och ger rådgivning.  

“som kontrollerande part, är revisorn bara en belastning, det är bara en kostnad” 

(Företagare 2, Personlig kommunikation, 20 mars 2018).  

 

Företagare 2 förväntar sig således att revisorn ska komma med idéer och lösningar på företagets 

problem. Trots att respondenten förväntar sig att revisorn skall vara en involverande rådgivande 

part, förväntar hen sig inte att revisorn personligen ska vara med på bankmötet. Detta anser hen 

bero på relationen mellan bank och företag. På frågan om respondenten tror att revisorn försöker 

leva upp till företagets förväntningar svarar hen att det är väldigt individuellt, samt beroende på 

vilken syn revisorn har på sin egna roll. Hen förklarar att de därför valde en revisor som såg sin 

roll som inte endast kontrollerande utan även en som kunde vara involverad i företaget.  Även 

om företaget bara haft sin nya revisor en kortare tid, menar företagare 2 att denne har levt upp 

till förväntningarna angående den rådgivande rollen. Detta i och med att företaget under den 

här tiden både gjort stora investeringar, samt startat nya bolag och att revisorn då visat 

framfötterna.  

 

Företagare 2 menar att om de hade haft frivillig revision, hade de i sådana fall valt bort den 

granskande revisorn. Samtidigt påstår hen att banken litar på deras balans- och resultaträkning 

om det finns en revisor. Är banken osäker på personen bakom företaget finns det anledning att 
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ha revisor, men att i deras fall inte finns sådana oklarheter. Sedan beror revisorns roll på hur 

mycket säkerheter och tillgångar företaget har. 

 

Företagare 3 menar att deras syn på revisorns roll är att denne både ska vara rådgivande och 

granskande. Respondenten säger att de har en genomgång med revisorn efter varje bokslut och 

att det går att ringa denne om alla slags frågor när det behövs. Respondenten säger att hen annars 

inte har några stora förväntningar på revisorn vid själva kreditgivningsprocessen, och att 

revisorn inte är med vid kontakten med banken. Istället finns revisorn för att de ska kunna 

kontakta denne om de har frågor som de inte förstår. Slutligen säger företagare 3 att revisorn 

lever upp till de förväntningar de har på honom.  

 

På frågan om företagare 3 skulle fortsätta ha revision, om de stått inför det valet, svarar 

respondenten att de skulle fortsätta, då det är bra att ha den granskning som revisorn gör. 

Företagare 3 förklarar att de ser revisorn som en kvalitetssäkring, och att kostnaden för revision 

motsvarar nyttan. Förutom för företagets räkning tror respondenten att de reviderade 

rapporterna kan vara viktiga att ha gentemot omvärlden, såsom leverantörer och banker. Därför 

skulle de fortsätta att anlita revisor även om de skulle få välja. 

 

4.2 Informationsasymmetri och förtroende mellan kreditgivare och företag 
I detta avsnitt redovisas respondenternas svar kring transparens och förtroendet mellan 

kreditgivare och företagen. Även hur relationen ser ut mellan banken och företagen presenteras 

här.  

 

4.2.1 Informationsasymmetri 

 

4.2.1.1 Revisorer - Informationsasymmetri 

Revisor 1 tycker att företagen generellt är transparenta, men att det beror på vilken revisor man 

frågar. Respondenten svarar att man kan ha otur och få kunder som är mindre transparenta. Hen 

säger också att det kan bero på vad för slags företag det gäller. Till exempel säger hen att risken 

för minskad transparens ökar när det gäller ett dotterföretag som vill dölja företeelser för 

moderbolaget. Ytterligare något som kan påverka transparensen är om företaget har en VD som 

vill nå en viss bonus.  

 

Revisor 2 tror att företagen oftast ger allt material till revisorn. Om de inte väljer att lämna allt 

material säger respondenten att de i sådana fall gör det bra, i och med att de till viss del använder 

sig av slumpmässiga urval när de utför sin granskning. Hen påpekar dock att de inte kan eller 

har tid att granska allt och om företaget vill kan de -  

“styra och ställa hur mycket som helst”, (Revisor 2, personlig kommunikation, 20 mars 

2018) 

 

På frågan om företagen är transparenta svarar revisor 3 att detta är svårt att avgöra till en början. 

Deras revision börjar därför med en intervju, för att sedan leda till en granskning. Om dessa 

överensstämmer uppkommer ett förtroende för företagaren.  

 

4.2.1.2 Kreditgivare - Informationsasymmetri 

Kreditgivare 2 menar att revisorns roll är att få in all information om kunderna till kreditgivaren. 

Detta för att revisorn anses ha en närmre relation till låntagaren, än vad banken har. Hen menar 

att revisorn i denna roll är jätteviktig.  
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Kreditgivare 3 anser att företag generellt sett är transparenta. Däremot menar hen att småföretag 

oftast är mindre transparenta, på grund av att kvaliteten i bokföringen är sämre i jämförelse med 

vad ett större företags är, i och med sin ekonomiavdelning. Som tidigare nämnt (se 4.1.2) anser 

kreditgivaren att revisorn är duktig på att rådgiva, och att de således ser revisorn som ett sätt att 

förmedla information mellan kreditgivare och företag.  

“revisorn kan ibland fungera som en ganska bra länk mellan banken och företagaren” 

(Personlig kommunikation, Kreditgivare 3).  

 

4.2.1.3 Företagare - Informationsasymmetri 

Företagare 1 förklarar att de är transparenta gentemot kreditgivaren, genom att vara tydliga med 

hur deras ekonomi ser ut, i form av både historik och framtida intjäningsmöjligheter. 

Respondenten förklarar att de är transparenta genom det material som revisorn sedan granskar. 

Företagare 1 menar att revisorn i sin tur måste lämna sanningsenliga uppgifter gentemot 

banken. På frågan om hen tror att revisorn känner tillit till dennes företag svarar han  

“Ja, det tror jag absolut. Vi ses på gymmet varje fredag och tjötar lite. Han är trevlig och 

bra att ha och göra med och så ”. 

 

Företagare 2 tycker att de är tillräckligt transparenta gentemot kreditgivaren, men att detta beror 

på att de aldrig har stått inför någon problematik kring kreditgivning. Respondenten förklarar 

att de driver ett gammalt företag som alltid har skött sina räntekostnader och amorteringar, samt 

att de har bakomliggande säkra tillgångar såsom mark och fastigheter i företaget, som gör 

utlåning säker för banken. 

 

Företagare 3 förklarar att de försöker vara transparenta genom att lämna kontinuerliga 

delårsbokslut. Om det har funnits behov av att lämna ytterligare information anser respondenten 

att de har lämnat detta.  

 

4.2.2 Förtroende mellan kreditgivare och företag 

 

4.2.2.1 Revisorer - Förtroendet mellan kreditgivare och företag 

Revisor 1 förklarar att ett stort förtroende mellan företagare och kreditgivare kan göra att 

behovet av revisorn minskar. 

 

Revisor 2 menar att om företagare och kreditgivare har en bra relation med varandra minskar 

revisorns roll vid kreditgivning. 

 

4.2.2.2 Kreditgivare - Förtroende mellan kreditgivare och företag 

Kreditgivare 1 beskriver relationen mellan banken och företagaren vid kreditgivning som lite 

annorlunda i förhållande till andra tjänster som banken erbjuder. Detta då företagaren vänder 

sig till banken vid kreditgivning, och vid andra tjänster är det tvärtom. Respondenten menar att 

hen i en ny kreditrelation måste vara väldigt kritisk mot kunden, men allt eftersom relationen 

utvecklas behöver hen inte ha samma kritiska öga och behöver inte göra samma efterforskning. 

Hen påpekar att det även är viktigt med en långsiktig relation med kunden och att lära sig 

branschen för att det gör kreditgivningen smidigare.  

 

Kreditgivare 2 påpekar att det personliga mötet är viktigt vid en ny kundrelation, för att kunna 

sätta sig in i kundens verksamhet och för att förstå vad kunden vill låna pengar till. Hen menar 

däremot att det personliga mötet inte har samma betydelse vid en långsiktig relation, för då 

känner de redan företaget och kan därmed göra en analys direkt. Hen säger att förtroende för 

kunden är viktigt och att en långvarig relation kan ge större chans att få lån och lägre ränta. 
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Kreditgivare 3 ser förtroendet till företagaren som en av de viktigaste faktorerna vid 

kreditgivning (se 4.4.2). Kreditgivare 3 säger att det inte finns någon typisk relation mellan 

kreditgivare och företag, men att det däremot finns en önskebild. Respondenten menar att 

företagaren kan se kreditgivaren på en skala mellan produktleverantör, till vad respondenten 

kallar, en outsourcad finansfunktion. Denna outsourcade finansfunktion ser respondenten som 

en rådgivande funktion. 

“En trusted advisor, den personen som företagaren kan rådfråga om stort och smått, inte 

bara lån och krediter utan även företagsutveckling och strategier.” (Kreditgivare 3, 

Personlig kommunikation, 16 mars 2018).  

Respondenten förklarar att de strävar efter att kundrelationerna skall ligga så långt åt höger på 

skalan som möjligt, alltså mot den rådgivande funktionen. Däremot är relationen ett samspel 

mellan banken och företaget, så beroende på vilken relation företaget vill ha, desto mer eller 

mindre djup är relationen dem emellan.  

 

4.2.2.3 Företagare - Förtroendet mellan kreditgivare och företag 

Företagare 1 tycker att förtroendet till kreditgivaren är viktigt för småföretag som hens eget. 

Hen anser att större företag istället har lättare att sprida sina risker på flera olika banker, vilket 

inte småföretag har möjlighet till. Därför är förtroendet väsentligt. Likaså anses den personliga 

relationen vara a och o. Respondenten tycker i allmänhet att banker är svåra att ha att göra med 

som småföretag, men tror att detta kan bero på bankens kunskap för den bransch företaget 

agerar inom. Hen menar att företag med säkerheter såsom fastighetsföretag, har det lättare att 

få lån. Företaget 1 är ett tjänsteföretag, vilket respondenten anser försvårar mötet med banken.  

“Jag hade önskat att bankerna hade varit mer, vad skall jag säga, breddade i sin 

kunskap.” (Företagare 1, personlig kommunikation, 20 mars 2018).  

 

Företagare 2 säger att den personliga relationen till banken är viktig. Detta förklarar 

respondenten genom att företaget tidigare har följt med sin dåvarande bankman då denne bytt 

arbetsplats. Hen menar att tillit är viktigt och att tillit leder till högre lojalitet. Dock säger hen 

att de bytt bankman för två år sedan och numera inte har den täta relation som de hade innan. 

Hen känner att de idag, med en relativ ny bankman, kan byta ut denne lättare. Hen menar också 

att ett långt förhållande med sin bankman både har för- och nackdelar vid kreditgivning. Hen 

säger att en lång relation leder till att man har svårt att “sätta hårt mot hårt” och att hen numera 

kan ställa olika aktörer mot varandra. Dock menar hen att vid en långsiktig relation kan 

kreditgivning och kontakt påverkas positivt. 

  

Företagare 3 säger att deras relation med banken har påverkats beroende på vilken bank de har 

haft, och att de har bytt bank när det inte har fungerat som de velat. Hen säger att de däremot 

skulle vilja ha en långsiktig relation med banken. Hen menar att en långsiktig relation är lätt att 

ha när det går bra för företaget. Respondenten menar också att det finns en poäng att köpa 

tjänster på det lokala kontoret där hen känner de som är kreditgivare, men säger samtidigt att 

det måste finnas en affärsmässighet. Hen påpekar att hen kan tänka sig betala lite extra på lånen 

på grund av hens relation till personerna, men att det också finns en gräns. Hen tror också att 

banken har förtroende för deras företag. Hen säger att de skickar in delbokslut till banken tre 

gånger per år för att vara proaktiva och visa för banken hur det går.  
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4.3 Förtroende för revisorn 
I detta avsnitt redovisas de svar som fåtts fram genom frågor kring relationen till revisorn, samt 

förtroendet för revisorn samt vad revisorerna tror att de andra aktörerna i studien har för 

förtroende till dem.  

 

4.3.1 Revisorer - Förtroendet för revisorn 

Revisor 1 menar att företagen har ett stort förtroende för revisorsyrket och säger att det är en av 

de yrkesroller kunder har mest förtroende för, på grund av revisorns oberoende och 

tystnadsplikten.  

“Det är väl vi och bank, som kunder har mest förtroende för” (Revisor 1, Personlig 

kommunikation, 14 mars 2018) 

 

Revisor 2 tror att förtroendet för hen som revisor är högt både från företagen och kreditgivarna. 

Detta beror på att hen som revisor är noggrann och som hen uttrycker sig:  

“Bara yrket i sig gör att förtroendet är högt för revisorer.” (Revisor 2, Personlig 

kommunikation, 20 mars 2018).  

Hen anser även att förtroendet för en revisor beror på var denne arbetar, alltså vilken 

revisionsbyrå denne är verksam i. 

 

Revisor 3 anser att kreditgivare generellt känner förtroende till hen som revisor. Däremot kan 

det variera på grund av att  

“Ett förtroende förtjänar du så att säga, alltså jobbar upp.” (Revisor 3, Personlig 

kommunikation, 6 april 2018). 

 Förtroendet tror respondenten ligger mycket i varumärket, hur länge revisorn har funnits på 

marknaden och var revisorn är verksam.  

“Ju mindre orter det är, desto viktigare tror jag det är faktiskt.” (Revisor 3, Personlig 

kommunikation, 6 april 2018).  

Hen tror att om hen skulle byta stad att vara verksam i, skulle företag och kreditgivare inte 

känna samma förtroende för hen som revisor, då inget förtroende är uppbyggt på den orten. 

Respondenten menar också att dennes mål är att företagarna skall känna förtroende för hen som 

revisor. 

 

4.3.2 Kreditgivare - Förtroendet för revisorn 

Kreditgivare 1 träffar aldrig personligen revisorn till de företag han ger ut krediter till och säger 

att den möjliga kontakten med revisorn istället sker via mejl. Hen har stort förtroende för 

revisorn och ifrågasätter aldrig det material som kommer från denne. Hen menar att om det 

kommer material från en revisor så betyder det att det har en viss kvalité. Däremot anser 

respondenten att hen inte känner någon större skillnad i det arbete som redovisningskonsulter 

och revisorer gör, samt att hen tycker att redovisningskonsulterna har närmat sig revisorerna de 

senaste åren (se mer 4.1.2). 

 

Kreditgivare 2 säger att relationen med och förtroende för revisorer är av stor vikt vid 

kreditgivningsprocessen. Detta för att revisorn oftast är expert på företagens räkenskaper och 

att på grund av detta, är det viktigt för kreditgivare 2 att ha ett nära samarbete med revisorn. 

Samarbetet dem emellan ger en större inblick i företagets verksamhet, vilket är väsentligt vid 

kreditbedömningen.  

“En revisor är specialist på siffror och att gå igenom företaget på rätt sätt ... därför är 

det viktigt att vi har ett samarbete och ett förtroende mellan oss” (Kreditgivare 2, 

personlig kommunikation, 16 mars, 2018) 
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Kreditgivare 3 menar att förtroendet för revisorn vid kreditgivning skiljer sig åt i stora och små 

städer, då hen har erfarenhet av att arbetat i båda delar. I små städer menar hen att man både 

känner revisorerna till namn och därmed vet vilka man har förtroende för. Respondenten som 

idag arbetar i en liten stad, har valt att lära känna tre till fyra stycken revisorer som hen därmed 

kan ringa och rådfråga vid behov. Hen säger också att kreditgivningen kan påverkas till det 

sämre om företag byter revisor, om det är så att företagaren och revisorn har olika syn på hur 

revisionen skall utföras. Det är då vanligt att företag väljer en revisor med en “mer flexibel syn” 

och som således är mindre oberoende. En sådan revisor har kreditgivaren mindre förtroende 

för, och således påverkas företagets möjlighet till kredit negativt.  

 

4.3.3 Företagare - Förtroendet för revisorn 

Företagare 1 säger att en viktig aspekt när man väljer revisor är att denne arbetar på en 

välrenommerad revisionsbyrå och är känd för att inte vara “ute och trixa”. Om detta är fallet 

tror hen att skattemyndigheten inte önskar göra ytterligare granskning och tar således inte upp 

tid i företaget. Hen har haft sin revisor en längre tid och känner förtroende för sin revisor. 

Respondenten säger att hen inte sätter något större förtroende för själva titeln revisor, utan att 

det är förtroendet till personen bakom som är viktigt.  

 

Företagare 2 säger att förtroendet för revisorn är betydelsefullt. Revisorn förväntas vara ett 

bollplank för företaget, som kan kontaktas när de behöver hjälp med andra saker än ren 

granskning. Hen påpekar därför att revisorns kunskaper kring andra områden är viktigt, där det 

viktigaste hos en revisor är att denne har förståelse för skatteplanering, bolagsstrukturer och hur 

företag kan skydda sina tillgångar mot borgenärer.   

 

Företagare 3 säger att hen har en bra relation med sin revisor, då de har haft revisorn så länge 

som företagare 3 har varit delägare i bolaget. Respondenten ger exempel på denna goda relation, 

genom att förklara att revisorn var behjälplig när respondenten startade upp verksamheten samt 

att hen kan ringa och rådfråga revisorn vid behov.  

 

4.4 Hårda och mjuka värden 
I detta avsnitt redovisas de svar som samlats in på frågan om vilka faktorer som är avgörande 

vid kreditgivning, vad kreditgivarna säger är väsentligt samt vad revisorer och företagare tror 

kreditgivare grundar sitt beslut på. Likaså om reviderade rapporter utgör eller tros utgöra 

underlag för kreditgivningen, och hur de i sådana fall påverkar utfallet av krediten.  

 

4.4.1 Revisorer - Hårda och mjuka värden 

Revisor 1 tror att soliditet, likviditet och lönsamhetsfrågan är väsentliga faktorer vid 

kreditgivning. På frågan om reviderade rapporter kan påverka kreditgivningen svarar revisor 1 

att hen tror att reviderade rapporter påverkar möjligheten att få lån och lånets villkor i form av 

lägre ränta. Detta på grund av att hen har hört av vissa kunder, att banken kräver reviderade 

rapporter för att ge ut lån. Samtidigt säger hen att banken även är intresserade av annan 

information som revisionsbyrån har på kunden, förutom själva årsredovisningen, där även de 

mer icke väsentliga bitarna beskrivs.  

 

På frågan om vad kreditgivare ser till när de ger ut lån, svarar revisor 2 att hen tror att det är 

återbetalningsförmågan och affärsidéen som är de viktigaste faktorerna. Samtidigt påpekar hen 

att personen bakom är väldigt viktig, då en bra relation mellan kreditgivare och låntagare 

reducerar hur mycket kreditgivaren ser till de reviderade rapporterna. Reviderade rapporter kan 

alltså utgöra en del av beslutsunderlaget vid kreditgivning, men att effekten av underlaget till 
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stor del beror på bankens relation till kunden. Revisor 2 anser att de reviderade rapporterna 

även kan ge en indikation på framtiden för företaget, och således påverka räntan på krediten.   

 

Revisor 3 menar att kreditgivning består av två delar. Respondenten anser att både 

företagsledaren och siffrorna, som speglar vad företaget gått igenom, är viktiga. Således tror 

respondenten att en revisors underlag skall utgöra en del av kreditgivningsbeslutet. Hen tror 

även att underlaget kan påverka räntan, men att olika yrkesgrupper hos banken är mer eller 

mindre villiga att medge detta. 

 

4.4.2 Kreditgivare - Hårda och mjuka värden 

Kreditgivare 1 säger att de framförallt ser på två faktorer vid kreditgivning. Det första är ägaren 

och det andra är kassaflödet. De ser även på resultatbudgetar, delårsbokslut och utdrag från UC. 

Personligen anser respondenten att de mjuka värdena är mycket viktiga och därför läggs stor 

vikt vid att utvärdera ägaren till företaget. Därför är förtroendet för personen bakom företaget 

viktigt och därmed kan en långsiktig relation till företaget enligt respondenten leda till bättre 

lånevillkor. Respondenten säger att tack vare sin erfarenhet inom kreditgivning till företag, kan 

hen genom att endast utvärdera personen, se om det är lönt att gå vidare i 

kreditgivningsprocessen, även innan några siffror har visats. Kreditgivare 1 har lagt ner många 

krediter beroende på att det inte funnits något förtroende för personen. När de hårda värdena 

utvärderas, såsom UC-kontroll, och inte företagaren klarar dessa säger respondenten att det då 

är viktigt att se till de bakomliggande orsakerna och inte direkt ge avslag. Respondenten 

påpekar även att de mjuka värdena har olika betydelse beroende på storlek på bolaget. Hen ser 

mer till mjuka värden när de kommer till små än till större företag.  

 

Kreditgivare 1 menar däremot att de reviderade rapporterna underlättar 

kreditgivningsprocessen, men att de samtidigt inte har med utfallet på krediten att göra. Dock 

säger hen att det kan påverka indirekt. Som exempel förklarar hen att om det reviderade 

bokslutet kommer in sent varje år säger det mycket om företagaren och får respondenten att 

undra  

“varför jobbar du med en sådan [revisor] i sådana fall, Varför byter han inte?” 

(kreditgivare 1, personlig kommunikation, 9 mars, 2018). 

 

Kreditgivare 2 säger att de mjuka värdena i form av förtroende för styrelse och ledning har en 

viss roll vid kreditgivning, men att de värdesätter hårda värden såsom återbetalningsförmåga 

och företagets säkerheter högre. Hen menar att om inte siffrorna går ihop så lägger de ingen 

vikt vid att ta hänsyn till de mjuka värdena. Samtidigt menar hen att vid nya kunder i banken, 

är det viktigt med ett fysiskt möte för att lära känna kunden. Hen menar också att det personliga 

mötet inte har samma betydelse vid en långsiktig relation för då känner de redan företaget och 

kan därmed göra en analys direkt (se 4.2.2.2), vilket minskar kostnaderna för banken och kan 

därmed ge lägre ränta. Respondenten lägger stor vikt till de reviderade boksluten vid 

kreditgivningsprocessen, men anser att där kreditgivaren verkligen kan få hjälp av revisorn är 

när framtida kassaflöden ska tas fram.  

 

Kreditgivare 3 säger att hen bygger sin kreditgivning på två saker, förtroende för låntagaren 

och återbetalningsförmågan. Hen berättar att de mäter förtroende med hjälp av många olika 

parametrar, där de värderar sina kunder genom avläsningar från UC och skötsel av befintliga 

lån, samt hur företagaren har skött sig historiskt. Samtidigt säger hen att magkänslan för 

företagaren är viktig, samt att förtroendet för personen bakom företaget är betydelsefull vid 

kreditbedömningen. Ett citat som visar vikten som kreditgivare 3 lägger på företagaren är  
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“Det är ju en gammal klassiker att en god affärsidé kan förstöras av en dålig person. 

Medan en bra person nästan kan göra vad som helst med en dålig affärsidé.” 

(Kreditgivare 3, Personlig kommunikation, 16 mars 2018). 

Förutom förtroendet för låntagaren, lägger kreditgivare 3 mycket vikt vid om företaget har haft 

revisor och om revisionsberättelsen är ren eller oren. Vid utlåning med mindre belopp görs inte 

alls samma analys som vid större belopp och mer komplexa affärer. Vid utlåning av små belopp 

så lutar de sig mycket på om de känner tillit till personen bakom företaget, då små affärer ska 

ta kort tid. Däremot påpekar respondenten att företag med krediter, bör ha revisor. 

 

4.4.3 Företagarna - Hårda och mjuka värden  

Företagare 1 tror att bankerna bygger sitt kreditbeslut på företagets historik och vad företaget 

har för säkerheter, som till exempel personlig borgen. Däremot finns tveksamhet till om ett 

uttalande från revisorn påverkar beslutet vid kreditgivningsprocessen. Företagaren tror att 

varken ränta eller möjligheten att få lån påverkas. Dock kan oren eller ren revisionsberättelse 

har betydelse vid kreditgivning.  

 

Företagare 2 förklarar att tillgångar är den särklass viktigaste aspekten som kreditgivare tar 

hänsyn till. Då företag 2 har stora mängder fastigheter och mark, har företaget inga svårigheter 

att få lån, då dessa tillgångar skapar ett förtroende från banken. Respondenten menar att för 

företag som inte har stora materiella anläggningstillgångar, är det däremot viktigt att ha en bra 

personlig relation med banken. Företagare 2 tror att en bra relation ger fördelar vid 

kreditgivning, men att det även kan ge nackdelar då det blir svårt att ställa banker mot varandra 

när lånevillkor ska avtalas (se 4.2.2.3). Förutom säkerheter och relationen till kreditgivaren, tror 

respondenten att kreditgivarna även tar hänsyn till hur det gått ekonomiskt de senaste åren och 

hur återbetalning av tidigare lån har fungerat. Hen säger att reviderade rapporter innebär att 

banken kan lita på siffrorna.  

 

Företagare 3 tror att kreditgivare grundar sitt beslut på en helhetsbild. Denna innefattar siffror, 

i fråga om hur det går för företaget, att du är lönsam och hur det har gått innan, men också 

personen bakom företaget, företagarens approach och idéer. Företagare 3 anser att reviderade 

rapporter är en form av godkännandestämpel som visar att siffrorna stämmer, och att dessa 

påverkar kreditgivningen. Ett reviderat bokslut anser respondenten ger en fördel vid kontakten 

med banken, samt att det kan komma att påverka räntan.   

 

4.5 Sammanfattning av empirin 

 

Revisor 1 
 

Bakgrund Auktoriserad 2018. Arbetar med associationer med 

nettoomsättning mellan 3 miljoner och en halv miljard kronor. 

Förväntningar på 

revisorns roll samt 

nyttan av revision 

Revisorns roll är att vara en trygghet för kreditgivarna, som skall 

kunna känna tillförlitlighet till det material hen levererar.  

Nyttan varierar med hens roll, bankens krav, hur mycket krediter 

företaget tar samt förtroendet mellan företag och kreditgivare. I 

sin rådgivande roll, anser hen att det är lättare att ta betalt. 

Banker ser samma nytta av material som kommer från en 

redovisningskonsult men samtidigt menar hen att vid större 
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företag ökar komplexiteten och en revisor då gör ett bättre 

jobb.   

Informationsasymmetri 

samt förtroendet mellan 

kreditgivare och 

företagare 

Transparensen hos företagen är hög, men beroende på typ av 

företag kan företagen välja att dölja saker. 

 

Förtroendet för revisorn Revisorernas oberoende och tystnadsplikt gör att det finns ett 

stort förtroende för revisorsyrket.  

Hårda och mjuka värden Soliditet, likviditet och lönsamhet är viktigt vid kreditgivning. 

Reviderade rapporter påverkar kreditbeslutet. De underlättar 

både för banken och företagaren.  

Tabell 1 beskriver kortfattat revisor 1s svar kring respektive kategori, samt en koncis 

beskrivning av respondenten. 

Revisor 2 
 

Bakgrund Auktoriserad i 10 år, delägare på revisionsbyrå i större stad. 

Arbetar med företag med omsättning mellan 1–25 miljoner. 

Förväntningar på 

revisorns roll samt 

nyttan av revision 

Respondenten anar en trend att revisorn förväntas vara mer 

säljande och engagerad i kunden. Ju större företag, desto större 

nytta och vilja av revision. Dock kan det variera beroende av 

bransch. Hen anser att den revisionsplikt som idag finns, är 

rimlig i förhållande till de fel respondenten brukar hitta i 

materialen. Kvalitén på material är mer beroende på byrån än på 

om det är en revisor eller redovisningskonsult som lämnar 

materialet. 

Informationsasymmetri 

samt förtroendet mellan 

kreditgivare och 

företagare 

Överlag är företag transparenta utifrån det revisorn har möjlighet 

att granska. Om företaget och kreditgivaren har en bra relation, 

minskar behovet av revisorns arbete.  

Förtroendet för revisorn Förtroendet för revisorsyrket är högt. Förtroendet för revisorn 

beror också på var den man anlitar arbetar. 

Hårda och mjuka värden Affärsidén och återbetalningsförmågan är de viktigaste 

faktorerna vid kreditgivning. Dessutom är personen bakom 

företaget viktig. Har företagaren och kreditgivaren en bra 

relation minskar vikten av reviderade rapporter. 

Tabell 2 beskriver kortfattat revisor 2s svar kring respektive kategori, samt en koncis 

beskrivning av respondenten. 

Revisor 3 
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Bakgrund Har arbetat med revision i 40 år, är auktoriserad, äger och driver 

revisionsbyrå i större stad. Arbetar främst med ägarledda företag 

med en omsättning under 300 miljoner kronor. 

Förväntningar på 

revisorns roll samt 

nyttan av revision 

Revisorn har två roller, granskande eller konsult. En revisor som 

är granskande, är inte med personligen på banken och ska inte 

vara en del av företaget. Kreditgivare förväntar sig att revisorn 

ska vara neutral och oberoende. Företagarnas förväntningar på 

revisorn är att de är en del av företaget. Det finns ett större 

förväntningsgap från företagarnas sida än kreditgivarnas. Små 

företag har ofta större nytta av revision.  

Informationsasymmetri 

samt förtroendet mellan 

kreditgivare och 

företagare 

Börjar revisionen av ett företag med en intervju med företagaren. 

Intervjun och granskningen påverkar sedan förtroendet för 

företagaren. 

Förtroendet för revisorn Personen bakom är viktigt för förtroendet. Ett förtroende jobbar 

man upp, man förtjänar det. Desto mindre orter, desto viktigare 

är förtroendet för personen.  

Hårda och mjuka värden Företagsledaren är en av de viktigaste faktorerna vid 

kreditgivning. Även siffrorna är viktiga. Reviderade rapporter 

påverkar räntan på lånen.  

Tabell 3 beskriver kortfattat revisor 3s svar kring respektive kategori, samt en koncis 

beskrivning av respondenten. 

Kreditgivare 1 
 

Bakgrund Har arbetat på en storbank i 10 år, varav 6 år mot företag. 

Respondenten arbetar idag i en storstad. Hen har företag mellan 

1–80 miljoner i sin portfölj.  

Förväntningar på 

revisorns roll samt 

nyttan av revision 

Förväntar sig att revisorn skickar det material de är i behov av, 

Detta på grund av att företagen betalar mycket för revisorn.  

Informationsasymmetri 

samt förtroendet mellan 

kreditgivare och 

företagare 

Måste vara kritisk till en början. Allt eftersom relationen 

utvecklas, krävs inte samma kritiska öga. En långsiktig relation 

med kunden, och en stor förståelse för branschen, gör 

kreditgivningen smidigare.  

Förtroendet för revisorn Stort förtroende för det material revisorn skickar. Träffar aldrig 

revisorn personligen och menar att en redovisningskonsult skulle 

kunna utföra arbetet med samma kvalité. 

Hårda och mjuka värden Bygger kreditgivningen på framförallt två saker, ägaren och 

kassaflödet. Även idéen, delårssiffror och budget tas hänsyn till 

Reviderade rapporter underlättar men påverkar inte 

kreditbeslutet.   
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Tabell 4 beskriver kortfattat kreditgivare 1s svar kring respektive kategori, samt en koncis 

beskrivning av respondenten. 

Kreditgivare 2 
 

Bakgrund Arbetar på en storbank i en mindre stad. Jobbat i bank i 20 år 

och som företagsrådgivare sedan 2007. Arbetar med företag från 

de allra minsta enskilda firmorna till företag som omsätter flera 

100 miljoner kronor.  

Förväntningar på 

revisorns roll samt 

nyttan av revision 

Har inga krav på revisorn utan det är företagens uppgift. En 

revisor är duktig på siffror och kan hjälpa till med att upprätta 

framtida kassaflöden för företagen.  

Informationsasymmetri 

samt förtroendet mellan 

kreditgivare och 

företagare 

Revisor och företagare har en närmare relation än kreditgivare 

och företagare och att revisorns roll är att få in all information 

om kunderna till kreditgivaren. Personligt möte med kunden är 

viktigt med nya kunder men mindre viktig vid långsiktiga 

relationer. En långvarig relation kan ge lägre ränta.  

Förtroendet för revisorn Förtroende mellan revisor och kreditgivare är väsentligt vid 

kreditgivningsprocessen. Personlig relation med revisorn är 

nödvändig för kreditgivaren. Detta för att få information om 

företag och bättre inblick i dessa.  

Hårda och mjuka värden Återbetalningsförmågan och säkerheter är det viktigaste vid 

kreditgivning.  Förtroendet för styrelse och ledning är även det 

viktigt. En långvarig relation med kunden kan ge lägre ränta. 

Reviderade rapporter är mycket bättre än ej reviderade.  

Tabell 5 beskriver kortfattat kreditgivare 2s svar kring respektive kategori, samt en koncis 

beskrivning av respondenten. 

Kreditgivare 3  
 

Bakgrund  Arbetar på storbank i en mindre stad, samt med företag sedan år 

1996. Arbetar med företag från de allra minsta till de som 

omsätter ett par miljarder. Har tidigare erfarenhet från att arbeta 

i större städer. 

Förväntningar på 

revisorns roll samt 

nyttan av revision 

Förväntar sig att revisorn ska uppfylla sin plikt. Förväntar sig att 

känna förtroende för revisorn och kunna kontakta denne. Anser 

att revisorerna blivit mindre revisorsaktiga och mer rådgivande 

på sistone. För att vara en bra revisor numera ska de kunna ge 

råd och ha en diskussion med företagarna.  

Informationsasymmetri 

samt förtroendet mellan 

kreditgivare och 

företagare 

Företag är generellt transparenta. Mindre företag är mindre 

transparenta än större. Förtroende för företagaren är mycket 

viktigt vid kreditgivningsprocessen. Vill bli mer rådgivande för 

kunden.  
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Förtroendet för revisorn I små städer är personen bakom revisorsrollen viktigare än i 

större städer. Detta för att kreditgivare i mindre städer känner 

revisorerna personligen och vet vilka de har förtroende för.  

Hårda och mjuka värden Bygger sin kreditgivning på två saker; förtroende för låntagaren 

och återbetalningsförmågan. Personen bakom företaget är 

väsentlig för kreditgivare 3. Vid små belopp ser man framförallt 

till förtroende för personen. Företag med krediter bör ha revisor 

och revision. Lägger även vikt vid om företaget har revisor och 

om revisionsberättelsen är ren eller oren.  

Tabell 6 beskriver kortfattat kreditgivare 3s svar kring respektive kategori, samt en koncis 

beskrivning av respondenten. 

Företagare 1 
 

Bakgrund  Delägare i ett IT-företag i en större stad. Har kunder inom 

närområdet. Företaget omsatte ca 6 miljoner kronor år 2017. 

Förväntningar på 

revisorns roll samt 

nyttan av revision 

Förväntar sig att revisorn ska utföra revision, rådgivning och 

bokslut, samt vara med på banken vid kreditansökan.  

Revisorn lever upp till deras förväntningar, men samtidigt 

undrar företagare 1 om kostnaden för revisorn är högre än 

nyttan.   

Informationsasymmetri 

samt förtroende mellan 

kreditgivare och 

företagare 

Förtroendet och den personliga relationen till kreditgivaren är 

viktigt. Förtroendet är viktigare för små företag. Anser att 

banker är svåra att ha att göra med p.g.a. deras dåliga kunskap 

om företagets bransch. Tycker att de själva är tillräckligt 

transparenta gentemot kreditgivarna.  

Förtroende för revisorn Anser att det är viktigt var revisorn arbetar och att denne inte 

“trixar” med siffror. Sätter inget förtroende till titeln revisor utan 

personen är det viktiga.  

Hårda och mjuka värden Tveksam till om en revisorns uttalande har påverkan på 

kreditgivningen. Kreditgivare bedömer framförallt företagets 

historik och vilka säkerheter som finns. Ren och oren 

revisionsberättelse har betydelse.  

Tabell 7 beskriver kortfattat företagare 1s svar kring respektive kategori, samt en koncis 

beskrivning av respondenten. 

Företagare 2 
 

Bakgrund Familjeföretag inom lantbrukssektorn i en större stad, som 

omsatte ca 22 miljoner kronor år 2017. Respondenten är 

delägare och har varit aktiv i 10 år. Besitter tillgångar som mark 

och byggnader. 



 40 

Förväntningar på 

revisorns roll samt 

nyttan av revision 

Revisorns roll är att vara antingen kontrollerande eller 

rådgivande. I detta företag efterfrågar de en rådgivande revisor, 

som är en del av företaget och som kan ge råd. Företagaren ser 

ingen nytta med den kontrollerande delen, utan det är endast en 

kostnad. Att revisorn lever upp till deras förväntningar, beror på 

den roll revisorn själv anser att denne har. 

Informationsasymmetri 

samt förtroendet mellan 

kreditgivare och 

företagare 

Anser att de är tillräckligt transparenta, men har heller aldrig 

ställts inför någon problematik kring att få krediter. 

Den personliga relationen till banken är viktig, men har både 

för- och nackdelar.  

Förtroendet för revisorn Förtroendet är väsentligt. Revisorns kunskap är viktigt för 

företaget, och menar att denne skall vara tillgänglig för företaget 

när de har behov av ett bollplank. 

Hårda och mjuka värden Säkerheter i form av tillgångar är i särklass den viktigaste 

aspekten vid kreditgivning. Även relationen och ekonomisk data 

från de senaste åren är viktigt. Reviderade rapporter innebär att 

banken kan lita på siffrorna.  

Tabell 8 beskriver kortfattat företagare 2s svar kring respektive kategori, samt en koncis 

beskrivning av respondenten. 

Företagare 3 
 

Bakgrund VD och ägare på ett tillverkande företag inom verkstadsindustri. 

Företaget omsatte ca 36 miljoner kronor år 2017 och har 8 

anställda. Företaget har sitt säte i en mindre stad.  

Förväntningar på 

revisorns roll samt 

nyttan av revision 

Förväntar sig att revisorn ska vara rådgivande och granskande. 

Kontaktar revisorn när de stöter är saker de inte förstår. 

Förväntar sig att revisorn är en kvalitetssäkring och tycker att 

nyttan överstiger kostnaden. Reviderade rapporter är positiva 

både för företaget och för företagets intressenter.  

Informationsasymmetri 

samt förtroende mellan 

kreditgivare och 

företagare 

Vill ha en långsiktig relation till banken, och kan tänka sig att 

betala lite extra för den personliga relationen. Företaget tror att 

banken har förtroende för deras företag, då de försöker vara 

proaktiva och visa för banken hur det går för dem. 

Förtroende för revisorn Företagaren har en bra relation till revisorn, och de kan rådfråga 

revisorn vid behov.  

Hårda och mjuka värden Personen bakom företaget och lönsamhet är viktiga aspekter vid 

kreditgivning. Reviderade rapporter påverkar kreditgivningen 

positivt och kan påverka ränta.  

Tabell 9 beskriver kortfattat företagare 3s svar kring respektive kategori, samt en koncis 

beskrivning av respondenten. 
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5. Analys 
 

5.1 Förväntningar på revisorns roll och nyttan av revision 
 

5.1.1 Revisorer - Förväntningar på revisorns roll och nyttan av revision 

Revisorer 1, 2 och 3 beskriver deras roller på ett liknande sätt, då alla tre betonar vikten av att 

vara både granskande och rådgivande. Dock finns det skillnader då revisor 3 särskiljer sin roll 

som granskande och rådgivande helt, medans revisor 2 eftersträvar att även vara rådgivande i 

sin granskande roll, i den utsträckning det är möjligt enligt lag. Anledningen till att revisor 2 

eftersträvar detta är att hen numera känner en större förväntan från kunderna att vara mer 

rådgivande. Detta stämmer överens med den moderna syn på revision som Jerlinger (2009) 

förklarar, där revisorn skall vara alltmer rådgivande i sin granskande roll. Att ha detta tankesätt 

liknar Powers teori (1997), som menar att revisorns roll är under ständig förändring. Det visar 

även att revisor 2 till viss del är villig att anpassa sig efter kundernas förväntningar. 

 

Revisor 1 anser att nyttan av revision beror på hur relationen ser ut mellan kreditgivare och 

låntagare, vilket kan ha sin förklaring i stewardshipteorin där ett stewardshipförhållande kan 

anses minska behovet av kontroll (Davis & Donaldson, 1997). De andra två revisorerna, 2 och 

3, anser att nyttan av revision baseras på storleken på företaget, men där de har olika åsikter om 

vilken storlek som har den största nyttan. Revisor 2 anser att ju större bolaget är desto större är 

nyttan av revision, vilket kan förklaras av agentteorin. Hos ett större företag är det mer troligt 

att ledning och ägande är separerade, och revision kan således anses viktigt för att minska på 

informationsasymmetrin mellan dessa (Eisenhardt, 1989; Chow, 1982). Att revisor 2 även 

tycker att viljan att ha revision blir större hos större företag, kan tänkas visa att ägarna i 

agentförhållandet, vill ha större kontroll över sin verksamhet. Även tidigare forskning 

instämmer i att större företag har mer nytta av revision än mindre, men att denna nytta istället 

beror på de förbättrade lånevillkoren (Tauringana & Clarke, 2000; Dedman, Kausar & Lennox, 

2014). Revisor 3 menar istället att mindre företag har större behov, då större företag har interna 

kontrollfunktioner som minskar risken för fel i redovisningen. Oenigheten anses visa att företag 

kan ha nytta av revision oavsett storlek, men som revisor 2 menar kan företagets bransch även 

spela roll. Revisor 1 menar dock att vissa typer av företag har incitament att dölja saker, såsom 

dotterbolag som vill visa sig bra gentemot sitt moderbolag eller en VD som vill få en bonus 

från ägaren. Således kan man anta att dessa typer av företag oavsett storlek har större nytta av 

revision som kontrollfunktion.  

 

Nyttan av själva revisorsyrket, kan mätas genom att se om substitut skulle kunna fylla dess 

syfte. Alla revisorer menar att redovisningskonsulter har kunskap av att utöva ett bra arbete, 

men de visar på flera sätt att konsulterna har svårt att nå samma nivå som en revisor kan. Revisor 

1 menar att ju mer komplicerat företaget är, på grund av dess storlek, desto svårare är det för 

en redovisningskonsult att axla rollen, på grund av deras bristande kunskaper. Revisor 2 menar 

istället att det är viktigt att ta hänsyn till var redovisningskonsulten arbetar, och således dess 

rutiner. Revisor 3 menar istället att kunskapsnivån hos redovisningskonsulter varierar i större 

utsträckning än hos revisorer, och att det således är svårt att veta värdet av den tjänst företaget 

köper. Sammanfattningsvis anser revisorerna att det i viss utsträckning finns möjlighet att hitta 

substitut till revisorn, men att revisorn i vissa fall inte kan ersättas. 

 

5.1.2 Kreditgivare - Förväntningar på revisorns roll och nyttan av revision 

Alla tre kreditgivare förväntar sig att revisorn ska utföra sin plikt och leverera det material de 

ber om. Kreditgivare 1 förväntar sig detta då företag betalar mycket pengar för revisorn. 
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Kreditgivare 2 tycker däremot inte att det ligger i dennes uppgift att ställa krav på revisorn, utan 

att det är företagens. Däremot är samarbetet mellan revisorn och kreditgivaren viktigt för 

kreditgivare 2, vilket kan tyda på att revisorn enligt denne respondent har högre kunskapsnivå 

än kreditgivaren. Kreditgivare 3 menar att hens förväntningar på revisorns roll har ändrats den 

senaste tiden till att de har blivit mindre revisorsaktiga och mer säljande vilket kan kopplas till 

att revisorsyrket är dynamiskt och förändras över tiden (Lee, Ali & Bien, 2009).  

 

Kreditgivare 1 förklarar att denne ser lika stor tillit till materialet från en redovisningskonsult 

som från en revisor. Således ser hen nytta och har förtroende till materialet, men att det finns 

substitut till själva revisorn. Även kreditgivare 2 känner tillit till materialet och menar att ett 

reviderat bokslut är en kvalitetsstämpel, samt bättre än ett oreviderat bokslut.  

 

5.1.3 Företagare - förväntningar på revisorns roll och nyttan av revision 

Alla företagare i studien förväntar sig att en revisor både ska vara granskande och rådgivande i 

sin roll, vilket stämmer överens med tidigare forskning, som förklarar att revisorn har flera 

roller (Porter, Simon & Hatherly, 2008). Företagare 3 har inga stora förväntningar på revisorn 

vid kreditgivning, men menar att de reviderade rapporterna är en kvalitetssäkring och att dessa 

är viktiga att ha gentemot leverantörer och banker, vilket överensstämmer med Öhman (2005) 

som menar detsamma. Företagare 3s resonemang stämmer även överens med FAR Förlag 

(2006), vilka antyder att andra intressenter kan ha nytta av revision, och att revision inte endast 

är ett sätt att förbättra kreditgivningen. Därmed skulle företagare 3 välja att fortsätta att ha 

revision, även om de skulle haft möjlighet att välja bort den. Företagare 1 är mer tveksam, och 

anser å ena sidan att revisionen minskar informationsasymmetrin mellan delägarna på företaget, 

men menar å andra sidan att hen ibland undrar över om kostnaden är större än nyttan. Företagare 

2 ser däremot den granskande revisorn endast som en belastning och skulle välja bort denne om 

hen haft möjlighet.  

 

Ojo (2006) för resonemanget att räkenskapsgranskning är revisorns huvudsakliga uppgift och 

dess mål är att minska informationsasymmetrin för att minska på problematiken med moral 

hazard och adverse selection (Eisenhardt, 1989; Krugman, 2009). I och med att företagare 2s 

syn avviker från Ojos resonemang, anses informationsasymmetrin vara liten mellan företagare 

2 och dennes kreditgivare. Detta på grund av att de både har en bra relation dem emellan och 

att företaget har värdefulla tillgångar. Företagare 2s syn på revision kan således förklaras av 

stewardshipteorin, då hen säger att banken litar på deras företag så pass mycket att ytterligare 

kontroll endast medför en kostnad. Stewardshipteorin menar att om två parter litar på varandra 

så minskar behovet av kostsam kontroll, i detta fall av revision, vilket leder till maximal 

avkastning (Davis & Donaldson, 1997). Företagare 2s förväntan stämmer även bra överens med 

Svensson (2003) vars forskning, kommit fram till att en nära relation mellan kreditgivare och 

låntagare minskar behovet av reviderade rapporter. Finansiellt starka företag har mindre behov 

av revision vid kreditgivning (Bruns & Fletcher, 2008) och då företagare 2 är ett bolag med 

mycket tillgångar, kan de möjligtvis räknas som finansiellt starka. Därmed minskar företagare 

2s tillgångar deras behov av revision. Sammanfattningsvis kan en bra relation mellan 

kreditgivare och företagare, samt värdefulla säkerheter göra att nyttan av revision minskar.  

 

5.1.4 Revisorer, kreditgivare & företagare - förväntningar på revisorns roll och nyttan 

av revision 

Det finns vissa skillnader i vilken roll som revisorn förväntas ha. En likhet är att revisorn skall 

vara en neutral och oberoende part, och således utföra sin plikt (Kreditgivare 1, 2 och 3 samt 

revisor 3). Revisor 3 förklarar att denne försöker efterleva detta, genom att leverera en bra 

produkt. En skillnad är istället hur delaktig revisorn är i företaget. Företagare 1 och 2 menar att 
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revisorn skall vara en del av företaget, kunna ge råd och vara ett bollplank. Företagare 3 

förväntar sig även kunna ringa sin revisor om hen har frågor. Revisor 3 menar istället att detta 

inte är dennes arbete, men att det är vanligt förekommande att företag har detta synsätt. Jerlinger 

(2009) anser att rådgivning är en del av den moderna synen av revisorn, men att detta nya 

synsätt försvårar revisorns granskande roll. Det är viktigt att revisorn är en opartisk part (FAR 

Förlag 2006), vilket revisor 3 kan känna att kunden inte har tillräcklig kunskap om. Den 

opartiska rollen är reglerad enligt lag, men då företagen i studien ger sken av att förvänta sig 

mer av revisorn än vad den egentligen får göra, antas företagen ha orealistiska förväntningar på 

revisorn (Ojasalo, 2001). Det bildas således ett gap i form av ett utförandegap (Porter, 1993). 

 

Alla företagare förklarar att revisorerna lever upp till det dem förväntar sig. Trots detta är 

förväntningsgapet ett vanligt fenomen enligt alla revisorer. Revisor 3 menar likt Sikka et. al. 

(1998) att förväntningsgapet aldrig kommer att försvinna mellan företagare och revisorer. 

Revisorerna förklarar att de på grund av sin begränsning enligt lag, inte kan efterfölja företagens 

förväntningar, men samtidigt, enligt företagarna, så lever revisorn upp till det företagarna 

förväntar sig. Detta resonemang kan ses som icke sammanhängande då företagarna förväntar 

sig mer av revisorerna, än vad de faktiskt kan leverera (förväntningsgapet) samtidigt som de 

tycker att de efterföljer det. Detta kan dock ses som sammanhängande genom revisor 2s 

resonemang, kring att det är lätt att som revisor, att hamna i en gråzon när de agerar både 

granskande revisor och konsult. Enligt respondenten kan det vara lätt att hamna i en allt för 

rådgivande roll, om kunderna efterfrågar detta vid revision. Revisorer kan med detta 

resonemang ses som till viss del anpassningsbara gentemot kunden. Ett exempel på anpassning, 

som kan utläsas från empirin, är att företagarna förväntar sig olika saker från sina revisorer, 

bland annat om revisorn skall följa med till banken eller ej. Revisor 3 menar att den granskande 

revisorn inte får lov att göra detta. Detta tyder således på att revisorer ändå väljer att anpassa 

sig efter sina kunder för att efterleva deras förväntningar. Likaså menar revisor 2 att ingen kund 

är den andra lik och att de anpassar sig efter det kunden efterfrågar, samt att det därmed finns 

risk att närma sig gråzonen. Problematiken styrks av revisor 1 och Sikka et. al. (1998), som 

menar att det svårare att ta betalt för den granskande rollen.  

 

Däremot varierar åsikterna kring nyttan av den granskande rollen. Både företagare 1 och 3 anser 

att de har ett behov av revision, och skulle således behålla den granskande revisorn vid en 

eventuell förändring av revisionsplikt. Revisor 1 och företagare 1 är däremot överens om att 

det är svårt att ta betalt för den granskande revisionen, och att det är lättare för företagen att 

förstå kostnaden av rådgivning. Företagare 2 tycker att den granskande rollen bara är en 

belastning och skulle därmed välja bort denna om tillfälle skulle ges. Alla revisorer menar 

däremot att en annan granskande aktör inte skulle kunna nå samma kvalité som revisorerna. 

Dock ser inte kreditgivare 1 att revisorer levererar bättre kvalité än redovisingskonsulter. 

Åsikterna kring substitut till revisorn går därmed isär, där revisorerna i större omfattning har 

större tillit till sitt arbete. 

 

Från kreditgivarnas sida är det viktigt att få rätt material vid rätt tidpunkt. Även revisor 1 och 2 

för detta resonemang, och förklarar att revision ger trygghet till både företag och kreditgivare 

genom detta material. Likaså Öhman (2005) anser att revision skänker trygghet, och detta till 

alla intressenter samt för samhället i stort, genom att kvalitetssäkra materialet. Företagare 3 och 

kreditgivare 2 förklarar att de ser revision som en kvalitetssäkring. Revision skall således vara 

en trygghet för både kreditgivare och företag, vilket stärks av flertalet respondenter.  
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5.2 Informationsasymmetri samt förtroendet mellan kreditgivare och 

företagare 
 

5.2.1 Revisorer - Informationsasymmetri samt förtroendet mellan kreditgivare och 

företagare 

 

Revisor 1 och 2 säger att företag generellt är transparenta medan revisor 3 förklarar att det är 

olika från fall till fall. Företagets transparens avgör revisor 3 genom en intervju med företaget. 

Revisor 1 och 2 förklarar att man som revisor kan ha otur och få företag som vill dölja väsentliga 

oegentligheter. Revisor 1 exemplifierar detta, och förklarar att det kan bero på att en VD som 

vill ha en viss bonus eller att ett dotterbolag som vill förbättra resultatet gentemot moderbolaget. 

Detta stämmer bra överens med agentteorin som förklarar att olika delar av ett företag kan ha 

olika mål med sin verksamhet, vilket leder till informationsasymmetri (Eisenhardt, 1989). 

Informationsasymmetrin gör att oegentligheter döljs både inom företaget och utåt, mot 

exempelvis revisorn.  

 

5.2.2 Kreditgivare - Informationsasymmetri samt förtroendet mellan kreditgivare och 

företagare 

 

Kreditgivare 3 säger att företag oftast är transparenta, men att mindre företag är mindre 

transparenta än större företag. Detta antyder att det kan finnas behov att fortsätta ha krav 

revision för små bolag. Kreditgivare 2 säger att revisorn och företagare har en närmare relation 

till varandra än bank och företagare har, och menar således att informationsasymmetrin är 

mindre mellan revisorer och företagare. Hen säger att det är revisorns roll att få in all 

information från företagaren och på grund av denna roll är det viktigt för kreditgivare att ha en 

nära kontakt med revisorn. Hen ser således revisorn som ett sätt att förmedla information från 

företag till kreditgivare, och därmed värdesätter hen relationen. Likaså menar tidigare forskning 

att revision minskar informationsasymmetrin (Porter, Simon & Hatherly, 2008).  

 

Kreditgivare 1 och 3 är överens om att förtroende till företagaren är en av de viktigaste 

faktorerna vid kreditgivningsprocessen, vilket stämmer överens med tidigare forskning som 

betonar att förtroende är en väsentlig del i banksektorn (Silver och Thyr, 2015). Detta tyder på 

att kreditgivare 1 och 3 tar hänsyn till förtroendet till företagaren vid kreditgivning, och således 

baserar sitt kreditbeslut på detta. Dessutom kan en långsiktig relation enligt kreditgivare 2, öka 

chansen att få lån samt en lägre ränta. Kreditgivare 3 vill ha mer än en långsiktig relation, där 

målet är att bli en outsourcad finansfunktion, en form av rådgivare. Hen menar att de som 

kreditgivare vill gå från att bara erbjuda en produkt till att ha en ännu djupare relation med 

kunden. Alla tre kreditgivares vilja att skapa långsiktiga relationer överensstämmer med 

tidigare teori som anser att en närmare relation leder till högre benägenhet för företaget att följa 

kreditavtalet och därmed ger en långsiktig relation, byggd på tillit, högre inkomster för 

bankerna (Ferrary, 2002).  

 

5.2.3 Företagare - informationsasymmetri samt förtroende mellan kreditgivare och 

företagare 

De tre företagarna i studien lyfter fram vikten av relation och förtroende till kreditgivaren, vilket 

även tidigare forskning betonar (Ferrary, 2002). Ferrary (2002) skriver att om parterna känner 

förtroende för varandra leder detta till en större chans att få lånet beviljat.  De tre företagen ser 

till största del mest positiva saker med en långvarig relation med kreditgivaren. Företagare 2 

visar på hur viktigt hen tycker förtroendet är genom att följa med sin bankman när denne bytte 
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arbetsplats. Förtroendet är likväl såpass viktigt för företagare 3, att denne kan tänka sig betala 

extra för den relationen. Företagare 1 tycker däremot att banker är svåra att ha att göra med och 

att de har bristande kunskap om den bransch företagen befinner sig i. Hen förklarar att den 

sämre relationen med kreditgivaren beror på att de är ett tjänsteföretag utan stort värde av 

materiella anläggningstillgångar. För vidare resonemang kring materiella 

anläggningstillgångar, se 5.4.3 samt 5.4.4. Likaså betonar Ferrary (2002) att det är viktigt för 

banken att kunna den bransch som låntagaren är verksam i. Företagare 2 menar däremot att en 

långsiktig relation kan både ha för- och nackdelar. Hen menar att kontakten och kreditgivning 

kan bli bättre, men att en relation gör det svårare att sätta hårt mot hårt. Det stämmer till viss 

del överens med företagare 3 som anser att en långvarig relation kan ge högre räntor, men att 

relationen ger andra fördelar. Det är således positivt för företagarna att ha en långsiktig relation 

till sin kreditgivare, men att det kan vara kostsamt. 

 

5.2.4 Revisorer, kreditgivare och företagare - Informationsasymmetri samt förtroende 

mellan kreditgivare och företag  

Alla respondenter förutom revisor 3 tycker att transparensen generellt är hög hos företagen. 

Företagen tycker att de ger med sig av det material som efterfrågas och motparten tycker att de 

får det material som efterfrågas. Anledningen till att företag är transparenta kan finnas i hur 

företagen ser på kreditgivare och revisorer. Både bank och revision anses vara 

förtroendebranscher (Silver & Thyr, 2015), vilket kan vara skälet till att företagen är såpass 

villiga att ge med sig av materialet. En annan orsak kan vara att företagen vet om att de kommer 

bli granskade, och att de därför kommer arbeta mer noggrant samt vara mer transparenta från 

första början (Porter, Simon & Hatherly, 2008). Dock säger revisor 1 att som revisor kan man 

ha otur och få företag som inte är transparenta. Revisor 3 är inne på samma linje och menar att 

innan man kan uttala sig om transparensen hos företagen, måste hen först träffa dem. Att 

respondenterna uttalar sig så positivt angående transparensen avviker från tidigare forskning. 

Tidigare forskning förklarar nämligen att det finns en informationsasymmetri mellan 

kreditgivare och företagare (Petersen & Rajan, 1994). För att minska på den möjliga 

informationsasymmetrin, finns bland annat revisorn som granskare av företagets rapporter 

(Chow, 1982). Berger och Udell (1995) menar däremot att kreditgivare kan hantera 

informationsasymmetrin genom att både kräva säkerheter och justera räntesatsen, och på så sätt 

ändå lämna ut krediter. Säkerheters betydelse vid kreditgivning beskrivs mer utförligt under 

5.4.3 och 5.4.4. Enligt detta resonemang är behovet av revisorn litet, då transparensen är hög. 

Men på grund av ovanstående resonemang kan transparensen minska, om inte revisorn granskar 

företagets räkenskaper.  

 

Power (1997), White och Hollingsworth (1999, se Mueller, Carter & Whitter, 2015) samt 

kreditgivare 2 menar att revisorn finns för att fylla det gap som finns mellan aktörer. Alla 

kreditgivare ser fördelen i att revisorn, eller en annan granskande aktör, levererar materialet än 

företagen själva, då de anser att kompetensen är högre hos revisorerna och därmed blir kvalitén 

bättre. Däremot anser revisor 1, revisor 2 och företagare 2, likt He et al. (2017), att desto bättre 

relationen, och även förtroendet är mellan företag och kreditgivare, ju mer minskar behovet av 

revisorn. Förtroendet mellan företag och kreditgivare anses vara väsentligt för alla företag och 

kreditgivare i studien. Att behovet av revisorn minskar, i och med ökat förtroende mellan 

parterna, överensstämmer med stewardshipteorin (Davis & Donaldson, 1997). Dock säger 

kreditgivare 3 att mindre bolag oftast inte är lika transparenta som stora, vilket skulle kunna 

vara en anledning till fortsatt revisionsplikt för dessa företag. Det finns även tendenser av att 

kreditgivare 3 vill närma sig företagen ännu mer och bli alltmer rådgivande i sin roll. Detta kan 

på längre sikt antas konkurrera med revisorns rådgivande roll, och även stärka förtroendet 

mellan kreditgivare och företagare ännu mer. 
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Kreditgivarna är som redan förklarat eniga om att en långsiktig relation med företaget kan leda 

till lägre ränta för kunden (se 5.2.2). Berger och Udell (1995) bekräftar empirin och förklarar 

att en långsiktig relation kan ge lägre ränta för företaget. Däremot anser både företagare 2 och 

3 att en långsiktig relation till kreditgivaren inte alltid är till företagets fördel. Företagare 2 

förklarar att räntan istället kan bli högre, då de som företagare inte kan ställa banker emot 

varandra. Företagare 3 menar att det finns behov att betala mer i ränta för att bibehålla en god 

relation till kreditgivarna. Petersen och Rajan (1994) förklarar att ett nära band mellan 

kreditgivare och företagare, inte behöver leda till lägre ränta, men att det är mer självklart att 

företaget får lån. Sammanfattningsvis ser både företag och kreditgivare positivt på en långsiktig 

relation, dem emellan, men att detta kan vara dyrbart för företagen. 

 

5.3 Förtroende för revisorn 

 

5.3.1 Revisorer - Förtroende för revisorn 

Alla revisorer känner att deras intressenter känner förtroende för dem, men betonar det på olika 

sätt. Revisor 1 säger att förtroendet ligger i yrket revisor genom att förklara att revisorsyrket är 

ett av de yrken kunder har mest förtroende för. Revisor 2 håller med revisor 1 och påstår att det 

bland annat är yrkesrollen som gör att folk i allmänhet känner förtroende för denne. Det 

stämmer överens med Power (1997) som menar att bilden av revisorn är någon man kan känna 

förtroende för. Här skiljer sig revisor 3s åsikt åt genom att säga att förtroendet är något man 

bygger upp som revisor och således får med tiden. Likaså uttrycker Power (1997) förtroende, 

genom att det byggs upp successivt. Revisor 3 tror att förtroendet för själva personen är 

viktigare i små städer än i större, och menar att om hen skulle börja arbeta i en annan större stad 

skulle förtroendet inte följa med dit. Revisor 3 är den revisor med särklass längst erfarenhet i 

yrket med 40 års arbete inom revision, vilket kan förklara det förtroende hen anses ha byggt 

upp på sin ort. 

 

5.3.2 Kreditgivare - Förtroende för revisorn 

Kreditgivare 2 och 3, som är från mindre städer, anser att förtroendet för själva personen bakom 

revisorsrollen är väldigt viktigt, medan kreditgivare 1, som är verksam i en storstad, aldrig 

träffar företagens revisorer och således inte har någon relation till dessa. Både kreditgivare 2 

och 3 känner flera revisorer, medan kreditgivare 1 endast känner dem till namn. Kreditgivare 1 

förklarar dock att material från revisorer har hög kvalité. Tolkningen blir således att 

kreditgivare 1 som kommer från en storstad, känner ett förtroende för yrket revisor medan 

kreditgivare 2 och 3, från den mindre staden, menar att personen bakom spelar stor roll. 

Kreditgivare 3 som tidigare har arbetat i både stora och små städer, bekräftar detta genom att 

säga att storleken på staden spelar roll huruvida man som kreditgivare har en personlig kontakt 

med revisorn eller ej. Det kan således betyda att i små städer har man bättre vetskap om 

personen bakom yrkesrollen och därmed vet vilka revisorer man kan ha förtroende för, vilket 

man inte har i större städer. Dessutom har kreditgivare 2 och 3 personlig kontinuerlig kontakt 

med flera revisorer, vilket gör att de har möjlighet att kunna kontakta dessa revisorer vid behov. 

Därmed kan informationsasymmetrin kunna minska ännu mer, då personlig kontakt kan ge 

ytterligare information om företaget, än endast den reviderade rapporten. Kreditgivare 1 som 

inte har samma nära relation till revisorerna, kan således ha svårigheter att få tillgång till denna 

information.  

 

5.3.3 Företagare - Förtroende för revisorn 

Alla tre företagare i studien känner förtroende för deras nuvarande revisor, vilket stämmer 

överens med tidigare litteratur som anser att revisorer verkar i en bransch med högt förtroende 
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(Öhman, 2015; Silver & Thyr, 2015). Alla tre företagare förklarar saker som revisorn gjort för 

deras företag, till exempel hjälpa till att starta upp företaget och ändra bolagsstrukturen. 

Företagare 2 är tydligast kring tilliten till revisorn och förklarar att förtroende för revisorn är 

jätteviktigt, men påpekar också att kunskap är något hen värdesätter högt. Företagare 1 menar 

att hen inte sätter något större förtroende till själva yrkesrollen utan menar att det är personen 

bakom som är viktig, där det bland annat spelar roll vilken byrå revisorn arbetar på. Alla tre 

företagare ser således till själva revisorn, och inte till revisorsyrket. Detta anses vara oberoende 

av storleken på staden de är verksamma i, då respondenterna agerar i både mindre och större 

städer. Då vi endast har analyserat små företag, kan det dock ha med deras storlek på företag 

att göra. Men då inga andra företag i annan storlek har intervjuats, kan inte denna slutsats dras 

med säkerhet. 

 

5.3.4 Revisorer, kreditgivare och företagare - Förtroende för revisorn  

Tre av respondenterna, revisor 1, revisor 2 och kreditgivare 1 menar att det finns ett förtroende 

till revisorsyrket. Detta förtroende anses vara en implicit förväntning (Ojasalo, 2003), då det är 

allmänt känt att revisorn är en förtroendeingivande aktör (Silver & Thyr, 2015; Öhman, 2015). 

I och med att revisor 1 och 2 kommer från två olika städer med varierande storlek, kan vi inte 

se någon tendens av att förtroendet till yrkesrollen har med var revisorerna är verksamma.  

 

Resterande respondenter ser personen bakom som den man har förtroende för och inte 

yrkesrollen. Revisor 2 och företag 1, har liknande uppfattning kring att förtroendet kan påverkas 

av vilken byrå revisorn arbetar på. Alltså menar de att en revisors förtroende kan påverkas ifall 

denne byter arbetsplats. Annat som bör betonas är att alla företagen i studien ser till personen 

bakom som den man har förtroende för. Detta kan bero på den nära kontakt de tre företagen har 

med sin revisor. Likaså anser kreditgivare 2 och 3 att de har en nära relation till revisorn, samt 

förtroende för denne. Anledningen till att förtroendet finns till revisorn som individ, kan därmed 

anses beror på respondenternas (Kreditgivare 2 och 3 samt Företagare 1, 2 och 3) närhet till 

revisorn. De respondenter som har en nära relation med revisorn har även förtroendet till 

personen bakom och inte till yrkesrollen, vilket tyder på ett samband här emellan. Den nära 

relationen till revisorn, anses finnas på grund av olika anledningar hos respektive företag och 

kreditgivare, vilket förklaras i ovanstående stycken (se 5.3.2 och 5.3.3).  

 

Att förtroendet varierar mellan företagarna och kreditgivarna, anses grunda sig i hur många 

revisorer de skall ha förtroende och nära kontakt med. Företagarna har till skillnad mot 

kreditgivare inte samma antal revisorer att förhålla sig till. Företagarna anses ha förtroende till 

den eller de revisorer hen faktiskt arbetar med, medan en kreditgivare istället möter flera 

revisorer som hen skall ha förtroende för, och därmed kan det bli svårare med en personlig 

kontakt. Trots att kreditgivare i allmänhet har många revisorer att förhålla sig till, påverkar 

typen av förtroende till revisorerna, på var kreditgivarna är verksamma. Kreditgivare i mindre 

städer anses ha bättre koll på de lokala revisorerna än kreditgivare i större städer, och har 

därmed möjlighet att känna förtroende för individen. Detta förklarar att kreditgivare 1 har 

förtroende för yrkesrollen istället för personen, då denne är från en storstad. Att förtroendet ser 

olika ut, anses förklarligt då det troligtvis finns fler verksamma revisorer i större städer. Detta 

bekräftas av kreditgivare 3 som arbetat i både stora och små städer, som säger att förtroende för 

personen är viktigare i mindre städer. 
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5.4 Hårda och mjuka värden 
 

5.4.1 Revisorerna - Hårda och mjuka värden  

De tre revisorerna är överens om att reviderade rapporter kan påverka kreditprocessen och 

utfallet av krediten. Revisor 1 har hört från sina kunder att bankerna ofta kräver in reviderade 

rapporter från företagarna, för att de ska bevilja krediter. Revisor 2 anser att de reviderade 

rapporterna påverkar räntan, men att de har olika stor betydelse beroende på relationen mellan 

kreditgivare och låntagare. Hen menar att om kreditgivare och låntagare har en bra relation 

minskar behovet av reviderade rapporter (se 5.2.4). Dock är alla tre revisorer medvetna om att 

andra faktorer kan påverka beslutet om kredit. Revisor 2 tror att återbetalningsförmågan och 

personen bakom företaget är det allra viktigaste vid en kreditansökan, medan revisor 3 tror att 

kreditgivare sätter störst vikt vid siffrorna och företagsledaren. Revisorerna anser således att 

det är väsentligt för kreditgivarna att basera kreditbeslutet utifrån de hårda värdena, men har 

också förståelse för att andra faktorer spelar roll.  

 

5.4.2 Kreditgivare - Hårda och mjuka värden  

Vikten av reviderade rapporter varierar mellan respondenterna. Kreditgivare 2 förklarar att 

reviderade rapporter spelar stor roll vid kreditgivning, medan kreditgivare 1 säger att de 

underlättar arbetet, men att de inte påverkar utfallet av krediten. Kreditgivare 3 sätter stort värde 

till om dessa reviderade rapporter är rena eller orena, och anser att alla företag som har krediter 

bör ha en granskande revisor. De tre kreditgivarna är således positivt inställda till de reviderade 

rapporterna, och anser att de underlättar deras arbete. Dock ger respondenterna tendenser av att 

de reviderade rapporterna generellt sätt inte påverka räntan. Tidigare teori fastslår att 

kreditgivare ser ett behov av reviderade rapporter (Rittenberg & Schwieger, 2005), vilket 

respondenterna således håller med om. Likaså anser alla tre kreditgivare att 

återbetalningsförmågan är bland de två viktigaste faktorerna vid kreditgivning till företag. För 

att få reda på hur återbetalningsförmågan ser ut hos ett företag, anser kreditgivare 2 att revisorn 

spelar en stor roll. Detta på grund av deras kunskap av att kunna ta fram framtida 

kassaflödesanalyser.  

 

Kreditgivare 1 och 3 är överens om att personen bakom företaget är en av de två viktigaste 

aspekterna när krediter ska beviljas. De menar att även en dålig affärsidé kan bäras upp av en 

bra företagsledare. Detta stämmer bra överens med tidigare forskning som antyder att personen 

bakom är en av de viktigaste faktorerna vid kreditgivning (Cornaggia, Krishnan & Wang, 2017; 

Svensson & Ulvenblad, 1992). Kreditgivare 2 anser däremot att personen bakom företaget 

endast spelar en viss roll, främst när de får en ny möjlig kund. Andra faktorer såsom säkerheter 

och återbetalningsförmåga är istället mer betydelsefulla för respondenten. Dock är hen enig 

med de andra kreditgivarna att en långsiktig relation kan ge lägre ränta. Kreditgivare 1 och 3 är 

dessutom överens om att de mjuka värdena är viktigare i små företag än i större, där kreditgivare 

3 säger att mindre kreditbeslut baseras till största del på förtroendet för personen bakom 

företaget. 

 

Sammanfattningsvis är kreditgivarna således positiva till reviderade rapporter samt att en 

respondent menar att revisorn även är behövlig för att bedöma återbetalningsförmågan. 

Däremot är de mjuka värdena allt viktigare hos små företag, vilket visar att de reviderade 

rapporterna har mindre vikt vid kreditbeslut, hos just små företag. 

 

5.4.3 Företagare - Hårda och mjuka värden 

Företagare 1 anser att reviderade rapporter endast påverkar beslutet vid kreditgivning om den 

är oren. Företagare 2 och 3 tror att de reviderade rapporterna underlättar för banken, genom att 
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de kan lita på att företagets siffror stämmer, samt att företagare 3 anser att reviderade rapporter 

även ger bättre ränta. Företagare 2 och 3 är överens om att en bra relation med banken är viktig 

(se 5.2.3), där företagare 2 ser att deras goda relation till banken till stor del beror på deras 

säkerheter, och att kreditgivaren därför kan lita på företaget. Om företag 2 inte haft dessa 

säkerheter, anser respondenten att deras personliga relation till kreditgivaren hade varit allt 

viktigare vid kreditbeslutet. Företagare 3 tror även att kreditgivare sätter vikt till personen 

bakom företaget vid kreditgivning. Företagarna anser därför att det finns ett behov av 

reviderade rapporter för banken, men har en varierande syn på hur stor påverkan de har vid 

kreditgivning. 

 

5.4.4 Revisorer, kreditgivare och företagare - Hårda och mjuka värden  

Tre av respondenterna är överens om att säkerheter är den mest avgörande aspekten vid 

kreditgivning (företag 1,2 och kreditgivare 2), vilket även Svensson och Ulvenblad (1992) anser 

är en betydande faktor. Detta beror troligtvis på företagens tidigare erfarenheter av att få beviljat 

lån eller ej, vilket sannolikt beror på deras typ av bolag och mängd av materiella 

anläggningstillgångar. Kreditgivare 2s tankesätt tros istället vara kopplat till den kultur som 

finns på dennes bank. Berger och Udell (1995) förklarar att kreditgivare kan hantera 

informationsasymmetrin genom att kräva säkerheter, vilket de tre respondenterna således håller 

med om. Från respondenterna kan vi utläsa att företag som kan visa på säkerheter, minskar 

informationsasymmetrin till kreditgivaren, och dessutom minskar dessutom behovet av 

revisorns roll. 

 

Vid kreditgivning anser 5 av 9 respondenter (revisor 2, 3, kreditgivare 1, 3 och företag 3) att 

personen bakom företaget spelar en stor roll. Detta stämmer bra överens med tidigare forskning, 

som anser detsamma (Cornaggia, Krishnan & Wang, 2017; Svensson & Ulvenblad, 1992). 

Tidigare forskning säger att storleken på staden påverkar hur viktig personen bakom företaget 

är vid kreditgivning (Svensson & Ulvenblad, 1992). De svar vi fått från studien tyder inte på 

detta, utan vikten av personen bakom är oberoende av var respondenterna är lokaliserade, då 

de fem respondenterna är verksamma i olika städer, med olika storlekar, från den minsta till 

den största staden. Vad som dock anses vara av betydelse för personen bakom företaget, enligt 

kreditgivare 1 och 3, är storleken på företaget. Personen bakom företaget anses vara allt 

viktigare hos små företag enligt dessa respondenter, men revisor 2 och 3 samt företagare 3 anser 

att de mjuka värdena är lika viktiga som de hårda, oberoende av storlek på företaget. 

Sammanfattningsvis är personen bakom företaget en viktig faktor vid kreditgivning, oavsett var 

respondenterna är verksamma. 

 

Reviderade rapporter påverkar kreditvillkoren enligt 4 av 9 respondenter (revisor 1, 2, 3, och 

företag 3). Alla tre revisorer anser att de reviderade rapporterna påverkar krediten. 

Kreditgivarnas syn är istället att dessa underlättar deras arbete, men att de generellt inte 

påverkar räntan. Företagare 3 är den enda av de tre företagarna som möjligtvis tror att räntan 

kan påverkas av de reviderade rapporterna, och samtidigt finns det även en förståelse hos 

företagarna att de reviderade rapporterna underlättar för kreditgivarna. Revisorerna ser därmed 

störst effekt av reviderade rapporter medan företagare och kreditgivare ser mindre påverkan av 

dessa. Detta kan ha sin orsak i de förväntansgap som finns (Porter, 1993).  

 

5.5. Sambandet mellan förväntningar och förtroende  
I och med att företagen anser att revisorerna lever upp till deras förväntningar samtidigt som de 

har förtroende för sina revisorer, leder ett stort förtroende till ett mindre förväntningsgap. Detta 

stämmer överens med Sikka et. al. (1998) och Porters (1993) resonemang som beskriver 

sambandet mellan ett högt förtroende och ett litet förväntningsgap. Att företagen anser att 
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revisorerna lever upp till deras förväntningar kan ha att göra att revisorerna har blivit mer 

rådgivande (revisor 1,2, kreditgivare 3) och att företagen efterfrågar detta (företag 1,2,3). Att 

revisorerna blivit mer rådgivande kan bero på som revisor 1 menar, att det är svårt att ta betalt 

för den granskande delen av revisorsyrket. Revisor 1 och 2 har däremot tidigare förklarat (se 

5.1.4) att det finns ett förväntningsgap mellan vad företag samt kreditgivare tror att revisorer 

utför, gentemot vad de faktiskt gör. Däremot anser revisor 1 och 2 att det finns ett allmänt 

förtroende till revisorn, just på grund av deras titel. Det går således att tolka revisor 1 och 2 som 

att förtroendet är konstant, trots förväntningsgapet. Detta påstående bekräftar även Power 

(1997) som anser att samhällets kunskaper om revisorn är vaga, men trots allt finns ett 

förtroende till revisorn. Sikka et. al. (1998) och Porters (1993) resonemang kan således 

bekräftas, men förtroendet till revisorsyrket anses finnas oavsett storleken på 

förväntningsgapet. Det finns således ett konstant förtroende till revisorsyrket, men 

förväntningsgapet kan minska om förtroendet till revisorn bakom är högt. 
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6. Slutsatser och diskussion 
I uppsatsens avslutande kapitel presenteras och konstateras studiens slutsatser. Slutsatserna 

besvarar frågan: Vilka förväntningar har revisorer, kreditgivare och små företag avseende 

revisorns roll vid kreditgivning? Slutsatserna delas upp i likheter och skillnader, för att fylla 

det syfte som finns för uppsatsen. De likheter och skillnader som beskrivs, skall tolkas generellt. 

Då uppsatsen bygger på åsikter, uttrycker sig ingen respondent likadant som någon annan, 

men svaren ger en stark indikation på vilken riktning som respondenternas gemensamma svar 

styr mot. Därefter följer en diskussion kring förväntningarnas påverkan på revisorsbranschen 

samt slutsatsernas generaliserbarhet. Slutligen beskrivs studiens bidrag och förslag till fortsatt 

forskning.  

6.1 Slutsatser 
 

6.1.1 Likheter 

 

Den personliga relationen samt förtroendet mellan kreditgivare och företag, påverkar 

förväntningarna och nyttan av revision 

En slutsats som vi kan dra utifrån studien är att förväntningarna och nyttan av revisorns roll vid 

kreditgivning, beror på den personliga relationen och förtroendet som finns mellan kreditgivare 

och små företag. Ett litet förtroende mellan små företag och kreditgivare, tyder på ett 

agentförhållande, där informationsasymmetrin leder till att revision behövs. Ett stort förtroende 

tyder istället på ett stewardshipförhållande, vilket minskar behovet av revision. Finns det ett 

stort förtroende mellan kreditgivare och små företag, förväntas revisorns granskande roll inte 

vara lika väsentlig. Förtroendet anses vara av betydelse för både kreditgivare och företag, men 

att en långsiktig relation även kan vara kostsam för de små företagen.  

 

Företagets säkerheter påverkar förväntningarna och nyttan av revisorns granskande roll 

Vi kan konstatera att små företags säkerheter är viktiga vid kreditgivning, och att dessa påverkar 

förväntningarna på revisorns granskande roll samt nytta av revision. Små företag med 

säkerheter, i form av materiella anläggningstillgångar, har möjlighet att få bra kreditvillkor 

oavsett andra faktorer som kan påverka kreditgivningen. Därmed minskar förväntningarna på 

revision och således vikten av reviderade rapporter om företag har säkerheter. 

 

Revisorn förväntas vara en trygghet för både kreditgivare och företag 

Kreditgivare och revisorer förväntar sig att revisorn skall utföra sin plikt som revisor genom att 

leverera rätt material vid rätt tidpunkt, och på så sätt skapa trygghet. Tryggheten skapas för 

både små företag och kreditgivare, vilka får en kvalitetssäkring av det material revisorn 

levererar.  

 

En nära relation till revisorn påverkar hur kreditgivare och företag ser på förtroendet till 

denne  

Vi kan konstatera att ju närmre relation både kreditgivare och små företag har till revisorn, desto 

mer förtroende finns till personen bakom revisionen. Hos kreditgivare anses närheten till 

revisorn bero på var denne är verksam. Ju mindre stad kreditgivaren verkar i, desto större närhet, 

och således även större förtroende finns för revisorn. Dessutom finns det generellt ett förtroende 

till revisorn som yrkesroll. 
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6.1.2 Skillnader  

 

Revisorer förväntar sig att reviderade rapporter har större nytta vid kreditgivning, än 

både företag och kreditgivare 

En slutsats som vi kan dra i denna uppsats är att revisorer förväntar sig att reviderade rapporter 

har en större påverkan på utfallet av krediten, än vad kreditgivare och små företag förväntar sig. 

Kreditgivares och små företags åsikt är att reviderade rapporter underlättar kreditgivarnas 

arbete, men påverkar inte utfallet i någon större utsträckning.  

 

Det finns olika förväntningar på hur stort utrymme revisorn har att vara rådgivande 

Små företag har en gemensam förväntan av att revisorn skall vara rådgivande i företaget. 

Förväntningarna på engagemanget och delaktigheten i företaget, anses variera mellan de små 

företagen. Delaktigheten i företaget är begränsad i revisorernas arbete genom lagstiftning (FAR 

Förlag, 2006). Däremot efterfrågar tidigare forskning att revisorerna skall anpassa sig till 

företag i större utsträckning, för att minska de förväntningsgap som finns (Öhman, 2006; Porter, 

1993). Studien visar att revisorer till viss del anpassar sig till små företags förväntningar, men 

att de inte kan leva upp till företagens förväntningar på delaktighet. Små företag anser däremot 

att revisorer lever upp till förväntningarna på revisorns roll, vilket kan antyda på det finns 

skiljaktigheter i om det finns ett förväntningsgap eller ej. 

 

6.2 Diskussion  
I och med att revisorerna är anlitade av företagen och därmed beroende av dessa för sin 

överlevnad, är det förståeligt om revisorer försöker möta företagens krav av alltmer rådgivning 

i sin revisorsroll. Man ska nämligen, enligt ordspråk, inte bita den hand som föder en. Att bli 

mer rådgivande i sin revisorsroll, kan påverka revisorernas oberoende och därmed minska 

kreditgivarnas förtroende för revisorerna. Därmed skulle förtroendet för de reviderade 

rapporterna påverkas och informationsasymmetrin mellan små företag och kreditgivare skulle 

således inte minska i samma utsträckning. Detta ger kreditgivare valet att antingen hitta andra 

sätt att kontrollera företagen eller att ställa högre krav på företagen gällande vilken revisor de 

väljer.   

 

Att rådgivning allt mer efterfrågas i revisorns roll, skapar även problem för lagstiftarna. Ska de 

anpassa sig efter företagarnas förväntan och tillåta ännu mer rådgivning i den granskande rollen, 

eller ytterligare skärpa lagstiftning beträffande revisorns oberoende? Att ge mer utrymme för 

företagen att ha en rådgivande revisor, skulle skada revisorernas bidrag till den minskade 

informationsasymmetrin inom kreditgivning. Större krav på revisorerna att värna sitt 

oberoende, skulle krocka med företagens förväntningar av vad revisorn gör, och skulle därmed 

ytterligare öka förväntningsgapet. Studien har dessutom visat att det är svårare att ta betalt för 

den granskande rollen, då företagen har svårt att förstå vad kostnaden härrör. Att företag inte 

får de råd från revisorn som de förväntar sig, skulle betyda att de behöver vända sig till en annan 

person för att få dessa råd. Möjligheten för företagen är således att anlita en rådgivande revisor, 

eller att rådfråga en aktör som redan har en relation med företaget, exempelvis kreditgivaren. 

Kostnaden för företaget ökar således oavsett, då antingen den rådgivande revisorn eller den 

andra aktören måste sätta sig in ytterligare i företaget i samma omfattning som den granskande 

revisorn. 

 

Behovet för staten av att justera oberoendet kan däremot inte utläsas i studien. Sålänge 

oberoendet inte är hotat anser vi att revisorerna har en förmåga och ett ansvar av att minska 

förväntningsgapet, genom anpassning. Om förväntningsgapet efter detta återstår, anses det vara 

företagens kunskapsnivå kring revisorns granskande roll, som bör höjas. 
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Om staten skulle bestämma sig för att höja gränsen för revisionsplikt, skulle detta skada 

revisorernas bidrag till den minskade informationsasymmetrin. Att höja gränsen skulle ge mer 

utrymme för företagen att ha en rådgivande revisor, utan att behöva betala extra för den 

granskande delen, för de som idag efterfrågar en mer rådgivande roll hos den granskande 

revisorn.  

 

Studiens generaliserbarhet kan diskuteras då det endast är tre respondenter från varje 

yrkesgrupp, som ligger till grund för slutsatserna. Slutsatserna ovan visar således på hur 

förväntningar på revisorns roll vid kreditgivning kan se ut, hos revisorer, kreditgivare och små 

företag. Det finns alltså möjlighet att förväntningarna kan se annorlunda ut, än vad som är 

presenterat ovan. En viss extern giltighet finns i att respondenternas svar bekräftas av varandra, 

samt att även tidigare forskning bekräftar svaren. Dock skulle vidare forskning inom området 

ytterligare kunna bekräfta eller komplettera resultatet. Implikationerna nedan, ger på liknande 

sätt en indikation på vilket bidrag som kan skänkas till de praktiska problem och forskningsgap, 

som ansågs finnas innan studien utfördes. 

 

6.3 Implikationer 
• Studiens teoretiska bidrag är att skapa förståelse för de bakomliggande effekter som kan 

påverka förväntningar på revisorns roll vid kreditgivning hos aktörerna i uppsatsen. 

Därmed kan vi till teorin tillföra variabler, såsom säkerhet och förtroendet mellan 

kreditgivare och små företag, vilka kan påverka de förväntningar aktörerna i studien har 

på revisorn vid kreditgivning. Dessutom ger studien ett teoretiskt bidrag i hur stor nytta 

reviderade rapporter anses ha för de olika aktörerna. Vi kan även bekräfta tidigare teori 

angående resterande slutsatser och kan med denna studien även applicera dessa teorier 

på små företag i Sverige. 

 

• Studiens praktiska bidrag för revisorerna är att skänka förståelse kring deras värde vid 

kreditgivning, genom att beskriva företags och kreditgivares förväntningar på revisorns 

två olika roller, samt den trygghet som revisorn bidrar med. Studien ger tendenser av att 

revisorerna förväntas vara alltmer rådgivande i sin roll, samt att förståelsen för att det 

finns ett förväntningsgap är vag. Bidraget ligger även i att revisorerna värderar sina 

reviderade rapporter högre än resterande aktörer. Detta kan vara av nytta för revisorerna 

inför framtida förändringar i branschen. 

 

• Studiens praktiska bidrag för kreditgivare är att de kan få ökad förståelse för de 

förväntningar som finns hos företagen på revisorn, och hur dessa förväntningar kan 

påverka valet av att fortsätta ha revision. Detta val kan påverka informationsasymmetrin 

vid kreditgivning och kreditgivaren kan således göra ett aktivt val av att hitta nya sätt 

att kontrollera företags siffrors korrekthet. Kreditgivare bör dock ta hänsyn till att det 

kan finnas andra anledningar till att företag väljer att fortsätta ha revision, såsom 

företagets intressenter. 

 

• Studiens praktiska bidrag är att kunna bistå företag med kunskap om kreditgivarnas syn 

på revisorns roll vid kreditgivning, vilket kan vara av intresse vid en framtida höjd 

revisionsplikt. Studien bistår företagen med att väga nyttan av revision mot kostnaden, 

vilket bland annat uttrycks i företagets balansräkning och relation till banken.  
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6.4 Fortsatt forskning 
Likt tidigare forskning (Chye Koh & Woo, 1998; Porter, 1993) har vi kommit fram till att det 

finns ett förväntningsgap mellan revisorer och dess användare. Vi har i denna uppsats bringat 

större förståelse för de likheter och skillnader som finns angående uppfattningen om revisorns 

roll vid kreditgivning mellan aktörerna revisorer, kreditgivare och små företag. För att göra 

studien mer generaliserbar, efterfrågar vi fortsatt forskning som avgränsar de små företagen 

mot vilken bransch de är i eller vilka säkerheter de har. Dessutom skulle andra faktorer såsom 

kapitalstrukturs inverkan kunna studeras. Ett mer systematiskt urval av företag, skulle ge 

säkrare slutsatser. Att ha förståelse för skillnader och likheter kring förväntningar inom en 

bransch, hos ett företags kapitalstruktur eller hos företag med viss säkerhet, skulle kunna bidra 

till att skapa bättre förståelse för revisorerna. De skulle bättre kunna bedöma den risk som kan 

finnas i deras kundportfölj vid en möjlig framtida förändring i lagstiftningen, och således vara 

beredda på utfallet av förändringen redan innan den har skett. Företagen skulle även få en bättre 

förståelse kring om de har nytta av revisorn vid kreditgivning.  

 

Som fortsatt forskning är det självklara att välja ut ett större antal respondenter, för att kunna 

generalisera i större omfattning. Vi efterfrågar dessutom att mer systematiskt välja ut 

respondenter i större omfattning än vad denna uppsats gjorts. Detta skulle kunna vara till 

antingen storlek på stad eller erfarenhet.  

 

  



 55 

Källförteckning 
Akerlof, G. A. (1978). The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market 

mechanism. In Uncertainty in Economics ss. 235-251. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-

214850-7.50022-X 

 

Altman, E. I. (1980). Commercial bank lending: process, credit scoring, and costs of errors in 

lending. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 15(4), 813-832. DOI: 

10.2307/2330559 

 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). (1992). Statement of position 

regarding mandatory rotation audit firms of publicly held companies. Durham: American 

Institute of Certified Public Accountants SEC Practice Section 

 

Arrow, K. (1974). The limits of organization. New York: Norton 

 

Bamber, E. M., & Stratton, R. A. (1997) The Information Content of the Uncertainty Modified 

Audit Report: Evidence from Bank Loan Officers. Accounting Horizons, 11(2) 1-11 

 

Berger, A. N., & Udell, G. F. (1995). Relationship lending and lines of credit in small firm 

finance. Journal of business, 351-381. 

 

Bilaga till Långtidsutredningen (2008) Finansiella sektorn bär frukt – analys av den finansiella 

sektorn ur ett svenskt perspektiv (SOU 2008:12) Stockholm: Finansdepartementet 

 

Blackwell, D., Noland, T., & Winters, D. (1998). The Value of Auditor Assurance: Evidence 

from Loan Pricing. Journal of Accounting Research, 36(1), 57-70. DOI:10.2307/2491320  

 

Boot, A. W., & Thakor, A. V. (1994). Moral hazard and secured lending in an infinitely repeated 

credit market game. International Economic Review, 899-920. DOI: 10.2307/2527003 

 

Bruns, V., & Fletcher, M. (2008). Banks' risk assessment of Swedish SMEs. Venture Capital, 

10(2), 171-194. DOI: 10.1080/13691060801946089 

 

Bruzelius, L. & Skärvad, P-H. (2017) Integrerad organisationslära. 11. uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Bylander, S. & Ottosson, T. (2011) Revisorns roll vid en kreditbedömning sett ur revisorns, 

bankens och småföretagets perspektiv. Sektionen för Ekonomi och Teknik, Högskolan i 

Halmstad 

 

Carcello, J. V., Hermanson, R. H., & McGrath, N. T. (1992). Audit quality attributes: The 

perceptions of audit partners, preparers, and financial statement users. Auditing, 11(1), 1. 

 

Chow, C. W. (1982). The demand for external auditing: Size, debt and ownership influences. 

Accounting review, 272-291. 

 

Chye Koh, H., & Woo, E. S. (1998). The expectation gap in auditing. Managerial auditing 

journal, 13(3), 147-154. DOI: 10.1108/02686909810208038 

 



 56 

Collis, J., Jarvis, R. & Skerratt, L. (2004). The demand for audit in small companies in the UK. 

Accounting and Business research, 34 (2), 87-100. DOI: 10.1080/00014788.2004.9729955 

 

Cornaggia, K. J., Krishnan, G. V., & Wang, C. (2017). Managerial Ability and Credit Ratings. 

Contemporary Accounting Research 34(4) 2094–2122 DOI: 10.1111/1911-3846.12334 

 

Davis, J., Schoorman, F., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of 

Management. The Academy of Management Review, 22(1), 20-47. DOI: 10.2307/259223 

 

Dedman, E., Kausar, A., & Lennox, C. (2014). The demand for audit in private firms: recent 

large-sample evidence from the UK. European Accounting Review, 23(1), 1-23. 

DOI: 10.1080/09638180.2013.776298  

 

Dembe, A. E., & Boden, L. I. (2000). Moral hazard: a question of morality?. New Solutions: A 

Journal of Environmental and Occupational Health Policy, 10(3), 257-279. 

 

Dharan, B. G. (1992). Auditing as a signal in small business lending. The Journal of 

Entrepreneurial Finance, 2(1), 1. 

 

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. Academy of management 

review, 14(1), 57-74. https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003 

 

Ekobrottsmyndigheten (2016) Effekter på den ekonomiska brottsligheten efter avskaffandet av 

revisionsplikten för mindre aktiebolag. 

https://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Rapporter/PM%202016-06-

01%20rapport%20-%20slutversion.pdf [2018-01-23] 
 

European Commision (2018). What is an SME? http://ec.europa.eu/growth/smes/business-

friendly-environment/sme-definition_sv [2018-03-22] 
 

FAR Förlag (2006) Revision - En praktisk beskrivning Stockholm: FAR Förlag 

 

Fayezi, S., O'Loughlin, A. & Zutshi, A. (2012). Agency theory and supply chain management: 

a structured literature review. Supply chain management: an international journal, 17(5), 556-

570. 

 

Fejes, A. & Thornberg, R. (2015) Handbok i kvalitativ analys. 2. uppl., Stockholm: Liber.  

 

Ferrary, M. (2003). Trust and social capital in the regulation of lending activities. The Journal 

of Socio-Economics, 31(6), 673-699. DOI: 10.1016/S1053-5357(02)00145-2 

 

Firth, M. (1980). A note on the impact of audit qualifications on lending and credit decisions. 

Journal of Banking & Finance, 4(3), 257-267. https://doi.org/10.1016/0378-4266(80)90023-0 

 

Fontaine, R., Letaifa, S. B., & Herda, D. (2013). An interview study to understand the reasons 

clients change audit firms and the client's perceived value of the audit service. Current Issues 

in Auditing, 7(1), A1-A14. DOI: 10.2308/ciia-50476 

 

Green, E. (1996) Kreditbedömning och intuition - ett tolkningsförslag. Lund: Studies in 

Economics and Management 30. The Institute of Economic Research. 



 57 

 

Harris, M., & Raviv, A. (1978) Some results on incentive contracts with application to 

education and employment, health insurance, and law enforcement. American Economic 

Review, 68, 20-30 

 

Hassink, H. F., Bollen, L. H., Meuwissen, R. H., & de Vries, M. J. (2009). Corporate fraud and 

the audit expectations gap: A study among business managers. Journal of International 

Accounting, Auditing and Taxation, 18(2), 85-100. DOI:10.1016/j.intaccaudtax.2009.05.003 

 

He, D., Leckow, R., Haksar, V., Mancini-Griffoli, T., Jenkinson, N., Kashima, M., 

Khiaonarong, T., Rochon, C., Tourpe, H. (2017) Fintech and financial services: Initital 

Considerations. Washington, D.C.: International Monetary Fund 

 

Hellmann, T. F., Murdock, K. C., & Stiglitz, J. E. (2000). Liberalization, moral hazard in 

banking, and prudential regulation: Are capital requirements enough?. American economic 

review, 90(1), 147-165. DOI: 10.1257/aer.90.1.147 

 

Hosein, N. Z. (2009). Internet banking: An empirical study of adoption rates among midwest 

community banks. Journal of Business & Economics Research, 7(11), 51-72. 

 

Hubbert, A. R., Garcia Sehorn, A., & Brown, S. W. (1995). Service expectations: the consumer 

versus the provider. International Journal of Service Industry Management, 6(1), 6-21. 

https://doi.org/10.1108/09564239510146672 

 

Humphrey, C. (1997). Debating Audit Expectations. I Sherer, M. & Turley, S. (red.) Current 

issues in auditing. 3. uppl. California: SAGE Publications Inc., ss. 3-30 

 

Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) (2002). Hur andra länder stödjer 

kapitalförsörjningen för små och medelstora företag . A2002:003 

 

Ismail, I., Haron, H., Nasir Ibrahim, D., & Mohd Isa, S. (2006). Service quality, client 

satisfaction and loyalty towards audit firms: Perceptions of Malaysian public listed companies. 

Managerial auditing journal, 21(7), 738-756. DOI: 10.1108/02686900610680521 

 

Jerlinger, G. (2009) Revisorn. Stockholm: Bilda Förlag 

 

Krugman, P (2009). The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. New York: 

W.W. Norton Company Limited. 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 

Laurenţiu, D., Liliana, D. C., & Daniela, C. (2009). A SEMIOLOGIC APPROACH TO AUDIT 

EXPECTATIONS. Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, 18(3). 

 

Lee, T.H., Ali, Md.A. & Bien, D. (2009). Towards an understanding of the audit expectation 

gap. Journal of Audit Practice, 6(1), 7-35. 

 

Lennartsson, R. (2017) Riksdagen vill lätta på revisionsplikten. 

https://www.tidningenbalans.se/nyheter/revisionsplikten/ [2017-01-31] 
 



 58 

Lindberg, L. (2015). 250 Bankkontor borta på 10 år. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6195820 [2018-04-06] 
 

Mathkur, N. M. M. (2015) The Expectation Gap in Auditing. College of Business 

Administration, Jazan University 

 

Mayer, R. C., Davis, J. H. & Schoorman, F. D. (1995). An Integrative Model of Organizational 

Trust, The Academy of Management Review, 20(3), 709-734. DOI: 10.2307/258792 

 

Mueller, F., Carter, C., & Whittle, A. (2015). Can audit (still) be trusted?. Organization Studies, 

36(9), 1171-1203. DOI: 10.1177/0170840615585336 

 

Ojasalo, J. (2001). Managing customer expectations in professional services. Managing Service 

Quality: An International Journal, 11(3), 200-212. 

 

Ojo, M. (2006). The Role of External Auditors and International Accounting Bodies in 

Financial Regulation and Supervision. ICFAI University Press. MPRA Paper no. 354. 

 

Okafor, C. A., & Otalor, J. I. (2013). Narrowing the Expectation Gap in Auditing: The Role of 

the Auditing Profession. Research journal of finance and accounting, 4(2), 43-52. 

 

Palazuelos, E., Crespo, Á. H., & del Corte, J. M. (2017). Accounting information quality and 

trust as determinants of credit granting to SMEs: the role of external audit. Small Business 

Economics, 1-17 https://doi.org/10.1007/s11187-017-9966-3 

 

Pentland, B. T. (2000). Will auditors take over the world? Program, technique and the 

verification of everything. Accounting, Organizations and Society, 25(3), 307-312. 

 

Petersen, M. A. & Rajan, R. G. (1994). The Benefits of Lending Relationships: Evidence from 

Small Business Data. The Journal of Finance. 49(1), 3-37 DOI: 10.2307/2329133 

 

Porter, B (1993). An empirical study of the audit expectation-performance gap. Accounting and 

Business Research, 24(93), 49-68. https://doi.org/10.1080/00014788.1993.9729463 

     

Porter, B., Simon, J. & Hatherly, D. (2008). Principles of external auditing. Chichester: John 

Wiley & Sons 

 

Power, M. (1997) The Audit Society - Rituals of Verification. New York: Oxford University 

Press 

 

Rennie, M., Senkow, D., Rennie, R. and Wong, J. (2003) Deregulation of the private 

corporation audit in Canada: justification, lobbying and outcomes. Research in Accounting 

Regulation, 16, 227–241. https://doi.org/10.1016/S1052-0457(02)16014-0 

 

Revisorsinspektionen (2017a). DEN FRAMTIDA REVISIONEN Morgondagens 

kompetenskrav - nya föreskrifter om utbildning och prov. Dnr 2017-1241  

 

Revisorinspektionen (2017b). DEN FRAMTIDA REVISIONEN Morgondagens 

kompetenskrav – ändringar i förordningen (1995:665) om revisorer Dnr 2017-1223 

 



 59 

Richard, E., Chijoriga, M., Kaijage, E., Peterson, C. & Bohman, H. (2008). Credit risk 

management system of a commercial bank in Tanzania. International Journal of Emerging 

Markets, 3(3), 323-332. https://doi.org/10.1108/17468800810883729 

 

Rittenberg, L. E. & Schwieger, B. J. (2005) Auditing: Concepts for a Changing Environment. 

5. uppl., Connecticut: Thomson Corporation  

 

Ross, S.A. (1973). The economic theory of agency: the principal’s problem. The American 

Economic Review, 63(2), 134-139 

 

Rotter, J. B. (1967). A new scale for the measurement of interpersonal trust. Journal of 

personality, 35(4), 615-665. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1967.tb01454.x 

 

Salehi, M., & Azary, Z. (2009). Fraud detection and audit expectation gap: Empirical evidence 

from Iranian bankers. International Journal of Business and Management, 3(10), 65-77. 

http://dx.doi.org/10.5539/ijbm.v3n10p65 

 

Seow, J-L. (2001). The demand for the UK small company audit – an agency perspective. 

International Small Business Journal, 19(2), 61-79. 

https://doi.org/10.1177/0266242601192004 

 

Sigbladh, R. & Wilow, S. (2008) Kredithandboken - en praktisk vägledning i kreditarbetet. 

Norstedts Juridik AB: Stockholm 

 

Sikka, P., Puxty, A., Willmott, H. & Cooper, C. (1998). The impossibility of eliminating the 

expectations gap: some theory and evidence. Critical Perspective on Accounting, 9, 299-330. 

https://doi.org/10.1006/cpac.1997.0159 

 

Silver, L. & Thyr, A. (2015) Trovärdighets- och förtroendeskapande aktiviteter med särskilt 

fokus på bankbranschen. I Öhman, P & Lundberg, H (red.) Trovärdighet och förtroende i 

ekonomiska relationer. Lund: Studentlitteratur AB, ss. 185-200. 

 

Svenska bankföreningen (2017). De stora bankkoncernerna. 

https://www.swedishbankers.se/fakta-och-rapporter/svensk-bankmarknad/de-stora-

bankkoncernerna/ [2018-05-02]  

 

Svensson, B. (2003). Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags 

kreditvärdighet. Uppsala: Företagsekonomiska institutionen, Uppsala Universitet.  

 

Svensson, K & Ulvenblad, P-O. (1992) Riskbedömning, - Bankers riskbedömning vid 

kreditgivning till nystartade företag. Stockholm: NUTEK 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (2017). Kommungruppsindelning 2017. 

https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelni

ng.2051.html [2018-05-02] 

 

Tauringana, V., & Clarke, S. (2000). The demand for external auditing: managerial share 

ownership, size, gearing and liquidity influences. Managerial Auditing Journal, 15(4), 160–

168. https://doi.org/10.1108/02686900010322353 

 



 60 

Trost, J. (2010) Kvalitativa intervjuer. 4. Uppl., Lund: Studentlitteratur  

 

Utredningen om revisorer och revision (2008). Delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten 

för små företag (SOU 2008:32). Stockholm: Justitiedepartementet 

 

Watkins, A. L., Hillison, W., & Morecroft, S. E. (2004). Audit quality: A synthesis of theory 

and empirical evidence. Journal of accounting literature, 23, pp. 153-193. 

 

Zak, P., & Knack, S. (2001). Trust and Growth. The Economic Journal, 111(470), pp. 295-321.  

 

Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1990). Delivering quality service: Balancing 

customer perceptions and expectations. New York: Simon and Schuster. 

 

Öhman, P. (2005) Är det viktigare för revisorer att göra saker rätt än att göra rätt saker?. I 

Johansson, S-E., Häckner, E. & Wallerstedt, E (red). Uppdrag revision. Revisionsprofessionen 

i takt med förväntningarna?. Stockholm: SNS Förlag 

 

Öhman, P. (2006) Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman. 

Sundsvall: Universitetstryckeriet, Mid Sweden University 

 

Öhman, P. (2015) Reflektioner, slutsatser och utblickar. I Öhman, P & Lundberg, H (red.) 

Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer. Lund: Studentlitteratur AB, ss. 239-253. 

 

  



 61 

Bilaga 1 Intervjuguider 
 

Intervjuguide - revisorer: 
• Berätta om dig själv: 

o Utbildning 

o Erfarenhet. Auktoriserad/godkänd revisor? 

o Vilken storlek och typ av företag jobbar du med? 

• Vad anser du är din roll vid kreditgivning? 

o Vilka faktorer tror du kreditgivare ser mest till när de ger ut lån? 

o Förväntar du dig att de reviderade rapporterna skall utgöra underlag för 

kreditgivningen? 

o Hur tror du reviderade rapporter påverkar räntan vid lån? 

• Vad tror du kreditgivare har för förväntningar på dig som revisor? 

o Anser du att dessa förväntningar överensstämmer med vad du levererar? 

o Tror du att kreditgivaren har förtroende för dig som revisor? 

• Vad tror du företag har för förväntningar på dig som revisor vid kreditgivning? 

o Anser du att dessa förväntningar överensstämmer med vad du levererar? 

o Tror du att företagen känner förtroende för dig som revisor? 

o Har du förtroende till företagen? (transparenta?) 

• Anser du att ni försöker leva upp till de förväntningar som företagen och banken har på 

er? Varför/varför inte? 

• Hur skiljer sig din nuvarande arbetssituation med den innan gränsen för revisionsplikt 

höjdes? 

o Hur tror du att en ytterligare förändring av revisionsplikten i Sverige skulle 

påverkar ert arbete? 

o Varför tror du företag skulle välja att fortsätta ha revision (om gränsen för 

revisionsplikt höjs ytterligare)? Vilka anledningar kan ligga bakom beslutet? 

o Anser du att det finns substitut till revision, som kan skänka samma sak vid 

kreditgivning?  

• Hur tror ni att storleken på företaget påverkar viljan att ha revision?  

• Hur tror ni nyttan av revision påverkas av storleken på bolaget? 
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Intervjuguide - Kreditgivare: 
• Berätta om dig själv: 

o Utbildning 

o Erfarenhet av kreditgivning till företag 

o Storlek och typ av företag 

o Arbetsplats (storlek) 

• Vilka faktorer är avgörande för dig vid kreditgivning?  

o Hårda eller mjuka värden? 

o Hur ser förhållandet ut mellan hårda och mjuka värden för dig? 

• Hur ser en typisk relation med en låntagare ut?  

o Hur påverkar graden av förtroende till låntagaren kreditgivningen? 

o Tycker du som kreditgivare att det är svårt att få all information från låntagaren 

för att göra en bra kreditbedömning? 

o Kan en långvarig relation med en låntagare förbättra möjligheten till kredit eller 

andra förmåner? 

• Vilka förväntningar har du på revisorn vid kreditgivning?  

o Förväntar du dig att de reviderade rapporterna skall utgöra underlag för 

kreditgivningen?  

o Hur påverkas ditt arbete om företag har reviderade rapporter? 

o Om företag använder sig av reviderade rapporter, kan det påverka utfallet av er 

kreditgivning (ränta, avslag)? Påverkar revisorns utlåtande (alltså om den är ren 

eller oren, eller vad som står som SBO), utfallet av kreditgivningen? Hur vanligt 

är det? 

o Har reviderade rapporter olika betydelse vid kreditgivning beroende på 

företagets storlek? 

• Anser du att dina förväntningar på revisorn har förändrats med tiden? Varför? 

o Har ni påverkats av den tidigare förändringen av gränsen för revisionsplikt? 

o Hur ställer ni er till den möjliga förändringen på revisionsplikt? Förändrar det 

era förväntningar på revisorerna?  

• Hur skulle du beskriva din relation med revisorn? 

o Känner du tillit till revisorns roll som granskare av företag? Varför? 

• Vilka förändringar ser du i bankbranschen just nu? 

o Påverkar dessa förändringar revisorns roll vid kreditgivning? 
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Intervjuguide - Företagare 
• Berätta om dig själv och företaget du arbetar på. 

o Hur länge har ni haft er revisor? 

o Har ni alltid haft samma revisor? Vilken är anledningen till det? 

o Förutom att det finns ett krav på att ha revisor, i och med den storlek som är på 

ditt företag, finns det någon anledning till att ni har revision?  

• Hur ser din relation ut till din bank? 

o Känner du tillit till din bank? 

o Tror du att en mer personlig relation med banken skulle ge fördelar? 

o Tror du att banken har förtroende för ditt bolag? 

o Vilka faktorer tror du kreditgivaren använder sig av vid kreditgivning? 

o Tror du att kreditgivare tycker att ni är tillräckligt transparenta? 

• Hur ser din relation ut till din revisor? 

o Känner du tillit till din revisor? 

o Tror du att revisorn känner tillit till ditt företag? Exempelvis att ni är 

transparenta? 

• Vad förväntar du dig av revisorn vid kreditgivning? 

o Vilken påverkan tror du reviderade rapporter har på ränta och möjlighet att få 

lån? 

o Lever revisorn upp till dina förväntningar? 

o Tror du att revisorn strävar efter att efterleva de förväntningar du har? Känner 

du att de anpassar sig efter dina förväntningar? 

• Om ni får möjlighet att välja bort revision, skulle ni då göra det? Vad är anledningen till 

detta? 
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