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Sammanfattning
Bakgrund: Efter diskussioner kring avskaffandet av revisionsplikten för små bolag
ifrågasätts revisorernas betydande roll för de företag som berörs. För en långivare kan den
slopade revisionsplikten för små bolag påverka deras bedömning vid en kreditgivning. Detta
eftersom det är genom revision och årsredovisningar som banker gör noggranna
undersökningar (Halling, 2007). Tidigare forskning har försökt beskriva revisorns roll ur det
lilla företagets perspektiv där den traditionella rollen av en revisor enligt Gooderham et el.,
(2004) är en person som hjälper till med registrering och genomgång av rapporter samt att
lagar och regler vad gäller beskattning efterlevs. Revisorns roll är oftast sett ur företagets
perspektiv vilket vi ställer oss frågandes till eftersom tidigare forskning även tyder på att
relationen mellan revisorn, banken och företaget är av stor betydelse och att dessa parter har
nytta av varandras kunskaper vid en kreditbedömning.
Syfte: Vi vill beskriva ur revisorns, bankens, företagets och perspektiv vilken roll en revisor
har vid en kreditbedömning i ett litet företag, samt försöka förstå relationen mellan de tre
olika perspektiven och deras syn på revisorns roll. Syftet är även att skapa en modell
beträffande relationen mellan de olika perspektivens syn på revisorns roll. Dessa funderingar
har bidragit till vår problemformulering ”Vilken roll har en revisor vid en kreditbedömning i
ett litet företag sett ur revisorns, bankens och företagets och perspektiv?”
Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ studie och har använt oss av en abduktiv ansats. Vi
har valt att avgränsa oss genom att fokusera på små företag som omfattas av de nya reglerna
om revisionspliktens avskaffande. Vi har intervjuat tre respondenter från vardera av
kategorierna; revisorer, företagsrådgivare och företagsledare för små företag.
Resultat och slutsatser: Vi vill framhäva vikten av revisorns roll vid en kreditbedömning i
ett litet företag eftersom vi anser att de kan kvalitetssäkra den information som ett litet företag
lämnar till kreditgivarna. Vidare kan vi fastställa det finns en skillnad på hur revisorn, banken
och småföretaget uppfattar revisorns roll vid en kreditbedömning i ett litet företag.

Abstract
Background: After discussion of the abolition of the audit requirement for small companies
the auditors' role has been discussed for the companies that are affected. For lenders, the
abolishment of the audit requirement for small companies may affect their assessment of a
credit. This is because it is through the audit and financial statements that banks do accurate
analysis (Halling, 2007). Previous research has attempted to describe the auditor's role from
the small company's perspective, where the traditional role of an auditor according to
Gooderham et el., (2004) is a person who helps with registration and review of reports and
that laws and regulations regarding tax compliance. The auditor's role is often seen from the
company perspective, which make us wonder since previous research suggests that the
relationship between the auditor, the bank and the company is of great importance and that
these parties benefits from each other's skills at a credit.
The aim: We want to describe from the the auditor's, the banks and the companies
perspective, the role of an auditor at a credit in a small business and try to understand the
relationship between the three different perspectives and their views on the role of the
accountant. The purpose is also to develop a model regarding the relationship between the
different perspectives view of the auditor's role. This has contributed to our problem "What is
the role of an auditor at a credit in a small business seen from the auditor's, the banks and the
companies perspective?”
Method: We have chosen to do a qualitative study and have used an abductive approach. We
have chosen to limit ourselves by focusing on small businesses covered by the new rules on
abolition of the audit requirement. We have interviewed three repsondents from each of the
categories; accountants, business advisers and managers of small businesses.
Results and conclusions: We want to highlight the importance of the auditor's role in a credit
in a small business because we believe that they can assure the quality of the information a
small business provides to creditors. Furthermore, we can determine that there is a difference
in how the auditor, bank and small business perceive the auditor's role in a credit in a small
business.

Innehållsförteckning
1. Inledning................................................................................................................................. 1
1.1. Problembakgrund ............................................................................................................ 1
1.2. Problemdiskussion .......................................................................................................... 2
1.3. Problemformulering ........................................................................................................ 4
1.4. Syfte ................................................................................................................................ 4
1.5. Avgränsning .................................................................................................................... 5
1.6. Disposition ...................................................................................................................... 6
2. Teori ....................................................................................................................................... 7
2.1. Kreditbedömning ............................................................................................................. 8
2.1.1 Agentteorin .............................................................................................................. 10
2.1.2 Informationsasymmetri .......................................................................................... 11
2.2. Revision ......................................................................................................................... 12
2.2.1. Definition ............................................................................................................... 12
2.2.3. Förväntningsgapet .................................................................................................. 13
2.2.4. Revisorns roll ......................................................................................................... 14
2.2.4.1 Granskande roll ................................................................................................ 14
2.2.4.2 Rådgivande roll ................................................................................................ 15
2.2.4.3. Oberoende roll ................................................................................................. 16
3. Metod ................................................................................................................................... 17
3.1. Övergripande metod ...................................................................................................... 17
3.1.1. Kunskapsteori ......................................................................................................... 17
3.1.2. Tillvägagångssätt .................................................................................................... 18
3.1.3. Angreppssätt ........................................................................................................... 18
3.2. Datainsamling................................................................................................................ 19
3.2.1. Intervjuteknik ......................................................................................................... 19
3.2.2. Val av intervjupersoner .......................................................................................... 19
3.3. Operationalisering ......................................................................................................... 20
3.3.1. Revisorer ................................................................................................................ 20
3.3.2. Bankerna................................................................................................................. 20
3.3.3. Småföretaget ........................................................................................................... 21
3.4 Empirisk metod .............................................................................................................. 21
3.5. Intervjuanalys ................................................................................................................ 22
3.6. Reliabilitet och validitet ................................................................................................ 24
3.6.1. Reliabilitet .............................................................................................................. 24
3.6.2. Validitet .................................................................................................................. 24
4. Empiri ................................................................................................................................... 25
4.1 Revisorer ............................................................................................................................ 25
4.1.1 Presentation av revisorerna ..................................................................................... 25
4.1.2 Relationen och samarbetet mellan revisorn, banken och småföretaget .................. 25
4.1.3 Revisionspliktens avskaffande. ............................................................................... 27
4.1.4 Revisorns roll .......................................................................................................... 27
4. 2. Kreditgivare .................................................................................................................. 28
4.2.1 Presentation av kreditgivarna .................................................................................. 28
4.2.2. Kreditgivningsprocessen ........................................................................................ 28
4.2.3. Relationen och samarbetet mellan revisorn, banken och småföretaget ................ 29
4.2.4. Revisionspliktens avskaffande. .............................................................................. 30
4.2.5. Revisorns roll ......................................................................................................... 31
4.3 Småföretagen ...................................................................................................................... 31

4.3.1 Presentation av företagsledarna ............................................................................... 31
4.3.2 Relationen och samarbetet mellan revisorn, banken och småföretaget .................. 32
4.3.3 Revisionspliktens avskaffande ................................................................................ 33
4.3.4 Revisorns roll .......................................................................................................... 33
5. Analys ................................................................................................................................... 34
5.1. Kreditbedömning ........................................................................................................... 34
5.2. Relationen och samarbetet mellan revisorn, banken och småföretaget......................... 35
5.3. Revisionspliktens avskaffande ...................................................................................... 37
5.4. Revisorns roll ................................................................................................................ 39
6. Slutdiskussion....................................................................................................................... 44
6.1. Slutsatser ....................................................................................................................... 44
6.2. Forskningsbidrag ........................................................................................................... 45
6.3. Förslag till fortsatt forskning ......................................................................................... 45
7. Referenslista ......................................................................................................................... 46
Bilaga 1 .................................................................................................................................... 49
Intervjufrågor ....................................................................................................................... 49
Revisorer .......................................................................................................................... 49
Banker .............................................................................................................................. 49
Småföretag ....................................................................................................................... 49

1. Inledning
___________________________________________________________________________
I detta kapitel ges en bakgrund till revisorns roll vid en kreditgivning i små företag och vilka
problem som kan uppstå när bankerna ger krediter till små företag. Vi vill försöka förstå den
relation som finns mellan revisorn, banken och småföretaget och beskriva hur revisorernas
roll påverkar bankerna vid en kreditgivning utifrån de tre olika perspektiven.
___________________________________________________________________________

1.1. Problembakgrund
Det har under lång tid debatterats om svårigheterna för små företag att erhålla krediter,
speciellt vid en lågkonjunktur (Landström, 2003). Det finns många olika förklaringar till detta
och en möjlig förklaring är att kreditgivare och kredittagare inte har tillräckligt mycket
kunskap om varandra. Ofta har företaget mer information om sin egen verksamhet än banken
och andra externa aktörer vilket leder till att det finns ett informationsgap dem emellan
(Landström, 2003). Vid en kreditgivning bedöms både företagets framtida intjänings- och
betalningsförmåga samt de säkerheter som företaget ställer. Kreditgivaren fokuserar på
fortlevnadsförmågan hos företaget där de analyserar om bolaget i framtiden kommer kunna
betala ränta och amorteringar (Svensson, 2003).
Bokslutet är en viktig informationskälla för att minska kreditgivarens informationsbrist vid en
kreditgivning. Det kan däremot enligt Nordström (2010) ta upp till sju månader innan
bokslutet är inne hos bolagsverket. Informationen som kreditgivarna inhämtar är därmed ofta
redan inaktuell innan banken har fått den (Sigbladh & Wilow, 2008). Det är därför inte endast
bokslutet som kreditgivaren bedömer utan även information från andra aktörer som
exempelvis revisorer, media och branschorganisationer (Sigbladh & Wilow, 2008).
En revisors uppgift är att granska, bedöma och sedan uttala sig om ett företags årsredovisning,
bokföring samt förvaltning (FAR förlag, 2006). För att externa intressenter ska kunna lita på
ett företags presenterade material finns lagstadgade krav på hur framställningen av
bokföringen ska vara utformad. Revisorns uppgift är att säkerställa kvalitén på de ekonomiska
rapporterna och på detta sätt slipper intressenterna att utföra egna kontroller och till följd av
detta minskas informationsgapet (FAR förlag, 2006).
Revisorns yrke genomgår i nuläget stora förändringar i och med revisionspliktens
avskaffande. Den 1 januari 1983 infördes revisionsplikt för alla aktiebolag i Sverige som
syftade till att minska den ekonomiska brottsligheten. Det hade fastställts att ekonomisk
brottslighet förekom i stor utsträckning i små företag med lågt aktiekapital och som bildats för
att grundaren skulle slippa personligt betalningsansvar (Thorell & Norberg, 2005). Vid
införandet togs ingen hänsyn till vilken nytta revisionsplikten skulle inbringa för
småföretagen samt vilken kostnad det skulle innebära för de små företagen (Thorell &
Norberg, 2005). 1 november 2010 trädde reformen om slopad revisionsplikt i kraft för små
företag i Sverige och har varit ett led för regeringen att underlätta små företags arbete
(Lennartsson, 2010). De gränsvärden som regeringen har beslutat om är:

•
•
•

Antal anställda: 3 st
Balansomslutning: 1,5 miljoner
Nettoomsättning: 3 miljoner
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Överskrids två av dessa gränsvärden ska företaget ha en revisor (Lennartsson, 2010).
Inför beskedet om revisionspliktens avskaffande uttryckte bankerna en stor oro över att de
aktuella företagen skulle få svårare att låna pengar om de inte hade haft en revisor som
granskat räkenskaperna. Men nu när det slutgiltiga beskedet kommit har reaktionerna från
bankerna ändrats. Detta tack vare att gränsvärdena för revisionspliktens avskaffande har
minskat vilket gör att det är färre företag som innefattas av lagförslaget (Danielsson, 2010). I
nuläget menar bankerna att det väsentligaste är att de kan säkerställa företagets
återbetalningsförmåga och att de har ordnad bokföring. Det är även viktigt att bankerna kan
lita på uppgifterna från företaget och avskaffandet av revisionsplikten kommer inte att
påverka detta. Den stora frågan är numera hur bankerna ska kunna säkerställa företagens
redovisning vid en kreditgivning (Danielsson, 2010). Thorell och Norberg (2005) menar att
banker och leverantörer tveklöst har nytta av att företaget blivit reviderat av en revisor. Hur
stor nytta de har av revisorn bestäms utifrån hur viktig de reviderade räkenskaperna är för
deras kreditbeslut. Collis et al., (2004) anser att efterfrågan på reviderade bokslut har sin
grund i att det finns informationsasymmetri mellan parterna och att övervakning måste ske av
en revisor på grund av att människan inte går att lita på. I ett litet företag är principalen en
individ exempelvis aktieägare eller långivare som inte är delaktig i företagsledningens beslut
utan han eller hon måste kontrollera informationen (Collis et al., 2004).
För företag men även för deras intressenter såsom leverantörer och kunder leder i första hand
valet att avstå revision till att räkenskaperna inte kvalitetssäkras genom en reviderad
årsredovisning. Revisorn ska vid revision ta hänsyn till samtliga aktieägares intressen och
utgör på det viset ett minoritetsskydd för aktieägarna (Agélii & Engerstedt, 2010). Efterfrågan
på revision kan enligt Collis et al., (2004) även bero på företagsledningens behov att ha en
intern kontroll för att minska eventuella fel och brister. I ett företag utan revisor kommer
aktieägarna att fatta beslut utan den guidning som en revisionsberättelse innebär vid
exempelvis frågan om företaget verkligen har tillräckligt fritt eget kapital för utdelning
(Agélii & Engerstedt, 2010). Lennartsson (2010) anser att revisionspliktens avskaffande är bra
för revisionsbranschen eftersom revisorsrollen därmed kan renodlas för att bli ännu mer
attraktiv för företagen.

1.2. Problemdiskussion
Efter diskussioner kring avskaffandet av revisionsplikten för små bolag ifrågasätts
revisorernas betydande roll för de företag som berörs. För en långivare kan den slopade
revisionsplikten för små bolag påverka deras bedömning vid en kreditgivning. Detta eftersom
det är genom revision och årsredovisningar som banker gör noggranna undersökningar
(Halling, 2007). Hope och Langli (2010) instämmer och anser att revisionsberättelsen har en
viktig funktion för utomstående intressenter eftersom den visar revisorns utlåtande efter
revisionen av företaget. För att revisorn ska kunna vara en trovärdig utvärderare av ett företag
måste han eller hon objektivt granska företaget (Hope & Langli, 2010). Collis et al., (2004)
hävdar att reviderade bokslut är oerhört viktigt vid beslut om eventuell kreditgivning. De
menar att banker är mer villiga att låna ut pengar ifall de har granskat ett reviderat bokslut.
Givetvis kan en revisor ha stor betydelse för bankerna eftersom de reviderar årsredovisningar
och långivarna får därmed ett underlag när företag ansöker om krediter. Enligt FAR Förlag
(2006) är en revisors främsta uppgift att kvalitetssäkra den information som ett företag ger.
Detta leder till en ökad trovärdighet hos intressenterna och ger även en bild av företagets
nuvarande situation. I ett mindre företag är ägaren ofta väl insatt i verksamhetens uppbyggnad
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och om det inte hade funnits revisorer hade intressenterna varit tvungna att ta reda på all
information om företagets ekonomiska ställning själva.
När en kredit ska lämnas uppfattar bankerna den oberoende revisorn som en trygghet när de
ska göra kreditbedömningen speciellt hos mindre företag (Halling, 2007). Det kan även ur ett
företags synvinkel vara positivt att ha en revisor som granskar årsredovisningen innan den ska
lämnas till en myndighet (Halling, 2007). Collis et al., (2004) instämmer och menar att små
företag uppfattar det som en fördel att ha en revisor eftersom de får sin information granskad
och kontrollerad vilket är till nytta för företaget.
Enligt Malmström (1994) har det diskuterats att revisorerna bör ha en mer betydande roll och
vara mer aktiv i bevakningen av ett företags kredit. Det är viktigt att en revisor påpekar om ett
företag inte har någon kreditpolicy för att få företagarna att förstå betydelsen av den vid en
kreditbedömning. Vidare är det en revisors plikt att i en rapport informera ägarna om deras
sätt att hantera risktagande och företagets ekonomi (Malmström, 1994).
Fraser och Pong (2009) anser att den senaste tidens kriser i världen framhäver betydelsen av
den lagstadgade revisionen samt revisorns yrkesroll. Fraser och Pong (2009) menar att nyttan
och värdet av revision länge har varit ifrågasatt av forskare. Lennartsson (2010) anser att
allmänheten och intressenterna saknar kunskap om möjligheterna och begränsningarna med
revisorsrollen. Gooderham et al., (2004) hävdar att revisorn har en viktig roll i många länder
och inte bara genom den vanliga revisionen utan även som företagsrådgivare till små företag.
Hope och Langli (2010) anser att det finns väldigt begränsad forskning som behandlar
revisorns roll i små företag. Collis et al., (2004) instämmer och menar att det finns lite
information om företagsledningens åsikt om vilken roll en revisor har för deras företag.
När bedrägerier inom företag uppdagas blir ofta revisorer klandrade för att de inte upptäckt
och varnat aktieägare och andra intressenter om företagets nuvarande ekonomiska situation
vilken har bidragit till krisen i företaget (Dennis, 2010). Ofta ställer sig intressenter frågandes
till varför inte revisorn upptäckte problemen och varför de inte blev varnade. Dessa tankar
tyder enligt Dennis (2010) på att intressenter är övertygade om att revisorn ska upptäcka
bedrägerier och problem i ett företag. Det faktum att revisorn inte uppfyller de förväntningar
som intressenterna har på revisorn leder till att ett förväntningsgap uppstår mellan parterna
(Dennis, 2010). Han får medhåll av Siddiqui et al., (2009) som menar att det finns en skild
uppfattning över hur revisorns roll ser ut, vilket leder till ett förväntningsgap. Dennis (2010)
anser att förväntningsgapet är ett av de största problemen som dagens revisorer ställs inför.
Shaikh och Talha (2003) menar att för att minska det förväntningsgap som finns måste
revisorerna och bankerna granska den roll som revisorn ska ha i samhället och vara överens
om revisorns roll gentemot användare.
På grund av förväntningsgapet kan det uppkomma problem mellan revisorn och andra
intressenter eftersom förväntningarna på revisorns roll kan skilja sig åt mellan dessa. Collis
och Jarvis (2002) visar i sin studie att de externa parter som små företag litar mest på
undantagslöst är revisorn och banken. Gooderham et al., (2004) framhäver betydelsen av
förtroende mellan dessa två parter och att detta är avgörande för att råden som företaget får
ska vara tillförlitliga. Revisorns roll är tidigare enbart studerat ur företagets perspektiv vilket
vi ställer oss frågandes till eftersom tidigare forskning tyder på att relationen mellan revisorn,
banken och företaget är av stor betydelse och att dessa parter har nytta av varandras kunskaper
vid en kreditbedömning. Vi ställer oss frågan om dessa tre perspektiv har samma uppfattning
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om revisorns roll vid en kreditbedömning. Dessa funderingar om revisorns roll och betydelsen
av relationen mellan revisorn, banken och småföretaget illustreras i figur 1.

Figur 1. Revisorns roll sett ur revisorns, bankens och småföretagens perspektiv. Egen
bearbetning.
De blå pilarna inuti rektangeln symboliserar samarbetet och relationen mellan de olika
parterna vilket vi måste förstå för att kunna beskriva revisorns roll. De svarta pilarna inuti
triangeln symboliserar revisorns roll sett ur de olika perspektiven. Dessa tankar och
funderingar har bidragit till problemformuleringen och syftet.

1.3. Problemformulering
Vilken roll har en revisor vid en kreditbedömning i ett litet företag sett ur revisorns, bankens
och småföretagets perspektiv?

1.4. Syfte
•
•
•

Beskriva ur revisorns, bankens och företagets perspektiv vilken roll en revisor har vid
en kreditbedömning i ett litet företag.
Syftet är även att skapa förståelse för relationen mellan de tre olika perspektiven och
deras syn på revisorns roll.
Skapa en modell beträffande relationen mellan de olika perspektivens syn på revisorns
roll.
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1.5. Avgränsning
Vi har valt att avgränsa oss till små företag eftersom det framförallt är mindre företag som är
osäkra hos en långivare. Detta eftersom små företag inte längre behöver få sin årsredovisning
reviderad av en revisor. Vi definierar i denna studie små företag som företag med färre än 3
anställda, en balansomslutning som understiger 1,5 miljoner och en nettoomsättning på
mindre än 3 miljoner. Dock räcker det att de uppfyller två av dessa krav för att betraktas som
små företag. Med revisorer menar vi godkända och auktoriserade revisorer.

5

1.6. Disposition
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2. Teori
___________________________________________________________________________
Detta kapitel inleds med att ingående beskriva revisorns roll utifrån revision och
kreditbedömning. Därefter presenteras även områden såsom revisionspliktens avskaffande
och förväntningsgapet för att kunna ge en ökad förståelse för revisorns roll vid en
kreditbedömning och de faktorer som påverkar.
___________________________________________________________________________
Sammanfattning teorin
Kreditbedömning är en process som består av att kreditgivaren analyserar de risker som finns
med att bevilja ett lån (Svensson, 2003). Redovisningsinformationen är en av de mest
betydelsefulla bedömningskriterierna för att ett företag ska erhålla en kredit.
Årsredovisningens utformning, kvalité och innehåll har stor betydelse för informationens
betydelse vid en kreditbedömning (Svensson, 2003). Kreditgivaren hämtar också information
från företagets revisor om detta är möjligt (Svensson, 2003). Sigbladh och Wilow (2008)
menar att revisorn kan, efter medgivande av det aktuella företaget, lämna värdefull
information till kreditgivare. Svårigheten för små företag att få lån kan förklaras av den
informationsasymmetri som finns mellan externa finansiärer och ägaren till företaget
(Winborg & Landström, 2000). Desto mer informationsasymmetri det finns mellan
kreditgivaren och företaget desto mer obenägna är kreditgivaren att bevilja krediter
(Svensson, 2003). Collis et al., (2004) anser att granskade räkenskaper är avgörande för
bankernas utlåningsbeslut i små företag.
Collin et al., (2009) menar att redovisning är en del av ett avtal mellan en principal och en
agent och att de kontrolleras av en extern revisor. Knechel et al., (2008) instämmer och menar
att en revisor kan hjälpa ett företag att få bort de agentproblem som finns och att agentteorin
kan förklara vilken revisor ett företag väljer att ha.
Revisorns uppgift är att granska ett företags årsredovisningar, bokföring och
företagsledningens förvaltningsberättelse (FAR SRS Förlag, 2009). Det finns enligt Siddiqui
et al., (2009) en skild uppfattning över hur revisorns roll uppfattas, vilket leder till ett
förväntningsgap. Shaikh och Talha (2003) fann i sin studie att ett företag hade högre
förväntningar på vad en revisor ska utföra i förhållande till vad revisorn hade. Vidare menar
Shaikh och Talha (2003) att för att minska det förväntningsgap som finns måste revisorerna
och bankerna granska den roll som revisorn ska ha i samhället och vara överens om revisorns
roll gentemot användare. Den externa revisorn har en betydande roll för att säkerställa
kvaliteten på den finansiella rapporteringen eftersom de ger trovärdighet till rapporteringen
genom att de utför kontroll av företagets finansiella rapporter (Hope & Langli, 2010).
Revisorns roll är enligt Gooderham et al., (2004) att öka den ekonomiska medvetenheten hos
företagsledaren och genom att vara företgasrådgivare möta detta behov. En revisors roll är
även att vara en form av konsult som innefattar att ge råd om intern planering och
beslutstagande samt att vara kontrollerande (Gooderham et al., 2004).
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2.1. Kreditbedömning
Kreditöverenskommelser är enligt Broomé et al., (1998) början på en långvarig förbindelse
mellan ett företag och en kreditgivare. Företaget är vinstorienterat vilket även i regel
karaktäriserar kreditgivaren som vill öka sin egen lönsamhet på de kreditöverenskommelser
som sker (Broomé et al., 1998). Svensson (2003) menar att en kreditbedömning kan delas in i
olika steg i en process.

Figur 2. Kreditprocessen. Egen bearbetning.

När kreditbeslutet är fattat följer kreditgivaren kontinuerligt upp om företaget är kreditvärdigt
för att kunna bevilja/avslå ny ansökan från företaget eller möjligen förlänga/reducera det
redan givna lånet (Svensson, 2003).
Sigbladh och Wilow (2008) precis som Svensson (2003) menar att en kreditbedömning består
av en analys av två olika sorters risker:
• Risk för obestånd
• Risk vid obestånd
Risk för obestånd syftar på risken att en kredittagare inte kommer att klara av att fullfölja sina
förpliktelser att exempelvis betala fakturor, ränta eller amortering (Sigbladh & Wilow, 2008).
Det är alltså företagets fortlevnad samt intjänings- och betalningsförmåga som kreditgivaren
kontrollerar och analyserar (Svensson, 2003). För att bedöma denna risk kan kreditgivaren
analysera företagets affärsidé, verksamhetsplaner och årsredovisningar (Sigbladh & Wilow,
2008).
Risken vid obestånd betyder att kreditgivaren analyserar den ställda säkerheten och dess
verkliga värde. Detta värde jämförs sedan med kredittagarens åtagande och skillnaden
däremellan blir risken vid en eventuell konkurs (Sigbladh & Wilow, 2008). Denna bedömning
bygger på att kreditgivaren ska minimera risken för förlust vid ett eventuellt framtida
misslyckande (Svensson, 2003). De får medhåll av Ivashina (2009) som menar att den
finansiella risk som uppstår är kreditrisken vid ett lån.
Svensson (2003) anser att redovisningsinformationen är en av de mest betydelsefulla
bedömningskriterierna för att ett företag ska erhålla en kredit. Årsredovisningens utformning,
kvalité och innehåll har stor betydelse för informationens betydelse vid en kreditbedömning
Det är informationens kvalité och utformning som till stor del avgör utfallet av
kreditbedömningen, vilket leder till att bättre information bidrar till en effektivare
informationshantering. Små företag som blir beviljade krediter är de med hög kreditvärdighet
där hänsyn tas till ställda säkerheter och borgen (Svensson, 2003). Det som är karaktäristiskt
för små företag är bland annat att de inte är börsnoterade, har höga transaktionskostnader och
en mer informell relation till sina aktieägare (Ang, 1991). Kreditgivaren och småföretagens
relation utmärks även av intressekonflikter på grund av att parterna har olika mål. För att
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minimera denna skillnad kan kreditgivaren med hjälp av kreditavtalet ge företaget incitament
till att sträva efter samma mål (Svensson, 2003). Nystartade företag och etablerade har en
betydande roll för både samhället i form av nya arbetsmöjligheter samt för den ekonomiska
tillväxten (Winborg & Landström, 2000). Winborg och Landström (2000) nämner
småföretagens problem med att hitta långsiktiga finansiärer såsom banker och att detta leder
till minskad tillväxt och hämmad utveckling för företagen.
Svensson (2003) menar att förutom en kreditgivares erfarenhet påverkar andra externa
faktorer inhämtningen av information samt bedömningsgrunden. I mindre städer blir
kontakten med företaget viktigare och kreditgivarna använder sig av mer informella
kontrollsystem och kvalitativ information (Svensson, 2003). Kreditgivaren hämtar också
information från företagets revisor om detta är möjligt (Svensson, 2003). Sigbladh och Wilow
(2008) menar att revisorn kan, efter medgivande från det aktuella företaget, lämna värdefull
information till kreditgivaren. Collis et al., (2004) argumenterar för att granskade räkenskaper
är avgörande för bankernas utlåningsbeslut i små företag. Det finns studier som visar att
banker är mer villiga att låna ut pengar till små företag som har fått sina räkenskaper
reviderade av en revisor (Collis et al., 2004). Ang (1991) menar att långivare kan kräva att
företaget mer frekvent rapporterar om utvecklingen i företaget och att de får tillgång till mer
privat information för att på detta vis tidigt få en uppfattning om det går dåligt för företaget.
Banker kräver ofta privata tillgångar och garantier för att bevilja ett lån till ett litet företag
(Ang, 1991).
Det är enligt Berger och Udell (1995) bevisat att låntagare som har en lång relation till sin
bank betalar lägre ränta än de företag som är i början av deras relation till banken. Demiroglu
et al., (2010) menar att om företaget överträder de villkor som långivaren och låntagaren
kommit överens om leder till att banken kan ändra låneavtalet och i sin tur ta ut en högre
ränta. Vidare menar Demiroglu et al., (2010) att banken är mer restriktiv när det kommer till
de låneavtal som berör de låntagarna som är minst kreditvärdiga. Det kan till exempel vara ett
företag som är under tillväxt och även ett företag som är mer riskfyllt för banken. Om ett
företag överträder lånevillkoren har banken rätt att driva in pengarna i förtid och de har även
rätt att säga upp det avtal som finns mellan långivaren och låntagaren om avtalet inte har
följts. Svensson (2003) menar att bankerna analyserar redovisningsinformation för att kunna
göra en uppskattning av ett företags kreditvärdighet. Vidare anser Svensson (2003) att
redovisningsinformation, personbedömning och marknadsbedömning är en del av de
bedömningsvariabler som är viktiga.
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Figur 3. Modell för kreditvärdighetsbedömning (Svensson, 2003)
Enligt Svensson (2003) beaktas nyckeltal såsom soliditet, lönsamhet och kassaflöde vid en
djupgående analys av redovisningsinformationen för att kunna fatta ett beslut vid
kreditbedömning. Hon menar att utformandet av årsredovisningen är av stor betydelse för den
prognos som senare görs vid kreditvärdighetsbedömning. Bankernas modell bestämmer sedan
hur den information som de har fått fram ska användas för att motsvara de krav som
kreditgivarna ställer (Svensson, 2003).
2.1.1 Agentteorin
Enligt Eisenhardt (1989) kan agentteorin förklaras med två olika områden som benämns
positivistiska och principal-agent. Den gemensamma nämnaren för dessa två är att det finns
ett avtal mellan huvudmannen och agenten. Positivistisk agentteori fokuserar på identifiering
av förhållanden där huvudmannen och agenten kan ha olika mål och de koncentrerar sig på
ägare och förvaltare av stora sammanslutningar. Enligt Berger och Udell (1995) tenderar
asymmetrisk information att vara mer överhängande i mindre företag än i större bolag och det
skiljer sig i hur dessa två grupper tillhandahåller sin finansiering. Demiroglu (2010) menar att
företaget har mer information än vad banken har tillgång till. Vidare menar Demiroglu (2010)
att bankerna kan använda information som inte är offentlig för att urskilja företagets risk och
framtidsmöjligheter. På kreditmarknaden kan kreditgivarna anses vara principaler och
företagen som vill ha kredit betraktas som agenter (Svensson, 2003). Extern revision minskar
enligt Hope och Langli (2010) eventuella agentkostnader mellan ledningen och externa parter.
Principal-agent innebär enligt Eisenhardt (1989) att dagens agentförhållande har en part
(huvudman) som delegerar arbete till en annan part (agent) som utför arbetet. Enligt henne
beskrivs detta enklast genom att agentteorin försöker lösa de två problem som kan uppstå i
relationen mellan dessa. Det första problemet är att det är svårt och kostsamt för
huvudmannen att veta vad agenten faktiskt genomför för arbetsuppgifter. Det andra problemet
är riskbenägenhet där agenten och principalen har olika syn på vad som är risk och de kan ha
olika preferenser angående risk. Övervakning är enligt Ang (1991) ett vanligt sätt för att
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minska agentproblemen i ett företag. Men för ett litet företag är inte alltid detta den rätta
lösningen eftersom övervakning är relativt kostsamt. Ang (1991) anser att det finns en rad
olika agentproblem i ett litet företag. Avsaknaden av börsnoterade aktier, risktagandet bland
entreprenörer och den begränsade kompetensen i företagsledningen kan implicera att företaget
kommer att ha en kortare livslängd än ett stort företag. Eisenhardt (1989) fokuserar på
kontraktet mellan huvudmannen och agenten där egenintresse, målkonflikt, begränsad
rationalitet och riskaversion behandlas. Knechel et al., (2008) menar att en revisor kan hjälpa
ett företag att få bort de agentproblem som finns och att agentteorin kan förklara vilken
revisor ett företag väljer att ha. Han får medhåll av Chow (1982) som menar att revisorn ska
överensstämma med företagets preferenser. Vidare menar Knetchel et al., (2008) att en revisor
kan vara behjälplig för en chef för att få bort de informationsasymmetrier som finns.
2.1.2 Informationsasymmetri
Svårigheten för små företag att få lån kan förklaras av den informationsasymmetri som finns
mellan externa finansiärer och ägaren till företaget (Winborg & Landström, 2000).
Informationsasymmetri är ett stort problem i ett litet företag eftersom ägaren oftast har mer
information än andra intressenter (Ang, 1991). Detta beror bland annat på de höga
kostnaderna som krävs för att få fram information om företaget samt kvalitén på det
insamlade materialet. På grund av att ett litet företag inte har samma kompetens i ledning och
personal som i ett stort företag är det inte säkert att de kan presentera ett rättvisande och giltigt
material (Ang, 1991). Desto mer informationsasymmetri det finns mellan kreditgivaren och
företaget desto mer obenägna är kreditgivaren att bevilja krediter (Svensson, 2003).
Collin et al., (2009) menar att redovisning är en del av ett avtal mellan en principal och en
agent och att de kontrolleras av en extern revisor. De menar att agenten kommer vilja
maximera sin nytta. De får medhåll av Watts och Zimmerman (1978) som menar att
ledningen kommer att välja den redovisning som maximerar deras egen position. Svensson
(1993) menar att principalen antas ha minst information av de båda parterna och är därför
osäker på ifall agenten kommer att agera lojalt. Denna informationsasymmetri kan leda till
osäkerhetsrelaterade problem som bör minskas vilket kan göras genom att exempelvis
kontrollera redovisningsinformation från företaget (Svensson, 1993). Vidare menar Berger
och Udell., (1995) att banker löser det asymmetriska problemet genom att analysera den
information som de har tillhandahållit.
Ivashina (2009) menar att ägarförhållandena är en viktig aspekt att beakta för att minska
informationsasymmetri och i sin tur även kostnaden som uppstår. Vidare menar Ivashina
(2009) att eftersom det finns mer information att tillgå hos en låntagare är detta ett bevis för
att informationsasymmetrin är ett återkommande problem vid utlåning mellan bank och
låntagarna. Demiroglu (2010) menar att det är svårt att veta storleken på den
informationsasymmetri som finns mellan en låntagare och en långivare eftersom banken ofta
samlar information om företaget innan de ger lånet. Däremot kan de enligt Demiroglu (2010)
beakta ett företags storlek, ålder och tidigare kreditrelationer när de gör bedömningen för
vilken omfattning av asymmetrisk information som finns.
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2.2. Revision
2.2.1. Definition
Enligt Porter et al., (2008, s.3) är definitionen av revision:
”Auditing is a systematic process of objectively gathering and evaluating evidence relating to
assertions about economic actions and events in which the individual or organisation making
the assertions has been engaged, to ascertain the degree of correspondence between those
assertions and established criteria, and communicating the results to users of the reports in
which the assertions are made”
Enligt FAR SRS (2009, s. 196) definieras revision som:
”Målet för den lagstadgade revisionen i Sverige är att revisorn ska lämna en
revisionsberättelse.”
För att revisorn ska kunna göra ett uttalande kring ett företags årsredovisning måste han eller
hon granska deras förvaltning och årsredovisning. Detta för att kunna göra bedömningen att
årsredovisningen har upprättats enligt god redovisningssed och att den ger en rättvisande bild
av företaget och dess åtaganden. Vidare görs revision för att granska om någon i företaget kan
bli ansvarig vid försummelse gentemot företaget, vilket i sin tur leder till ett uttalande i
revisionsberättelsen (FAR SRS, 2009)
2.2.2. Revisionspliktens avskaffande
Det har enligt Collis et al., (2004) diskuterats kring vilka företag som ska undantas från
lagstadgad revision och regeringens mål har varit att eliminera de allra minsta företagens
kostnadsbördor. De kriterier som beaktas för att fastställa om revision ska ske är omsättning,
balansomslutning och antalet anställda (Collis et al., 2004).
Enligt Blackwell et al., (1998) betalar företag som har reviderat sin årsredovisning avsevärt
lägre ränta än de företag som inte har någon reviderad årsredovisning. De har uppskattat att de
företag som har en revisor som granskar räkenskaperna har 25 punkter lägre ränta än de
företag som inte har någon revisor som undersöker redovisningen. De får medhåll av Collis et
al., (2004) som menar att de reviderade räkenskaperna grundar beslutet för bankernas utlåning
till små företag. Vidare instämmer Blackwell et al., (1998) att bankerna är mer villiga att
bevilja banklån till de företag som har en reviderad årsredovisning.
Många företagsledare i små företag har inte den ekonomiska kunskap som krävs för att
använda ekonomiska system som hjälpmedel vid beslutsfattande (Gooderham et al., 2004).
Små företag kan skaffa sig den kompetens som krävs genom att anställa kvalificerad personal
men oftast kan inte små företag erbjuda de löner och utvecklingsmöjligheter som krävs för att
kunna konkurrera om de kvalificerade individerna. Detta bidrar till att små företag är
beroende av externa aktörer för att få kompetenta råd (Gooderham et al., 2004).
För att ett litet företag ska kunna växa måste de enligt Knechel et al., (2008) ta emot extern
finansiering och för att kunna ha trovärdiga finansiella rapporter krävs det att en revisor
granskar deras redovisning. Detta ökar tillförlitligheten gentemot banker och finansiella
institut vilket gör att de kan sänka den effektiva räntan som banken ger genom att anlita en
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revisor. Enligt Collis et al., (2004) är det inte många företag som väljer att revidera sin
redovisning till förmån för aktieägarna och de menar att kostnaden för att granska
redovisningen måste vara till nytta för externa intressenter. Vidare menar Knechel et al.,
(2008) att en borgenärs risk minskas genom att ett litet företag har en revisor som granskar
räkenskaperna. Blackwell et al., (1998) menar att om revisorns granskning leder till att
bankerna minskar sina övervakningskostnader måste de kompensera detta genom att ge
låntagarna lägre ränta. I de kreditavtal som ges till små företag finns det en stor nytta i att ha
en revisor eftersom det leder till lägre räntor på de banklån som företagen beviljas (Blackwell
et al., 1998).
Majoriteten av företagen skulle enligt en studie av Collis et al., (2004) fortsätta att revidera sin
årsredovisning trots att revisionsplikten försvann. Styrelseledamöter ser tydliga fördelar med
att låta en revisor granska årsredovisningen och merparten av företagen upplever att
revisionen är en granskning av företagets egna register. Vidare menar Collis et al., (2004) att
företagen ger de reviderade rapporterna till banker och andra finansiella institut eftersom de
anser att revision förbättrar kvaliteten på årsredovisningarna.
2.2.3. Förväntningsgapet
Förväntningsgap uppstår enligt Salehi och Rostami (2009) på grund av att det finns en
förväntan och okunskap från användarnas sida beträffande revisorernas roll. Det finns enligt
Dennis (2010) många olika sätt att förklara förväntningsgapet och flera av dessa fokuserar på
skillnader i uppfattningen av vad en revisor innebär och vilka förväntningar som finns på
revisorn uppgifter. Siddiqui et al., (2009) menar att samhället bör vara mer utbildade kring
vilka åtaganden som ska förväntas utföras av en revisor. Shaikh och Talha (2003) menar att
det är förväntningsgapet som gör att det uppkommer många frågor mellan revisorerna och
samhället. Shaikh och Talha (2003) fann i sin studie att ett företag hade högre förväntningar
på vad en revisor ska utföra i förhållande till vad revisorn hade. Det är dock inte fastställt om
aktieägarnas uppfattning om revisorns roll bygger på en förväntning av vad en revisor ska
göra eller en önskan om att de ska utföra en viss roll (Dennis, 2010). Shaikh och Talha (2003)
menar att om revisorerna och företagen har olika åsikter om vad en rättvisande bild är
kommer förväntningsgapet kvarstå vilket illustreras i figur 4.

Figur 4: Förväntningsgapet (FAR Förlag, 2006)
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Salehi och Rostami (2009) menar att det finns de användare som anser att revisorn ska göra
revision men också granska finansiella rapporter, medan vissa anser att de även ska utföra
andra åtaganden. Det är dessa motsättningar som enligt Salehi och Rostami (2009) leder till
ett förväntningsgap. Tidigare kritik och redovisningsskandaler visar tydligt att det finns en
spricka mellan vad samhället förväntar sig att revisorerna ska utföra och vad de faktiskt
uträttar (Salehi & Rostami., 2009).
Enligt Siddiqui et al., (2009) och Salehi och Rostami (2009) finns det två olika delar i
förväntningsgapet:
1. Rimlighetsgapet
Innebär att samhället har en förväntan på att revisorerna ska uppnå en viss nivå i förhållande
till vad de faktiskt kan räkna med att de ska uträtta.
2. Prestationsgapet
Innebär vad samhället förväntar sig av revisorernas utförande i förhållande till vad de
förutsätts att åstadkomma.
Shaikh och Talha (2003) anser att revisorerna bör vara tydligare när de informerar
allmänheten om deras roll för att begränsa det förväntningsgap som finns gentemot
företagarna. De måste tillgodose de behov som finns hos de som äger aktier i ett företag
eftersom de har ett intresse kring bolagets verksamhet. Enligt Shaikh och Talha (2003) är
varje bokslut som görs individuellt och information från ett företag kan anses vara relevant för
en specifik finansiär medan den kan vara irrelevant för en annan. Detta innebär att den
information som en finansiär söker om ett företag kan vara helt annorlunda än den
information de begär från ett annat företag.
2.2.4. Revisorns roll
2.2.4.1 Granskande roll
Revisorns uppgift är att granska ett företags årsredovisning, bokföring och företagsledningens
förvaltningsberättelse. Granskningen ska följa god revisionssed och revisorn ska lämna en
revisionsberättelse efter ett företags räkenskapsår (FAR SRS Förlag, 2009). Den externa
revisorn har en betydande roll för att säkerställa kvaliteten på den finansiella rapporteringen.
Detta eftersom de ger trovärdighet genom att de utför kontroll av företagets finansiella
rapporter (Hope & Langli, 2010). För att kunna göra ett kvalificerat uttalande måste en revisor
kunna värdera ett företag objektivt samt kunna stå emot eventuella påtryckningar av externa
parter för att kunna utfärda en ren revisionsberättelse (Hope & Langli, 2010). Hope och
Langli (2010) belyser betydelsen av revisorernas arbete och att de är värdefulla för olika
företag runt om i världen. Collis et al., (2004) argumenterar för att ledningen i ett företag
anser att kvaliteten på redovisningen förbättras av att en revisor gör en intern kontroll av
redovisningen. Vid en intern kontroll av företaget kan den externa revisorn hjälpa till att
minska risken för väsentliga fel. I små företag kan sannolikheten för väsentliga fel som
uppstår vara relativt hög, både vid den inneboende risken samt kontrollrisken (Collis et al.,
2004). Hope och Langli (2010) menar att det är större chans för yngre företag att misslyckas
än äldre eftersom det yngre företaget har mindre erfarenhet och kontroller av sin redovisning.
De menar att övervakningsvärdet av en revisor kan vara högre i privata företag på grund av att
de inte är skyldiga enligt lag att offentliggöra lika mycket information som börsnoterade
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bolag. Collis et al., (2004) fann i sin studie att 63% av företagsledarna ansåg sig få fördelar
med att få sina bokslut reviderade. Av dessa företag uppfattade de revisorn som en individ
som bidrog till en intern kotroll och som säkerställde den finansiella informationen som de
sedan kunde ge till banken eller annan långivare. Halabi et al., (2010) fann i sin studie att ett
problem som företagsledarna uppfattade med sina revisorer var att de inte talade samma språk
och att det var svårt att förstå vad de menade.
Chow (1982) anser att eftersom företagsledare själva bestämmer vilken extern revisor de ska
använda kan detta leda till att de väljer en revisor som överensstämmer med deras egna
preferenser. Revisorns roll i samhället är enligt Helbekkmo (2006) att säkerställa
trovärdigheten i de finansiella rapporterna från olika företag. I ett mindre företag är det enligt
Blomkvist (2005) en förutsättning att årsredovisningarna ska uppfylla vissa lagstadgade krav.
Det kan däremot vara mindre relevant med extern rapportering i små företag och de mindre
revisionsbyråer anser att det är en börda eftersom de mindre företagen inte har lika mycket
resurser att utnyttja för den finansiella rapporteringen som de stora företagen (Blomkvist,
2005). Collis et al., (2004) anser att cheferna i företaget samt eventuella kreditgivare har den
huvudsakliga användningen av räkenskaperna i små företag.
2.2.4.2 Rådgivande roll
Privata företag är vanligtvis små vilket bidrar till att de oftast har mindre expertis internt och
får därmed en ökad efterfråga på revisorns tjänster (Hope & Langli, 2010). Externa revisorer
erbjuder mer tjänster än endast revision i form av exempelvis konsulttjänster för företagen
(Chow, 1982). En extern revisor kan även vara att föredra vid intern kontroll av företaget om
detta innebär att det minskar risken för fusk (Chow 1982). Gooderham et al., (2004) menar att
revisorns roll är förutom de vanliga tjänsterna som innefattar revision även att vara
företagsrådgivare. Detta eftersom de ofta har långa relationer med sina kunder och har därmed
byggt upp ett förtroende samt att de har ett stort och brett regelverk som de måste följa vilket
genererar till ett ökat förtroende mellan parterna. Hope och Langli (2010) anser att en revisors
roll kan vara annorlunda i ett litet företag än i ett stort eftersom agentkonflikter generellt är
annorlunda i ett litet företag. Det är väldigt begränsad forskning om vilken roll revisorn har i
mindre företag (Hope & Langli, 2010). De menar att den roll som en revisor har i ett privat
företag och i ett stort börsnoterat företag kan skilja sig beroende av att det privata företaget
har en starkare ägarkoncentration.
Revisorns roll är att öka den ekonomiska medvetenheten hos företagsledaren och genom att
vara företagsrådgivare möta detta behov. En revisors roll är även att vara en form av konsult
som innefattar att ge råd om intern planering och beslutstagande samt att vara kontrollerande
(Gooderham et al., 2004). Revisorn visade sig i Gooderham et al., (2004) studie vara av
oerhörd betydelse för företaget när det gällde implementering och förändring i företaget.
Nyttan och kontakten med revisorn visade sig vara som störst i uppstartsfasen av ett företag.
“The accountant is the first person you should be dealing with outside your business” (Halabi
et al., 2010, s 172).
Gooderham et al., (2004) studie visar att förtroende mellan revisorn och företagsledaren inte
alls bygger på varaktigheten av relationen dem emellan utan verkar mer vara beroende av
kvaliteten på servicen. Studien visar även att för att företagsledaren ska ha någon nytta av
revisorns råd måste det vara hög kvalitet på rådgivningen samt att företaget har som
målsättning att växa eller utvecklas för att kunna tillgodogöra sig de råd som revisorn ger.
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Collis et al., (2004) menar att företagsledarens insikt om fördelar och nackdelar med revision
kommer att bidra till vilket värde de upplever att revisorn ger företaget. Vidare menar
Blomkvist (2005) att professionella revisorer har en betydande roll genom att som
utomstående part diskutera den ekonomiska verksamheten.
2.2.4.3. Oberoende roll
Hope och Langli (2008) menar att myndigheter är oroliga för att revisorer är villiga att offra
sitt oberoende för bra betalande kunder. Hope och Langli (2010) betonar därför vikten av etik
och professionalism för en revisor. För att de ska upprätthålla sin roll måste revisorn vara
oberoende gentemot sina kunder för att inte trovärdigheten i revisionen ska ifrågasättas.
Däremot finns det ingen revisor som är helt oberoende på grund av de avgifter som
revisorerna tar ut på sitt arbete. Det kan dock uppfattas av omgivningen såsom investerare att
företag med höga revisionsarvoden har en bättre och säkerställd kvalitet på sitt bokslut på
grund av högre kostnad (Helbekkmo, 2006). Däremot kommer inte de externa parterna lita på
den finansiella rapporteringen om de inte har förtroende för revisorn (Hope & Langli, 2010).
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3. Metod
___________________________________________________________________________
I detta kapitel ges en bakgrund till våra metodval och tillvägagångssätt vid insamlandet av
empirin. Vi har utgått från en kvalitativ studie där vi genom abduktion försöker förstå
verkligheten. Vi presenterar även vårt tillvägagångssätt vid intervjuer, empiri och analys.
___________________________________________________________________________

3.1. Övergripande metod
3.1.1. Kunskapsteori
Enligt Jacobsen (2002) är positivism och hermeneutik två olika synsätt på hur kunskap om
verkligheten kan samlas in (Se figur 5). Enligt positivismen ska data eller fakta som samlas in
vara observerbara genom att de kan mätas genom något slags mätinstrument (Alvesson &
Sköldberg, 2008). Positivism innebär att verkligheten ska tolkas utifrån lagar och regelverk
som studeras genom objektiva metoder (Jacobsen, 2002). Hermeneutiskt synsätt innebär
enligt Jacobsen (2002) att verkligheten samlas in genom att forskaren studerar hur individer
tänker och agerar. Utgångspunkten inom hermeneutik är att individer tolkar och uppfattar
företeelser på olika sätt (Jacobsen, 2002). Vi kommer att ha det hermeneutiska synsättet som
utgångspunkt i vår studie eftersom vi vill förstå hur olika individer uppfattar och tolkar en
revisors roll vid en kreditbedömning. Denna företeelse är inget som vi kan mäta med något
mätinstrument eller observera. För att få en tillförlitlig empiri behöver vi förstå hur individer
beskriver och uppfattar revisorsrollen vilket vi kommer att göra genom att försöka tolka hur
människor ser på verkligheten.

Kunskapsteori

Vetenskapsteori

Positivistisk
vetenskapsteori

Hermeneutisk
vetenskapsteori

Kvantitativ
Metodteori

Kvalitativ
metodteori

Metodlära

Metodlära

Figur 5. Sambandet mellan kunskapsteori, vetenskapsteori, metodteori och metodlära.
(Lundahl & Skärvad, 1999, s44)
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3.1.2. Tillvägagångssätt
När en forskare ska presentera tillvägagångssättet för hur verkligheten ska förklaras eller
beskrivas kan han eller hon använda sig utav olika ansatser (Jacobsen, 2002). Först finns
deduktiv ansats där en forskare har tidigare teorier och forskning som utgångspunkt för att
sedermera försöka förklara verkligheten. Tidigare forskning leder till förväntningar om hur
omvärlden fungerar och sedan testar forskaren om förväntningarna stämmer överens med
verkligheten (Jacobsen, 2002). Den andra ansatsen är den induktiva som utgår från att
forskaren inte har några förutbestämda antaganden vid insamlandet av data. Därefter utgår
forskaren från empirin för att kunna skapa sig en teori som bygger på verkligheten (Jacobsen,
2002). Abduktion är enligt Alvesson och Sköldberg (2008) ytterligare en ansats som är en
blandning av induktion och deduktion. Abduktion innebär att empirin tolkas utifrån tidigare
forskning men måste sedan stärkas med nya iakttagelser av det enskilda fenomenet (Alvesson
& Sköldberg, 2008). Abduktion har alltså sin utgångspunkt i den insamlade empirin precis
som induktion men tar även hänsyn till tidigare forskning och studier precis som deduktion.
Vid analysen av empirin används tidigare forskning för att kunna upptäcka mönster och
sammanhang som kan ge förståelse och svar i studien (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi har i
vår studie använt oss av ansatsen abduktion för att förklara verkligheten. Vi har utgått från
den teori inom området som vi har kunnat finna för att på detta sätt få en överblick av vårt
ämnesområde vilket förkastar induktion men stämmer bra in på deduktion. Däremot utgår vi
inte i vår studie från några förväntningar på hur verkligheten är utan vi vill med hjälp av våra
intervjuer ha verkligheten som utgångspunkt för att få en rättvisande bild. Detta bidrar till att
vi använder oss av abduktion för att med teorin som utgångspunkt formulerat våra
intervjufrågor vilket medverkat till att vi har en stark koppling mellan våra intervjufrågor och
relevant tidigare forskning.
3.1.3. Angreppssätt
Det finns enligt Jacobsen (2002) två olika metodansatser som en forskare kan använda sig av i
sitt arbete; kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvantitativa metoder innebär att forskaren
kvantifierar materialet för att sedan utifrån detta försöker finna samband och mönster mellan
olika händelser (Bjereld, 2002). Forskaren får ofta samla in information i form av siffror som
sedan bearbetas med statistiska metoder (Jacobsen, 2002). Forskaren vill däremot med en
kvalitativ ansats få reda på vilka kvaliteter och egenskaper en händelse har (Bjereld, 2002).
Jacobsen (2002) instämmer och menar att forskaren med hjälp av respondenternas egna ord
vill få fram och förstå hur de tolkar verkligheten. Bjereld, (2002) menar att kvalitativa
metoder ofta präglas av intervjuer, fältstudier och deltagande observation. I vår studie
kommer vi att använda oss av en kvalitativ ansats eftersom vi vill studera individers
uppfattning om revisorns roll. En kvantitativ tolkning av vår problemformulering skulle ge ett
alldeles för statiskt svar och inte alls få samma omfång som en kvalitativ studie där vi kan
ställa djupa och ingående frågor till våra respondenter. För att kunna svara på vår
problemformulering och syfte behöver vi förstå respondenternas tolkning av verkligheten och
då lämpar sig den kvalitativa studien bättre.
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3.2. Datainsamling
3.2.1. Intervjuteknik
Vi kommer att utföra intervjuer i vår studie eftersom vi anser att detta kommer att bidra till att
vi får ut mesta möjliga information av våra respondenter. Med utgångspunkt i vår
problemformulering och syfte har vi valt att använda oss av personliga besöksintervjuer. Detta
har vi valt eftersom vi anser att intervjuer kommer att ge mer relevanta svar för vår
problemformulering och att vi har möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna.
Personliga besöksintervjuer är enligt oss bättre än exempelvis enkäter för att kunna tolka
verkligheten ur olika människors synsätt. Vi har valt att göra besöksintervjuer istället för
telefonintervjuer för att på detta sätt även kunna tolka respondenternas kroppsspråk och få ett
personligare intryck av respondenterna. Vid intervjutillfällena kommer vi att ha en
intervjumall att utgå från och där finns det även utrymme för följdfrågor.
Avsikten med intervjumallen är att vi ska behandla vissa områden men att sedan respondenten
ska kunna berätta fritt och väldigt öppet under intervjun. Det är öppenheten fast ändå den
strukturerade intervjumallen som enligt oss gör att vi kommer få ut det maximala av våra
intervjuer. Ejvegård (2003) anser att intervjuer inte bör standardiseras eller vara utformade
som ledande frågor eftersom detta bidrar till att intervjun förlorar sitt syfte med en öppen
kommunikation. Vid vår utformning av intervjumall har därför fokus varit att ha öppna frågor
som inte är riktade och inte är ja och nej frågor. Vi kommer även att be respondenterna om att
få återkomma med frågor för att kunna komplettera om det uppkommer nya frågor och
funderingar under uppsatsens gång.
För att inte missa eller glömma bort relevanta svar från respondenterna har vi valt att spela in
alla intervjuer. På detta sätt kommer vi att kunna lyssna på intervjuerna igen och därmed
säkerställa att vi inte missuppfattat eller glömmer bort något av relevans. Ejvegård (2003)
menar att minnet bleknar snabbt efter en intervju och han uppmuntrar till att använda någon
form av ljudinspelare. Jacobsen (2002) instämmer och menar även han att en ljudinspelare är
att föredra vid en intervju. Jacobsen (2002) anser även att forskaren istället för att skriva
under intervjun kan ha ögonkontakt med respondenten vilket ger en uppfattning av förtroende
mellan parterna. Nackdelen med att använda sig av en ljudinspelare anser vi är att
respondenterna kan känna sig obekväma i situationen när det vet att allt som de säger spelas
in och att de kanske inte vågar svara helt sanningsenligt på grund av detta. Vi anser dock att
fördelen av att kunna lyssna igen på intervjun överväger denna nackdel. Samtidigt tror vi att
de flesta i dagens samhälle ändå är ganska vana vid de tekniska hjälpmedel som finns och inte
reagerar speciellt anmärkningsvärt på att intervjun spelas in.
3.2.2. Val av intervjupersoner
Vi planerar att intervjua tre revisorer, tre kreditgivare och tre små företag för att kunna
besvara vår problemformulering. De krav som ställs på respondenterna är för revisorerna att
de har hand om och reviderar små företag, vilket i vår studie är färre än tre anställda, en
balansomslutning som understiger 1,5 miljoner och en nettoomsättning som understiger tre
miljoner. Kreditgivarna ska vara aktiva på företagssidan och ha små företag som sin
kundgrupp. Kraven på de små företagen som vi intervjuar är att de har haft en revisor som
tidigare reviderat deras bokslut och att de är inom ramen för vår definition av små företag.
Den geografiska spridningen på respondenterna kommer att vara Halland med omnejd
eftersom det är en kommun med relativt många små företag.
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3.3. Operationalisering
För att kunna få svar på vår problemformulering och syfte har vi gjort en intervjumall som
bygger på dessa samt den teoretiska referensramen. Vi har utformat tre olika intervjumallar
till de olika perspektiven där vi har fokuserat på öppna intervjufrågor. Till alla respondenter
ställer vi inledningsvis frågan om de kan berätta om sig själv för att på detta vis få en
bakgrund till respondenterna samt att det ska bli en bra öppning som skapar trygghet och
förtroende i kommunikationen. Gooderham et al., (2004) och Collis och Jarvis (2002) belyser
båda betydelsen av banken och revisorn för det lilla företaget. För att kunna få en förståelse
för relationen mellan de tre aktörerna ställer vi frågor om hur en relation ser ut mellan bank,
revisorn och småföretaget samt om de kan beskriva en händelse där de haft ett bra respektive
mindre bra samarbete mellan dessa aktörer. Vi vill med dessa frågor få oss en uppfattning om
hur parternas samarbete är samt att förstå vad parterna uppfattar som bra respektive dåligt
samarbete dem emellan.
3.3.1. Revisorer
Gooderham et al., (2004) beskriver den traditionella revisorns roll och hur denna mer övergår
till en rådgivande roll. Även Halabi et al., (2010) beskriver revisorns roll som traditionell där
revisorn gör vad som krävs enligt lag men att småföretagen efterfrågar även annan service. Vi
undrar därför hur revisorerna upplever sin egen roll som revisor både gentemot banken och
småföretaget. Utifrån Siddiqui et al., (2009) funderingar om att det finns en skild uppfattning
över hur revisorns roll ser ut och att detta leder till ett förväntningsgap ställer vi frågan till
revisorerna hur de tror att små företagen uppfattar dem och deras roll. På detta sätt får vi reda
på hur revisorerna tror att de uppfattas och sedan genom att fråga småföretagen får vi reda på
hur de verkligen uppfattar revisorns roll. Danielsson (2010) samt Thorell och Norberg (2005)
menar att det viktigaste är att bokslutet går att lita på och att bankerna har stor nytta utav en
revisor. Vi vill därför veta hur revisorerna funderar kring revisionspliktens avskaffande och
vad de ser för möjligheter och begränsningar med avskaffandet för sin yrkesroll. Den stora
frågan är nu hur bankerna ska säkerställa företagets redovisning (Danielsson, 2010). Vi ställer
därför frågan om hur de tror att småföretagens chanser till lån kommer att påverkas av
revisionspliktens avskaffande för att kontrollera vilken betydelse de tror att de har för
säkerställande av räkenskaper.
3.3.2. Bankerna
För att kunna analysera revisorns roll vid en kreditbedömning måste vi först få reda på hur
processen mellan småföretaget och banken fungerar. Vi ber därför företagsrådgivarna att
svara på frågan om hur de går tillväga vid en kreditbedömning med små företag och om det
finns några svårigheter och hur de i så fall gör för att lösa dessa. Sigbladh och Willow (2008),
Collis et al., (2004) samt Svensson (2003) pekar alla på betydelsen av revisorn vid en
kreditbedömning och speciellt som granskare av räkenskaper. För att studera vilken betydelse
revisorn har vid kreditbedömningen ställer vi frågorna om hur de ser på samarbetet med
revisorn och vilken roll de anser att en revisor har. Vi vill med dessa frågor kunna svara på
vad de förväntar sig av en revisor vid en kreditbedömning och hur de uppfattar yrkesrollen.
Revisionspliktens avskaffande har orsakat oro för bankerna och frågan som finns är nu hur de
numera ska säkerställa räkenskaperna för de berörda företagen (Danielsson, 2010). Med
utgångspunkt i dessa tankar ställer vi frågan om hur företagsrådgivarens/bankens funderingar
går kring revisionspliktens avskaffande. Med hjälp av svaren på frågan kan vi få
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företagsrådgivarnas syn på betydelsen av revisorn genom att analysera om de kommer kräva
att räkenskaperna är reviderade eller inte.
3.3.3. Småföretaget
Knechel et al., (2008) menar att ett småföretag måste ha en revisor för att deras redovisning
ska vara trovärdig. Med utgångspunkten att revisorn är viktig för ett företag ställer vi frågan
vilken betydelse företagsledaren anser att revisorn har för att vara behjälplig vid samarbetet
med banken. Det finns enligt Siddiqui et al., (2009) en skild uppfattning över hur revisorns
roll ser ut, vilket leder till ett förväntningsgap mellan företaget och revisorn. Utifrån dessa
tankar ställer vi frågan till företagsledarna hur de ser på revisorns roll. Vi vill med hjälp av
dessa svar kunna studera om det finns någon skillnad mellan revisorns uppfattning om hur de
tror att småföretagen ser på deras roll och företagsledarens egen tolkning. Collis et al., (2004)
menar att majoriteten av företagen kommer att fortsätta att revidera sin årsredovisning trots att
revisionsplikten försvinner och att företagsledningen uppfattar revisorn som en fördel på
grund av säkerställandet av information. Vi vill därför fråga företagsledarna hur de ser på
revisionspliktens avskaffande och om de kommer att fortsätta ha en revisor. Vi kommer
därmed att få svar på vilken betydelse de tycker att revisorn har i fråga om säkerställande och
andra roller.

3.4 Empirisk metod
Vi kommer i vår studie att presentera våra respondenter anonyma med fiktiva namn där
revisorerna har namn som börjar på A-C, kreditgivarna D-F och småföretagen G-I. Vi
kommer dock att skilja på om respondenten är kvinna eller man genom att de får ett kvinnligt
eller manligt namn. Vi anser att respondenternas riktiga namn inte kommer att bidra med
något till vår studie och är därmed inte intressant att diskutera vilket leder till att vi valt att
anonymisera. Vi har även valt att inte presentera vilken revisionsbyrå, bank eller företag som
respondenterna arbetar på utan endast nämna storleken på företaget och den geografiska
platsen. Detta eftersom vi i vår studie inte fokuserar på att exempelvis jämföra vad olika
banker anser om revisorns roll vid en kreditbedömning utan vi vill studera hela perspektivet
oavsett vilken bank.
För att få en röd tråd genom arbetet väljer vi att strukturera empirin utifrån våra tre perspektiv
som utgår från revisorerna, företagsrådgivarna och småföretagen. Vi presenterar först
revisorernas åsikter för att vidare redovisa företagsrådgivarna och slutligen småföretagens
resonemang kring revisorns roll vid en kreditbedömning i små företag. Anledningen till att vi
väljer att redovisa varje grupp separat är för att läsaren ska få en tydligare förståelse kring hur
de olika urvalsgrupperna resonerar och vilka likheter respektive skillnader det finns i deras
åsikter. Vi har valt att inte presentera varje fråga och svar för sig eftersom vi vill redovisa
respondenternas åsikter i en löpande text för att underlätta läsningen. Eftersom många av våra
frågor knyts samman väljer vi att utifrån det ha ett mer berättande upplägg i empirin då vi
anser att det framhäver deras åsikter på ett tydligare sätt. Vidare anser vi att det underlättar för
läsaren att kunna följa respondentgrupperna var för sig istället för att sammanväva alla
respondenternas åsikter i empirin. Istället väljer vi att i analysen väva samman alla
respondenters åsikter till en enhetlig och tydlig bild över vad de anser är revisorns roll vid
kreditbedömning i små företag.
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3.5. Intervjuanalys
För att kunna analysera sina intervjuer måste forskaren bestämma hur detta ska ske och vilken
metod han eller hon ska använda sig av (Kvale, 2009). Vi kommer att använda oss av
kategorisering vilket enligt Kvale (2009) innebär att forskaren tar fram begrepp vari
respondenternas uttalanden kategoriseras. För att få en bättre överblick kommer vi först att
presentera empirin indelat i de tre perspektiven; revisorer, företagsrådgivare och småföretaget.
På detta sätt blir det enligt oss mer lättöverskådligt att förstå hur de olika perspektiven ser på
revisorns roll och samarbetet mellan de olika parterna. Vi har sedan valt att kategorisera den
insamlade empirin i begreppen revision och kreditbedömning. Dessa begrepp har vi
genomgående i arbetet vilket gör att det blir en röd tråd vilket gör det lättare att följa. Vi har
bestämt våra begrepp innan intervjuerna och definierat dem vilket underlättar vid insamlandet
av empirin. Enligt Kvale (2009) bör forskaren redan innan intervjuerna ha definierat och
bestämt begreppen för att kunna kategorisera uttalandena på ett korrekt sätt. Kategorisering
underlättar även vid jämförelser i empirin eftersom stora mängder data kan sammanfattas och
ge en bra överblick (Kvale, 2009).
För att få svar på vår problemformulering ska vi analysera utifrån tre olika perspektiv vilket
figur 6 nedan illustrerar. De blå pilarna inuti rektangeln symboliserar samarbetet och
relationen mellan de olika parterna vilket vi måste förstå för att kunna beskriva revisorns roll.
De svarta pilarna inuti rektangeln symboliserar revisorns roll sett ur de olika perspektiven. Vi
kommer sedan att analysera hela rektangelns ”område” och jämföra de olika perspektiven
med varandra för att kunna dra relevanta slutsatser om revisorns roll samt likheter och
skillnader mellan de olika perspektiven.

Figur 6. Revisorns roll sett ur tre olika perspektiv. Egen bearbetning.
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För att kunna ge en tydlig bild av hur revisorer, företagsrådgivare och småföretag uppfattar
revisorns roll kommer vi att ha dessa perspektiv som utgångspunkt i vår analys. Vi har dock
valt att dela in analysen i två områden som benämns revision och kreditbedömning. Detta
eftersom vi anser att små företag innefattas av dessa delar eftersom vi endast har intervjuat
revisorer och företagsrådgivare som har hand om mindre företag. Vi har därefter valt att väva
samman småföretagen med kategorierna revision och kreditbedömning i analysen för att ge en
ökad förståelse för revisorns roll vid en kreditbedömning i små företag. Figur 6 ovan
illustrerar hur de tre perspektiven hänger samman och genom att göra en fullständig analys av
de tre områdena hoppas vi kunna komma fram till en intressant slutsats som besvarar vår
frågeställlning. Vid analysen kommer vi att framhäva vad respondenterna har för åsikter och
vidare undersöka om vi kan se ett mönster i deras svar som vi sedan kan dra en slutsats
utifrån.
Vi kommer som utgångspunkt att analysera de olika perspektiven emot varandra för att kunna
analysera skillnader och likheter dem emellan och styrka dessa med tidigare teori. Men vi
kommer även att analysera respondenternas svar med utgångspunkt i att vi bortser från
perspektiven och bara fokuserar på att finna mönster i de olika respondenternas uttalanden
vilket illustreras i figur 7 nedan.

Figur 7. Analysmodell utifrån alla respondenters svar. Egen bearbetning.
Cirklarna i figur 7 representerar de nio respondenterna där vi analyserar deras syn på
revisorns roll vid en kreditbedömning i ett litet företag vilket illustreras av strecken mellan de
små cirklarna och den stora. Här bortser vi från perspektiven och fokuserar på de mönster som
vi finner mellan olika personer ur olika perspektiv men även inom de olika perspektiven där
vi urskiljer likheter och skillnader.
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3.6. Reliabilitet och validitet
För att kunna avgöra tillförlitligheten och giltigheten hos den information som framtagits
måste forskaren kritiskt granska den insamlade informationen och vilka metoder som använts
vid insamlandet (Bell, 1995). Vid en hög validitet blir även reliabiliteten hög hos det som
forskaren avser att undersöka. Däremot innebär inte en hög reliabilitet att även validiteten är
hög, utan reliabilitet är ett underordnat begrepp till validitet (Bjereld et al., 2002).
3.6.1. Reliabilitet
Reliabilitet eller tillförlitlighet avser i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt eller ett
instrument ger ett likadant resultat vid ett annat tillfälle fast under övrigt lika omständigheter
(Bell, 1995). Reliabilitet kan beskrivas genom tillförlitlighet och användbarhet av ett
mätinstrument och en viss måttenhet (Ejvegård, 2003). Fokus inom reliabilitet är hur
någonting mäts. Om mätningen har skett på ett otillbörligt sätt innebär det att reliabiliteten i
undersökningen är låg (Bjereld et al., 2002). Jacobsen (2002) menar att ett hot mot
reliabiliteten är att forskaren skrivit fel eller varit ouppmärksam vid nedtecknandet av
intervjuerna. För att öka vår reliabilitet har vi spelat in våra intervjuer med respondenterna
och därmed minskat risken för missförståelse vid nedtecknandet. Vi har även båda varit
närvarande vid alla besöksintervjuer vilket gjort att vi kunnat diskutera intervjuerna och
gemensamt tolka och förhoppningsvis minska missuppfattningarna därigenom. Bjereld et al.,
(2002) anser även att utvecklandet av personkemin vid en intervju är av stor betydelse för
vilka svar som respondenten ger. För att skapa en bra atmosfär under intervjun och därmed
försöka höja reliabiliteten har vi använt oss av öppna intervjufrågor. Detta bidrar till en mer
öppen dialog med respondenterna vilket förhoppningsvis skapar ett förtroende och leder till
mer sanningsenliga svar. Ejvegård (2003) anser att reliabiliteten kan bli lägre av att forskaren
själv utformar sina intervjufrågor och därmed kan påverka respondenterna. Vi anser att vi inte
kommer påverka respondenter eftersom vi har öppna intervjufrågor vilket gör att vi inte riktar
våra frågor eller på annat sätt försöker leda respondenterna i en viss riktning.
3.6.2. Validitet
Validitet innebär att en forskare verkligen undersöker det som han eller hon ämnar undersöka
(Bjereld, 2002). Bell (1995) menar att validitet är ett komplicerat begrepp som kan jämföras
med ordet giltighet. Ejvegård (2003) anser att det är viktigt att forskaren vet vad verktyget han
eller hon mäter innebär och hur det definieras. Vi anser att vi kan nå en godtagbar validitet
genom att vi har definierat små företag och andra begrepp i vår studie vilket gör att vi
verkligen undersöker och intervjuer respondenter som är relevanta för vår studie. Jacobsen
(2002) anser även att validering kan säkerställas genom att forskaren granskar valet av
respondenter samt att flera olika respondenter intervjuas för att på detta vis öka validiteten. Vi
anser att vi har stärkt vår validitet genom att vi har en intervjumall som vi följer däremot blir
validiteten lägre eftersom våra svar bygger på hur olika individer tolkar verkligheten. Vid vårt
urval av respondenter valde vi att intervjua tre revisorer, tre företagsrådgivare på olika banker
och tre ägare till små företag. Dessa tre olika respondentgrupper gör att vi kommer ha tre
olika perspektiv och kan på detta sätt se på skillnader och likheter däremellan. De tre
perspektiven gör att vi får ett bredare synsätt och stärker på detta sätt trovärdigheten i
respondenternas svar.
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4. Empiri
___________________________________________________________________________
I detta kapitel presenterar vi våra intervjuer med revisorerna, kreditgivare och de småföretag
som är berörda av den nya lagstiftningen beträffande revisionspliktens avskaffande. Vi
redogör för deras åsikter kring revisorns roll vid en kreditbedömning i ett mindre företag
samt samarbete och relationer mellan dessa tre parter.
___________________________________________________________________________

4.1 Revisorer
4.1.1 Presentation av revisorerna
Adam är VD och ägare till en revisionsbyrå i Halmstad. Han har arbetat som revisor sedan
1978 och har studerat ekonomi både i Lund och i Stockholm. Adam arbetar med alltifrån
enmansbolag till börsbolag trots att det inte finns många större företag i Halmstadområdet.
Berit arbetar som auktoriserad revisor på en stor revisionsbyrå i Halmstad. Hon är utbildad
inom ekonomi och kommer ursprungligen från Kalmar men flyttade till Halmstad 1985. Hon
började på sin nuvarande arbetsplats efter att den revisionsbyrån hon arbetade på fusionerades
med dem och hon har varit auktoriserad sedan 1989.
Christer arbetar som godkänd revisor på en större revisionsbyrå och har läst
ekonomiprogrammet på högskolan i Halmstad. Han har arbetat med revision i sju år och har
hand om företag i alla storlekar.
4.1.2 Relationen och samarbetet mellan revisorn, banken och småföretaget
Adam menar att en typisk relation mellan revisorn, banken och småföretaget är att banken har
behov av uppgifter om företaget och att det är nödvändigt för kunden att få lån. Revisorns roll
är enligt Adam att lämna korrekt information till de båda parterna och han tycker att
samarbetet mellan dessa parter överlag fungerar bra.
”Vissa personer fungerar bättre och andra fungerar mindre bra”. (Adam, personlig kontakt,
14 mars, 2011)
Christer upplever också att samarbetet med bankerna och småföretagen fungerar bra, han
påpekar däremot att det till stor del handlar om personkemi. Han menar att relationen kan
förbättras genom att både banken och revisorn är mer öppna gentemot varandra utan att
avslöja information som hamnar under sekretess, detta för att underlätta för småföretagen.
Hur en typisk relation mellan revisorn, banken och småföretaget upplevs menar Berit är
beroende på vilken situation småföretaget befinner sig i. Hon menar att om företaget vill ha
nya krediter vill banken i många fall ha kontakt med deras revisor för att få information om
företaget. Berit menar att det är viktigt att få information från någon utomstående och inte
bara från ägaren.
Berit menar att vid genomgång av företagets årsredovisning är det fördelaktigt om alla tre
parter träffas för att gå igenom rapporten. Däremot nämner hon att det inte är speciellt ofta
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hon är delaktig i sina kunders bankmöten, det är mestadels när företaget begär nya krediter
och när företaget går sämre. Berit får medhåll av Christer som menar att det är vanligast att
revisorn är med småföretagaren på banken när de ansöker om nya krediter och vid en negativ
förändring i bolaget. När företaget går dåligt menar Adam att revisorn har en betydande roll
vid kreditgivning eftersom banken ser mer till sina egna intressen vilket är att få tillbaka deras
utlånade kapital.
Relationen mellan revisorn, banken och småföretaget hänger enligt Christer samman eftersom
småföretagaren behöver stöd från både revisorn och banken. Han påpekar att företagen i vissa
fall inte har någon etablerad kontakt med banken och att revisorerna endast vid vissa tillfällen
deltar vid möten på banken. Berit anser att en stor del handlar om att stötta företagaren
gentemot banken. Men även att bistå med kompletteringar om det uppkommer frågor från
deras sida. Enligt Christer förväntar sig småföretagen att revisorn redovisar på rätt sätt och att
de även meddelar om de anser att något i bolaget ser felaktigt ut.
”Har vi tittat på redovisningen så ska det vara rätt och riktigt”. (Christer, personlig kontakt,
13 april, 2011)
Adam nämner ett fall där samarbetet mellan dessa tre parter har varit bra där kunden tog
kontakt med honom angående en anläggning som de skulle bygga. Processen börjar med att
kunden tar kontakt med banken och att de i sin tur vill ha ett möte där alla tre parterna är med.
Christer har varit med om ett samarbete med banken och småföretaget som han upplevde som
bra, vilket var när kreditgivaren ville ha löpande information för att undvika en konkurs för
bolaget. De hade nära kontakt genom att han hjälpte företaget vid de månatliga
avstämningarna och samtidigt höll en god kontakt med banken. Han kan inte minnas att han
har upplevt någon gång där samarbetet har varit sämre utan han hävdar att det handlar om
personkemin mellan banken och företaget.
Däremot poängterar han att det på grund av sekretessen från revisorns och bankens sida
ibland kan vara osmidigt att ta del av viss information. Berit upplever att samarbetet mellan
revisorn, banken och småföretaget är bra och att det är positivt att ha nära kontakt med banken
tillsammans med småföretaget. Hon har ingen erfarenhet av att samarbetet har varit dåligt
utan hon menar att det är mer ur informationssynpunkt som banken och revisorn har kontakt
med varandra. Inte heller Adam har upplevt att samarbetet har varit dåligt. Enligt Chister kan
revisorerna läsa ett bokslut bättre än vad banken kan.
Framförallt lämnas information för att kreditgivaren ska kunna bilda sig en uppfattning om
företaget, vilket Christer betonar eftersom han menar att revisorer har bättre kunskap kring
posterna i ett företags årsredovisning. Han anser att han som revisor vägleder företagen och
förklarar hur det blir om de gör olika val och sedan fattar företagaren själv beslutet hur de ska
gå tillväga.
”Man är mer rådgivare än revisor för ett mindre företag”. (Christer, personlig kontakt, 13
april, 2011)
Enligt honom står revisorn kunden närmare eftersom de i många fall även är involverade i
småföretagarens privata ekonomi vid exempelvis deklarationer. Adam anser att relationen till
småföretaget är bra och att
”det gäller att ha ett bra förtroende för varandra”. (Adam, personlig kontakt, 14 mars, 2011)
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4.1.3 Revisionspliktens avskaffande.
Beträffande revisionspliktens avskaffande är Christer av åsikten att den nya regeln är bra för
vissa företag men att det för andra företag kan leda till ökad ränta hos banken. Eftersom
företagen numera måste fylla i om de har använt sig av en extern part i skattedeklarationen
menar Christer att skatteverket kommer granska de företag utan revisor extra noggrant.
Däremot anser han att det är bra med revisionspliktens avskaffande för de företag som inte har
något lån i banken. Berit poängterar att många mindre företag vill fortsätta att ha revisor
eftersom de enligt henne kan säkerställa att siffrorna är rätt.
”Ofta ser vi saker som de själva inte har funderat på”. (Berit, personlig kontakt, 8 april,
2011)
Hon menar att många företag ser det som en säkerhetsåtgärd att ha kvar sin revisor eftersom
de i deklarationen måste fylla i om de har haft hjälp av en extern part vid bokslut. Adam
menar att de befintliga kunder som har en revisor idag kommer att fortsätta med det även i
framtiden men att de företag som är nystartade väljer bort revisorn eftersom de anser att de
inte är i behov av det. Det kommer enligt honom fungera bättre än vad många utomstående
tror eftersom Adam menar att
”det kan vara på grund av rädsla för vad som kommer hända som många är frågande till
revisionspliktens avskaffande”. (Adam, personlig kontakt, 14 mars, 2011)
Enligt Berit finns det många funderingar kring detta eftersom hon har kunder som är
redovisningsbyråer som berörs av den nya lagen. De kommer inte använda sig av en revisor
eftersom de enligt Berit i stort sett kan reglerna lika bra som hon och då finns det ingen
anledning att ha en revisor.
Adam har en delad åsikt angående problematiken med belåning hos bankerna eftersom det
kan vara en fördel att ha en revisor men om småföretagaren har en bra affärsidé menar Adam
att det fungerar bra utan revisor. Berit menar att de företag som har krediter är hon övertygad
om att banken kommer begära en reviderad årsredovisning och speciellt vid stora krediter där
de kräver säkerheter. Christer är övertygad om att räntorna kommer att skilja sig beroende på
om företaget har en reviderad årsredovisning eller inte.
”Alla banker resonerar likadant”. (Christer, personlig kontakt, 13 april, 2011)
Även Adam menar att bankerna bedömer kreditrisken och att de sedan tar betalt utifrån det
och utgångspunkten innebär att ju högre risk desto högre ränta.
4.1.4 Revisorns roll
Beroende på vilken roll revisorn ska ha menar Adam att de i vissa fall medverkar när
småföretaget träffar banken men att det inte förekommer alltför ofta. Han menar att
”i rollen som revisor ska vi inte stå på någon parts sida utan vara noga med att uppfylla vårt
oberoende”. (Adam, personlig kontakt, 14 mars, 2011)
Revisorerna tar enligt Adam inte själva kontakt med banken utan det sker alltid genom någon
gemensam kund. Vidare anser han att det varierar vad småföretagen förväntar sig av honom i
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rollen som revisor eftersom faktorer såsom kunskapsnivån hos företagaren spelar stor roll.
Gentemot banken anser Berit att hennes roll som revisor blir att stötta företagaren i eventuella
möten. Hon uppfattar sin roll som revisor gentemot företaget att vara en oberoende part som
går igenom räkenskaper och på det sättet uttalar sig om hur de har skött sig. Christer menar
att småföretagen använder revisorn som ett bollplank och han nämner även att han tror att
kreditgivarna agerar likadant i deras situation beroende på hur tät kontakten är.
”Det är ett förtroende från båda hållen som etableras med tiden”. (Christer, personlig
kontakt, 13 april, 2011)
Han får medhåll av Adam som också menar att småföretagen framförallt ser revisorn som ett
bra bollplank eftersom de har erfarenhet inom området. Enligt Berit ser småföretagarna
revisorn som någon de kan ringa när de har bekymmer eftersom de är insatta i företagets
verksamhet. Hon poängterar att de mer uppfattar revisorn som en rådgivare och beträffande
förväntningsgapet har hon inte upplevt att småföretagen förväntar sig mer av revisorn
eftersom hon inte har fått någon synpunkt kring detta. Det finns enligt Adam en skillnad i
förväntningsgapet mellan ett mindre företag i förhållande till ett stort företag men det kan
också ha med individen att göra mer än företaget. Han menar att mindre företag har mer fokus
på att få debet och kredit att gå ihop.

4. 2. Kreditgivare
4.2.1 Presentation av kreditgivarna
David arbetar som kreditgivare på en mindre bank i Laholm. Han har en ekonomiexamen från
Lunds Universitet och har arbetat inom banksektorn hela sitt yrkesverksamma liv. De senaste
15 åren har han varit antingen chef eller kreditgivare för både större och mindre bolag.
Erik har arbetat inom en större bank i 16 år och har arbetat med kreditgivning under i stort sett
hela sin tid i banken. Han har hand om både små- och medelstora företag på kontoret i
Halmstad där det finns åtta stycken företagsrådgivare.
Fredrik har arbetat på en större bank i tolv år och dessförinnan har han erfarenhet inom
försäkringsbranschen. Fredrik är företagschef på kontoret i Halmstad och har 13 medarbetare
omkring sig. De arbetar i team om tre stycken där alla är delaktiga i kreditgivningsprocessen
för ett företag.
4.2.2. Kreditgivningsprocessen
Kreditprocessen innebär enligt Erik att banken begär in senaste bokslutet för att kunna bilda
sig en bra uppfattning och i många fall besöker han även företaget för att skaffa sig en bild av
verksamheten. De gör en kreditbedömning av företaget och om de tycker att affärsidén är
hållbar kan de lägga upp krediter. David menar att kreditprocessen inte skiljer sig speciellt
avsevärt till skillnad från hur banken lämnade krediter för 15-20 år sedan. Processen är
relativt densamma och han poängterar att samhället alltid är under ständig förändring men att
de fortfarande studerar nyckeltal, bokslut och budget hos företagen. David menar att
kassaflödesanalys i kombination med en traditionell bokslutsanalys är bra när banken studerar
ett företag. Han hävdar att alla banker har en policy för vilka de lånar ut pengar till, det kan
exempelvis vara att banken inte lånar ut pengar till osäkra branscher eller om företagaren har
många betalningsanmärkningar. Fredrik menar att kreditprocessen ser i princip likadan ut för
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stora och små bolag förutom att han går mer på djupet om företaget är större. Det viktigast
enligt honom är att han får ett förtroende för kunden men att de samtidigt är medvetna om
riskerna och kundens återbetalningsförmåga.
Svårigheterna med kreditgivning kan enligt David vara att banken i förhållande till
småföretagaren vill ha tillbaka de utlånade pengarna på kortare tid. Fredrik anser att det blir
mer effektivt om revisorn och banken samarbetar. Han menar att det bästa är om banken och
revisorn träffas och att de då kan diskutera deras gemensamma kund.
David anser att det är viktigt att vara ute på företagen av framförallt två anledningar. För det
första hävdar han att det är roligt att lära känna kunden på ett annat sätt men också att han kan
göra en bättre bedömning av verksamheten när han får se företaget med egna ögon. Enligt
David är det första intrycket en bidragande orsak till om krediter lämnas, det är en
förutsättning att företagaren presenterar sin idé på ett trovärdigt sätt och att banken får
uppfattningen att det finns hållbarhet i verksamheten. Adam menar att det är få saker som
entreprenörer upplever som roligare än att visa och förklara sin egenuppbyggda verksamhet.
Fredrik menar att banken tar kontakt med småföretagen en gång per år för att utvärdera lånen.
Det är väldigt viktigt att kreditgivaren har förtroende gentemot företagsledaren för att kunna
bevilja ett lån. Det är inte bara siffrorna som utvärderas utan även personen i fråga och hur
denna uppfattas. Han får medhåll av Erik som menar att banken och företaget måste ha ett
långsiktigt samarbete och anser att banken tar en risk om de ändå tror på företaget. Däremot
poängterar David att företagen måste lämna säkerheter i form av företagshypotek, borgen och
fastigheter för att banken ska kunna ha en garanti när de ger krediter. Fredrik menar att det
finns många olika sätt att bedöma ett företags risker och det är viktigt att analysera ett företags
återbetalningsförmåga och ställda säkerheter. David menar att förr i tiden var företagarna av
åsikten att banken inte skulle bry sig om vad de skulle använda sina pengar till men att de
idag ser banken som en viktig samarbetspartner. Han menar att synen på banken generellt sett
har förändrats och att företagarna är mer upplysta idag och har mer förståelse för bankens roll.
Enligt David kommer det alltid finnas de företag som undanhåller information, i synnerhet när
företaget går dåligt men banken har bra instrument för att urskilja om det har skett
förändringar i ett företag.
4.2.3. Relationen och samarbetet mellan revisorn, banken och småföretaget
Revisorn har enligt David en väldigt stor betydelse i form av att de är uppdaterade kring
företagets verksamhet och vet deras främsta fördelar och nackdelar. Han menar att han gärna
vill hålla samarbetet med revisorerna levande. Däremot menar Fredrik att kreditbedömarna
tyvärr inte har speciellt mycket kontakt med revisorn som de kanske skulle vilja ha.
”Det blir bättre när vi samarbetar med revisorn men det blir bara inte av att vi gör det
speciellt ofta” (Fredrik, personlig kontakt, 28 mars, 2011).
Enligt honom tar inte banken själva kontakt med revisorn utan det måste vara på kundens
initiativ och att han eller hon har gett sitt godkännande för att de ska kunna samarbeta.
När företaget går sämre anser Erik att det är tryggt att
”bolla med revisorn” (Erik, personlig kontakt, 10 mars, 2011).
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och han är av åsikten att när företaget går bra behöver de inte samarbeta med revisorn på
samma sätt. De båda parterna är personer som känner och kan företagsledaren väldigt väl och
vet hur hans eller hennes situation ser ut. Detta gör att ett bra samarbete kan gynna kunden
eftersom revisorn och banken oftast för en bra dialog och talar samma språk. Det händer att
banken vill få småföretagarens tillåtelse att ha en direkt kontakt med deras revisor och detta är
enligt David i synnerhet när det går sämre för företaget. Han anser likväl som Fredrik och
Erik att revisorer och bankmän pratar samma ekonomiska språk i förhållande till en
småföretagare och enligt honom är det därför viktigt att kreditgivaren har en god relation till
företagets revisor.
David anser att en nära kontakt med revisorn är en förutsättning för ett fungerande samarbete.
Han är av åsikten att revisorerna är en mycket viktig grupp för banken och det händer även att
de anordnar träffar med revisorerna för att skapa ett bra samarbete. De gånger som banken
och revisorn har ett nära samarbete är enligt Fredrik när ett bolag ska förvärva ett annat
företag. Efter kundens tillåtelse träffas och diskuterar revisorn och banken hur de ser på
förvärvet ur sina olika perspektiv. När det har varit ett bra samarbete har revisorn och banken
kunnat ha god kontakt och resonerat fram olika lösningar som gynnar kunden. Erik anser att
samarbetet med revisorn är viktigt och att de har en god relation, dock tillägger han att det
inte är alltid som de har nära kontakt utan snarare endast om det är att de har några frågor
kring småföretaget. De har inte heller med revisorn vid bankens årliga uppföljning av
företaget om de inte har redovisat ett märkbart försämrat resultat det senaste bokslutsåret.
Erik har varit med om ett fall där han har upplevt ett bra samarbete mellan revisorn, banken
och småföretaget där företaget ifråga inte hade några stora vinster och banken då valde att ta
kontakt med revisorn. Företaget hade ansökt om lån hos Handelsbanken och banken hade då
ifrågasatt varför de inte hade några vinster och i det fallet satte sig banken ner tillsammans
med företaget och revisorn och gick igenom bolaget. Revisorn fick ge sin syn på situationen
och det underlättade för banken eftersom de fick mer information om bolaget.
”Det ger mer tyngd när en revisor som banken känner till förklarar läget” (Erik, personlig
kontakt, 10 mars, 2011).
Ingen av kreditgivarna har upplevt att samarbetet gentemot revisorn och småföretaget har
varit dåligt.
4.2.4. Revisionspliktens avskaffande.
David hävdar att revisionspliktens avskaffande främst berör de mindre företag som har lån i
en bank eftersom de inte skulle våga låna ut pengar till de bolag som inte har en reviderad
årsredovisning. Erik anser att revisionspliktens avskaffande underlättar för de små företag
som det går bra för och som inte har några krediter eftersom de besparar sig den kostnaden
som uppkommer för att anlita en revisor. Fredrik anser även han att revisionspliktens
avskaffande kommer att påverka de mindre företagen. Han menar att detta ger möjligheter för
andra personer som exempelvis redovisningskonsulter att utöka sin marknad.
Enligt kreditgivarna försöker banken löpande ha kontakt med både företaget och gärna deras
revisor, de har årligen en genomgång av företagets större engagemang och de samlar
samtidigt in företagets årsbokslut. Enligt David får bankerna direkt information om det har
skett en företagsändring såsom försämrat bokslut, förändring i styrelse och liknande och detta
underlättar deras arbete när de ska lämna krediter. Om ett litet företag söker lån menar Fredrik
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att banken inte kommer kräva att bokslutet ska vara reviderat av en revisor. Han anser att det
räcker att bokslutet är trovärdigt och objektivt och det behöver inte automatiskt innebära att
en revisor har granskat det utan om kreditgivaren anser att det är trovärdigt på andra grunder
så räcker det.
”Det kan vara trovärdighet som skapas av en annan part än en revisor” (Fredrik, personlig
kontakt, 28 mars, 2011).
Erik håller inte med Fredrik och menar att företag som inte behöver en revisor men som vill
låna pengar blir tvungna att ha en revisor eftersom banken kommer kräva en reviderad
årsredovisning.
David är övertygad om att bankerna kommer kräva en reviderad årsredovisning av de företag
som har krediter. Erik menar att de är speciellt vaksamma om det kommer in ett nystartat
företag och vill ansöka om lån, eftersom det inte finns någon historik kring bolaget att granska
för banken. I detta fall anser Erik att revisorn har en stor betydelse eftersom de väljer att ta
kontakt med dem för att kunna få en bättre överblick, han menar att det handlar mycket om
relationer. Dock anser David inte att det är till fördel för banken att kompensera den ökade
risken med högre ränta, eftersom det frångår deras syfte med lånefinansiering. Han får
medhåll av Erik som också hävdar att banken inte kommer kompensera den ökade risken med
en högre ränta.
4.2.5. Revisorns roll
Revisorns roll är enligt Fredrik att skapa trovärdighet i företagens bokslut. Om en revisor har
gjort ett bokslut vet banken att det är objektivt och rättvisande. Revisorn har också som roll
enligt Fredrik att skapa ordning och reda. Har ett företag en revisor innebär det att det ställs
krav från honom eller henne att företagsledaren har ordning på sina papper och sköter sig.
Erik menar att revisorns roll gentemot banken är att presentera ett reviderat bokslut och vara
behjälplig med frågor om företagsrådgivaren har någon speciell fundering kring en post i
årsredovisningen. För företagaren anser Erik att revisorn är viktigt beträffande ekonomiska
råd till bolaget och hur de ska sköta utdelning, avskrivningar och liknande. David menar att
om han hade varit småföretagare hade han haft sin största tillit till revisorn eftersom de genom
sitt oberoende kan vara
”ett triumfkort för småföretagare” (David, personlig kontakt, 9 mars, 2011).
Han anser att småföretagarna bör utnyttja sin revisor i högre utsträckning än vad de gör och
David är övertygad om att detta är en kostnadsfråga för företagen.

4.3 Småföretagen
4.3.1 Presentation av företagsledarna
Gustav är ägare till ett mindre aktiebolag och startade verksamheten år 1999 och han har en
bakgrund som robotprogrammerare. Företaget tillverkar tvåkomponents silikon till bland
annat Scania AB som är deras största kund.
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Henrik är ägare till ett konsultbolag som är beläget i Laholm. Företaget startades år 1995 och
för ett år sedan sålde han delar av innehållet i verksamheten inom frisörbranschen och
fortsatte istället att arbeta enbart som konsult inom frisörinredning.
Ida startade en skönhetssalong i Laholm år 2006 och hon är utbildad hudterapeut sedan många
år tillbaka. De bedriver import av hudvårdsprodukter och hon har haft en annan salong
tidigare som hon startade för över tjugo år sedan.
4.3.2 Relationen och samarbetet mellan revisorn, banken och småföretaget
Ida har ett bra samarbete med sin revisor och har månatlig kontakt för att gå igenom företaget
och revisorn kommer med förslag på hur hon kan gå tillväga. Enligt Gustav är det främst
revisorn som han har kontakt med av banken och revisorn. Det är framförallt under bokslut
Gustav har intensiv kontakt med sin revisor och eftesom han trivs med honom har han haft
samma revisor under hela sin tid i företaget. Henrik har kontakt med sin revisor ungefär en
gång i kvartalet och under bokslut för att diskutera verksamheten. Han anser att samarbetet
fungerar bra och att revisorn är betydelsefull när han har frågor som berör företaget. Tidigare
hade Henrik kontakt med revisorn ungefär en gång i veckan för att bolla ideér men den
senaste tiden har det blivit mer sällan på grund av att företaget går bättre och han tidigare hade
det ganska tufft. Gustavs revisor har aldrig varit med vid möten på banken eftersom det enligt
honom inte har funnit behov av att träffas alla tre parter. Han anser att han har en bra relation
med sin revisor och uppskattningsvis träffas de en gång om året vid bokslut.
Beträffande samarbetet med banken menar Ida att hon har kontakt med dem några gånger om
året och att det framförallt är under pågående bokslut. Relationen till banken anser Henrik är
bra trots att han är av uppfattningen att banken är hårda i sin bedömning vid kreditgivning vid
de tillfällen som han har varit i behov av rörelsekapital. Henrik menar att när företaget gick
dåligt var banken motstridig men i efterhand när han tittar tillbaka inser han att han troligtvis
hade haft mer skulder än vad han har idag om inte banken hade satt stopp. Därmed anser
Henrik att det på ett sätt har varit bra att banken inte har lånat ut pengar hur som helst. Han
har däremot inte upplevt att det är svårare att få lån på grund av att han är verksam inom
frisörbranchen. Henrik uppskattar att han har kontakt med banken ungefär i samma
omfattning som med revisorn och det handlar förutom att få krediter även om att få uppskov
med amortering och liknande.
Gustav ska öppna en filial till företaget i Danmark och han har därför haft tätare kontakt med
banken och revisorn beträffande frågor kring vilken bolagsform som ska bildas och andra
funderingar som rör den ekonomiska sidan. Gustav är av åsikten att det är oväsentligt om
företaget har en revisor beträffande ansökande av krediter, utan han menar att det snarare
”beror på bransch och hur nischat företaget är” (Gustav, personlig kontakt, 12 april, 2011).
Ida menar att relationen mellan revisorn, banken och företaget fungerar bra men att de inte har
mycket kontakt sinsemellan utan hon har kontakt med revisorn och banken separat. En
speciell relation mellan revisorn, banken och småföretaget menar Henrik kan vara när han ska
upprätta avtal och då träffas parterna för att hitta olika lösningar. Revisorn har vid några
tillfällen varit med på banken för att stötta honom vid dessa möten med banken och han anser
att det är en självklarhet att ha med båda parterna.Gustav upplever att samarbetet med banken
är bra trots att
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”det inte är många banker överhuvudtaget som är intresserade av att låna ut pengar till
småföretagare som är verksam inom bilindustrin” (Gustav, personlig kontakt, 12 april,
2011).
Beträffande bankens vilja att låna ut pengar har Gustav upplevt att det har varit motstridigt
och att banken hellre säger nej till att ge krediter.
Han menar att en orsak till att banken är försiktiga vid kreditgivning kan vara att hans bransch
är väldigt specialiserad i kombination med att det är ett litet företag. Ingen av parterna har
upplevt att samarbetet har fungerat dåligt mellan parterna.
4.3.3 Revisionspliktens avskaffande
Gustav är medveten om att han inte behöver ha en revisor efter att revisionsplikten har
avskaffats men han menar att det känns tryggt. Ida instämmer med Gustav och kommer också
ha kvar sin revisor trots revisionspliktens avskaffande eftersom hon anser att
”det är en trygghet för mig att ha en revisor”.
Henrik var däremot inte medveten om att han inte längre behöver någon revisor eftersom
revisorn inte har informerat om detta. Däremot menar han att det trots revisonspliktens
avskaffande är en trygghet för honom att ha kvar någon som granskar hans bolag och han
kommer fortsätta att ha sin revisor.
4.3.4 Revisorns roll
Revisorns roll är enligt Henrik att
”se till så att jag sköter mig” (Henrik, personlig kontakt, 19 april, 2011).
Han menar att han förväntar sig att revisorn gör rätt eftersom han har ett ansvar när han
skriver på årsbokslutet likväl som Henrik själv har. Ida menar att
”det känns bra att ha någon som i slutändan kontrollerar att allt har gått rätt till” (Ida,
personlig kontakt, 11 april, 2011)
Under sommaren är det lågkonjunktur i Idas företag vilket gör att de har sitt bokslut och även
inventering, detta gör att de har kontakt med revisorn. När hon ombildade sig till aktiebolag
hade hon kontinuerlig kontakt med revisorn för att få råd hur hon skulle gå tillväga.
Samarbetet med revisorn upplever Ida är bra och det är också en bidragande orsak till att hon
har haft samma revisor under tjugo år.
Ida berättar att hon förväntar sig att revisorn ska kunna ge henne en bra ekonomisk rådgivning
och ha företaget i åtanke för att hon ska kunna tjäna så mycket pengar som möjligt.
”Revisorn säger aldrig hur jag ska göra, utan han säger hur jag kan göra och sen är valet
mitt” (Ida, personlig kontakt, 11 april, 2011)
Utav revisorn förväntar sig Gustav att han eller hon ska vara ett ekonomiskt bollplank och han
relaterar till den kontakt som han har med revisorn angående en uppstart av en filial som ett
bra exempel.
33

5. Analys
___________________________________________________________________________
I detta kapitel presenterar vi vår sammanställning av empirin och teorin kring revisorns roll
vid en kreditbedömning i småföretag. Vi knyter samman intervjuerna och försöker hitta ett
tydligt mönster där vi även tar hänsyn till vad tidigare forskning har fastslagit kring ämnet.
Vidare analyserar vi vilka likheter respektive skillnader vi kan utläsa av de teorier och
intervjuer som har framtagits i vår studie.
___________________________________________________________________________

5.1. Kreditbedömning
Enligt David (personlig kontakt, 9 mars, 2011) är det första intrycket en bidragande orsak till
om krediter lämnas, det är en förutsättning att företagaren presenterar sin idé på ett trovärdigt
sätt och att banken upplever att det finns hållbarhet i verksamheten. Även Fredrik (personlig
kontakt, 28 mars, 2011) menar att det är väldigt viktigt att kreditgivaren har förtroende
gentemot företagsledaren för att kunna bevilja ett lån. Det är inte bara siffrorna som
utvärderas utan även personen i fråga och hur denna uppfattas. Han får medhåll av Erik
(personlig kontakt, 10 mars, 2011) som menar att banken och företaget måste ha ett
långsiktigt samarbete och menar att banken tar en risk om de ändå tror på företaget. Alla
företagsledare håller årlig kontakt med sina respektive kreditgivare. Ida (personlig kontakt, 11
april, 2011) menar att det främst är vid inlämnandet av årsredovisningen eller speciella frågor
som hon har kontakt med banken. Fredrik (personlig kontakt, 28 mars, 2011) anser att det blir
mer effektivt om revisorn och banken samarbetar. Han menar att det bästa är om banken och
revisorn träffas och att de då kan diskutera deras gemensamma kund. Sigbladh och Wilow
(2008) argumenterar även de för att kreditgivaren ska analysera företagets affärsidé,
verksamhetsplaner och årsredovisningar för att bedöma risken med företaget. Däremot
poängterar Svensson (2003) att redovisningsinformationen är en av de mest betydelsefulla
bedömningskriterierna för att ett företag ska erhålla en kredit. Vidare instämmer Svensson
(2003) med Sigbladh och Wilow (2008) att även personbedömning och marknadsbedömning
är en del av de bedömningsvariabler som är viktiga. Hon menar att utformandet av
årsredovisningen är av stor betydelse för den prognos som senare görs vid
kreditvärdighetsbedömning.
Gustav (personlig kontakt, 12 april, 2011) upplever att relationen med banken är bra trots att
”det inte är många banker överhuvudtaget som är intresserade av att låna ut pengar till en
småföretagare som är verksam inom bilindustrin” (Gustav, personlig kontakt, 12 april,
2011).
Han menar däremot att en orsak till att banken är försiktiga vid kreditgivning kan vara att
hans bransch är väldigt specialiserad i kombination med att det är ett litet företag. Henrik
(personlig kontakt, 19 april, 2011) anser att det på ett sätt har varit bra att banken inte har
lånat ut pengar hur som helst. Han har däremot inte upplevt att det är svårare att få lån på
grund av att han är verksam inom frisörbranchen. David (personlig kontakt, 9 mars, 2011)
bekräftar att alla banker har en policy för vilka de lånar ut pengar till. Det kan exempelvis
vara att banken inte lånar ut pengar till osäkra branscher eller om företagaren har många
betalningsanmärkningar. Demiroglu et al., (2010) instämmer i att banken är mer restriktiv när
det kommer till de låneavtal som berör de låntagarna som är minst kreditvärdiga. Det kan till
exempel vara ett företag som är under tillväxt och även ett företag som är mer riskfyllt för
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banken. Vidare framhäver Winborg och Landström (2000) småföretagens problem med att
hitta långsiktiga finansiärer.
Berit (personlig kontakt, 8 april, 2011) är övertygad om att banken kommer kräva en
reviderad årsredovisning av de företag som har krediter, speciellt vid stora krediter där de
kräver säkerheter. Christer (personlig kontakt, 13 april, 2011) är övertygad om att räntorna
kommer att skilja sig beroende på om företaget har en reviderad årsredovisning eller inte.
”Alla banker resonerar likadant” (Christer, personlig kontakt, 13 april, 2011).
Även Adam (personlig kontakt, 14 mars, 2011) menar att bankerna bedömer kreditrisken och
att de sedan tar betalt utifrån det och utgångspunkten innebär enligt honom att ju högre risk
desto högre ränta. Däremot är företagsrådgivarna av en annan åsikt än revisorerna och enligt
David (personlig kontakt, 9 mars, 2011) är det inte till fördel för banken att kompensera den
ökade risken med högre ränta, eftersom det frångår deras syfte med lånefinansiering. Han får
medhåll av Erik (personlig kontakt, 10 mars, 2011) som också hävdar att banken inte kommer
kompensera den ökade risken med en högre ränta. Revisorernas åsikt om att bankerna
kommer ta ut en högre ränta eftersom bokslutet inte är reviderat styrks av Blackwell et al.,
(1998) som menar att företag som har reviderat sin årsredovisning betalar avsevärt lägre ränta
än de företag som inte har någon reviderad årsredovisning. Detta kan förklaras av att en
revisor kan hjälpa ett företag att få bort de agentproblem som finns i ett företag (Knechel et
al., 2008). Enligt Eisenhardt (1989) beskriver agentteorin ett problem som kan uppstå i
relationen mellan dessa parter eftersom det kan vara svårt för huvudmannen att veta vad
agenten faktiskt genomför för arbetsuppgifter. Detta förklaras enligt Demiroglu (2010) av att
företaget har mer information än vad banken har tillgång till. Bankernas åsikter skiljer sig från
agentteorins och informationsasymmetrins utgångspunkter eftersom de är eniga om att de inte
kommer att kompensera med högre ränta för de som inte har reviderat bokslut. En möjlig
orsak till bankernas ståndpunkt kan enligt Berger och Udell (1995) grunda sig i hur länge
företaget har haft en relation till banken. De menar att ett företag som har en långsiktig
relation till sin bank betalar lägre ränta än de företag som är i början av deras relation till
banken. Samtliga kreditgivare har lång erfarenhet av kreditgivning vilket kan vara en
förklarande orsak till att de inte avser att kompensera med högre ränta.

5.2. Relationen och samarbetet mellan revisorn, banken och småföretaget
Relationen mellan revisorn, banken och småföretaget är enligt revisorerna av stor vikt
eftersom de kan bistå med information mellan parterna. Adam (personlig kontakt, 14 mars,
2011) och Berit (personlig kontakt, 8 april, 2011) menar att en typisk relation mellan banken,
revisorn och småföretaget är att banken har behov av uppgifter om företaget och att det är
nödvändigt för kunden att få lån. Revisorns roll är enligt Adam (personlig kontakt, 14 mars,
2011) att lämna korrekt information till de båda parterna och han tycker att samarbetet mellan
dessa parter överlag fungerar bra.
”Vissa personer fungerar bättre och andra fungerar mindre bra” (Adam, personlig kontakt,
14 mars, 2011).
Christer (personlig kontakt, 13 april, 2011) upplever också att samarbetet med bankerna och
småföretagen fungerar bra, han påpekar däremot att det till stor del handlar om personkemi.
Samtliga kreditgivare anser också att samarbetet mellan dessa parter fungerar bra. David
(personlig kontakt, 9 mars, 2011) menar att han gärna vill hålla samarbetet med revisorerna
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levande. Erik (personlig kontakt, 10 mars, 2011) poängterar att vid ett samarbete ger revisorn
sin syn på den aktuella situationen och det underlättar för banken eftersom de fick mer
information om bolaget. Ida (personlig kontakt, 11 april, 2011) menar att hennes relation till
revisorn är en bidragande orsak till att hon har haft samma revisor under tjugo år.
”Det känns bra att ha någon som i slutändan kontrollerar att allt har gått rätt till” (Ida,
personlig kontakt, 11 april, 2011).
Tidigare teorier överensstämmer och menar att svårigheten för små företag att få lån kan
förklaras av den informationsasymmetri som finns mellan externa finansiärer och ägaren till
företaget (Winborg & Landström, 2000). Collin et al., (2009) menar att redovisning är en del
av ett avtal mellan en principal och en agent och att de kontrolleras av en extern revisor.
Vidare menar Berger och Udell., (1995) att banker löser det asymmetriska problemet genom
att analysera den information som de har tillhandahållit. Vidare menar Ivashina (2009) att
eftersom det finns mer information att tillgå hos en låntagare är detta ett bevis för att
informationsasymmetrin är ett återkommande problem vid utlåning mellan bank och
låntagarna.
Kreditgivarna är eniga om att revisorer och bankmän pratar samma ekonomiska språk i
förhållande till småföretagarna och enligt de är det därför viktigt att kreditgivaren har en god
relation till företagets revisor. Erik (personlig kontakt, 10 mars, 2011) anser att det är tryggt
att
”bolla med revisorn” (Erik, personlig kontakt, 10 mars, 2011).
Han är av åsikten att när företaget går bra behöver de inte samarbeta med revisorn på samma
sätt. De båda parterna är personer som känner och kan företagsledaren väldigt väl och vet hur
hans eller hennes situation ser ut. Detta gör att ett bra samarbete kan gynna kunden eftersom
revisorn och banken oftast för en bra dialog och talar samma språk. Ida (personlig kontakt, 11
april 2011) menar att relationen mellan företaget, revisorn och banken fungerar bra men att de
inte har mycket kontakt sinsemellan utan hon har kontakt med revisorn och banken separat.
Relationen mellan revisorn, banken och småföretaget hänger enligt Christer (personlig
kontakt, 13 april, 2011) samman eftersom småföretagaren behöver stöd från både revisorn och
banken. Berit (personlig kontakt, 8 april, 2011) upplever att samarbetet mellan revisorn,
banken och småföretaget är bra och att det är positivt att ha nära kontakt med banken
tillsammans med småföretaget. Adam (personlig kontakt, 14 mars, 2011) anser att relationen
till småföretaget är bra och att
”det gäller att ha ett bra förtroende för varandra” (Adam, personlig kontakt, 14 mars, 2011.
Kreditgivarna anser att de talar samma språk som revisorn vilket underlättar dialoger och
relationen dem emellan. Halabi et al., (2010) delar kreditgivarnas åsikter eftersom de fann i
sin studie att ett problem som företagsledarna uppfattade med sina revisorer var att de inte
talade samma språk och att det var svårt att förstå vad de menade. Detta bidrar enligt
Gooderham et al., (2004) till att små företag är beroende av externa aktörer för att få
kompetenta råd. Han menar att många företagsledare i små företag fattas den ekonomiska
kunskap som kan krävas vid beslutsfattande. Däremot hävdar Ida (personlig kontakt, 11 april,
2011) motsatsen eftersom hon själv inte upplever några svårigheter i kontakten med revisorn
och banken. Adam (personlig kontakt, 14 mars, 2011) instämmer och menar att förväntningar
från företagaren beror på kunskapsnivån hos företagsledaren.
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Fredrik (personlig kontakt, 28 mars, 2011) anser att kreditgivarna tyvärr inte har speciellt
mycket kontakt med revisorn som de skulle vilja ha.
”Det blir bättre när vi samarbetar med revisorn men det blir bara inte av att vi gör det så
ofta” (Fredrik, personlig kontakt, 28 mars, 2011).
Enligt honom tar inte banken själva kontakt med revisorn utan det måste vara på kundens
initiativ och att han eller hon har gett sitt godkännande för att de ska kunna samarbeta.
Beträffande samarbetet med banken menar Ida (personlig kontakt, 11 april, 2011) att hon har
kontakt med dem några gånger om året och att det framförallt är under pågående bokslut. Alla
tre perspektiv anser att relationen mellan revisorn, banken och småföretaget är bra. Detta
instämmer Gooderham et al., (2004) i och menar att revisorerna ofta har långa relationer med
sina kunder och har därmed byggt upp ett förtroende samt att de har ett stort och brett
regelverk som de måste följa vilket genererar till ett ökat förtroende mellan parterna.
Det händer att banken vill få småföretagarens tillåtelse att ha en direkt kontakt med deras
revisor och detta är enligt David (personlig kontakt, 9 mars, 2011) i synnerhet när det går
sämre för företaget. Erik (personlig kontakt, 10 mars, 2011) är av samma åsikt och menar att
revisorn är med på banken om företaget har redovisat ett märkbart försämrat resultat.
Beträffande bankens vilja att låna ut pengar har Gustav (personlig kontakt, 12 april, 2011)
upplevt att det har varit motstridigt och att banken hellre säger nej till att ge krediter.
Berit (personlig kontakt, 8 april, 2011) menar att det inte är speciellt ofta hon är delaktig i sina
kunders bankmöten, det är mestadels när företaget begär nya krediter och när företaget går
sämre. Berit (personlig kontakt, 8 april, 2011) får medhåll av Christer (personlig kontakt, 13
april, 2011) som menar att det är vanligast att revisorn är med småföretagaren på banken när
de ansöker om nya krediter och vid en negativ förändring i bolaget. När företaget går dåligt
menar Adam (personlig kontakt, 14 mars, 2011) att revisorn har en betydande roll vid
kreditgivning eftersom banken ser mer till sina egna intressen att få tillbaka deras utlånade
kapital. Henrik (personlig kontakt, 19 april, 2011) menar att när företaget gick dåligt var
banken motstridig men i efterhand när han tittar tillbaka inser han att han hade suttit med mer
skulder än vad han har idag om inte banken satt stopp. Revisorerna är eniga om att ett
samarbete är viktigast när det går sämre för ett litet företag vilket även två av företagsledarna
och två kreditgivare har upplevt. De får medhåll av Ang (1991) som menar att långivare kan
kräva att företaget mer frekvent rapporterar om utvecklingen i företaget och att de får tillgång
till mer privat information för att på detta vis tidigt få en uppfattning om det går dåligt för
företaget. Knechel et al., (2008) hävdar att för att ett litet företag ska kunna ha trovärdiga
finansiella rapporter krävs det att en revisor granskar deras redovisning.

5.3. Revisionspliktens avskaffande
Företagsledarna är alla eniga om att revisorn är betydelsefull i företaget och de kommer därför
fortsätta ha revisor trots revisionspliktens avskaffande. Gustav (personlig kontakt, 12 april,
2011) är medveten om att han inte behöver ha en revisor efter att revisionsplikten har
avskaffats men han menar att det känns tryggt. Företagsledarna Ida (personlig kontakt, 11
april, 2011) och Henrik (personlig kontakt, 19 april, 2011) kommer ha kvar deras respektive
revisor trots revisionspliktens avskaffande. Berit (personlig kontakt, 8 april, 2011) instämmer
med företagsledarna och poängterar att många mindre företag vill fortsätta att ha revisor
eftersom de enligt henne kan säkerställa att siffrorna är rätt.
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”Ofta ser vi saker som de själva inte har funderat på” (Berit, personlig kontakt, 8 april,
2011).
Hon menar att många företag ser det som en säkerhetsåtgärd att ha kvar sin revisor eftersom
de i deklarationen måste fylla i om de har haft hjälp av en extern part vid bokslut.
Kreditgivarna är överrens om att den slopade revisionsplikten är till fördel för de mindre
företagen. Erik (personlig kontakt, 10 mars, 2011) menar att revisionspliktens avskaffande
underlättar för de små företag som det går bra för och som inte har några krediter eftersom de
besparar sig den kostnaden som uppkommer för att anlita en revisor. Fredrik (personlig
kontakt, 28 mars, 2011) anser även han att revisionspliktens avskaffande kommer att påverka
de mindre företagen. De får medhåll av David (personlig kontakt, 9 mars, 2011) som är
övertygad om att företagens användande av sin revisor även är en kostnadsfråga. Berit
(personlig kontakt, 8 april, 2011) menar att de som har bred kunskap kring bokföring kommer
inte använda sig av en revisor eftersom de kan göra det själva. Alla företagsledarna anser att
de kommer ha kvar sin revisor på grund av att det är en trygghet. Detta styrker även tidigare
forskning där bland annat Collis et al., (2004) argumenterar för att ledningen i ett företag
anser att kvaliteten på redovisningen förbättras av att en revisor gör en intern kontroll av
redovisningen. Majoriteten av företagen skulle enligt en studie av Collis et al., (2004) fortsätta
att revidera sin årsredovisning trots att revisionsplikten försvann. Styrelseledamöter upplever
tydliga fördelar med att låta en revisor granska årsredovisningen och merparten av företagen
upplever att revisionen är en granskning av företagets egna register. Kreditgivarna i vår studie
instämmer med företagsledarna om revisorns betydelse men anser även att det är en
kostnadsfråga och beror på om ett företag har krediter. Collis et al., (2004) menar att
revisionspliktens avskaffande för de små företagen har som syfte att minska
konstnadsbördorna för dessa företag. Vidare instämmer även revisorerna att de flesta av de
aktuella företagen kommer att fortsätta ha en revisor på grund av att årsredovisningen
säkerställs. De får medhåll av Collis et al., (2004) som menar att de reviderade räkenskaperna
grundar beslutet för bankernas utlåning till små företag. Vidare instämmer Blackwell et al.,
(1998) att bankerna är mer villiga att bevilja banklån till de företag som har en reviderad
årsredovisning.
”Det är en trygghet för mig att ha en revisor”. (Ida, personlig kontakt, 11 april, 2011)
Henrik (personlig kontakt, 19 april, 2011) var däremot inte medveten om att han inte längre
behöver någon revisor eftersom revisorn inte har informerat om detta. Däremot menar han att
det trots revisonspliktens avskaffande är en trygghet för honom att ha kvar någon som
granskar hans bolag och han kommer fortsätta att ha sin revisor. Adam (personlig kontakt, 14
mars, 2011) menar att de befintliga kunder som har en revisor idag kommer att fortsätta med
det även i framtiden men att de företag som är nystartade väljer bort revisorn eftersom de
anser att de inte är i behov av det. Det kommer enligt honom fungera bättre än vad många
utomstående tror eftersom Adam (personlig kontakt, 14 mars, 2011) menar att
”det kan vara på grund av rädsla för vad som kommer hända som många är frågande till
revisionspliktens avskaffande” (Adam, personlig kontakt, 14 mars, 2011)
David (personlig kontakt, 9 mars, 2011) är övertygad om att bankerna kommer kräva en
reviderad årsredovisning av de företag som har krediter. Han får medhåll av Erik (personlig
kontakt, 10 mars, 2011) som menar att så länge småföretaget har krediter är banken
intresserad av att se ett reviderat bokslut för att få kontroll över situationen. Fredrik (personlig
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kontakt, 28 mars, 2011) är däremot av en annan åsikt och menar att om ett litet företag söker
lån kommer banken inte kräva att bokslutet ska vara reviderat av en revisor. Han anser att det
räcker att bokslutet är trovärdigt och objektivt och det behöver inte automatiskt innebära att
en revisor har granskat det utan om kreditgivaren anser att det är trovärdigt på andra grunder
så räcker det.
”Det kan vara trovärdighet som skapas av en annan part än en revisor” (Fredrik, personlig
kontakt, 28 mars, 2011).
Kreditgivarnas åsikt om att de kommer kräva en reviderad årsredovisning kan förklaras av
Collin et al., (2009) som menar att redovisning är en del av ett avtal mellan en principal
(kredigivaren) och en agent (företaget) och att de kontrolleras av en extern revisor. Svensson
(1993) menar att principalen antas ha minst information av de båda parterna och är därför
osäker på ifall agenten kommer att agera lojalt. Vidare menar Berger och Udell., (1995) att
banker löser det asymmetriska problemet genom att analysera den information som de har
tillhandahållit. Svårigheten för små företag att få lån kan förklaras av den
informationsasymmetri som finns mellan externa finansiärer och ägaren till företaget
(Winborg & Landström, 2000). Fredrik (personlig kontakt, 28 mars, 2011) menar att de inte
kommer att kräva ett reviderat bokslut men att måste försäkra sig om trovädigheten på något
sätt. Detta skulle kunna styrkas av att de vill minska den informationsasymmetri som finns
vilket enligt Svensson (1993) kan göras genom att kontrollera redovisningsinformationen från
företaget.
David (personlig kontakt, 9 mars, 2011) hävdar att revisionspliktens avskaffande främst berör
de mindre företag som har lån i en bank eftersom de inte skulle våga låna ut pengar till de
bolag som inte har en reviderad årsredovisning. De företag som inte behöver en revisor men
som vill låna pengar blir enligt Erik (personlig kontakt, 10 mars, 2011) tvungna att ha en
revisor eftersom banken kommer kräva en reviderad årsredovisning. Gustav (personlig
kontakt, 12 april, 2011) hävdar motsatsen och menar att det är oväsentligt om företaget har en
revisor beträffande ansökande av krediter, utan han menar att det snarare
”beror på bransch och hur nischat företaget är” (Gustav, personlig kontakt, 12 april, 2011).
Beträffande revisionspliktens avskaffande är Christer (personlig kontakt, 13 april, 2011) av
åsikten att den nya regeln är bra för de företag som inte har lån men att det för andra företag
kan leda till ökad ränta hos banken. David och Erik menar att banken inte kommer låna ut
pengar till företag som inte har reviderat bokslut vilket de får stöd av genom Collis et al.,
(2004) som argumenterar för att granskade räkenskaper är avgörande för bankernas
utlåningsbeslut i små företag. Gustav är däremot av åsikten att det är branschen som är av
betydelse och inte om företgat har någon revisor. Hans ståndpunkt skulle enligt Sigbladh &
Wilow (2008) kunna bero på att risken för obestånd är hög vilket syftar på att det finns en
risk att en kredittagare inte kommer att klara av att fullfölja sina förpliktelser att exempelvis
betala fakturor, ränta eller amortering. Kreditgivarnas bedömning har sin utgångspunkt i att
banken ska minimera risken för en förlust vid en eventuell framtida nedgång i företaget.

5.4. Revisorns roll
Revisorns roll är enligt Fredrik (personlig kontakt, 28 mars, 2011) att skapa trovärdighet i
företagens bokslut. Om en revisor har gjort ett bokslut vet banken att det är ett objektivt och
rättvisande. Erik (personlig kontakt, 10 mars, 2011) menar att revisorns roll gentemot banken
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är att presentera ett reviderat bokslut och vara behjälplig med frågor om företagsrådgivaren
har någon speciell fundering kring en post i årsredovisningen.
”Det ger mer tyngd när en revisor som banken känner till förklarar läget” (Erik, personlig
kontakt, 10 mars, 2011).
Framförallt lämnas information för att kreditgivaren ska kunna bilda sig en uppfattning om
företaget, vilket Christer (personlig kontakt, 13 april, 2011) betonar eftersom han menar att
revisorer har bättre kunskap kring posterna i ett företags årsredovisning. Beroende på vilken
roll revisorn ska ha menar Adam (personlig kontakt, 14 mars, 2011) att de i vissa fall
medverkar när småföretaget träffar banken men att det inte förekommer alltför ofta.
Framförallt lämnas information för att kreditgivaren ska kunna bilda sig en uppfattning om
företaget, vilket Christer (personlig kontakt, 13 april, 2011) betonar eftersom han menar att
revisorer har bättre kunskap kring posterna i ett företags årsredovisning.
”I rollen som revisor ska vi inte stå på någon parts sida utan vara noga med att uppfylla vårt
oberoende” (Adam, personlig kontakt, 14 mars, 2011).
David (personlig kontakt, 9 mars, 2011) menar att om han hade varit småföretagare hade han
haft sin största tillit till revisorn eftersom de genom sitt oberoende kan vara
”ett triumfkort för småföretagare” (David, personlig kontakt, 9 mars, 2011).
Han anser att småföretagarna bör utnyttja sin revisor i högre utsträckning än vad de gör. Berit
(personlig kontakt, 8 april, 2011) anser att hennes roll som revisor blir att stötta företagaren i
eventuella möten. Adam (personlig kontakt, 14 mars, 2011) hävdar att det varierar vad
småföretagen förväntar sig av honom i rollen som revisor eftersom faktorer såsom
kunskapsnivån hos företagaren spelar stor roll.
Kreditgivarna är överrens om att revisorns roll är att skapa trovärdighet samt vara objektiva
och ge en rättvisande bild av det reviderade bokslutet. Helbekkmo (2006) instämmer och
menar att en revisorns roll i samhället är att säkerställa trovärdigheten i de finansiella
rapporterna från olika företag. Även Hope & Langli (2010) insisterar att den externa revisorn
har en betydande roll för att säkerställa kvaliteten på den finansiella rapporteringen eftersom
de ger trovärdighet. David (personlig kontakt, 9 mars, 2011) framhäver revisorns betydelse
och att de genom sitt oberoende är en viktig part för småföretagarna. David poängterar dock
att det är viktigt att revisorn upprätthåller sitt oberoende gentemot företaget vilket Helbekkmo
(2006) förtydligar eftersom revisorn måste upprätthålla sin roll att vara oberoende gentemot
sina kunder för att inte trovärdigheten i revisionen ska ifrågasättas.
Revisorn har också som roll enligt Fredrik (personlig kontakt, 28 mars, 2011) att skapa
ordning och reda. Har ett företag en revisor innebär det att det ställs krav från honom eller
henne att företagsledaren har ordning på sina papper och sköter sig. Revisorns roll är enligt
Henrik (personlig kontakt, 19 april, 2011) att
”se till så att jag sköter mig” (Henrik, personlig kontakt, 19 april, 2011).
Han menar att han förväntar sig att revisorn gör rätt eftersom de har ett ansvar när de skriver
på årsbokslutet likväl som han själv har. Berit (personlig kontakt, 8 april, 2011) poängterar att
företagen mer uppfattar revisorn som en rådgivare och beträffande förväntningsgapet har hon
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inte upplevt att småföretagen förväntar sig mer av revisorn eftersom hon inte har fått någon
synpunkt kring detta. Det finns enligt Adam (personlig kontakt, 14 mars, 2011) en skillnad i
förväntningsgapet mellan ett mindre företag i förhållande till ett stort företag men det kan
också ha med individen att göra mer än företaget. Ida (personlig kontakt, 11 april, 2011)
berättar att hon förväntar sig att revisorn ska kunna ge henne en bra ekonomisk rådgivning
och ha företaget i åtanke för att hon ska kunna tjäna så mycket pengar som möjligt.
”Revisorn säger aldrig hur jag ska göra, utan han säger hur jag kan göra och sen är valet
mitt”(Ida, personlig kontakt, 11 april, 2011).
Berit (personlig kontakt, 8 april, 2011) anser att en stor del handlar om att stötta företagaren
gentemot banken och bistå med kompletteringar om det uppkommer frågor från deras sida.
Enligt Christer (personlig kontakt, 13 april, 2011) förväntar sig småföretagen att revisorn
redovisar på rätt sätt och att de även meddelar om de anser att något i bolaget ser felaktigt ut.
”Har vi tittat på redovisningen så ska det vara rätt och riktigt” (Christer, personlig kontakt,
13 april, 2011).
Christer (personlig kontakt, 13 april, 2011) anser att han som revisor vägleder företagen och
förklarar hur det blir om de gör olika val och sedan fattar företagaren själv beslutet hur de ska
gå tillväga. Hope och Langli (2010) framhäver betydelsen av revisorernas arbete och att de är
värdefulla för olika företag. Detta stämmer väl överens med respondenternas syn på
revisorernas arbete. Vidare argumenterar Collis et al., (2004) för att ledningen i ett företag
anser att kvaliteten på redovisningen förbättras av att en revisor gör en intern kontroll av
redovisningen. Collis et al., (2004) fann i sin studie att 63% av företagsledarna ansåg sig få
fördelar med att få sina bokslut reviderade. Av dessa företag uppfattade de revisorn som en
individ som bidrog till en intern kotroll och som säkerställde den finansiella informationen
som de sedan kunde ge till banken eller annan långivare. Även företagsledarna i vår studie
ansåg att revisorns är av stor betydelse.
”Man är mer rådgivare än revisor för ett mindre företag” (Christer, personlig kontakt, 13
april, 2011).
Erik (personlig kontakt, 10 mars, 2011) anser att revisorn är viktig beträffande ekonomiska
råd till bolaget och hur de ska sköta utdelning, avskrivningar och liknande. Gustav (personlig
kontakt, 12 april, 2011) menar att han förväntar sig revisorn ska vara ett ekonomiskt
bollplank. Christer (personlig kontakt, 13 april, 2011) menar även han att småföretagen
använder revisorn som ett bollplank och han nämner även att han tror att kreditgivarna agerar
likadant i deras situation beroende på hur nära kontakten är.
”Det är ett förtroende från båda hållen som etableras med tiden”(Christer, personlig kontakt,
13 april, 2011).
Alla företagsledare förväntar sig att revisorn ska vara en rådgivande part som kommer med
idéer hur de kan gå tillväga vid olika situationer. Att företagsledarna anser att revisorn ska
vara behjälplig och agera bollplank kan bero på att en revisors roll enligt (Gooderham et al.,
2004) även är att vara en form av konsult som innefattar att ge råd om intern planering och
beslutstagande. Christer (personlig kontakt, 13 april, 2011), Berit (personlig kontakt, 8 april,
2011) och Erik (personlig kontakt, 10 mars, 2011) var av samma åsikt som företagsledarna
och deras syn på revisorn utifrån ett småföretags perspektiv kan bero på att revisorns roll
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enligt (Gooderham et al., 2004) är att öka den ekonomiska medvetenheten hos företagsledaren
genom att vara företagsrådgivare och möta detta behov.
Revisorerna skiljer sig i hur de anser att småföretagens förväntningar på dem är. Detta kan
enligt Dennis (2010) bero på att det finns många olika sätt att förklara förväntningsgapet på
och vidare menar Salehi och Rostami (2009) att ett förväntningsgap uppstår på grund av att
det finns en förväntan och okunskap från användarnas sida beträffande revisorernas roll.
Adam (personlig kontakt, 14 mars, 2011) menar att förväntningarna på revisorn är beroende
av ett företags storlek, medan Christer (personlig kontakt, 13 april, 2011) är av åsikten att
småföretagen förväntar sig att revisorn redovisar på ett korrekt sätt. Berit (personlig kontakt, 8
april, 2011) har inte upplevt att det har funnits något förväntningsgap vilket kan förklaras
utifrån Dennis (2010) då det inte är fastställt om en aktieägares uppfattning om revisorns roll
bygger på en förväntning av vad en revisor ska göra eller en önskan om att de ska utföra en
viss roll. Shaikh och Talha (2003) fann i sin studie att ett företag hade högre förväntningar på
vad en revisor ska utföra i förhållande till vad revisorn hade.

Granskande

Oberoende

Rådgivande

Figur 8. Revisorns roll enligt de olika perspektiven. Egen bearbetning.
Revisorerna anser att deras roll är att vara en oberoende part mellan banken och småföretaget
vilket illustreras av de svarta pilarna i figur 8. Detta stödjer tidigare forskning där Hope och
Langli (2010) menar att för att revisorerna ska upprätthålla sin roll måste de vara oberoende
gentemot sina kunder för att inte trovärdigheten i revisionen ska ifrågasättas. Kreditgivarna är
eniga om att revisorns roll som granskare är av stor betydelse. En möjlig anledning till
kreditgivarnas åsikt skulle kunna vara att revisorn säkerställer redovisning och därmed
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minskar den informationsasymmetri som finns mellan banken och företaget. Watts och
Zimmerman (1978) menar att ledningen kommer att välja den redovisning som maximerar
deras egen position. I ett litet företag har ägaren oftast mer information än intressenterna
vilket leder till stora problem med informationsasymmetri (Ang, 1991). Detta asymmetriska
problem löser bankerna genom att analysera den information som de har tillhandahållit
(Berger och Udell, 1995).
Fredrik ansåg att revisorerna är bra att ha kontakt med men att han inte utnyttjar deras
kunskaper i någon större utsträckning. Han menade även på att det inte behöver vara just en
revisor som säkerställer informationen utan det räcker att han anser den trovärdig. David
däremot hade väldigt bra kontakt med revisorerna och hävdade att de var av yttersta vikt.
Denna skilda uppfattning om revisorns betydelse skulle kunna bero på att David arbetar i en
liten ort och Fredrik i en större stad. Svensson och Ulvenblad (1994) har i sin forskning visat
på att kreditgivare i mindre städer utnyttjar sina kontakter och nätverk mer än vad kreditgivare
i större städer gör. I mindre städer blir kontakten med företaget viktigare och kreditgivarna
använder sig av mer informella kontrollsystem och kvalitativ information (Svensson, 2003).
Företagsledarna var alla positiva till revisorn och de ansåg att revisorn var av stor betydelse.
Denna positiva inställning skulle kunna bero på att de alla har haft en långvarig relation till
sin revisor och haft ett väl fungerande samarbete. Detta skulle kunna förklaras av att
företagsledarna är nöjda med den rollen som revisorn har haft och att företagsledarnas
förväntningar har uppfyllts. Dennis (2010) hävdar att om revisorn inte uppfyller de
förväntningar som intressenterna har på revisorn leder till att ett förväntningsgap uppstår
mellan parterna. I vår studie kan den långa relationen och det goda samarbetet ha bidragit till
att förväntningsgapet minskat och därmed har företagsledarna en positiv syn på revisorns roll.
Företagsledarna ansåg att revisorn var ett viktigt bollplank och rådgivare. Gooderham et al.,
(2004) hävdar att revisorn har en viktig roll i många länder och inte bara genom den vanliga
revisionen utan även som kreditgivare till små företag. Företagsledarnas åsikter om revisorn i
den rådgivande rollen kan förklaras genom att företagsledarna inte har den kunskap som krävs
för att själv kunna sköta de ekonomiska frågorna i företaget. Detta styrks av Gooderham et al.,
(2004) som hävdar att företagsledare i små företag inte har den ekonomiska kunskap som
krävs vid beslutsfattande.
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6. Slutdiskussion
___________________________________________________________________________
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi dragit om revisorns roll utifrån revisorns,
bankens och småföretagets perspektiv. Vi kommer avslutningsvis att framföra vad vår
forskning bidragit med samt förslag på fortsatt forskning inom ämnet.
___________________________________________________________________________

6.1. Slutsatser
Efter att vi har analyserat vår empiri som vi knutit samman och stärkt med vår teoretiska
referensram kommer vi att presentera de slutsatser som vi har dragit. Vi hade som
utgångspunkt i vår studie att svara på problemformuleringen:
Vilken roll har en revisor vid en kreditbedömning i ett litet företag sett ur revisorns, bankens
och företagets perspektiv?
Med denna problemformulering i beaktande utformade vi ett syfte för vår studie:
•
•
•

Beskriva ur revisorns, bankens och företagets perspektiv vilken roll en revisor har vid
en kreditbedömning i ett litet företag.
Syftet är även att skapa förståelse för relationen mellan de tre olika perspektiven och
deras syn på revisorns roll.
Skapa en modell beträffande relationen mellan de olika perspektivens syn på revisorns
roll.

Vid en kreditbedömning till ett litet företag är det många faktorer som påverkar möjligheterna
för ett småföretag att erhålla lån. Det finns alltid en risk för bankerna att låna ut pengar och
denna risk vill kreditgivarna minska i bästa möjliga mån. För att kreditgivaren ska känna sig
trygg i sin kreditbedömning av ett mindre företag anser vi att revisorn har en betydande roll.
Vid en kreditbedömning kan vi fastställa att relationen mellan kreditgivaren, revisorn och
småföretaget är av stor betydelse eftersom samarbetet underlättar vid en kreditgivning. Detta
genom att revisorn säkerställer småföretagets finansiella information till banken och minskar
den informationsasymmetri som finns mellan parterna.
Till följd av revisionspliktens avskaffande behöver många mindre företag inte längre revidera
sin årsredovisning. Detta har medfört att bankerna är mer restriktiva beträffande utlåning till
små företag. Vi kan konstatera att bankerna inte kommer att kompensera den ökade risken
gällande avskaffandet av revisionsplikten med högre ränta. Däremot kommer de att kräva
någon form av säkerställd redovisning från företagen för att därmed minska sin egen risk. Vi
kan konstatera att revisorerna hade en delad mening om slopandet av revisionsplikten då två
av revisorerna ansåg att det var bra för de företag som inte hade krediter eftersom det minskar
deras kostnad för revisionsarvode. Utifrån den tredje revisorn och samtliga företagsledares
uttalanden drog vi slutsatsen att de företag som har revisor i dagsläget kommer att fortsätta ha
det även i framtiden.
Vid forskningen kring revisorns roll vid en kreditbedömning kan vi konstatera att revisorns
roll skiljer sig åt beroende på vilket perspektiv som används. Ur revisorns perspektiv anser vi
att revisorns roll vid en kreditbedömning är att främst vara en oberoende part gentemot
banken och småföretaget. Vi har fastslagit att deras roll är att på ett objektivt och rättvisande
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sätt bedöma trovärdigheten i ett företags årsredovisning samt att bistå med information till
utomstående aktörer såsom banker.
Utifrån kreditgivarnas perspektiv tolkar vi att revisorns främsta uppgift är att bistå med en
granskad och säkerställd årsredovisning. Vi hävdar att kreditgivarna uppfattade revisorerna
som viktiga för att få information kring ett företag och att det underlättar att de talar samma
ekonomiska språk. Denna syn på revisorn anser vi stämmer överens med den traditionella
bilden av en revisor som i sin helhet har en granskande roll.
Vi upplever att revisorns roll ur ett småföretags perspektiv är att vara en trygghet för
företagsledaren samt att ha en rådgivande roll i företagets verksamhet. En intressant slutsats är
att företagsledarna inte enbart uppfattade revisorn roll som granskare utan snarare som en
rådgivare och ett bollplank. Vi tolkar det som att alla respondenter upplevde att revisorn var
behjälplig vid frågor och funderingar kring den ekonomiska verksamheten. Vi upplever
däremot att till följd av revisorns oberoende och företagarens vilja att ha revisorn som en
rådgivare, kan detta leda till en konflikt där revisorns oberoende roll ifrågasätts.
Avslutningsvis vill vi framhäva vikten av revisorns roll vid en kreditbedömning i ett litet
företag eftersom vi anser att de kan kvalitetssäkra den information som ett litet företag lämnar
till kreditgivarna. Vidare kan vi fastställa det finns en skillnad på hur revisorn, banken och
småföretaget uppfattar revisorns roll vid en kreditbedömning i ett litet företag.

6.2. Forskningsbidrag
•
•
•
•

Vi kan konstatera att det finns en skillnad på hur de olika perspektiven uppfattar
revisorns roll.
Bankerna kommer inte att kompensera deras risk beträffande revisionspliktens
avskaffande med högre ränta.
Det behöver inte givetvis vara revisorn som granskar ett företags årsredovisning. Det
kan vara en annan aktör som kan säkerställa trovärdigheten i materialet.
Relationen mellan revisorn, banken och småföretaget är viktig vid en kreditgivning ur
informationssynpunkt.

6.3. Förslag till fortsatt forskning
•

•

•

Vid vår forskning kring revisorns roll vid en kreditbedömning av ett litet företag har vi
utgått från tre perspektiv. Det hade varit intressant att fokusera på ett perspektiv för att
få mer djupgående information kring revisorns roll.
Förslag till fortsatt forskning kan även vara att studera hur revisionspliktens
avskaffande påverkat revisorns roll vid en kreditbedömning. Eftersom det nu är för
tidigt att uttala sig om hur det har påverkat kreditgivning kan det vara en intressant
synpunkt att studera i framtiden.
Vi har fokuserat på revisorns roll vid en kreditgivning i små företag. Det hade varit
intressant att lyfta fram hur en revisors roll skiljer sig beroende på om det är ett större
företag som studeras.
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Bilaga 1
Intervjufrågor
Revisorer
1. Kan du beskriva dig själv och dina erfarenheter.
2. Kan du beskriva en typisk relation mellan banken, revisorn och småföretaget?
3. Hur ser ni på ert samarbete med bankerna?
4. Hur ser ni på ert samarbete med småföretagen?
5. Beskriv ett fall där det har varit ett bra samarbete, hur upplevde du det?
6. Mindre bra samarbete?
7. Hur ser du på din roll som revisor?
8. Hur tror ni att småföretagen ser på er roll som revisor?
9. Berätta hur funderingarna går kring revisionspliktens avskaffande.
10. Hur tror ni den slopade revisionsplikten kommer att påverka kreditgivningen för små
företag?
Banker
1. Kan du beskriva dig själv och dina erfarenheter.
2. Kan du beskriva en typisk relation mellan banken, revisorn och småföretaget?
3. Beskriv ett fall där det har varit ett bra samarbete, hur upplevde du det?
4. Mindre bra samarbete?
5. Hur går ni tillväga vid en kreditgivning i ett mindre företag. Vad finns det för
svårigheter?
6. Hur ser du på ert samarbete med revisorn vid en kreditbedömning?
7. Vad anser du är revisorns roll vid en kreditbedömning?
8. Berätta hur funderingarna går kring revisionspliktens avskaffande.
Småföretag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kan du beskriva dig själv och dina erfarenheter.
Kan du beskriva samarbetet med din revisor.
Hur ser er relation till banken ut?
Kan du beskriva en typisk relation mellan banken, revisorn och ert företag?
Beskriv ett fall där det har varit ett bra samarbete, hur upplevde du det?
Mindre bra samarbete?
Vad anser du att din revisor har för betydelse beträffande ditt samarbete med banken?
Hur ser du på revisorns roll? Vad förväntar du dig av henne/honom?
Hur ser ni på den avskaffade revisionsplikten?
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