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Förord 
 
Vi vill först och främst tacka alla våra respondenter för den tid de avsatt för att medverka i 
våra intervjuer. Deras insyn och kunskaper inom området har varit ovärderligt för oss 
eftersom det utan deras hjälp varit omöjligt för oss att slutföra denna uppsats. Vi vill även 
rikta ett tack till vår handledare, Arne Söderbom, för goda råd och feedback under denna 
uppsatsprocess. Den kunskap och konstruktiva kritik vi fått, både från handledare och 
opponenter, under processen har varit till stor hjälp för oss. Slutligen vill vi rikta ett tack till 
alla som på något sätt varit delaktig i att ge tips, idéer och uppmuntran under tiden vi arbetat 
med denna uppsats.  
 
 
Trevlig läsning! 
 
 
Halmstad 19 maj 2015 
 
 
 
 
Sally Fjellström Jungmark    Oliver Johansson 
 



  

Sammanfattning 
 
Titel: Oren revisionsberättelse och kreditgivning till mindre företag 
 
Författare: Sally Fjellström Jungmark och Oliver Johansson 
 
Handledare: Arne Söderbom 
 
Examinator: Marita Blomkvist 
 
Bakgrund: Små och medelstora företag är viktigt för den ekonomiska utvecklingen och för 
att dessa ska kunna växa krävs kapital. (Ziyu, 2014; Landström, 2003). Dock finns det teorier 
om att mindre företag kan ha svårt att erhålla kapital från externa källor eftersom de vill 
behålla ägandet inom företaget (Bruns & Fletcher, 2008). Detta leder till att banker är den 
vanligaste formen av externt kapital för mindre företag och har en betydande roll för mindre 
företag att erhålla kapital (Hiltebeitel, 1987; Winborg & Landström, 2000; Howorth & Moro, 
2006; Kim, Song, & Tsui, 2013). För att banken ska kunna bevilja ett lån krävs finansiell 
information. Är informationen reviderad av en revisor ökar tillförlitligheten i rapporterna 
(Libby, 1979; FAR, 2015). Sedan avskaffandet av revisorsplikten för mindre företag kan det 
bli svårare för de företag som valt bort revisor att upprätthålla en god redovisning, det betyder 
även att det inte finns en revisor som kan påtala för externa intressenter om det finns 
oegentligheter i företaget (Justitiedepartementet, 2010). Enligt Hasselberg och Kehler (1997) 
är det vanligtvis mindre företag som erhåller en oren revisionsberättelse. Tidigare kvantitativ 
forskning (Goméz-Guilliamon, 2003) visar att en oren revisionsberättelse har inverkan i 
kreditgivningsbeslutet eftersom det bland annat kan leda till att trovärdigheten i den övriga 
finansiella informationen minskar. 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur kreditgivningsbeslutet till 
svenska, mindre företag påverkas av att en revisor lämnar en oren revisionsberättelse. 
 
Problemformulering: Vilken inverkan har en oren revisionsberättelse på 
kreditgivningsbeslutet vid kreditgivning till svenska, mindre företag? 
 
Metod: Denna studie har genomförts med ett kvalitativt angreppssätt. Vi har genomfört sju 
intervjuer som utgör uppsatsens empiriska data. Det har gjorts en förstudie med två intervjuer 
med revisorer och en huvudstudie med fem banktjänstemän med olika befattningar som har 
kännedom och kunskaper om kreditgivning till mindre företag.  
 
Resultat: Kreditgivarna i vår studie ser en oren revisionsberättelse som en varning till en 
grundligare analys av ett företag. Varför och de bakomliggande faktorerna till att ett företag 
erhållit en oren revisionsberättelse har en betydelse för vilken inverkan den ger på 
kreditgivningsbeslutet. Framkommer det av analysen att ett företag fått en oren 
revisionsberättelse på grund av en mindre engångsföreteelse har den mindre inverkan på 
kreditgivningsbeslutet. Har en oren revisionsberättelse däremot lämnats av en grövre händelse 
kan det ha en större negativ inverkan på kreditgivningsbeslutet. Genom en nära relation 
mellan bank och företag, kan göra det lättare för banken att hitta de bakomliggande faktorerna 
till varför en oren revisionsberättelse lämnats och kan påverka vilken effekt den på 
kreditgivningsbeslutet. 
 
 



  

Abstract 
 
Title: Oren revisionsberättelse och kreditgivning till mindre företag 
 
Authors: Sally Fjellström Jungmark and Oliver Johansson 
 
Tutor: Arne Söderbom 
 
Examiner: Marita Blomkvist 
 
Background: Small and medium enterprises are important for economic development and for 
them to be able to grow, capital is required (Landström, 2003; Ziyu, 2014). However, there 
are theories that small businesses may find it difficult to obtain capital from external sources 
because they want to retain ownership of the company (Bruns & Fletcher, 2008). This leads to 
bankloans being the most common form of external capital for smaller companies and has a 
significant role for smaller companies to obtain capital (Hiltebeitel, 1987; Winborg & 
Landström, 2000; Howorth & Moro, 2006; Kim, Song & Tsui, 2013). Banks require financial 
information to be able to grant a loan and if the information is audited the reliability in the 
reports increases (Libby, 1979; FAR, 2015). Since the abolition of the Auditor obligations of 
smaller companies it may be more difficult for the companies that opted out accountant to 
maintain good accounting, it also means that there is no accountant who can point out to 
external stakeholders if there are irregularities in the company (Justitiedepartementet, 2010). 
According to Hasselberg and Kehler (1997) smaller companies are most likely to receive a 
qualified audit report. Previous quantitative research (Gomez-Guilliamon, 2003) shows that a 
qualified audit report has an impact of the lending decision because it, among other things, 
can lead to the credibility of the other financial information decreases. 
 
Aim: The aim of this study is to describe and analyse how an accountant affects the lending 
decision to smaller, Swedish companies leaves a qualified audit report. 
 
Formulation of the problem: What effect does a qualified audit report have on the lending 
decision when granting loans to Swedish, small companies? 
 
Methology: We have chosen to conduct this study with a qualitative approach. Our empirical 
data is gathered from seven interviews. The study consists of a pilot study with two auditors 
and a main study with five bank employees with various positions that have knowledge and 
understanding of lending to smaller companies.  
 
Results: In our study, creditors see a qualified audit report as a warning to a more thorough 
analysis of a company. Why, and the underlying factors that a company has received a 
qualified audit report has a bearing on what impact it gives the lending decision. If it emerges 
from the analysis that the company received a qualified audit report because of a smaller fact, 
it has less impact on the lending decision. If the qualified audit report however is provided by 
a larger event, it can have a greater negative impact on the lending decision. A close 
relationship between the bank and the company may make it easier for the bank to find the 
underlying factors to why a qualified audit report is submitted and could affect the impact on 
the lending decision. 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet ges en bakgrund till problematiken kring mindre företag och vilka 
problem dessa företag kan uppleva kring kreditgivning. Vidare diskuteras vikten av finansiell 
information och dess betydelse vid kreditgivning, mindre företags begränsningar till att 
upprätta finansiella rapporter samt problemet kring informationsasymmetri som kan råda 
mellan mindre företag och banker. Detta leder in i problemformuleringen och syftet med 
denna studie. Kapitlet avslutas med en disposition över uppsatsens övriga kapitel.   
 

1.1 Problembakgrund 
Små och medelstora företag är en viktig del i den ekonomiska utvecklingen (Ziyu, 2014) men 
för att dessa företag ska kunna växa, krävs kapital (Landström, 2003). Mindre företag 
kommer någon gång under sin livscykel att vara i behov av mer kapital (Svensson & 
Ulvenblad, 2000). Mindre företag föredrar att finansiera sitt kapitalbehov enligt “pecking-
order”-teorin (Cressy & Olofsson, 1997). Detta innebär finansiering främst med internt 
genererade medel och därefter extern finansiering i den ordning som innebär minst 
inblandning av externt ägande (Hughes, 1996). Det internt generade medlen i mindre företag 
är oftast inte tillräckliga för att finansiera tillväxt i företag, och de måste därför förlita sig på 
externa medel (Bruns & Fletcher, 2008). Mindre företag är vanligtvis privata och ägarna vill 
behålla ägandet i företaget och kan därför motvilliga till att genomföra nyemissioner samt ta 
in riskkapital. Detta leder till att banklån är den vanligaste formen av extern finansiering för 
mindre företag för att kunna generera tillväxt (Hiltebeitel, 1987; Howorth & Moro, 2006; 
Kim, Song, & Tsui, 2013; Winborg & Landström, 2000). 
 
Banker anses ha en betydande roll för företag att få extern finansiering (Bruns & Fletcher, 
2008), mer för mindre företag än för stora (Cressy & Olofsson, 1997). De svenska 
storbankernas utlåning till företag ökade med 4,2 procent under andra kvartalet 2014 och 
uppgår till 1418 miljarder kronor (Finansinspektionen, 2014). Krediter beviljas delvis genom 
att kreditgivaren förlitar sig på information från företagets finansiella rapporter (Guiral-
Contreras, Gonzalo-Angulo, & Rodgers, 2007). Detta medför att bankerna blir användare av 
den finansiella informationen och kan bli påverkade av trovärdigheten i rapporterna. De 
finansiella rapporterna är den primära källan av information som används vid den initiala 
bedömningen av risken i ett företag (Hiltebeitel, 1987). För att ett företag ska kunna få ett lån 
beviljat, krävs det att kreditgivaren har tillräckligt med information för att kunna ta ett beslut. 
Genom att en företagsledare lämnar information i ett tidigt skede ökar chanserna för att få 
låneansökan beviljad, och att få de bästa förutsättningarna för lånet. Små och medelstora 
företag som har en god ekonomisk historik behöver generellt inte oroa sig över chanserna att 
få en beviljad kredit (Bruns & Fletcher, 2008). Ett företag som däremot är nystartat med få 
ekonomiska rapporter eller med en sämre ekonomisk historik har svårare att få sin 
låneansökan beviljad. 
 
För mindre företag kan det innebära svårigheter att få låna kapital från exempelvis banker då 
det råder informationsasymmetri mellan parterna, något som kan leda till ett finansiellt gap 
(Landström, 2003). Bankerna kan också vara motvilliga till att investera i mindre företag då 
dessa löper större risk att i ett relativt tidigt skede avvecklas eller gå i konkurs (Ang, 1991; 
Landström, 2003). En bidragande faktor till det finansiella gapet är att bankens kostnad för 
lånet ökar eftersom det krävs bevakning av företaget för att kunna minska 
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informationsasymmetrin (Ang, 1991; Winborg & Landström, 2000). Informationsasymmetrin 
gör det svårt för kreditgivaren att bedöma risken i företaget (Bruns & Fletcher, 2008). 
 
Redovisning och revision kan vara ett verktyg för att minska informationsasymmetrin mellan 
företaget och banken (Almutairi, Dunn, & Skantz, 2009). För att ha en välfungerande 
kapitalmarknad spelar revisorer en viktig roll eftersom de ger en självständig verifikation av 
noggrannhet och trovärdighet av redovisningsinformationen som finns i ett företags 
finansiella rapporter (Kim et al., 2013). Kim et al (2013) menar att ett företag som anlitar en 
revisor från en Big 4 firma1 kan ge en bättre signal av låntagarens kreditvärdighet. Detta 
eftersom revisorerna från en Big 4-firma kan ge en högre tillförlitlighet och förbättring på 
trovärdigheten av de finansiella rapporterna. En revisor ökar även företagets transparens och 
underlättar för långivaren att övervaka låntagaren (ibid). 
 
Enligt (Porter, Simon, & Hatherly, 2008) lämnar revisorn en oren revisionsberättelse vid två 
tillfällen; när det skett ändringar som resulterar i väsentliga felaktigheter i de finansiella 
rapporterna eller när revisorn inte kan samla in tillräckligt med revisionsbevis för att kunna 
uttala sig om de finansiella rapporterna. Bamber & Stratton (1997) visar att en låneansökan 
som innehåller en oren revisionsberättelse har mindre chans att få ett banklån beviljat då det 
ger en indikation på att något i de finansiella rapporterna inte stämmer. 
 
Begreppet små och stora företag definieras i Årsredovisningslagen ([ÅRL], SFS 1995:1552, 1 
kap, 3§). För att ett företag i Sverige ska anses var stort ska de uppfylla minst två av tre 
följande kriterier under två av de senaste räkenskapsåren; 

• Medelantalet anställda är mer än 50  
• Balansomslutningen ska uppgå till mer än 40 miljoner kronor  
• Nettoomsättningen ska uppgå till mer än 80 miljoner kronor  

Är dessa kriterier inte uppfyllda, anses företaget vara ett mindre företag. Mindre företag har 
även valmöjligheten, sedan den 1 november 2010, att välja om de ska ha en revisor som 
granskar företagets räkenskaper (Justitiedepartementet, 2010). Ett företag måste ha en revisor 
om de under var och ett av de två senaste räkenskapsåren haft minst två av följande 
gränsvärden; ett medelantal på mer än 3 anställda, en balansomslutning på mer än 1,5 
miljoner kronor och en nettoomsättning på mer än 3 miljoner kronor (Aktiebolagslagen, 
[ABL], SFS 2005:551, 9 kap, 1§). 

1.2 Problemdiskussion 
Ett företags finansiella rapporter är viktiga både för interna och externa intressenter, så som 
banker och investerare (FAR, 2015).  Bankerna blir således användare av den finansiella 
informationen och det är därför viktigt att de innehåller rättvisande siffror (Beaulieu, 1994, 
FAR, 2015). Många författare (Hiltebeitel, 1987; Libby, 1979; Kim et. al, 2013; Svensson & 
Ulvenblad, 2000) menar att de finansiella rapporterna är en viktig del i beslutsfattandet av 
beviljandet av krediter till företag. Genom att rapporterna är granskade av en revisor, ökar det 
trovärdigheten eftersom det säkerställer att innehållet i rapporterna ger en rättvisande bild av 
företaget (FAR, 2015; Libby 1979). 
 

                                                
1 PwC, E&Y, KPMG & Deloitte 
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Eftersom ägarledda, det vill säga vanligtvis privata/onoterade 2  företag har få externa 
intressenter ställs de inte inför samma krav på upprättandet av redovisning som stora företag 
(Bruns, 2003). Avskaffandet av revisorsplikten för mindre företag (Justitiedepartementet, 
2010), leder till att kontrollerna av de finansiella rapporterna minskar. Detta är faktorer som 
kan göra det svårare för mindre företag att upprätthålla en redovisning med god kvalité och 
som ger en rättvisande bild av företaget. 
 
Ägarna i ett mindre företag har vanligtvis ett informationsövertag gentemot de externa 
finansiärerna (Winborg & Landström, 2000). Banker kan därför vara ovilliga att bevilja ett 
lån där ägaren agerar opportunistiskt på grund av att denne har ett övertag av information. 
Mindre företag har inte lika utvecklade ekonomiska system som stora företag och kunskapen 
som krävs för att upprätta de finansiella rapporterna saknas. Detta är faktorer som kan bidra 
till informationsasymmetrin mellan företag och banker (Ang 1991; Winborg & Landström, 
2000). Genom att ett företag anlitar en extern revisor är detta ett sätt att minska på 
informationsasymmetrin som kan råda mellan bank och företag (Almutairi et al., 2009) 
eftersom de agerar som en länk mellan företaget och dess intressenter (FAR, 2015). En 
revisor granskar ett företags redovisning och förvaltning ger det ett bestyrkande trovärdighet 
samt ger en kvalitetsstämpel gentemot en tredje part, som exempelvis banker. 
 
En av revisorns uppgifter är att upptäcka om det finns fel eller missvisande information i den 
finansiella informationen (Hua, 1997). Finns dessa oegentligheter lämnas en erinran till 
styrelsen (Carrington, 2010). Om missförhållandet inte rättas till bör revisorn överväga att 
lämna en oren revisionsberättelse. En revisor skall också granska ett företags årsredovisning 
för att med hög, men inte absolut, säkerhet uttala sig om att de finansiella rapporterna inte 
innehåller väsentliga felaktigheter (Carrington, 2010). Skulle det föreligga oegentligheter, och 
dessa inte rättas till av företaget, bör revisorn överväga att lämna en oren revisionsberättelse. 
Detta är en indikation på att de finansiella rapporterna inte ger en sann och rättvisande bild av 
företagets finansiella prestationer (Hua, 1997). I Sverige finns även krav på att revisorn ska 
anmärka om företaget inte utfört sin skyldighet att betala skatter och avgifter i rätt tid 
(Aktiebolagslagen, [ABL], SFS 2005:551, 9 kap, 34§, p. 4). Det har visat sig att ett företag 
som har en oren revisionsberättelse bedöms som mer riskfyllt samt att det blir svårare att 
erhålla kapital från banker (Bamber & Stratton, 1997). I en artikel skriven av Hasselberg och 
Kehrer (1997), visar det sig att det är vanligast med orena revisionsberättelser i mindre bolag. 
En kvalitativ studie genomförd av Goméz-Guilliamon (2003) visade att revisionsberättelser, 
både rena och orena, innehåller information som är relevant för kreditgivarens beslut.    
 
Mindre företag utgör 99,3% av de svenska företagen (SCB, 2014). Det råder ingen tvekan om 
att mindre företag spelar en stor roll för tillväxt och för arbetstillfällen i Sverige. Tillväxt i de 
svenska mindre företagen är därför viktig (Winborg & Landström, 2000). Dock kräver tillväxt 
kapital, något som har visat sig vara svårt för mindre företag att erhålla, särskilt lånat kapital 
från banker (Bruns, 2003; Landström, 2003). Enligt Hiltebeitel (1987) är den finansiella 
informationen viktigast vid ett kreditgivningsbeslut. Eftersom det vanligtvis är mindre 
företagen som erhåller en oren revisionsberättelse (Hasselberg & Kehrer, 1997), kan detta 
medföra att kreditgivaren anser att trovärdigheten i de övriga finansiella rapporterna minskar 
(Gurial-Contreras et al, 2007; Lin, Tang & Xiao, 2003). I Sverige är det lag på att revisorn ska 
anmärka om ett företag inte sköter sina betalningar av skatter och avgifter (Aktiebolagslagen, 
[ABL], SFS 2005:551, 9 kap, 34§, p. 4). Detta är något som det finns lite forskning kring. Då 
revisionsberättelsen, enligt Goméz-Guilliamon (2003) har en stor inverkan vid 
                                                
2  99,7% av företag är privata i Sverige, (http://www.scb.se/sv_/Vara-
tjanster/Foretagsregistret/) 
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kreditgivningsbeslutet gör ämnet intressant att undersöka, särskilt eftersom det antas vara 
attraktivt för banker att investera i mindre företag eftersom de har stor tillväxtpotential 
(Bruns, 2003). 

1.3 Problemformulering 
Vilken inverkan har en oren revisionsberättelse på kreditgivningsbeslutet vid kreditgivning till 
svenska, mindre företag? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur kreditgivningsbeslutet påverkas av 
att en revisor lämnar en oren revisionsberättelse i svenska, mindre företag.  

1.5 Disposition 
Studiens kapitel kommer fortsättningsvis vara strukturerad enligt följande; 
 

Figur 1.1 Uppsatsens fortsatta disposition. Egen illustration 

Teoretisk 
referensram 

•  I nästa kapitel behandlas de teorier som varit vår utgångspunkt i denna studie.  
De teorier vi valt är revisionsprocessen och oren revisionsberättelse, 
kreditgivningsprocessen, agentteorin samt finansieringssvårigheter för mindre 
företag och oren revisonsberättelsens inverkan vid kreditgvining.  

Metod 

• I tredje kapitlet beskivt vårt tillvägagångssätt. Vi tar upp de förhållningssätt och 
undersökningsmetod som använts under studien samt våra synpunkter kring 
förstudien. Vidare beskrivs vår datainsamling, både primär och sekundärdata samt 
urval. Här behanldas även operationalisering och plan för analys.  

Empiri 

•  I det fjärde kapitlet presenteras vår insamlade data från våra respondenter. 
Först presenteras empiri från vår förstudie. Vidare redogörs den empiriska 
data som samlats in till huvudstudien. Kapitlet följer samma struktur som 
tidigare kapitel, för att underlätta för läsaren.   

Analys 

•  Det femte kapitlet kommer innehålla tolkning och analys av empirin. Vidare 
ställer vi empirin mot varandra med teorin som bakgrund.  

Slutsats 

•  I det avslutande kapitlet är avsikten att besvara vår frågeställning utifrån vår 
analys samt presentera studeins bidrag och ge förslag till fortsatt forskning. 
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2 Teoretisk referensram 
Detta kapitel inleds med en sammanfattning av de viktigaste begreppen samt en teorimodell 
för vår referensram. Vidare följer en beskrivning av revisionsprocessen samt 
revisionsberättelsen och de bakomliggande faktorerna till varför en revisor lämnar en oren 
revisionsberättelse. Kreditgivningsprocessen förklaras utifrån de vanligaste 
bedömningsfaktorerna samt transaktions- och relationsutlåning. Därefter beskrivs 
agentteorin som förklarar det problematiska förhållande som kan råda mellan företag och 
bank och som kan ha en effekt på finansieringsmöjligheterna, som förklaras vidare. Slutligen 
förklaras vilken inverkan en oren revisionsberättelse kan ha på kreditgivningsbeslutet.  
 

2.1 Sammanfattning 
Genom att ett företag anlitar en revisor kan det inge ett förstärkt förtroende för de finansiella 
rapporter som ett företag lämnar och det kan även minska på informationsasymmetrin som 
kan finnas mellan företag och bank. Detta eftersom revisorn genomför en grundlig kontroll av 
ett företags finansiella information (Almutairi et al., 2009). En av revisorns uppgifter är att 
lämna ett utlåtande om huruvida den finansiella informationen stämmer överens med 
verkligheten. Går inte detta på grund av att revisorn hittar väsentliga felaktigheter i den 
finansiella informationen eller att det inte gått att samla in tillräckligt med revisionsbevis för 
att lämna ett utlåtande, måste revisorn överväga att lämna en oren revisionsberättelse (Bamber 
& Stratton, 1997; Porter et al., 2008).  
 
Vid en kreditgivning finns det många olika aspekter som spelar in när en kreditgivare beslutar 
om att bevilja eller neka ett lån. Enligt Beaulieu (1994; 1996) och Brody och Frank (1998) 
spelar de 5 C:na stor roll vid en kreditgivning. De 5 C:na innefattar karaktären, kapaciteten, 
kapital, förhållanden samt säkerheter. Dessa fem bedömningsfaktorer innebär att 
kreditgivaren analyserar den finansiella informationen samtidigt som pålitligheten i de 
finansiella rapporterna och hos personen som ansöker om lån vägs in i beslutet. Ett företags 
finansiella information och historik tenderar att vara till grund vid ett kreditgivningsbeslut 
(Cressy & Olofsson, 1997). Skulle det finnas negativ information i de finansiella rapporterna 
eller att informationen inte är tillräckligt informativ kan det leda till att banken bedömer ett 
företag som mer riskfyllt och kan därmed kräva högre säkerheter (Cressy & Olofsson, 1997; 
Hiltebeitel, 1987). Till mindre företag har det visat sig vara viktigt att det finns en nära 
relation mellan bank och företag (Berger & Udell, 2002). Relationen gör det lättare för 
banken att erhålla information som annars kan vara svår för kreditgivaren att få tag på. En 
nära relation har även visat sig minska på den informationsasymmetri som annars lätt kan 
uppstå mellan parterna. Relationen kan även inge ett förtroende hos bankerna och göra det 
lättare att bevilja ett lån till mindre företag som annars kan anses vara svaga, och kan därmed 
rädda och stärka ett företag (ibid). 
 
Mellan mindre företag och banken kan det uppstå informationsasymmetri på grund av det 
agentförhållande som kan råda mellan parterna. (Eisenhardt, 1989; Jensen & Meckling, 1976; 
McMahon, 2004). Agentteorin beskriver vanligtvis ett förhållande där ägandet är skiljt från 
ledningen (Idib) dock är det vanligt att ägaren och ledaren är samma person i mindre företag 
och teorin går därmed inte att applicera. Agentförhållandet uppstår då mellan interna och 
externa parter som exempelvis företaget och banken (McMahon, 2004). 
Informationsasymmetrin i detta förhållande innebär att ett företag kan ha mer information och 
kunskap om ett projekt än vad banken har (Landström, 2003). Detta kan leda till att banken är 
ovilliga att låna ut kapital till företag som är motvilliga att lämna information samt att 
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företagaren agerar opportunistiskt. Informationsasymmetrin kan minskas genom att det finns 
en nära, långvarig relation mellan bank och företag. Finns en nära relation kan detta leda till 
att banken erhåller information som är företagsspecifik (Berggren, 2003; Bruns, 2003).  
 
Ur informationsasymmetrin kan det uppstå ett finansiellt gap mellan bank och företag, något 
som bidrar till att det kan vara svårt för mindre företag att erhålla kapital i form av banklån 
(Landström, 2003). Det finansiella gapet innebär att det både från företagets sida och från 
bankens sida finns faktorer som kan göra parterna motvilliga att söka alternativt bevilja ett 
lån. Banker kan se en risk i mindre företag då de ej har lika lång förväntad livslängd som 
större företag. Banken kan dessutom ha lite resurser för att kunna analysera mindre företag 
samt att kostnaderna för banken ökar eftersom lånebeloppen vanligtvis är relativt litet jämfört 
med lånebelopp som större företag tar. Från företagets sida kan det antas att de är negativt 
inställda till att erhålla kapital från externa källor eftersom det kan ha en inverkan i 
ägarstrukturen (Hughes, 1996; Landström, 2003). Dock är externa finansieringskällor en 
nödvändighet för de mindre företagen för att de ska kunna växa eftersom det internt 
genererade medlen inte är tillräckliga för att kunna finansiera investeringar för att öka 
tillväxten. Därmed väljer mindre företag främst lån från banker vid val av externt kapital 
eftersom den källan som har minst inverkan på ägandet i företaget (Hughes, 1996; Berggren, 
2003).  
 
Ett företag som har fått en oren revisionsberättelse har visat sig få svårare att erhålla externt 
kapital eftersom företaget anses vara mer riskfyllt och den övriga finansiella informationen 
som företaget har lämnat kan minska i trovärdighet (Bamber & Stratton, 1997; Guiral-
Contreras, et al., 2007; Lin et al., 2003). Guiral-Contreras et al. (2007) och Sormunen (2014) 
menar att en oren revisionsberättelse endast har betydelse i kombination med övrig finansiell 
information, att det inte enbart beror på varken den finansiella informationen eller en oren 
revisionsberättelse. Den orena revisionsberättelsen agerar som ytterligare underlag vid 
kreditgivningsbeslutet.   

Figur 2.1 Teorimodell, Egen illustration 

• Revisionsprocessen 
• Oren revisionsberättelse Revision 

• Bedömningsfaktorer 
• Transaktionsutlåning 
• Relationsutlåning 

Kreditgivning 

•  Agentteorin 
•  Finansieringssvårigheter för mindre företag 
•  Oren revisionsberättelse och inverkan vid 

kreditgivning 

Påverkande	  
faktorer	  vid	  
kreditgivning	  
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Teorimodellen (Figur 2.1) ovan visar de viktigaste begreppen i den teoretiska referensramen 
samt ger en översikt på dispositionen av kapitlet.  

2.2 Revision 
En revisors uppgift är att planera och genomföra en oberoende revision för att kontrollera att 
den finansiella informationen inte innehåller några väsentliga fel. Revisorns ger sin åsikt på 
företagets finansiella information och företagets interna kontroll över finanserna i en 
revisionsberättelse (Kueppers & Sullivan, 2010). För kreditgivare är det viktigt att få in 
användbar, pålitlig och jämförbar finansiell information som kreditgivningsbeslutet kan 
baseras på (Gurial-Contreras et al, 2007). Reviderad information bistår med en 
kompletterande oberoende åsikt om informationen samt kan hjälpa till att påpeka vissa delar 
av den finansiella informationen som kan vara av intresse för intressenter och kreditgivare 
(Bamber & Stratton, 1997; Kueppers & Sullivan, 2010). 

2.2.1 Revisionsprocessen 
Revisionsprocessen består av fyra olika delar: företagsledningens påstående, revisorns 
bestyrkande åtgärder, dokumentering och rapportering (Carrington, 2010). Först lämnar 
företagsledningen ett räkenskapspåstående vilket revisonen i huvudsak kommer att baseras 
på. Detta är information som rör konton, transaktioner, intern kontroll samt hur företaget 
väljer att presentera informationen i redovisningen. Vad som är viktigast av dessa delar kan 
skilja mellan olika uppdrag och en revisor avgör vilken del som ska prioriteras (ibid).  
 
Nästa del i revisionsprocessen är att revisorn ska styrka företagsledningens påståenden, vilket 
görs genom att samla in bevis (Carrington, 2010). Revision handlar främst om att samla in 
bevis och sedan utvärdera dessa (Dunn, 1996). Genom bevisen kontrollerar revisorn att 
siffrorna i redovisningen stämmer överens med hur det verkligen är. Det finns flera olika sätt 
för en revisor att samla in dessa revisionsbevis: inspektion, observation, förfrågan och 
bekräftelse, beräkning samt analytisk granskning. Dessa sätt har som mål att kontrollera 
företagets räkenskaper och att revisionen ger en rättvisande bild och inte skiljer sig från 
verkligheten i värde och livslängd (Carrington, 2010).  
 
Dokumentation ses som en viktig del av revisionen. Det krävs att en revisor utför 
dokumentation av sitt arbete enligt ISA 230 och 24§ revisorslagen. Dokumentering är viktigt 
av fyra skäl: produktionstekniska, underlag för kommunikation, av juridiska skäl och som 
referens till revisionsberättelsen. Produktionstekniska skäl är att inblandade i revisionen ska 
kunna ta del av varandras arbeten samt för att kunna spåra vad som har gjorts vid ett tidigare 
tillfälle. Vid byte av revisorer ses dokumentation som ett viktigt underlag för kommunikation 
för den nya revisorns möjligheter att granska tidigare arbete och få nödvändig information. 
Detta för att det ska vara möjligt för revisorsnämnden samt domstol att avgöra om revisorn 
har genomfört revisionen enligt god revisionssed och regler. Till sist används dokumentation 
även som en referens till revisorns revisionsberättelse. Det som står i revisionsberättelsen ska 
gå att spåra i dokumentationen (Carrington, 2010). Därefter lämnar revisorn en rapport till 
aktieägare och övriga intressenter i form av en revisionsberättelse. Det kan vara antingen en 
ren eller en oren revisionsberättelse. En ren revisionsberättelse meddelar att det inte 
förekommer några väsentliga fel i företagets rapportering. I en oren revisionsberättelse 
rapporterar revisorn om felaktigheter eller om det inte funnits möjlighet att genomföra en 
granskning i brist på revisionsbevis (Carrington, 2010; FAR, 2002; Porter et al, 2008) 
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2.2.2 Oren revisonberättelse  
Vid en revision ska en revisor ge ett utlåtande om företagets finansiella status samt övrigt som 
kan vara av intresse för intressenter. Revisorn ska även bistå med sin egna åsikt om företagets 
status i en revisionsberättelse (Porter et al., 2008). Om revisorn inte kan ge ett utlåtande på 
grund av att det existerar väsentliga felaktigheter i den finansiella informationen eller att det 
inte gick att samla in tillräckligt med revisionsbevis skriver revisorn en oren 
revisionsberättelse (Bamber & Stratton, 1997; Porter et al, 2008). 
 
Felaktigheter i den finansiella informationen resulterar i ett uttalande med reservation vilket 
innebär att revisorn anser att det finns tillräckligt med bevis att ge ett utlåtande eller ett 
uttalande med avvikande mening. Revisorn kan ge ett uttalande med reservation vilket 
innebär att revisorn har hittat fel i den finansiella informationen men felet präglar inte all 
information utan endast en del av revisionen och inte är väsentliga för intressenter. Hittar 
revisorn fel i den finansiella informationen och bedömer att felen är genomgående i 
informationen, lämnar revisorn ett uttalande med avvikande mening för att visa att det inte är 
en enskild händelse och att en stor del av informationen är missvisande (Porter et al, 2008; 
Carrington, 2010). Har revisorn haft problem med att hitta revisionsbevis på en del av 
revisionen som inte är väsentlig är det grund för en revisor att lämna ett uttalande med 
reservation. Hittar revisorn fel, som är genomgående i revisionen eller väsentliga för 
intressenter, lämnar revisorn ett utlåtande. I detta uttalande meddelas att en åsikt inte har 
kunnat lämnas på grund av brist på revisionsbevis (ibid). 
 
Revisorn skall även ta hänsyn till principen om fortsatt drift. Det innebär att revisorn lämnar 
en oren revisionsberättelse om företaget kan ha problem att upprätthålla driften under 
nästkommande 12 månader. Det är företagsledningen som ska göra bedömningen om fortsatt 
drift och revisorn ska granska om det stämmer utifrån ekonomiska eller 
verksamhetsrelaterade grunder. Ekonomiska grunder kan vara att det inte finns några 
realistiska utsikter att lån skall kunna återbetalas, kreditgivare drar undan sitt stöd eller det 
skett händelser som påverkar framtida kassaflöden på ett betydande sätt. Verksamhetsmässiga 
grunder kan vara att nyckelpersoner slutar och de inte ersätts eller att företaget tappat någon 
viktig marknad eller leverantör som påverkar företaget och dess framtida drift på ett 
betydande sätt (Carrington, 2010). 
 
I revisionsberättelsen ska även revisorn enligt 34§ i aktiebolagslagen anmärka om företaget 
inte har fullgjort sin skyldighet att göra skatteavdrag, anmäla sig för registrering enligt 
skatteförfarandelagen, lämna in skattedeklaration eller att företaget inte har betalat in skatter 
och avgifter i tid3. 
 
Innan en revisor skriver en oren revisionsberättelse informeras ledningen i företaget för att de 
ska få möjlighet att uttala sig för att minska risken för missförstånd. Om revisorn upptäcker 
att VD’n eller styrelsen i ett företag har genomfört eller försummat handlingar i företaget som 
gör de skadeståndsskyldiga enligt aktiebolagslagen, är revisorn skyldig att omgående lämna in 
en oren revisionsberättelse till skattemyndigheten (FAR, 2002). Lämnar revisorn en oren 
revisionsberättelse ska det finnas med en beskrivning av varför revisorn har behövt lämna 
den. Om det existerar felaktigheter i den finansiella informationen ska revisorn kvantifiera de 
finansiella effekterna för felen som finns. Om det inte finns någon möjlighet att kvantifiera de 
finansiella effekterna ska revisorn redogöra för detta i den orena revisionsberättelsen (Porter 
et al, 2008).  

                                                
3 För exempel se bilaga 3 
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2.3 Kreditgivningsprocessen 

2.3.1 Bedömningsfaktorer 
De fem C`na är fem bedömningsfaktorer som ofta ingår i bankers kreditgivningsprocess 
(Beaulieu, 1994). De fem C`a står för karaktären (character), kapacitet (Capacity), kapital 
(Capital), förhållanden (Conditions) samt säkerheter (collateral) (Beaulieu, 1994; Brody & 
Frank, 1998). För att utnyttja de fem C´na är den finansiella informationen en väldigt viktig 
del för att kunna analysera kapaciteten samt kapitalet (Beaulieu, 1994). De fem C´na innebär 
att kreditgivaren analyserar den finansiella informationen samt tar hänsyn till pålitligheten hos 
personen som söker kredit och hur pålitlig den finansiella informationen upplevs (Beaulieu, 
1996).  
 
Karaktären hos låntagaren innebär att banken bedömer låntagaren och dess beslutsamhet att i 
framtiden återbetala krediterna (Beaulieu, 1994). Egenskaperna som eftertraktas hos en 
låntagare är ärlighet, integritet samt stabilitet (Beaulieu, 1994; Brody & Frank, 1998). 
Låntagarens personliga referenser samt kredithistoria spelar även en roll i bedömningen 
(Brody & Frank, 1998). Beaulieu (1994; 1996) menar att även informationen som låntagaren 
bidrar med till banken påverkas av karaktären. En låntagare med dålig karaktär kan bidra med 
missvisande information till banken för att få företaget att se bättre ut och öka sannolikheten 
att få krediter. Är den finansiella informationen negativ tenderar erfarna kreditgivare att sluta 
analysera företagarens karaktär då en bra karaktär inte väger högre än den finansiella 
informationen. Är den finansiella informationen positiv ökar däremot chansen för att få 
krediter beviljade om kreditgivare såg karaktären som positiv. 
 
Kapacitet är möjligheten att företaget bedriva en verksamhet som genererar en tillräckligt stor 
vinst för att kunna återbetala krediter (Beaulieu, 1994; Brody & Frank, 1998). Kapacitet och 
förhållanden har ett samband då förhållanden syftar på att beskriva företagets olika 
förutsättningar i sin nuvarande situation (Beaulieu, 1994; Brody & Frank, 1998).  Detta 
innebär att kreditgivaren behöver skapa sig en förståelse om företaget och dess ekonomiska 
förutsättningar de kan utsättas för både i nutid och framtid. Kapacitet utvärderas framförallt 
genom en grundlig analys av finansiell information (Brody & Frank, 1998). Beaulieu (1994) 
hävdar att även andra faktorer som till exempel ledingens erfarenhet är en viktig kriterie för 
kreditgivaren att ta hänsyn till.  
 
Med kapital menas att företaget har det kapital som krävs för att bedriva en verksamhet. 
Kreditgivaren bedömer bland annat hur effektivt det egna kapitalet används och hur effektivt 
investeringar genererar kassaflöde till verksamheten (Beaulieu, 1994). Kreditgivaren 
analyserar även hur mycket kapital som finns i företagets tillgångar samt hur mycket 
låntagaren själv har tillfört till företaget i form av kapital. Säkerheter ses som ett alternativ 
betalningssätt och behövs om kreditgivaren ser några potentiella risker i de andra kategorierna 
(Beaulieu, 1994). Beaulieu (1994) anser att ett positivt kassaflöde ska ses som viktigare än 
säkerheter och att ett lån aldrig ska baseras på enbart säkerheter. Materiella tillgångar ses som 
en mycket viktig säkerhet för kreditgivare då det kan säljas för att täcka möjliga förluster vid 
en eventuell konkurs (Brody & Frank, 1998).   

2.3.2 Transaktionsutlåning 
Banker tenderar att ta beslut baserat på företagets historik och andelen skuld i förhållande till 
eget kapital. Detta är faktorer som gör att mindre företag kan få svårt att erhålla banklån då de 
ofta är nystartade och vanligtvis har en större andel skuld i förhållande till eget kapital. Detta 
leder till att banker kräver säkerhet och att det är vanligt med överbelånade fastigheter för att 
få lån i mindre företag (Cressy och Olofsson, 1997). Svensson och Ulvenblad (2000) menar 
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att banker som använder sig av transaktionsutlåning analyserar informationen på två olika 
sätt. De använder antingen en dynamisk ingångsvinkel eller en statisk ingångsvinkel. Banker 
som använder sig av en statisk ingångsvinkel väljer att analysera företagets nuvarande 
balansräkning, säkerheter i företaget samt företagets värde. Detta görs för att bedöma 
kreditrisken och risken för att företaget går i konkurs. Banker som använder sig av en 
dynamisk ingångsvinkel analyserar istället finansiella modeller för att analysera risken för att 
företaget skall gå i konkurs. Detta görs genom att analysera resultaträkningen och kassaflöden 
samt framtida resultaträkningar och kassaflöden. Kreditgivaren försöker även undersöka vilka 
underliggande orsaker som påverkar resultaträkningen, kassaflödet och företagaren. Svensson 
och Ulvenblad (2000) menar även att erfarenheten hos kreditgivaren påverkar vilken 
ingångsvinkel som kreditgivaren har. Är det en rutinerad kreditgivare så intas ofta en 
dynamisk ingångsvinkel medan kreditgivare med mindre erfarenhet tenderar att ha en statisk 
ingångsvinkel. 
 
Hiltebeitel (1987) menar att finansiell information är den absolut viktigaste vid en 
kreditbedömning. Det är dock viktigt att den finansiella informationen är komplett och 
informativ. Om det saknas viktiga uppgifter eller om det inte är informativt, kan det resultera i 
en högre riskbedömning. Kreditgivare använder sig även av kreditupplysningar på företag för 
att se hur kredithistoriken ser ut. Utöver det är rapporter från tidigare banker och kreditgivare 
information som banker använder sig av i kreditgivningsprocessen. 
 
Det är av stor vikt att en företagsledare av ett mindre företag är förberedd till mötet med 
banken (Hiltebeitel, 1987). Företagsledaren ska ha kunskap om branschen den är verksam i, 
kunna lägga fram finansiella rapporter och information samt veta om det finns tillgångar som 
kan agera som säkerhet. Företagsledaren måste dessutom vara beredd på att lämna finansiell 
information om sin privata ekonomi. Desto mer information som kan lämnas och som är den 
information som banken kräver, desto större är chansen att få företagets låneansökan beviljad 
(Ibid). Bruns (2003) menar dock att det även är viktigt att banken tar hänsyn till annan 
information än endast den finansiella. Fokuserar banken på information som företagsledaren 
använder sig av för att styra företaget, blir det lättare för banken att finansiera framgångsrika 
projekt hos mindre företag.  

2.3.3 Relationsutlåning 
Som diskuterats tidigare är förhållandet mellan bank och mindre företag präglat av ett 
agentförhållande där det råder informationsasymmetri (Berger & Udell, 2002; Eisenhardt, 
1989). Berger och Udell (2002) menar att relationsutlåning är en viktig del i 
kreditgivningsprocessen till mindre företag eftersom det är en metod som visat sig minimera 
problematiken med informationsasymmetrin mellan parterna. Den nära och långvariga 
relation som kan finnas mellan bank och företag gör det möjligt för banken att samla in 
information om företaget som annars kan vara svårt att erhålla, så kallad mjuk information 
(Berger & Udell, 2002). Relationen mellan parterna inger även ett förtroende, dels hos banken 
men även hos andra relevanta aktörer, något som skapar legitimitet för företaget (Berggren, 
2003). Detta kan vara information om exempelvis företagaren som person och information 
om, och från, samhället som företaget är verksam inom (Berger & Udell, 2002). Genom 
relationsutlåning kan det bli enklare för mindre företag att erhålla kapital från banker eftersom 
företaget kan kommunicera information utöver de finansiella rapporterna. Mindre företag kan 
ha svårt för att upprätta finansiell information och ha svårt att visa potential genom de 
finansiella rapporterna. De kan även sakna starka säkerheter. Den mjuka informationen som 
erhålls genom relationen mellan företag och bank kan väga upp för bristande finansiella 
rapporter och säkerheter (Berger & Udell, 2002). En förbättring av relationen mellan bank 
och företag leder till att informationsutbytet och kommunikationen mellan parterna blir bättre 
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(Binks, 1996). Berggren (2003) menar att företag som har en etablerad relation med sina 
finansiärer tenderar att bli mer lönsamma och snabbväxande än de företag som ser externa 
finansiärer som fiender.  

2.4 Agentteorin 
Agentteorin grundar sig i att ägandet är skiljt från ledningen av företaget (Jensen & Meckling, 
1976; McMahon, 2004). I ett agentförhållande mellan två parter, där en part (agenten) utför 
ett arbete som har delegerats av en annan part (principalen) (Eisenhardt, 1989; Jensen & 
Meckling, 1976). Problematiken som kan uppstå i detta förhållande är när agenten och 
principalen har skilda mål eller när principalen inte kan kontrollera om agenten utför arbetet 
enligt principalens tycke. Synen på risk kan också innebära ett problem i detta förhållande 
eftersom beslutsfattandet kan skilja sig åt mellan parterna beroende på hur de förhåller sig till 
risk. I mindre företag är ägaren och företagsledaren vanligtvis samma person och agentteorin 
är då inte applicerbar på samma sätt som i ett stort företag där ägandet är separerat från 
ledningen (McMahon, 2004). Fokus ligger istället på förhållandet mellan en ägare (insider) 
och exempelvis banken (outsider), som också anses vara ett agentförhållande. 
 
Det problem som vanligtvis uppstår i ett agentförhållande är informationsasymmetri 
(Eisenhardt, 1989; Landström, 2003). Detta innebär att den ena parten, företagaren (agenten) 
har mer kunskap och informationen om företaget och ett projekt än vad den andra parten, 
banken (principalen), har (Landström, 2003). Informationsasymmetri kan uppstå mellan bank 
och nystartade företag eftersom företaget inte fått en legitim plats på marknaden (Berggren, 
2003). Banken kan därmed ha svårt att bedöma företagets trovärdighet eftersom företagaren 
sitter med information som banken inte har tillgång till. Utifrån informationsasymmetrin 
uppkommer två problem, Moral Hazard och Adverse Selection (Bruns & Fletcher, 2008; 
Eisenhardt, 1989). Moral Hazard innebär att agenten inte utför sina uppgifter som den fått 
delegerat av principalen och att principalen dessutom har svårt för att kontrollera agenten. 
Adverse Selection är när agenten påstår sig inneha kompetenser och färdigheter som är svåra 
för principalen att säkerställa att agenter har. För att motverka denna problematik kan 
principalen använda sig av två metoder; Bevakning och ägande (Eisenhardt, 1989; McMahon, 
2004). Genom att investera i exempelvis interna system kan företaget bevaka och upptäcka 
beteendet, och därigenom förhindra att agenten agerar opportunistiskt. Den andra metoden 
gör att agenten får en del av risken i företaget och det blir då ett incitament för agenten att 
agera enligt principalens tycke och att de båda strävar mot samma mål (Eisenhardt, 1989). 
 
I ett agentförhållande mellan företagare och bank innebär adverse selection problematiken att 
företagsledaren använder sitt privata kapital endast när det gäller projektet som innebär låg 
risk, och därmed endast söker extern finansiering via bank till de riskfyllda projekten (Bruns 
& Fletcher, 2003). Moral hazard är när företagaren utnyttjar informationsasymmetrin som 
råder mellan företaget och banken för att få pengar till den egna individen, men att krediten är 
utfärdat till företaget. Moral hazard uppstår vanligtvis när lånebeloppet är relativt stort jämfört 
med de internt genererade medlen som finns i företaget. 
 
Bruns(2003) och Berggren (2003) menar att en nära relation mellan finansiärerna och 
företaget är väsentligt. Detta eftersom informationsasymmetrin kan minskas genom att 
banken får företagsspecifik information på grund av relationen mellan parterna. I vissa 
företag, vanligtvis de som befinner sig i kapitalintensiva branscher, kommer kapital att 
behövas i omgångar för att verksamheten ska kunna växa och bli lönsam (Berggren, 2003). I 
dessa fall är det nödvändigt att det finns en nära relation mellan företaget och finansiären. En 
nära relation med finansiärer har visat sig, förutom att det kan minska 
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informationsasymmetrin, ge företag en snabbare utveckling och tillväxt samt att det kan öka 
lönsamheten.  

2.5 Finansieringsproblem för mindre företag 
Mindre företag har egenskaper som är unika och skiljer sig från stora företag (Ang, 1991). 
Dessa egenskaper är något som har en inverkan i företagets syn på finansieringskällorna, och 
som ger andra finansieringsproblem. Tidigare forskning (Bruns, 2003; Hughes, 1996; 
Landström, 2003) visar att mindre företag har svårt att erhålla finansiering från externa källor. 
Dessa företag föredrar att välja den finansieringsform som kräver minst inverkan från externa 
källor (Hughes, 1996). Detta innebär att mindre företag drar sig för att använda externt kapital 
som kompromissar med ägandet i företaget. Även om dessa företag vill undvika att få kapital 
från externa källor är det ibland en nödvändighet för att företaget ska kunna fortleva 
(Berggren, 2003). Detta leder till att banker är den viktigaste kapitalkällan för mindre företag 
(Hughes, 1996). 
 
Bruns (2003) beskriver att problematiken för mindre företag att erhålla finansiering grundas i 
att banken upplever dessa som mer riskfyllda. Detta gäller särskilt i växande, mindre företag. 
Detta på grund av att dessa företag har lätt att anpassa sig till den rådande marknaden, något 
som gör det svårare för banken bedöma risken i företaget eftersom de inte kan anpassa sina 
bedömningar lika snabbt. Banker är vana vid företag som har ett statiskt förhållningssätt, och 
agerar enligt vissa ramar (Matthews, 1996). Snabbväxande mindre företag är dynamiska och 
ändrar behov snabbt, något banker vanligtvis kan ha svårt att anpassa sig till. Berggren (2003) 
menar att det kan vara svårare för nystartade, mindre företag, jämfört med större företag, att 
erhålla lånat kapital från banker. Detta eftersom de är nya och därmed okända på marknaden, 
inte bara för banken utan även för kunder och leverantörer. Detta medför att företaget inte 
byggt upp det förtroende hos sina externa intressenter, något som krävs för att exempelvis 
banken ska kunna göra en bedömning av företaget (ibid). 
 
Enligt Landström (2003), kan problematiken med att erhålla lån för mindre företag bero på att 
det finns ett finansiellt gap mellan företaget och banken. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 2.2 Landström (s. 14, 2003) 

 
Begränsningarna i finansieringsmöjligheterna för mindre företag kan härledas både till 
företaget och finansiärerna (Hughes, 1996; Landström, 2003). Ur banken synpunkt anses det 
vara mer riskfyllt att investera i mindre företag, och särskilt nystartade, eftersom dessa 
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tenterar att gå i konkurs eller avvecklas relativt snabbt (Landström, 2003). Banker kan ha 
svårt att analysera och hantera mindre företag eftersom deras bedömningsverktyg är anpassat 
till stora företag. Det anses även vara dyrt för banker att låna kapital till mindre företag 
eftersom detta medför en ökad kostnad, sett till lånebeloppets storlek, för banken då de måste 
följa upp och kontrollera företaget. Sett utifrån företagets perspektiv kan ägarna ha lite 
kunskap om de olika finansieringsmöjligheterna som finns och hur de ska attrahera dessa 
finansiärer (Landström, 2003). Det kan även bero på, som diskuterats tidigare, att ägare i ett 
mindre företag gärna använder kapital enligt en “pecking-order”-modell. Ägarna i mindre 
företag har en positiv syn till internt genererade medel och väljer gärna att använda dessa 
medel i den utsträckning det går. Företagare vill försöka att undvika kapital som innebär att de 
som investerar får ett inflytande i företaget och minskar ägarens kontrollnivå (Bruns, 2003). 
Bankfinansiering kan därför anses vara den mest attraktiva formen av externt kapital eftersom 
denna typ av lånat kapital inte involverar ett externt ägande (Cressy & Olofsson, 1996; 
Landström, 2003) 
 
Bruns (2003) menar att ett företags bristfälliga redovisningsinformation är en viktig faktor 
som leder till att banker nekar ett företags låneansökan. I mindre företag är det ägaren som är 
beslutsfattaren och har därmed en tendens att bedöma företagets framtid med hjälp av ägarens 
position i företaget. Därför läggs inga större resurser på de finansiella rapporterna eftersom de 
inte har lika stor betydelse för företags fortsatta drift som de har i större, noterade företag. 
Banker använder gärna finansiella rapporter som grund till kreditgivningsbeslutet (Bruns, 
2003; Bruns & Fletcher, 2008). Om ett mindre företag inte producera den information som 
behövs finns det en risk att banken uppfattar företaget som oseriöst (Bruns, 2003).  
 
Svårigheterna kring att mindre företag har svårt att erhålla finansiering, särskilt från banker 
har tidigare förklarats att det beror på storleken på företaget (Bruns, 2003). Dock menar Bruns 
(2003) att det snarare är kopplat till ägarstrukturen i företaget. Vidare kan det förklaras att 
mindre företag söker kapital vid en investering i specifika projekt. Banken utvärderar dock ett 
företag utifrån hela verksamhetens förmåga att genera kassaflöde och förmågan att återbetala 
en kredit.  De ser alltså inte till det enskilda projektets möjligheter att generera medel som kan 
stå till grund för återbetalning. Detta kan medföra att mindre företag som kan anses vara 
svaga inte får lån för att finansiera projekt som kan rädda och stärka företaget (Ibid) 
 
Bruns och Fletcher (2008) menar att företag som är nystartade eller som har en dålig 
ekonomisk historik generellt sett har svårare att få en låneansökan beviljad. En dålig historik 
kan dessutom leda till att banken kräver en högre säkerhet av företaget. Dock kan det finnas 
ont om säkerheter i mindre företag, särskilt i de med tidigare ekonomiska svårigheter. Det kan 
då bli krav på att ägaren lämnar en personlig säkerhet för att kunna få ett lån, något som kan 
innebära ett stort risktagande för ägaren.  

2.6 Oren revisionsberättelsens inverkan vid kreditgivning 
Ett företag som har en oren revisionsberättelse har visat sig påverka kreditgivarens beslut 
angående ett företags låneansökan då den ha ett informationsvärde (Bamber & Stratton, 
1997). Ett företag anses vara mer riskfyllt om de fått en oren revisionsberättelse och löper 
större risk att få sin låneansökan nekad. En oren revisionsberättelse, som innehåller negativ 
information, har en större inverkan på kreditgivningsbeslutet än en standardutformad 
revisionsberättelse (Bamber & Stratton, 1997; LaSalle & Anandarajan, 1996). Det har 
framkommit i studier att tjänstemän inom finansbranschen, som till exempel banktjänstemän, 
har svårt att veta vad en revisionsberättelse är till för och vad den kan bidra med för 
information (Lin, Tang & Xiao, 2003; Sormunen, 2014). Det kan även antas att 
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revisionsberättelsen är av litet intresse för användarna vid kreditgivning till mindre företag 
(Sormunen, 2014).  
 
En oren revisionsberättelse kan medföra att en kreditgivare kan anse att företagets övriga 
finansiella rapporter minskar i trovärdighet (Guiral-Contreras et al., 2007; Lin et al. 2003). 
Lin et al.’s (2003) studie i Kina visar att banktjänstemän sällan använder sig av finansiell 
information i sitt dagliga arbete. Det kan bidra till att en oren revisionsberättelsen har liten 
inverkan vid beslutet av att bevilja eller neka en kreditgivning. Revisionsberättelsen och 
finansiella bevis påverkar bedömningen av kreditgivarens syn på risken i ett företag (Guiral-
Contreras et al.2007). Har ett företag en oren revisionsberättelse bedöms risken som högre av 
banken (Bruns, 2003; Guiral-Contreras et al. 2007).  
 
Kreditgivaren la, i Guiral-Contreras et al’s (2007) studie, stor vikt vid vad som anses vara 
ofördelaktig information, det vill säga orena revisionsberättelser och negativ finansiell 
information. Dock menar Guiral-Contreras et al (2007) att en kreditgivare kräver mer 
finansiell information än en revisionsberättelse. Beslutet som banken tar beror inte enbart på 
den finansiella informationen eller om företaget har fått en oren revisionsberättelse. Det krävs 
överläggning med all tillgänglig information innan ett beslut tas (Guiral-Contreras et al., 
2007; Sormunen, 2014). Dock visar studien att en revisionsberättelse kan agera som en 
varning att det krävs en mer grundlig undersökning av den övriga finansiella informationen 
som finns tillgänglig för kreditgivaren. Revisionsberättelsen är information som används av 
kreditgivaren för att ge ytterligare underlag för beslutet som tas i kreditgivningsprocessen. 
Även Gómez-Guillamón (2003) studie visar att kreditgivaren anser att revisionsberättelsen är 
betydelsefull vid bedömningen av att bevilja eller neka en låneansökan. Sormunen (2014) 
menar att den inverkan som en oren revisionsberättelse kan ha vi den kreditgivning kan bero 
på vilken revisor det är som lämnat den. En oren revisionsberättelse som är lämnad av en 
revisor som inte är anställd hos en Big-4 firma ger en lägre trovärdighet eftersom det finns 
uppfattningar om att dessa revisorer vill ha kvar sina klienter och därmed kan dra sig för att 
lämna en oren revisionsberättelse så länge det går. Sormunen (2014) visar att 
revisionsberättelser överlag inte är en beslutsgrundande information, utan som en del i alla 
informationskällor som finns tillgängliga för banken. En oren revisionsberättelse i sig har 
ingen större inverkan på själva kreditgivningsbeslutet.  
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3 Metod 
I detta kapitel förklaras tillvägagångssättet som använts under denna uppsats. Det inleds med 
en beskrivning av det hermeneutiska synsättet. Därefter följer förklaring på den induktiva 
ansatsen som är tillämpat i denna studie, vår undersökningsmetod och en beskrivning av vår 
förstudie. Vidare beskrivs data- och litteraturinsamling samt hur vi gått tillväga vid vårt urval 
av respondenter. Slutligen beskrivs operationalisering samt vår plan för analys och kapitlet 
avslutas med reliabiliteten och validiteten för denna studie.  
 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Vi har under arbetet studerat fenomenet oren revisionsberättelse och kreditgivning. För att få 
fram bäst resultat krävs en undersökning av hur människor uppfattar verkligheten. Detta leder 
oss till ett hermeneutiskt synsätt (Jacobsen, 2002). Hermeneutiskt synsätt är en strategi som 
har en stor potential vid analys av sociala handlingar (Bryman & Bell, 2013). Inom 
hermeneutiken är det centrala i en undersökning hur konkreta situationer uppfattas av 
individen (Alvesson & Sköldberg, 2008).  När vi arbetar inom ett hermeneutiskt synsätt 
försöker vi att bidra med en förståelse kring vår frågeställning (Alvesson & Sköldberg, 2008; 
Bryman & Bell, 2013). Alvesson och Sköldberg (2008) menar att förståelse är ett 
grundläggande sätt för människor eftersom vi dagligen måste orientera oss i vår tillvaro. 
Denna förståelse erhålls genom att använda sig av den hermeneutiska cirkeln. Det innebär att 
den del vi studerar måste sättas i samband med helheten för att skapa förståelse. Cirkeln 
innebär att tolkningen skapas via en cirkulär rörelse mellan forskarens förståelse och ny 
insamlad kunskap. Denna förståelse leder tillsammans med den nya kunskapen till en 
förkunskap för att skapa en ytterligare förståelse för ämnet. I vårt fall skapar vi en förståelse 
kring varför ett företag får en oren revisionsberättelse samt vilken inverkan det har på 
kreditgivningsbeslutet. Detta innebär att vi inte försöker att skapa några regler utan att vi 
väljer att studera något unikt och säreget (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) menar att 
hermeneutik passar bra till kvalitativa studier med en induktiv ansats vilket är utgångspunkten 
i denna studie. Det finns dock negativa delar med hermeneutiskt synsätt, det inte går att dra 
generella slutsatser utifrån resultatet då vi studerar en unik situation och resultatet gäller bara 
under gällande förutsättningar (Jacobsen, 2002; Saunders, Lewis & Thornhill, 2003).  

3.2 Forskningsansats 
Vi arbetar efter en induktiv ansats då den är mer öppen för ny information och överraskande 
element (Jacobsen, 2002). En induktiv ansats hjälper oss att förstå varför någonting händer. 
Saunders et al. (2003) menar att en induktiv ansats hjälper till att få en bättre förståelse för 
vad som sker, eftersom arbetssättet ger en bättre förståelse av problemets karaktär. Bryman 
och Bell (2013) menar att induktiva studier ska genomföras utan förutfattade meningar, men 
att en induktiv strategi som är kopplad till kvalitativa studier, kan använda teori som bakgrund 
till studien. Det är den sistnämnda strategin vår studie baseras på eftersom vi sammanställt 
teorier om principal-agent teorin, oren revisionsberättelse samt kreditgivningsprocessen för att 
skapa en större förståelse till bakgrunden och vår frågeställning. Kritik mot den induktiva 
ansatsen är att det förväntas att forskaren ska samla in all relevant teori, detta är dock inte 
möjligt eftersom människor automatiskt gör avgränsningar av information medvetet eller 
omedvetet (Jacobsen, 2002).  
 



16 

Genom att ha en induktiv ansats skapar författarna, genom analys av den empiriska data som 
samlats in, egna teorier kring problemet som undersökts (Saunders et. al, 2003). Vi kommer i 
denna studie att samla in empiri för att sedan koppla tillbaka till teorin och skapa slutsatser 
kring ämnet. Vidare beskriver Saunders et al. (2003) att styrkan med en induktiv ansats är att 
det ger en bättre förståelse kring hur individer uppfattar ett problem och forskaren får en 
bättre förståelse kring kontexten och sammanhanget i studien. Det underlättar därför om 
studier med en induktiv ansats undersöker få enheter och därmed är av kvalitativ karaktär.  
 

Figur 3.1 Induktiv ansats, Egen illustration 

 

3.3 Undersökningsmetod 
Vår frågeställning kräver att vi går på djupet för att få fram data som hjälper oss att förstå 
problemet. Det för att få fram så många nyanser och detaljer som möjligt ur ett få antal 
enheter (Jacobsen, 2002). Studien har en intensiv utformning då vi ha få enheter vilket gör att 
möjligheten till att generalisera resultatet försvinner. En intensiv utformning med få enheter 
skapar istället möjligheten att få fram en mer relevant data och informationen blir inte 
lösryckt från sitt sammanhang (Jacobsen, 2002). Detta leder till att våra resultat blir specifika 
till våra respondenter. Vidare beskriver Jacobsen (2002) att en studie som analyserar en 
situation vid en given tidpunkt som en tvärsnittsstudie. Detta innebär att vår studie inte 
kommer att vara en analys där vi ser en förändring över tid utan att vårt resultat kommer visa 
hur det ser ut i våra enheter vid den tidpunkten som intervjuerna sker och under de 
förutsättningar som existerar vid en specifik tidpunkt.  

3.3.1 Förstudie 
Vi har i denna uppsats valt att göra en förstudie genom att intervjua två revisorer. Vårt syfte 
med uppsatsen är att undersöka kreditgivningen till mindre företag och hur beslutet påverkas 
av att ett företag har erhållit en oren revisionsberättelse. På grund av vårt syfte anser vi att 
våra intervjuer med revisorer inte passar till vår huvudstudie. Däremot tycker vi det är 
väsentligt för att få bakgrundsinformation och en inledande förståelse kring varför ett företag 
får en oren revisionsberättelse, hur vanligt det är samt vilka effekter en oren 
revisionsberättelse kan få för företaget, ur revisorns perspektiv. Bell (2003) menar att en 
fallstudie kan agera som en pilot- eller förstudie och kan göra det möjligt att få fram viktiga 
variabler som kan främja huvudstudien. Även Wallén (1993) menar att en fallstudie kan göras 
som en förstudie för att kunna ge mer generell kunskap. Enligt Jacobsen (2002) genomförs en 
fallstudie för att få en djupare förståelse för en viss händelse. Ett flerfallsurval genomförs när 
syftet är att förklara vad som är orsakerna till att något uppstår. Syftet med förstudien är att 
förklara de olika orsakerna till att ett företag får en oren revisionsberättelse och har därför valt 
att genomföra två intervjuer med två revisorer. Förstudien och den kunskap som den ger, 
leder oss in till huvudstudien där vi ser vilka effekter en oren revisionsberättelse har vid 
kreditgivningsbeslutet.  

Verklighet	  
Fallstudie	  

Datainsamling	  
Empiri	   Teoriutveckling	  
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3.4 Datainsamling 

3.4.1 Primärdata 
Primärdata har samlats in via öppna individuella intervjuer. Jacobsen (2002) anser att öppna 
individuella intervjuer lämpar sig bäst när relativt få enheter undersöks och när vi är 
intresserade av hur respondenten tolkar ett visst fenomen. Bryman och Bell (2013) menar att 
det leder till att respondenterna inte leds in på specifika spår av forskarna när intervjuerna har 
öppna frågor vilket lätt sker vid slutna frågor. Det är även bra då det lämnar ett utrymme för 
respondenten att ge oförutsedda svar som forskaren inte tidigare tänkt på. Jacobsen (2002) 
menar att en öppen intervju kan vara strukturerad men att det inte ska finnas några fasta 
svarsalternativ. Detta passar vår frågeställning bra då vi avser att hitta ny information och ta 
reda på om och hur en oren revisionsberättelse påverkar kreditgivningen. Detta är en väldigt 
öppen problemställning och då drar vi fördelar av öppna frågor som kan hitta oförutsedda 
faktorer som påverkar möjligheterna att erhålla lånat kapital från banker. Jacobsen (2002) 
anser att det är mest lämpligt att genomföra öppna individuella intervjuer ansikte mot ansikte 
så har våra intervjuer har genomförts. Ansikte mot ansikte intervjuer skapar en mer förtrolig 
stämning vilket underlättar för respondenter att öppna upp och svara mer utförligt på frågor. 
Jacobson (2002) menar dock att det inte bara är positiva delar med besöksintervjuer, det kan 
uppstå något som kallas intervjuareeffekten vilket innebär att intervjuobjektet kan hitta på 
svar för att få intervjuaren nöjd. Även om det finns negativa aspekter med ansikte mot ansikte 
intervjuer så anses de positiva delarna större (ibid).  

3.4.2 Litteratursökning 
Valet av litteratur till framtagandet av den teoretiska referensramen har i denna studie baserats 
primärt på vetenskapliga artiklar men även på böcker. Saunders et al. (2003) menar att 
vetenskapliga artiklar skapar störst trovärdighet och att information från dessa är den mest 
lämpliga källan i en studie. Enligt Jacobsen (2002) är de källor som inte samlats in av 
forskaren själv sekundärdata, vilket innebär att forskaren baserar insamlingen av information 
på data som är insamlad av andra. Vid insamling av sekundärdata är det viktigt att forskaren 
är kritisk till källorna samt hur trovärdiga de anses vara eftersom det kan föreligga problem i 
vilken utsträckning forskaren kan lita på den källa som väljs samt att kvaliteten på 
vetenskapliga rapporter kan variera stort (Jacobsen, 2002; Saunders et al., 2003). Vi har i vår 
studie sökt fram artiklar från olika databaser så som (ABI Inform, JSTOR & Science Direct) 
som vi har åtkomst till genom Högskolan i Halmstads index Summon. Vi anser att dessa 
databaser är tillförlitliga då de innehåller granskade (peer-reviewed) artiklar. Även vid val av 
böcker har vi tagit hänsyn till att fakta i böcker tenderar att innehålla föråldrad information 
(Saunders et al., 2003). För att minska risken att använda gammal information har vi försökt, i 
den utsträckning det går, att styrka påståenden med information från vetenskapliga artiklar. 
Detta gäller både vid användning av äldre böcker och vetenskapliga artiklar. 
 
Information som tas från en person som själv medverkat i situationen kallas för en 
förstahandskälla (Jacobsen, 2002). Har däremot personen, varifrån informationen kommer 
ifrån, inte själv deltagit i en situation, kallas det för en andrahandskälla (Jacobsen, 2002). Vid 
användning av en andrahandskälla har informationen bearbetats och tolkats av någon annan, 
något som kan påverka innebörden och tillförlitligheten av informationen, något som kan 
anses vara riskfyllt (Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 2002). Det optimala är att forskaren 
använder sig av förstahandskällan eftersom informationen inte har passerat ett flertal personer 
på vägen (Jacobsen, 2002). Vidare beskriver Bryman och Bell (2013) att det ger en större 
tillförlitlighet i informationen om forskaren använder sig av originalkällan, framför allt om 
referensen anses ha en viktig del i studien. Vi har i vår studie försökt att enbart använda 
information från forskarens resultat och slutsatser. Detta för att undvika att använda en 
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sekundärkälla som har blivit tolkad och återberättad av någon annan och som därmed minskar 
trovärdigheten i informationen.  
 
Sökord som har använts är qualified audit, credit, bank loan, finance, information asymmetry, 
agency -theory och financial statement. Vi har även använt oss av flertalet studentuppsatser på 
ämnet och dess referenslistor för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar. Böckerna vi 
använder oss av är främst tidigare kurslitteratur men även andra böcker från Högskolan i 
Halmstads bibliotek. 

3.4.3 Urval 
Banklån är den vanligaste formen av extern finansiering för mindre företag för att kunna 
generera tillväxt (Hiltebeitel, 1987; Howorth & Moro, 2006; Kim, Song, & Tsui, 2013; 
Winborg & Landström, 2000). Vi har valt att intervjua fem etablerade svenska banker vars 
verksamhet innefattar utlåning till mindre företag. Bankerna vi valt att intervjua är 
Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB och Swedbank. Dessa banker har en utlåning 
till mindre företag och vi anser därför att de lämpar sig väl till vår studie. Vi väljer även att 
genomföra intervjuer med två stycken revisionsbyråer och i vårt fall väljer vi att intervjua EY 
och PWC. Genom att göra detta hoppas vi en insikt om varför en revisor lämnar en oren 
revisionsberättelse. Vidare får vi en större förståelse i vilka bakomliggande faktorerna som 
resulterar i en oren revisionsberättelse. Vi har även valt att fokusera vårt urval till Halland 
varav sex av intervjuerna hålls i Halmstad och en i Falkenberg. Eftersom vi har studerat hur 
oren revisionsberättelse påverkar ett företags kreditgivningsmöjligheter har vi intervjuat 
bankmän med ett företagsfokus samt har haft erfarenhet av kreditgivning till företag med oren 
revisionsberättelse. När vi har intervjuat revisionsbyråerna valde vi att intervjua auktoriserade 
eller godkända revisorer eftersom de besitter en erfarenhet inom revision. Det innebär att vi 
kontaktade relevanta kontor och berättade om vår frågeställning och blev därefter hänvisade 
till personer med ansvar samt kompetenser för att besvara frågor rörande frågeställningen.  
 
Respondent Företag Befattning Ort Datum 
Mikael Hansson PwC Godkänd revisor Halmstad 10-03-2015 

Anneli Carlsson E & Y 
Auktoriserad 
revisor Halmstad 13-03-2015 

Andreas Almgren SEB Företagsrådgivare Halmstad 12-03-2015 

Daniel Enberg Nordea 
Kontorschef, 
företag Halmstad 13-03-2015 

Stefan Ståhl Swedbank Företagschef Halmstad 11-03-2015 
Björn Helmersson Handelsbanken Företagsrådgivare Halmstad 26-03-2015 
Charlotte 
Winbladh Länsförsäkringar Företagsrådgivare Falkenberg 10-04-2015 

Tabell 3.1 Tabell över respondenter, Egen illustration 

3.5 Operationalisering 
Genom operationalisering fastställs vilka faktorer som är mest väsentliga i en undersöknings 
nytta. Operationalisering är en beskrivning på hur forskaren går tillväga som är av användning 
vid mätning av de begrepp som är intressanta för studiens syfte (Bryman & Bell, 2013). Då 
vår studie är av kvalitativ karaktär är operationaliseringen för vår del hur vi ska konkretisera 
och utforma intervjufrågor utifrån vårt teorikapitel, på detta sätt kan vi få heltäckande svar 
från våra respondenter. Vi intervjuar två grupper; banker och revisorer. Detta innebär att vi 
måste ha olika intervjufrågor till våra olika intervjuobjekt där vårt teorikapitel har varit till 
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grund i utformningen av våra frågor. Kreditgivningsprocessen, agentteorin, finansiering till 
mindre företag samt orena revisionsberättelsers inverkan vid kreditbeslutet har varit 
utgångspunkten vid sammanställningen av frågorna till bankerna medan revisionsprocessen 
och orena revisionsberättelser har varit i fokus för framtagandet av frågor till revisorerna. 
Nedan redovisas exempel på frågeställningar och tankar kring operationaliseringen. Det 
fullständiga frågeunderlaget till bankerna finns i bilaga 1 och underlaget på frågorna till 
revisorerna återfinns i bilaga 2.  
 
I bilaga 1 (intervjuguide till banker) försöker vi under tema agentteori och 
finansieringssvårigheter få fram bankens synpunkter kring om, och varför det råder 
informationsasymmetri mellan parterna. Vår inledande fråga är, 
 

Anser du att ägare till mindre företag lämnar all information som är nödvändig? 
 

Vidare försöker vi få svar på om informationsasymmetrin påverkar kreditgivarens bedömning 
av företaget. I kreditgivningstemat försöker vi ta reda på vilken information, både finansiell 
och icke-finansiell information som är viktig för kreditgivaren samt om relationen mellan 
ägaren/företaget och banken har någon betydelse genom att bland annat ställa frågan,  
 

Vid kreditgivning till ett mindre företag, vilken finansiell information är viktig för dig? 
 

Vi går sedan in på temat som handlar om revisionsberättelser för att undersöka vilken 
inverkan en oren revisionsberättelse har vid kreditgivning till mindre företag med bland annat 
hjälp av frågan, 

Hur ser du på ett företag som fått en oren revisionsberättelse? 
 

Vi kommer även ställa frågor kring om kreditgivaren tar hänsyn till revisionsberättelser 
överlag, om det spelar någon roll varför ett företag har fått en oren revisionsberättelse samt 
om en oren revisionsberättelse har någon inverkan på bankers riskbedömning av företag. 
 
I bilaga 2 återfinns intervjuguiden till förstudien med revisorerna. I tema revisionsprocessen 
och revisionsberättelsen försöker vi få fram en överskådlig bild över hur de båda fenomenen 
är utformade bland annat med hjälp av frågan,  
 

Vad är en revisionsberättelse och hur är den utformad? 
 

Genom att bland annat ställa frågan,  
 

Vilka olika former av orena revisionsberättelser finns, och vad innebär de? 
 

försöker vi få information kring varför en revisor lämnar en oren revisionsberättelse, vilka 
olika former det finns samt vilken som är vanligast att lämna till mindre företag.  

3.6 Empiri- och analysmetod 
Jacobsen (2002) beskriver att analysprocessen delas in i tre delar. Först en beskrivning av vår 
data som visar vilka intervjuer och samtal som har genomförts. Vi har efter varje genomförd 
intervju transkriberat den inspelade information som vi samlat in för att vara säkra på att inte 
missa någon viktig detalj. När datan samlats in ska denna systematiseras och kategorisera för 
att kunna förenkla informationen. Detta steg är nödvändigt för att kunna förmedla den 
information som samlats in. Vår studie försöker att följa en röd tråd genom att ha samma 
underrubriker löpande genom teorin, empirin och analysen i intervjuguide. Detta för att 



20 

underlätta för läsaren. Efter systematiseringen försöker vi hitta orsaker och mening för att 
kunna tolka vår data. Detta görs genom att kombinera kategorierna för att hitta samband, 
likheter och olikheter. Det är i detta steg som vi kan få fram bakomliggande faktorer och 
intressanta situationer (Jacobsen, 2002). Med anledning av detta väljer vi att fortsätta med 
kategorierna under empiridelen och inte redovisa intervjuerna efter varje enskild respondent, 
detta för att vi anser att det underlättar för läsaren, och oss, att se skillnader och likheter och 
för att följa vårt resonemang.  
 
Utifrån frågeställningen och syftet i denna uppsats har en analysmodell tagits fram. Denna 
kommer agera som ett ramverk för hur analysen ska genomföras och visar hur vi vill 
analysera den data som vi samlat in. För att underlätta vid analys och för att få ett så 
heltäckande svar som möjligt, kan vår frågeställning kan delas upp i tre delar; När, och varför, 
får ett företag en oren revisonberättelse och hur kan det påverka en kreditgivares syn på 
företaget. Beroende på när och varför ett företag får en oren revisionsberättelse samt hur en 
kreditgivare ser på ett företag som fått en oren revisionsberättelse, kan ge följdeffekter i hur, 
och varför, möjligheten till att erhålla lånat kapital från banker ändras.  
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3.2 Analysmodell, egen illustration 

Modellen visar hur vi tänkt analysera den data som samlats in i både för- och huvudstudien. 
Modellen förklaras mer ingående i analyskapitlet under rubrik 5.1 Analysmodell.  

3.7 Reliabilitet och validitet 
För att säkerställa kvalitén i en forskning anses reliabilitet och validitet vara två viktiga 
kriterier (Bryman & Bell, 2013). Reliabilitet är tillförlitligheten och trovärdigheten i empirin 
och validitet är giltigheten och relevansen i empirin (Jacobsen, 2002). Validiteten kan delas in 
i intern och extern giltigheten, där den interna är om forskaren mäter det som är avsett att 
mäta i studien. Intern giltighet mäter således resultatens giltighet, om forskningen har 
beskrivit fenomenet på ett riktigt sätt. Genom att vi har genomfört en operationalisering och 
skapat våra intervjufrågor utifrån vår teoretiska referensram, hjälper det oss att ställa frågor 
som leder till svar på det vi avser att mäta i denna studie. Den externa giltigheten, som även 
kan benämnas som överförbarhet, är i vilken mån ett resultat kan gälla i andra sammanhang 

När?	  
• Motiv	  till	  oren	  revisionsberättelse	  

Hur?	  
• Kreditgivningsprocessen	  

Effekter	  
• Påverkande	  faktorer	  och	  oren	  revisionsberättelse	  
inverkan	  vid	  kreditgivning	  

Vilken	  inverkan	  har	  en	  oren	  revisionsberättelse	  på	  
kreditgivningsbeslutet	  vid	  kreditgivning	  till	  mindre,	  

svenska	  företag? 
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än det som studerats, det vill säga hur mycket det går att generalisera (Jacobsen, 2002). Dock 
är syftet med en kvalitativ studie inte att generalisera resultatet utan att undersöka ett fenomen 
och få en förståelse och fördjupa fenomenet (Jacobsen, 2002). Eftersom kvalitativa 
undersökningar vanligtvis studerar en liten grupp och får en djup förståelse medför det att 
resultatet som uppkommer kan bero på kontexten och den sociala miljö som har studerats 
(Bryman & Bell, 2013). Då vår uppsats är en kvalitativ studie, strävar vi inte efter att 
generalisera vårt resultat. Syftet med vår studie är att beskriva och analysera hur kreditgivare 
uppfattar ett företag som fått en oren revisionsberättelse och ur det påverkar möjligheten att 
erhålla lånat kapital från banker.  
 
Reliabiliteten visar hur pass tillförlitligt resultatet är genom att undersökningen är genomförd 
på ett trovärdigt sett. Kan en undersökning genomföras på samma sätt och få samma resultat, 
anses undersökningen vara av hög tillförlitlighet. Enligt Bryman och Bell (2013) betyder 
reliabiliteten att kollegor/granskare ska bedöma undersökningen genom att granska alla faser 
av forskningsprocessen för att fastställa kvalitén på de procedurer som forskarna valt och hur 
pass berättigade de teoretiska slutsatserna är. Dock kan detta vara svårt att genomföra 
eftersom kvalitativa studier genererar stora mängder data. Jacobsen (2002) menar att hur 
empirinsamlingen går till, kan ha en inverkan på reliabiliteten och validiteten eftersom 
metoderna för datainsamling ger olika slag av information samt kan ha olika effekter. Då vi 
valt att genomföra individuella intervjuer mäts personliga synpunkter angående ett fenomen 
eller ett förhållande. Eftersom vår frågeställning riktar sig till individuella synpunkter kring 
kreditgivning och orena revisionsberättelser, antas vi mäta det som studien avser och vi får 
därmed reliabilitet i vår undersökning. Vid individuella intervjuer kan kontexten där 
intervjuobjektet eller fenomenet befinner sig skapa ett unikt resultat (Jacobsen, 2002). I vår 
studie kan det vara svårt för oss att överföra vårt resultat till andra kontexter, dock finns det 
mycket regler och förordningar kring revisorns agerande, något som inte skiljer sig åt 
beroende på vart revisorn befinner sig. Även banken har starka regler som även detta ej kan 
skilja sig avsevärt mellan orterna.  
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4 Empiri 
I detta kapitel kommer det material som är insamlat via intervjuer med våra respondenter att 
redovisas. Först presenteras respondenterna. Därefter redogörs för det empiriska resultat vi 
fått fram under vår förstudie där revisionsprocessen redovisas och motiv till varför en oren 
revisionsberättelse lämnas. Slutligen presenteras det empiriska resultatet av vår huvudstudie 
där respondenterna beskriver kreditgivningsprocessen till mindre företag, svårigheter kring 
kreditgivning till mindre företag samt vilken inverkan en oren revisionsberättelse har vid 
kreditgivningsbeslutet.  
 

4.1 Presentation av respondenter 
Mikael Hansson, PwC 
Mikael Hansson har sedan 1993 arbetat som revisor. Först arbetade han på Ernest & Young, 
sedan startade han en egen verksamhet mellan 1998-2001. Efter hans tid i sin den egna 
verksamhet, började han arbeta på PwC som godkänd revisor. PwC i Halmstad har cirka 25 
anställda som arbetar med både revison och redovisning samt att det finns en skattekonsult. 
Kontoret kan utnyttja tjänster på andra kontor i Sverige om det inte skulle finnas tillgängligt 
på kontoret i Halmstad. Kontoren är verksamt inom Halmstad, Laholm och Hylte och har från 
och med 2014 en och samma chef och är tillsammans med Varberg och Falkenberg 
verksamma under samma ledning. De har kunder som är allt från enmansföretag och mindre 
företag till en del stora företag. Hansson har själv över 200 kunder, både i Halmstad med 
omnejd men även i Stockholm och Borås (Personlig kommunikation, 10 mars, 2015). 
 
Anneli Carlsson, E&Y 
Anneli Carlsson har arbetat på E&Y sedan hon tog examen 1994. Hon blev godkänd revisor 
2004 och auktoriserad revisor 2013. E&Y är en global organisation och har cirka 2000 
medarbetare och 55 kontor i Sverige.  I Halmstad är det cirka 10-12 stycken anställda, varav 6 
stycken arbetar med revision, några arbetar med redovisning, några skattespecialister samt en 
som arbetar med transaktioner. En vanlig dag för Carlsson är väldigt omväxlande eftersom 
hon arbetar mycket jobb i projekt. Under hösten genomförs mycket löpande granskningar, 
granskningar av interna kontroller, och granskningar av skatter och avgifter. Efter sista 
december börjar granskningen av boksluten och det sker ute på företagen. När sedan 
granskningen är klar, ska årsredovisningen granskas. Det är även kunder som behöver hjälp 
med allt ifrån granskning till hjälp med kassaflödesanalyser (Personlig kommunikation, 13 
mars, 2015).   
 
Andreas Almgren, SEB 
Andreas Almgren började arbeta på SEB i Halmstad 2010. Han började i kundtjänst men 
började efter ett år att arbeta med kreditgivning till mindre företag. Detta gjorde han i två år, 
nu arbetar han mer mot, vad han kallar, mellanstora företag med en omsättning på 50 
miljoner. SEB’s kontor i Halmstad erbjuder allt inom banking, från privatekonomi till 
företagsekonomi. Kontoret i Halmstad ingår i region Syd och utgör tillsammans med kontoren 
i Växjö och Kalmar det största kontoren inom regionen. På Halmstadskontoret arbetar det 
cirka 20 personer totalt, 6 stycken av dessa finns på företagssidan. På SEB i Halmstad brukar 
företagen delas upp utifrån storleken men det beror även på komplexiteten. Han berättar att 
det alltid finns en dialog mellan kreditgivarna, och att de måste ha koll på det stora hela 
(Personlig kommunikation, 12 mars, 2015). 
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Daniel Enberg, Nordea 
Sedan 1998 har Daniel Enberg arbetat inom bank, först ett halvår inom kundtjänst och sedan 
december 1998 har han arbetat på företagssidan. Han var kundansvarig i tio år och fick en 
företagsrådgivarroll i ett år. 2008 fick han en tjänst på storkundsenheten där han arbetade i tre 
år och hanterade större kunder med en omsättning på 120 miljoner och uppåt. 2011 fick han 
rollen som han har idag, kontorschef och ansvarig för företag. På Nordea i Halmstad sitter sju 
personer med företagsfrågor där de arbetar med allt från enskilda firmor till stora aktiebolag. 
Kontoret har ca 250 kundgrupper och varje kundansvarig har 75-80 kundgrupper var och 
träffar dessa bolag 2-3 gånger om året, antingen via telefon eller möten. Nordea har även en 
hel del plusgirokunder, som endast har ett plusgiro-konto som kräver mindre engagemang 
eftersom de inte har någon kontaktperson och som de ej jobbar aktivt med. Enberg, som är 
kontorschef, har själv 2-3 kunder. Mycket av hans arbete går ut på att vara med vid 
kundmöten och tillsammans med en kreditanalytiker vara med vid delegationen. Även 
personal-, utvecklings och lönesamtal ingår i hans arbetsuppgifter (Personlig kommunikation, 
13 mars, 2015).   
 
Stefan Ståhl, Swedbank 
Stefan Ståhl är företagschef och ansvarig för företagsgruppen. Han har jobbat i banken sedan 
1974 och arbetat med företag sedan början på 1980-talet. Swedbank Halmstad tillhör 
Swedbank som är ett börsnoterat företag, och organisatoriskt tillhör banken södra regionen. 
Verksamhetsområdet är Halmstad kommun. Verksamheten drivs av en chef som har till 
uppgift att driva kontoret med bästa tänkbara lönsamhet och kundnöjdhet. Banken i Halmstad 
rapporterar till södra regionkontoret som sedan rapporterar till Stockholm. Organisatoriskt på 
kontoret finns det en grupp som arbetar på företagssidan och en med privataffärer samt en 
private banking som hanterar större placeringar och mer utvidgade affärer på 
placeringsområdet. En vanlig dag är till övervägande träffar med de kunder som han 
personligen ansvarar för och det är då framförallt lite större kunder.  Dessa kunder omsätter 
över 100 miljoner samt en hel del fastighetsbolag och kundmöten sker ofta ute hos kund. 
Utöver kundmöten är det även ett flertal interna möten (Personlig kommunikation, 11 mars, 
2015). 
 
Björn Helmersson, Handelsbanken 
Björn Helmersson har i grunden en civilekonomexamen från Lund. Innan han tog examen 
arbetade han på ett producerande företag i 5 år. När han tog examen 1995 började han på 
handelsbanken där han varit sedan dess och under större delen av tiden har han haft ett fokus 
på företag. Handelsbanken Halmstad har totalt runt 24-25 personer anställda. Dessa personer 
arbetar med företags- och privatrådgivning plus ett fåtal som arbetar med kapital. 
Företagsgruppen är sex stycken och arbetar med alla möjliga sorters företag. Alla har ansvar 
för både små, medelstora och stora företag. En person kan ha ansvar för både företag med 1 
anställd och samtidigt ha en annan kund med 50 anställda. Handelsbanken har en platt 
organisation med kontorschef och ställföreträdande kontorschef och en stab under det. 
Handelsbanken i Halmstads verksamhetsområde är Halmstad kommun och endast där får 
banken ge ut krediter. En vanlig dag för Helmersson är att ha ett antal kundbesök, bearbetning 
av kreditupplägg samt administrativt arbete. (Personlig kommunikation, 23 mars, 2015). 
 
Charlotte Winbladh, Länsförsäkringar 
Charlotte Winbladh har en grundutbildning på tre år som IT-ekonom och en påbyggnads 
master med inriktning bank och revision. Hon har arbetat på Länsförsäkringar i 7 år varav 
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första året som trainee. Länsförsäkringar arbetar både med bank och försäkringar. På bank 
sidan har Länsförsäkringar Falkenberg en företagsrådgivare, en lantbruksrådgivare och några 
privatrådgivare.  Företagsavdelningen i Falkenberg är relativt ny och startade i samband med 
att Winbladh började på kontoret. Deras huvudfokus på företagssidan är mindre ägarledda 
företag. Verksamhetsområdet för Winbladh är Falkenberg och Hylte kommun. En vanlig dag 
består av telefonsamtal, kundbesök, kreditberedning och annat administrativt arbete 
(Personlig kommunikation, 10 april, 2015). 

4.2 Empiriskt resultat från förstudie 

4.2.1 Revisionsprocessen 
Mikael Hansson, PwC 
Hansson berättar att revisionen till de mindre företagen är komprimerad och att allt görs i stort 
sätt på en gång. Det är inte som i revisionen till de stora uppdragen där det läggs mycket tid 
på planering samt mycket löpande arbete under hösten. Är det ett mindre uppdrag, och 
vanligtvis en kombiklient där kontoret sköter både redovisning och revision eller där Hansson 
samarbetar med en redovisningskonsult, erhåller han handlingarna i princip när 
räkenskapsåret är slut och han gör då allt i ett svep. Han genomför en planering som enligt 
honom inte tar särskilt lång tid. Hansson beskriver att han inte har speciellt mycket löpande 
kontakt med sina mindre kunder under årets gång, utan att det kan ske en gång per år 
(Personlig kommunikation, 10 mars, 2015). 
 
Hansson beskriver att regelverken som en revisor ska följa är fastställda i USA och menar att 
det är stor skillnad i att granska ett stort företag som omsätter 30 till 40 miljarder dollar och 
att granska ett litet enmansföretag i Sverige. Han berättar att efter de skandaler som skett i 
USA, bland annat med Enron, har regelverken skärpts och där det i stort sett står hur en 
revisor ska jobba. Det ställs krav på stickproven som ska göras, kundfordringar som ska 
kontrolleras samt att det ska göras saldoförfrågningar. Det är även mycket formalia som har 
tillkommit som till exempel att det ska finnas ett uttalande från företagsledningen på alla 
bolag. Detta är något som Hansson anser är onödigt eftersom styrelsen i ett litet bolag redan 
har skrivit på. I Sverige finns bara en bolagsform och de gör att det blir orimligt mycket 
kostnader för mindre bolag, även för de som är vilande, eftersom det blir otroligt kostsamt för 
dessa bolag att ta fram all den formalia som krävs. Slopandet av revisorsplikten menar 
Hansson har underlättat en hel del men att det fortfarande är en för hög gräns. Det blir 
kostsamt för många bolag att ha kontinuerlig kontakt med revisorn och att ta fram så mycket 
formalia. Det kostar mycket pengar för företagen och det går inte att vara konkurrenskraftig 
och Hansson menar att det är därför revisionen till de mindre bolagen görs i ett svep 
(Personlig kommunikation, 10 mars, 2015).  
 
Hur informationen till revisionen samlas in kan enligt Hansson se olika ut. Är det små bolag 
med redovisningskonsulter kommer informationen in till kontoret. På de företag som är lite 
större, är revisionsassistenterna ute och jobbar på företagen. Hansson menar att andelen 
revisoner till mindre företag har minskat sedan revisionsplikten för de mindre företagen 
avskaffats men att många av kunderna stannat kvar på PwC som redovisningsklienter. 
Hansson har sagt åt sina klienter på mindre företag att inte anlita en revisor eftersom det blir 
för kostsamt och att det tillför för lite till företaget för att kunna vara av någon nytta 
(Personlig kommunikation, 10 mars, 2015).  
 
Enligt Hansson har revisionsberättelsen blivit mer omfattande sedan han började som revisor. 
Även den följer ett amerikanskt mönster. Tidigare innehöll revisionsberättelsen att revisorn 
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fastställde årsredovisningen och att revisorn beviljade ansvarsfrihet på några korta rader. Nu 
har det blivit mycket mer text där revisorn talar om vad som har gjorts och friskriver sig från 
vissa punkter för att det inte ska väcka några missförstånd. I en revisionsberättelse ska det stå 
styrelsens och verkställande direktörs ansvar för årsredovisningen eftersom det är de som har 
ansvaret att lämna in årsredovisningen. Den ska beskriva revisorns ansvar och vad revisionen 
innebär, hur revisionen är genomförd genom att exempelvis beskriva hur många stickprov 
som är utförda. Det poängteras även att revisorn inte har granskat allt, något som är en vanlig 
missuppfattning enligt Hansson. Alla verifikationer går inte att kontrollera. Revisorn ska ge 
ett uttalade om årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och att den ger en 
rättvisande bild av företaget. I förvaltningsrevisionen skrivs om styrelsen och VD:ns ansvar 
för bolagets förvaltning. Sedan återkommer revisorns ansvar för den granskning som 
genomförts och till sist ges ett uttalande om revisorns fastställande om vinstdisposition och 
beviljar ansvarsfrihet (Personlig kommunikation, 10 mars, 2015).  
 
Anneli Carlsson, E&Y 
Revisionsprocessen är standardiserad globalt för E&Y och den är likadan för ett stort som ett 
litet företag. Det är planering, riskbedömning, genomförande och avrapportering. På större 
företag blir det mer att revisorn granskar processer och internkontroll, detta saknas ofta på ett 
mindre företag men trots allt ska planeringen göras. Det som granskas är om vilken 
beslutsprocess företaget har, hur det bokförs och sedan är det genomförandet och slutligen 
avrapportering. Under hela processen pågår en ständig riskbedömning. Denna riskbedömning 
är en avvägning på hur stort fel som är väsentligt för företaget och intressenter. Vid väsentliga 
fel i revisionen behöver revisorn avge en revisionsberättelse med avvikande mening. E&Y har 
en gemensam process för stora och små men de har olika verktyg beroende på storlek. 
Revisionsbevis samlas ofta in genom att besöka företaget. Oftast granskas räkenskaperna ute 
hos företagen eftersom det är opraktiskt för dem att komma in med informationen till 
kontoret. Detta för att det blir så mycket information att det blir svårt att hantera (Personlig 
kommunikation, 13 mars, 2015).   
 
En revisionsberättelse är där revisorn berättar vad som har gjort och vilka slutsatser som har 
dragits under revisonens gång. Det är slutprodukten av revisorns arbete. I revisionsberättelsen 
meddelar revisorn om de kan tillstyrka bolagets balans och resultaträkning samt om de ger 
styrelsen och ansvarig direktör ansvarsfrihet. Det är hela revisionsprocessens slutprodukt, 
processen har lett fram till att revisorn kan godkänna eller avstyrka. Bedömer revisorn att det 
har gått bra lämnas en ren revisionsberättelse. Om revisorn har stött på problem på vägen får 
revisorn överväga om det ska meddelas något annat och skriva en oren revisionsberättelse. 
Revisionsberättelsen är väldigt standardiserad och består av en ISA del och en del baserad på 
aktiebolagslagen.  I ISA delen uttalar sig revisorn om balans- och resultaträkningen och det 
finns även en förvaltningsrevision i Sverige som regleras av aktiebolagslagen. Det innebär att 
styrelsen och ledningens förvaltning granskas. En revisionsberättelse ser likadan ut oberoende 
av storlek på företaget. Den är standardiserad för att underlätta för intressenter(Personlig 
kommunikation, 13 mars, 2015).  

4.2.2 Oren revisionsberättelse 
Mikael Hanson, PwC 
För några år sen lämnade Hansson cirka 20 orena revisionsberättelsen per år, nu lämnar han 
omkring 10 % orena revisionsberättelser av sina revisioner. Enligt Hansson lämnar vanligtvis 
en revisor en oren revisionsberättelse på grund av att ett företag har varit sen med 
inbetalningar av skatter och avgifter. Detta är en förvaltningsrevision som enligt Hansson 
endast görs i Sverige, något han tycker är märkligt eftersom dessa uppgifter redan finns hos 
Skatteverket. Därmed kan det inte tillföra så mycket ny information, endast i vissa fall till 
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intressenter och det behöver inte vara nödvändigt att anmärkas på i revisionsberättelsen. I 
vissa fall menar Hansson att det kan skada bolaget mer än att det gör nytta. Han berättar att 
med de hårda riktlinjer som finns, räcker det med att ett företag är sen med en inbetalning på 
två dagar, två gånger under ett räkenskapsår för att revisorn ska påtala detta. Hansson berättar 
att det även finns grövre saker som gör att en revisor lämnar en oren revisionsberättelse. Det 
kan till exempel vara att företaget inte har följt reglerna i årsredovisningslagen, detta scenario 
är dock ovanligt. I vissa fall har Hansson lämnat orena revisionsberättelser som varit två sidor 
långa där företaget har fel värderat. Även en försent lämnat årsredovisning är tillräckligt för 
att revisorn ska göra en anmärkning. Revisorn har en skyldighet att inte vara passiv utan 
måste skicka en påminnelse till företag som inte lämnat in årsredovisningen i tid. Där lämnar 
revisorn en viss tid för företaget att lämna in årsredovisningen och upplyser om att det kan 
leda till en brottsanmälan som i så fall skickas till en åklagare (Personlig kommunikation, 10 
mars, 2015).  
 
Att ett företag lämnar en oren revisionsberättelse för förbjudna lån och obeståndsproblematik 
är något som Hansson berättar är relativt vanligt. Har ett företag förbrukat mer än hälften av 
sitt aktiekapital och inte upprättat en kontrollbalansräkning måste detta anmärkas av en 
revisor. Going concern problematiken är något som Hansson menar är många revisorer som 
glömmer bort. Det är en skyldighet att revisorer tar ställning till och göra bedömningar om 
företaget kommer att fortsätta drivas. Enligt Hansson verkar det som att vissa revisorer tror att 
det räcker med att anmärka på att det finns en likviditetsbrist och insolvens i företaget men att 
det krävs att revisorn även måste uttala sig om going concern (Personlig kommunikation, 10 
mars, 2015).  
 
Antingen är en oren revisions berättelse ett uttalande med reservation eller en anmärkning, 
beroende på överträdelsens karaktär och omfattning. Revisorn måste göra en bedömning över 
hur allvarlig överträdelsen är, något som Hansson menar ibland kan vara svårt att avgöra 
eftersom gränsen är hårfin. Uttalande med reservation kan enligt Hansson vara ett 
klassificerings- eller värderings fel men som inte ger en stor avvikande bild av företaget. En 
anmärkning kan vara ett förbjudet lån eller om styrelsen eller VD:n gjort sig skyldig till något 
brott i verksamheten (Personlig kommunikation, 10 mars, 2015). 
 
Anneli Carlsson, E&Y 
En oren revisionsberättelse är en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen. 
Det är väldigt varierande skäl till att avge en revisionsberättelse som avviker från 
standardutformningen. Det kan vara rena fel som överstiger väsentlighetsgränserna och 
revisorn måste då avge en oren revisionsberättelse. Det kan även vara att de har blivit 
begränsade i sitt arbete till exempel att kunden inte tillåter dem att se deras räkenskaper eller 
inte får kontakt med någon person. Det kan även vara fel i värderingar på tillgångar som är så 
pass stora att de blir väsentliga vilket leder till att balans och resultaträkningen inte kan 
fastställas. I förvaltningsrevisionen kan det vara att det har brustit i bokföringen eller att 
skatter och avgifter inte betalats in i tid. Det kan vara att dom har varit i en situation där dom 
skulle ha upprättat en kontrollbalansräkning men inte gjort det. Carlsson gissar att den 
vanligaste anledningen för mindre företag är att skatter och avgifter betalats in försent eller att 
årsredovisningen inte lämnats in i tid. Utöver detta gissar Carlsson att kontrollbalansräkning 
är en vanlig anledning (Personlig kommunikation, 13 mars, 2015). 
 
En oren revisionsberättelse är väldigt avancerad. Det finns flera olika parametrar att ta 
ställning till. En oren revisionsberättelse kan ges i olika former. Det kan vara att revisorn 
uttalar sig med reservation eller avstår från att uttala sig för att felet är av avgörande 
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betydelse. I revisionsberättelsen finns det en rubrik som lyder; grund för att uttala sig för 
reservation. Där beskriver revisorn vad det är för något fel och att det inte går att fastställa 
balans- och resultaträkningen, detta baseras på ISA regelverket. Det kan även vara 
anmärkningar som har med aktiebolagslagen att göra. Det är inte ofta som Carlsson lämnar en 
oren revisionsberättelse då hon vet att det påverkar företaget mycket och syns på 
upplysningscentralen. Hon förespråkar istället ett samarbete med kunden som leder till att 
kunden ändrar felen som uppkommer i revisionen. Det är mycket diskussioner som ofta leder 
till att företagen ändrar felen för att slippa konsekvenserna av en oren revisionsberättelse. 
E&Y har även en intern kvalitetsnämnd som granskar alla fall där revisorn känner grund för 
att lämna en oren revisionsberättelse och beslutet baserar utefter granskningen (Personlig 
kommunikation, 13 mars, 2015).  
 
Vid en oren revisionsberättelse har Carlsson märkt att det ofta blir problem för företagen att få 
finansiering. Det är extra känsligt när företaget i fråga har problem med going-concern och får 
företaget då en oren revisionsberättelse leder det i många fall till nekad finansiering. Carlsson 
poängterar att hon tänker efter flera gånger innan hon ger en oren revisionsberättelse då hon 
vet att det kommer att uppstå stora problem med finansieringen. Andra konsekvenser är att 
företaget kan tappa kunder eller leverantörer då de ser en oren revisionsberättelse som en 
varningsklocka. Revisorn i fråga har även ett legalt ansvar och blir skadeståndsskyldiga vid 
fel i revisionen. Det är därför väldigt viktigt att revisionen genomförs på ett korrekt sätt 
(Personlig kommunikation, 13 mars, 2015). 

4.3 Empiriskt resultat från huvudstudie 

4.3.1 Kreditgivningsprocessen 
Andreas Almgren, SEB 
Almgren beskriver att det finns tre parametrar i kreditgivningen. I första hand krävs ett 
förtroende för personen i fråga. Banken måste även ha en förståelse för vad företaget gör och 
för verksamheten. Vidare ska det finnas ett bra kassaflöde i företaget, det behövs inte alltid i 
nuläget men det måste i så fall finnas prognoser att det kommer finnas ett bra kassaflöde i 
framtiden, detta för att det ska finnas indikationer på att företaget kan amortera lånet. Efter 
dessa tre parametrar är uppfyllda kan de gå djupare ner i andra ekonomiska siffror så som 
soliditeten i företaget, likviditet och lönsamhet samt den finansiella ställningen (Personlig 
kommunikation, 12 mars, 2015). 
 
Enligt Almgrens uppfattning har banken tidigare lagt stor vikt vid vilka säkerheter som ett 
företag hade eller som personen bakom kunde lägga in, och att det inte var lika mycket fokus 
på den ekonomiska analysen. Almgren menar att det nu är tvärt om. Utan några bra 
ekonomiska rapporter kan ett lån inte beviljas, det räcker inte att företaget eller personen 
bakom har en riktigt bra säkerhet. Idag är kassaflödet med viktigaste, att det måste finnas 
inkomster i företaget. Banken vill inte börja realisera säkerheterna som ett företag har lagt in. 
Almgren berättar att panten fortfarande är viktig och att de vanligtvis vill ha en ägarborgen 
men att den inte är prioritet nummer ett. Han menar att mindre kunder och mindre krediter 
vanligtvis är en lätt process (Personlig kommunikation, 12 mars, 2015).  
 
Banken har en laglig skyldighet att känna till ägarstrukturen i ett företag och vilka som äger 
bolaget. Skulle det handla om en större koncern måste banken ha koll på alla bolagen inom 
koncernen. Är det något av de företagen som går dåligt och banken endast har koll på ett av 
företagen och det går bra, leder det till ett dåligt beslut. Ju renare ägarstrukturen är ju enklare 
är det att bedöma företaget eftersom en koncern med många bolag ökar informationen och 
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därmed även komplexiteten. Almgren menar att ägaren som person spelar stor roll vid 
kreditgivningen, han poängterar vikten vid att det ska finnas ett förtroende för personen 
bakom. Steg nummer ett i kreditgivningen är att det måste finnas en tillförlitlighet. Dock 
menar han att det inte går att neka någon lån på grund av deras person. Vanligtvis finns det en 
dialog mellan kreditgivarna på kontoret och Almgren berättar att om det handlar om en ny 
kund brukar det vara mer än en kreditgivare med vid mötet. Detta gör att det skapas en dialog 
om det skulle finnas några oklarheter om personen. Skulle det finnas oklarheter vid möten kan 
det ibland bokas in ett möte till för att få en andra synpunkt och kreditgivarna diskuterar 
sinsemellan om de har fått samma uppfattning. Almgren berättar dock att han aldrig har nekat 
någon en kredit på grund av hur företagaren är som person (Personlig kommunikation, 12 
mars, 2015). 
 
Handlar kreditgivningen om mindre kunder brukar riskbedömningen ske på ett snitt baserat på 
Upplysningscentralens siffor på företaget finansiella ställning med mera. Almgren menar att 
de ekonomiska siffrorna väger tyngst (Personlig kommunikation, 12 mars, 2015). 
 
Daniel Enberg, Nordea  
Enberg berättar att kundens kundförfrågan angående en kredit sammanställs i ett PM. Vid 
mindre krediter kan PM:et sammanställas på kontoret i Halmstad. Vid större krediter skickas 
finansiell information till en kredithandläggare i Helsingborg som skriver ett PM där det 
presenteras hur ägandet, budget och framtidsprognoser ser ut. Detta PM skickas sedan till 
Halmstad där det blir ett beslutsunderlag för kreditgivningen. PM:et ska vara utfört på ett sätt 
att Enberg som utomstående ska kunna läsa PM:et utan att veta vad det handlar om och ändå 
kunna förstå det och sätta sig in i det. PM:et blir även underlag om det skulle bli en 
granskning. Från det att ansökan kommer in till ett beslut kring krediten tar enligt Enberg i 
snitt två veckor (Personlig kommunikation, 13 mars, 2015). 
 
Enberg menar att ägarstrukturen spelar roll vid kreditgivningen. Har ett företag en utländsk 
ägare kräver detta mycket mer dokumentation och banken måste veta vem det är som är 
huvudman i företaget. Processen blir vanligtvis mycket längre om det finns en utländsk ägare. 
Banken måste även förstå alla led i bolaget och koncernen och se till hur koncernen ser ut 
som helhet. Om det är att bolaget inte kan betala måste banken veta hur möjligheterna ser ut 
för återbetalning från de andra bolagen. Detta gör att processen blir mer komplex, dock 
betonar Enberg att komplexiteten inte betyder att banken är motvillig till krediten utan att 
processen vanligtvis tar längre tid eftersom det är mer att reda ut. Är företaget däremot 
ägarlett där exempelvis två personer äger 50 % var, ser banken till dessa personers historik 
och processen blir lättare och även kortare. Är det många olika led måste bilden redas ut och 
den blir mer komplex (Personlig kommunikation, 13 mars, 2015). 
 
Den finansiella information som Enberg menar att de tar hänsyn till är bland annat bokslut, 
budget och preliminära rapporter. De preliminära rapporterna är viktiga, särskilt om det 
företaget inte har sammanställt det senaste bokslutet eller liknande. Han menar att de i större 
bolag är mer relevant med kassaflödet. Är det en ansökan från en koncern vill banken att 
koncernen själv sammanställer ett koncernresultat eller en balansräkning. Enberg poängterar 
att de alltid diskuterar kassaflödet med sina kunder, oavsett storlek på lån och bolag. Dock 
menar han att de inte kräver in några likviditetsbudgetar eller kassaflödesanalyser från mindre 
kunder. De diskuterar hur kassaflödet ser ut och om det finns möjligheter att amortera på lånet 
och betala räntan, men att de inte kräver in rapporter när det handlar om mindre belopp. 
Enberg menar även att säkerheter används men att det inte är centralt vid kreditgivningen 
(Personlig kommunikation, 13 mars, 2015). 
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Enberg beskriver att det första som bedöms när det gäller nya bolag eller kunder är affärsidén 
och ägaren. Är det ett nytt företag måste det finnas en bra magkänsla för personen och dess 
förmåga att driva igenom projektet. Om det inte finns trovärdighet eller tillförlitlighet i ägaren 
eller affärsidén, spelar det ingen roll hur exempelvis det ser ut finansiellt i företaget. Har 
banken en kund som de har en långvarig relation till, medför det att det finns en tillförlitlighet 
för kunden. Enberg menar att allt inte är maskinellt utan att förtroendet till personen spelar en 
stor roll i kreditgivningsbeslutet. Dock poängterar han att det måste finnas en bas för banken 
att stå på (Personlig kommunikation, 13 mars, 2015). 
 
Enberg beskriver ett fiktivt exempel, där ett bra fungerade företag som varit kund i tio år med 
en bra VD där denne byts ut. Lämnar den gamla VD:n lovord om den nya, ger detta positiva 
signaler och förtroendet flyttas då över från den gamla till den nya VD:n. Får banken däremot 
andra signaler om den nya VD:n blir de mer defensiva och banken kan då börja kräva lite mer 
av kunden, exempelvis hårdare amorteringskrav för att minska bankens exponering. Är det ett 
bra bolag får de känna lite på situationen men i ett initialt läge kan de vara lite mer restriktiva. 
Banken är kanske inte lika villig att tumma lite på kraven som de annars skulle kunna göra, de 
blir mer modesta och följer standardprocessen mer (Personlig kommunikation, 13 mars, 
2015). 
 
Stefan Ståhl, Swedbank 
Ståhl menar att han träffar en befintlig kund med jämna mellanrum och då frågar han vad 
företaget har för något investeringsbehov det kommande året. Han vill veta hur företagets 
situation ser ut, om det ska bytas maskiner och bilar eller om kunden ska expandera och om 
det behövs mer rörelsekapital. I samband med att han träffar kunden får han en överblick över 
vad som kan uppkomma i kreditgivningen. Detta behandlas sedan på banken när de fått 
ekonomiskt material. Ståhl menar att det underlättar om banken har en historia med företaget. 
De vet då att ledningen är kompetent, de vet hur företaget går, de vet vilka säkerheter banken 
har och vilka säkerheter banken kan komplettera med om kreditengagemanget skall utökas 
(Personlig kommunikation, 11 mars, 2015). 
 
Om det kommer in en helt ny kund som skall låna pengar vill Ståhl gärna att kunden 
presenterar en fastlagd affärsplan. Banken sitter inte och gör affärsplanen åt kunderna utan de 
vill att företaget ska ha den klar till mötet. Det finns flera aktörer som de hänvisar kunderna 
till för att hjälpa dem med det. I vissa fall finns det affärsidéer som stannar hos aktörerna då 
de inte anses vara bärkraftiga. Är affärsplanen bärkraftig kommer kunden in till banken och 
visar sin affärsplan, budget och likviditetsprognos. Banken diskuterar materialet med kunden, 
verkar det rimligt och kunden tillskjuter kapital själv, kan det leda till att banken går in i ett 
engagemang med kunden. Ståhl säger att en kund inte ska tro att de kan komma till banken 
och låna pengar utan att lägga in pengar själv och då lägga hela risken på banken. Banken 
anser att ägaren ska vara med att satsa på affärsidén och tillskjuta kapital för att visa att 
personen bakom satsar och verkligen tror på det som ska göras och är beredd att ge järnet för 
att det ska fungera. Banken kan inte driva företaget utan banken måste ha tillit på att 
företagaren klarar av detta. Då krävs det att företagaren kan sätta in kapital själv. Hur mycket 
är från fall till fall (Personlig kommunikation, 11 mars, 2015). 
 
Finansiell information som Ståhl vill ha är företagets sista bokslut, budget för ett eller två år 
framåt. I vissa fall krävs även en likviditetsprognos för att se hur kassaflödet kommer se ut i 
företaget. Denna information ligger sedan till grund för bankens egna beräkningar om 
företagets kassaflöde. Det är kassaflöden som ska betala både bankens krediter och lönerna 



30 

samt leverantörer. Det är oerhört viktigt, kassaflödet är avgörande. Sen kräver banken även 
enligt banklagen också säkerheter, men Ståhl menar att banken aldrig baserar deras krediter 
enbart på bra säkerheter. I första hand måste kassaflödet vara så starkt att det ha en 
återbetalningsförmåga till krediterna och sen tar banken hänsyn till säkerheter. Ståhl betonar 
att det måste finnas en betalningsförmåga. Hur lång tid framåt banken kräver information 
beror på vilken situation företaget befinner sig i. En del företag kanske är lika år efter år, har 
ungefär samma omsättning varje år. Då kan banken nöja sig med ett till två år framåt för då 
kan de själva kalkylera hur det kommer att gå. Går företaget in i förvärvssituationer tycker 
banken att den förvärvskrediten som de bistår med ska betalas på upp emot fem år och då vill 
de gärna se prognoser fem år framåt att banken kan se att företaget kan klara av att betala 
förvärvet. För då är det ett underliggande bolag som ska ha inkomster för att betala av 
förvärvet (Personlig kommunikation, 11 mars, 2015). 
 
Björn Helmersson, Handelsbanken 
Kreditprocessen innebär att banken går igenom siffermaterialet som finns och gör en 
bedömning på styrkor och svagheter. Diskuterar med ägaren om hur framtiden för företaget 
ser ut och vad krediten ska användas till och utifrån det tas sedan ett beslut. Det viktigaste 
banken tittar på är företagets kassaflöde och i andra hand vilka säkerheter som finns. Banken 
ska givetvis säkerställa sina lån till så stor del som möjligt men har de en kund de vet är 
duktig, expanderar och tjänar pengar är kassaflödet viktigare och i många fall saknar dessa 
företag säkerheter och banken kan inte ställa en orimligt stor borgen. Helmersson beskriver att 
kassaflödet är det mest väsentliga när ett företag ska låna pengar. Utöver kassaflödet granskar 
banken på balansräkningen, hur omsättningen utvecklas, och vilka lönsamhetstal företaget 
har. Vid förvärvssituationer kan det begäras finansiell information i fyra-fem år framåt för att 
se hur kassaflödet bedöms att påverkas i framtiden och att företaget kan betala tillbaka 
eventuella förevärvskrediter (Personlig kommunikation, 23 mars, 2015). 
 
Ägarstrukturen har en stor betydelse då banken vill veta att ägaren kan stötta företaget vid 
behov av kapital. Detta är något som banken kan bygga ett case på i form av att ta ut en 
borgen på ägaren och då krävs det att det finns en stark ägare bakom företaget. Är det större 
bolag är det viktigt att det är en stark ägargrupp bakom med erfarenhet av branschen. I små 
och medelstora företag menar Helmersson att ägaren kan utgöra upp till 50 procent av 
kreditgivningsprocessen. Har banken ett bra förtroende för ägaren och arbetat med personen 
länge kan banken vara ganska säkra på att företagaren reder ut möjliga problem eller i alla fall 
gör allt i sin makt för att reda ut dem. Helmersson menar att en stark ägare är viktig vid 
kreditgivningen (Personlig kommunikation, 23 mars, 2015). 
 
Charlotte Winbladh, Länsförsäkringar 
Kreditgivningsprocessen på Länsförsäkringar börjar med ett möte mellan Winbladh och 
kunden där kunden beskriver sin situation och vad de ska göra. Utifrån mötet så begär 
Winbladh material från företagaren. Hon tar då ställning till företagets resultat, historik, 
budget och en personbedömning. Detta läggs sedan in i ett kreditberedningssystem som 
Länsförsäkringar har. Den finansiella informationen som krävs är tre års historik på bokslut 
och årsredovisningar, en budget och en kassaflödesanalys. Det krävs även en budget för ett år 
framåt. Vid nystartade företag krävs budget och preliminära siffror. Vid kreditgivning till 
aktiebolag så vill Winbladh att företaget ska ha ett aktiekapital på 100 000kr. Utöver det så 
arbetar alltid Länsförsäkringar med generella borgen.  Storleken på borgen varierar beroende 
på vilken fas som företaget befinner sig i. I nystartade företag krävs ofta borgen på hela 
beloppet medan i befintliga kunder beror det mer på risknivån. Även vilka säkerheter som 
finns påverkar vilken borgen som sätts. Har kunden sitt personliga hem som borgen så tar 
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företagaren redan en stor risk och då behövs inte lika stor borgen. Länsförsäkringar går dock 
sällan in i större finansiella åtaganden utan arbetar med små krediter till nystartade företag. 
Kontoret i Falkenberg har ett mandat till en viss nivå och överstiger krediten det skickas 
ärendet vidare till Halmstad och saknar Halmstad mandat så är den slutgiltiga beslutsinstansen 
Stockholm (Personlig kommunikation, 10 april, 2015). 
 
Eftersom Winbladh har en kundbas med till största del familjeägda företag så har inte hon 
upplevt någon större skillnad beroende på ägarstruktur. Hon upplever även ingen skillnad 
bland ägarledda företag och företag med en extern VD. Företagaren som person spelar stor 
roll vid kreditgivningen enligt Winbladh. Hon måste ha en tro på att personen kommer att 
klara av åtagandet (Personlig kommunikation, 10 april, 2015). 

4.3.2 Agentteorin 
Andreas Almgren, SEB 
Enligt Almgren är det inte vanligt att mindre företag lämnar all den informationen som är 
nödvändig. Hans erfarenhet av mindre företag, och enligt honom vanligtvis nystartade 
företag, är att de inte är särskilt intresserade av ekonomi utan att de vill syssla med det som är 
syftet med företaget och det som dom är bra på. Almgren menar att det är vid de flesta 
tillfällen att han får fråga företagsledaren eller ägaren flera gånger för att få den informationen 
som han kräver. Vid lite större bolag finns det en större förståelse till varför banken kräver de 
ekonomiska rapporterna och att de generellt sett har bättre underlag och lättare att samla in 
den information som krävs. Mindre företag saknar ofta den förståelsen för kreditgivningen 
som större bolag har. Almgren beskriver att det blir mindre vanligt att mindre företag lämnar 
den information som behövs efter det att revisionsplikten avskaffades. Enligt Almgren kan det 
ekonomiska underlaget, i de bolag som inte har revisionsplikt och som väljer bort revisor, bli 
bristfälligt eftersom företaget bara skriver ut det som finns i datorn. Almgren menar att 
informationsbristen vanligtvis beror på att kunden vill att det ska gå snabbt och att de inte har 
de ekonomiska rapporterna klara. Han beskriver att de som är mer impulsiva vanligtvis inte 
har förberett någonting medan de som tänker mer långsiktigt och planerar förbereder sig och 
har de rapporter som krävs. Almgren beskriver att det var lättare för banken förr att kunna 
kräva ett reviderat bokslut. Har företaget inte en revisor blir det svårare, och numera inte lika 
vanligt, för kreditgivaren att kräva reviderade rapporter. Han har själv aldrig krävt det av ett 
bolag (Personlig kommunikation, 12 mars, 2015). 
 
Vid en kreditprövning kan bolagets villighet och förmåga att lämna den information som 
krävs samt att den är vettig vara något som han ser som positivt och informationen och 
bolaget anses vara mer tillförlitlig. Motsatsvis är det ett minus i hela analysen om bolaget inte 
lämnar informationen som behövs för att kunna fatta ett bra kreditgivningsbeslut (Personlig 
kommunikation, 12 mars, 2015). 
 
Andreas beskriver att han stämmer av med företagen ungefär en gång per år. Handlar det om 
större lånebelopp blir det fler möten. Han menar att hur ofta parterna träffas är även beroende 
på företagets behov och vad de vill, men att de träffas minst en gång kring bokslutet 
(Personlig kommunikation, 12 mars, 2015).  
Daniel Enberg, Nordea 
Enberg beskriver att det finns mindre företag som av principiella skäl inte lämnar information, 
något som han har svårt att förstå. Han poängterar dock att detta endast gäller ett fåtal företag 
och att de flesta lämnar den information som är nödvändig. Problemet som uppstår är att 
informationen inte kommer in i tid. Enberg menar att de får informationen men att det kan ta 
väldigt lång tid på grund av att företaget exempelvis inte pratat med sin revisor. Kunderna vill 
oftast ha snabba besked, men Enberg menar att företagen själva inte är snabba med att lämna 
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information. Enberg beskriver att banken måste få in preliminära rapporter och bokslut för att 
kunna göra en företagsanalys och för att kunna ta ett beslut eftersom det inte går att bevilja en 
kredit på information som är två år gammal. Är företaget kund sedan länge, 10 till 15 år, 
känner banken till företaget, kunden och vet vad de sysslar med och de stämmer av med hur 
det har gått sedan de sist hade möte. Enberg menar att det går fortare att stämma av med dessa 
kunder. Är det en ny kund måste de ta reda på hur det ser ut med kunder och leverantörer, hur 
långa avtal som finns och om de är löpande eller fasta, hur handlingarna skrivs samt hur 
marknaden ser ut. Är det en stabil kund går det fortare att stämma av och det krävs mindre 
information. Det krävs alltid siffror, oavsett om det är en gammal eller ny kund. Däremot 
menar Enberg att det kanske inte är lika petigt med hur gamla rapporterna är, om det är en 
gammal eller stabil kund. Han menar att om dom befinner sig i mars och har rapporter från 
oktober, kräver de inte absolut nya rapporter, dock måste informationen ändå vara aktuell. Är 
det en ny kund vill de ha nyare rapporter eftersom de inte har samma uppbyggda bas som de 
har med en gammal kund. Enberg poängterar dock att de vill ha rapporter oavsett om det är en 
ny eller gammal kund, men att de kan skarva med några månader om det är en stabil och 
gammal kund (Personlig kommunikation, 13 mars, 2015). 
 
Stefan Ståhl, Swedbank 
Ståhl menar att förutsättningen för deras verksamhet är att de får information, för att få en 
känsla om hur företagen utvecklas, hur de går ekonomiskt, vilka prognoser de har för 
framtiden samt hur deras marknad, kunder och leverantörer ser ut. De eftersträvar och vill ha 
så mycket information som möjligt från företagen. I deras vardag träffar de kunderna ganska 
ofta, händer det inget speciellt försöker de träffa kunderna en gång i kvartalet för att stämma 
av. Detta för att de vill veta hur det går för kunderna samt att de själva har en 
produktutveckling som banken vill ge kunder en möjlighet att ta del av. Banken tror att ett 
intimt samarbete stärker relationen och det leder förhoppningsvis till nöjdare kunder och mer 
information vilket gör att banken kan hjälpa sina kunder bättre. Ståhl menar att banken inte 
kan leva i en ovisshet och inte veta hur en kund de har krediter i utvecklas. Han tycker inte att 
det finns en motvilja hos företagen att lämna information. Det kan ibland vara svårt för 
mindre företag att själva plocka fram information. De hinner inte alltid och förstår inte alltid 
varför banken behöver budgetar, prognoser och uppföljningar. Han upplever inte att det finns 
någon ovilja att lämna information. Mer att det är svårt för kunderna att få fram informationen 
men att informationen kommer fram efter ett tag. Banken talar om för kunden i början vilken 
information de behöver ha. Generellt sett får de in mycket av den informationen som de 
behöver. Problemet är när företagen saknar förmågan att inte kunna få fram informationen 
som banken kräver att få. Ibland har företagen någon ekonomisk rådgivare eller en revisor 
som kan hjälpa kunden med det. Revisorn kan i vissa lägen även komma med in på möten då 
revisorn ofta kan vara mer komfortabel med siffrorna än vad företagaren är i sammanhanget. 
Ståhl menar att det är ganska vanligt att revisorn är med men att det beror lite på situationen. 
Många företag som omsätter upp emot 80 miljoner har en ekonomifunktion och kompetens på 
företaget för att själva behandla ärendet och då är det inte ofta revisorn är med. Lägen där 
revisorn kan vara med är vid lite mer komplexa upplägg och när det går sämre för företaget. 
Då kan revisorn följa med för att skapa en bättre förståelse och försöka hjälpa företaget på 
bästa sätt (Personlig kommunikation, 11 mars, 2015). 
 
Björn Helmersson, Handelsbanken 
Helmersson menar att banken får in informationen de behöver i de flesta fallen. Det är dock 
inte ovanligt att företagen inte vet vilken information som krävs. I dessa fall meddelar banken 
vilken information som är nödvändig av företaget. Gör kunderna inte detta, resulterar det i att 
banken får svårt att ge ut krediter då beslutsunderlag saknas. Det kan till exempel vara att ett 
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företag kommer in med ett bokslut som är närmare ett år gammalt och då vill banken se ett 
preliminärt bokslut eller ett delår som är någorlunda färskt. Detta kan revisorn hjälpa 
företagen med. Denna information behöver inte vara helt periodiserad men den är till för att 
banken ska få mer aktuell information om hur försäljningen har utvecklats, hur 
kostnadsmassan har sett ut för anställda och material. Det är sällan företagen kommer in med 
denna information direkt utan de ställer oftast en förfrågan på vilken information som banken 
kräver för att kunna få ett lån hos banken och sedan bistår de med den. En del företag kan 
ibland ha lite svårigheter att ta fram information men är så fallet beror det ofta på 
företagsledaren men det är inget banken kan lägga vikt på då de har krav på sig att ta in 
nödvändig information. Banken har ett krav på sig att dokumentera vad de har baserat 
krediten på och det kan inte banken göra på siffror som är ett år eller äldre. Ofta har banken 
en sådan relation med företagen att det går att ha en öppen diskussion och får på så sätt in allt 
material som krävs. I vissa fall kan banken ta kontakt med revisorn men då frågas alltid 
företagaren först, för att företagaren inte ska känna att banken går bakom ryggen. Det är inte 
ovanligt att banken gör det när det uppstår frågor (Personlig kommunikation, 23 mars, 2015). 
 
Helmersson berättar att Handelsbanken är en väldigt relationsskapande och decentraliserad 
bank. Detta leder till att nästan alla beslut tas på kontorsnivå.  Eftersom bankens alla krediter 
ges ut inom ett närområde är det inte långt till kunderna vilket innebär att banken kan skapa 
en bra och nära relation till kunderna. Har banken haft en kundrelation i upp emot 10 år menar 
Helmersson att den relationen är starkare än om det kommer in en ny kund som banken inte 
har någon tidigare relation till. Vid bedömning av nya kunder läggs det en större vikt vid den 
finansiella informationen än vid befintliga kunder. Vid befintliga kunder kan banken i vissa 
fall bortse från att kunden ett år har lite sämre siffror och diskutera med kunden vad som 
ligger bakom och hur problemen skall lösas.  Helmersson menar att befintliga kunder som 
banken sedan tidigare har ett bra förtroende för har en bättre chans att få krediter om de haft 
ett år med negativt resultat än om en ny kund, med samma förutsättningar, vill ha krediter 
eftersom de har ett större förtroende för den befintliga kunden (Personlig kommunikation, 23 
mars, 2015). 
 
Charlotte Winbladh, Länsförsäkringar  
Winbladh menar att det är väldigt få företag som lämnar all information som krävs för 
kreditgivningsbeslutet vid första mötet med kunden, men att hon då berättar vad som krävs 
för att få in nödvändig information. Det är väldigt få kunder som ger all information direkt 
och det gäller även befintliga kunder. Befintliga kunder som efterfrågar krediter brukar ringa 
och fråga vilket underlag hon kräver medan nya kunder oftast kommer till banken och berättar 
vad de vill ha krediter till och sedan kompletterar informationen. Oftast är det budget som 
saknas men det kan även vara bokslut. Ibland kan Winbladh hämta information i form av 
bokslut men oftast kommer den informationen från företagen själva. Winbladh ser ingen 
större skillnad i vilken information hon får från nya kunder och befintliga. Hon upplever att 
all information som hon behöver kommer in. Befintliga kunder har dock ett plus i 
kreditgivningen då Winbladh har mer bakgrundsfakta om företaget än vad hon har hos nya 
kunder (Personlig kommunikation, 10 april, 2015). 

4.3.3 Finansieringsproblem för mindre företag 
Andreas Almgren, SEB 
Enligt Almgren kan bristen på historik innebära en svårighet vid kreditgivning till mindre 
företag. Han beskriver att mindre företag vanligtvis är likställt med nystartade företag, något 
som medför att det finns lite historik att samla in om företaget. Det kan även vara svårt att, 
initialt, se positiva kassaflöden eftersom det tar några år att bygga upp. Det kan även vara 
svårt på grund av att personen bakom företaget inte har några säkerheter att lägga in och täcka 
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upp risken. Det blir en svårare analys att utföra eftersom den bygger på mycket om, men och 
kanske. Almgren menar även att kommunikationen till företagen kan innebära en svårighet 
eftersom det kan vara svårt att få mindre företag att förstå att det krävs en ekonomisk analys 
för att kunna bevilja en kredit. Något han anser större bolag har lättare att förstå (Personlig 
kommunikation, 12 mars, 2015). 
 
Daniel Enberg, Nordea 
Enberg beskriver att svårigheten kring kreditgivning till mindre företag vanligtvis är 
pedagogiken och förståelsen. Företag som varit kunder längre anser att banken känner dom 
och att det därför inte borde vara några problem att få ett lån, även om de inte varit hos 
revisorn eller inte har speciellt mycket information att visa. Kunderna tror att förtroendet, på 
grund av en långvarig relation, är nog för banken att bevilja en kredit. Svårigheten här är, 
enligt Enberg, att på ett pedagogiskt sätt förklara för kunden att de alltid behöver aktuell 
information. Detta behövs för att banken ska kunna visa att de har haft något att grunda sitt 
beslut i, om det skulle visa sig att krediten blivit en förlust. Banken måste alltid ha siffror för 
att kunna styrka det som kunden säger. Enberg menar att större bolag har mer förståelse för 
detta än mindre eftersom de större bolagen också kräver prognoser om hur det går i företaget 
och vart de tjänar sina pengar. Större bolag har en större förståelse kring den finansiella 
processen. Svårigheten att erhålla den informationen som banken behöver innebär också ett 
problem vid kreditgivningen eftersom det ger effekter i att banken inte kan bevilja en kredit 
utan att ha någon information att gå på (Personlig kommunikation, 13 mars, 2015).  
 
Stefan Ståhl, Swedbank 
Ståhl menar att om banken inte får in någon information blir det en svårighet, eftersom de inte 
får någon riktig koll på hur företaget utvecklas. Banken kan då känna en oro att deras 
säkerheter inte kommer att hålla om det händer någonting. Känner banken att vissa företag 
börjar bli lite skakiga sätter de upp företagen på vissa bevakningslistor och det ska då 
fastställas handlingsplaner för kunderna. Får banken i sådana situationer ingen kontakt med 
kunden eller uppföljningen med kunden brister, kan relationen påverkas negativt och det blir 
svårt för banken att ge ytterligare krediter. Annars menar Ståhl att de ofta har en bra relation 
och det är den som ligger till grund för att få in material till kreditgivningen (Personlig 
kommunikation, 11 mars, 2015). 
 
Björn Helmersson, Handelsbanken 
Helmersson anser att det uppstår olika svårigheter vid kreditgivning till  få. Det kan vara att 
företaget är nytt och dom vill expandera, då saknas ofta siffror bakom samt att det ofta saknas 
en säkerhetsmässa då det är en liten och nystartad kund. I dessa lägen blir kreditgivningen 
väldigt relationsbaserad och en ny kund gör det svårt för banken att ge krediter. I dessa fall 
brukar banken kräva att företaget skjuter till kapital själva eller att de kontaktar och startar ett 
samarbete med exempelvis Almi. Helmersson menar att vissa branscher, till exempel 
transport- och byggbranschen innebär fler svårigheter i kreditgivningen eftersom banken ser 
de som mer riskfyllda (Personlig kommunikation, 23 mars, 2015). 
 
Charlotte Winbladh, Länsförsäkringar 
Winbladh ser inga större svårigheter vid kreditbedömningen till mindre företag. De 
svårigheter som kan uppkomma är att hon alltid behöver ta ställning till om hon tror på 
företaget och om företaget har en återbetalningsförmåga. Detta är ställningstaganden som 
Winbladh menar uppkommer vid alla kreditgivningsbeslut. Winbladh ser även ingen större 
skillnad beroende på företagets storlek utan upplever att det är historiken bakom företaget 
samt hur väl hon känner till kunden som gör skillnad vid kreditgivningsbeslutet. Hon upplever 



35 

att de bästa kunderna är lite äldre företag med god historik medan nystartade företag är 
svårare att bedöma då historik ofta saknas (Personlig kommunikation, 10 april, 2015). 

4.3.4 Oren revisionsberättelsers inverkan vid kreditgivning 
Andreas Almgren, SEB 
Almgren berättar att 90 % av revisionsberättelserna är rena och att han då inte tar någon 
hänsyn till den. Han gör en snabb blick men så fort han märker att den är ren går han vidare 
eftersom den inte är av större intresse för honom. Almgren menar att en mer detaljerad 
revisionsberättelse är något som skulle tillföra mer än en standardiserad berättelse och som 
skulle gynna banken. En oren revisionsberättelse måste han däremot ta hänsyn till eftersom 
det kan innebära en högre riskklass. Almgren uppskattar att 80 % av de orena 
revisionsberättelserna är på grund av sena skatter. Han tar då kontakt med personen och ser 
vad det är som har hänt och i många fall är det enligt Almgren inga större problem. I de fall 
det är allvarligare problem kan det resultera i att krediten ses över för att se om några åtgärder 
ska genomföras (Personlig kommunikation, 12 mars, 2015). 
 
Varför revisionsberättelsen lämnats, har olika inverkan på kreditgivningen och kräver olika 
åtgärder. Dock menar Almgren att det inte är vanligt att behöva vidta några större åtgärder. 
Vanligast är att företagen är sena med skatter och den anledningen är inte så grov. Oftast har 
banken redan fått den informationen eftersom det har kommit en betalningsanmärkning och 
de har då redan tagit hänsyn till det. Har företaget förbrukat det egna kapitalet, är det mer 
negativt och banken kan då försöka komma ur den krediten. Dock kan de behålla den om 
banken anser att det finns en stor framtidstro i företaget. Vanligtvis måste ägaren lägga till 
pengar för att läka kapitalet och har de inte möjlighet till det får de se över om det går att lösa 
på annat sätt. Almgren menar att en oren revisionsberättelse ger är en negativ aspekt men till 
olika grader beroende på vad det är för anmärkning men även om det finns en förklaring 
bakom anmärkningen (Personlig kommunikation, 12 mars, 2015). 
 
I vissa fall när de avgifter som inte betalts, inte har blivit till en anmärkning på grund av att de 
är små, kan revisionsberättelsen tillföra ny information. Annars har banken redan fått den 
informationen från sina varningssystem som exempelvis UC. I UC får banken information om 
betalningsanmärkningar, förändringar i styrelsen, information om skattekonton och 
förändringar i riskklasser (Personlig kommunikation, 12 mars, 2015).  
 
Daniel Enberg, Nordea 
Enberg berättar att kreditgivningsbeslutet alltid grundas i en sammanvägd bild. Finns det en 
anmärkning på exempelvis försenade skatter och avgifter i revisionsberättelsen ser det inte bra 
ut. Dock menar han att det inte är en avgörande dom. En oren revisionsberättelse betyder inte 
automatiskt nej, men han menar att det spelar in. Ett företag som har en oren 
revisionsberättelse och en låg egen insats, och en affärsidé som står och väger, då spelar den 
orena revisionsberättelsen in. Att företaget har varit dåligt på att betala in sina avgifter i tid är 
något som inte ger en bra signal. Här menar Enberg att det då blir lite av en vågskål. 
Affärsidén måste då vara väldigt bra för att väga upp den orena revisionsberättelsen, om det 
gäller en ny kund. Står det och väger i beslutet kan det vara en fällande dom, men ett företag 
får inte nej enbart på grund av att de fått en oren revisionsberättelse (Personlig 
kommunikation, 13 mars, 2015). 
 
Varför företaget har fått en oren revisionsberättelse spelar en viss roll. Har företaget inte 
upprättat en kontrollbalansräkning och banken inte känner till det, är mycket illavarslande om 
kunden inte berättat det. Undanhåller kunden information, som exempelvis om 
kontrollbalansräkningar, har det en negativ inverkan. Försenade skatter och avgifter kräver en 
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förklaring. Oftast menar Enberg att det är slarv och att alla kan göra någon gång. Men sker det 
upprepande gånger är det ett beteende som är kontanterat. Finns det en trend av försenade 
skatter och avgifter måste rutinerna i företaget skärpas upp. Har företaget varit sena med 
inbetalningarna en gång kan Enberg tycka att det är slarvigt men att det kan vara okej. Är det 
dock en trend är det värre eftersom det ger signaler att det inte är något som stämmer i 
företaget rutiner. Enberg menar att det är trenden som är viktig att kolla på (Personlig 
kommunikation, 13 mars, 2015).  
 
Enberg poängterar att det samlade intrycket är viktigt. Är det en trend undrar han över 
strukturen och undrar hur det är ställd med deras rutiner och det spelar in. Då är det något som 
de borde åtgärdat tidigare och slarvat med. Det ger en röd UC, och det är inte bara banken 
som ser det utan det är även kunder och leverantörer. Det påverkar alla led. Det väger till 
företagets nackdel att ha en ihållande trend att exempelvis ha försenade skatter och avgifter. 
UC-rapporter får banken varje dag, där står om konkursansökningar, skattekonto, försenade 
avgifter. Plus att de har bokslut (Personlig kommunikation, 13 mars, 2015).  
 
I vissa fall skulle en oren revisionsberättelsen tillföra med ny information. Kunder kan vara 
restriktiva till att ge information om exempelvis kontrollbalansräkning eftersom det inte är 
något som de vill skylta med. Banken vet från UC att ett företag har varit sena med 
betalningar men det är inget som de får reda på av företaget, om det inte frågar, och de vet 
heller inte anledningen till varför (Personlig kommunikation, 13 mars, 2015).  
 
Stefan Ståhl, Swedbank 
En revisionsberättelse är en del i bankens synsätt på företaget. Ståhl bedömer motparten hela 
tiden och i detta fall är det företaget. Banken bedömer hur kunden sköter engagemanget hos 
banken, det är hur ekonomin utvecklas i företaget och vilka säkerheter företaget kan ställa. 
Kommer det då in en oren revisionsberättelse upplevs det som negativt enligt Ståhl. Detta för 
att revisorn har hittat något som är anmärkningsvärt. Det fungerar som en larmklocka. Det är 
viktigt för banken att revisorn ger en ren revisionsberättelse och ses det som en positiv del i 
processen (Personlig kommunikation, 11 mars, 2015). 
 
Ståhl berättar om en kund som hade redovisat fel och lagt flera kostnader under samma punkt 
i årsredovisningen. Kunden ville ha redovisningen på detta sätt eftersom de inte ville visa 
bruttovinsten. Företaget ville inte att konkurrenter skulle få inblick i verksamheten. Detta 
resulterade i en oren revisionsberättelse men Ståhl menade att detta inte påverkade bankens 
bild av företaget. Detta eftersom de haft en lång relation med en god kännedom om kunden 
och eftersom det var ett stabilt företag. Det är värre om det finns transaktioner som inte kan 
styrkas. Ett exempel är transaktioner till ägaren eller någon annan och revisorn inte kan styrka 
det. Försena skatter är heller inte bra då det bekräftar att något inte står rätt till. Det är inte 
ofta Ståhl ser orena revisionsberättelser men den vanligaste orsaken är att företaget inte 
betalat sina skatter i tid. Ibland kan det även vara förbjudna lån. Ståhl menar att det annars 
inte är vanligt med orena revisionsberättelser (Personlig kommunikation, 11 mars, 2015). 
 
För att upptäcka risker i företaget har banken ett samarbete med upplysningscentralen som 
upplyser om något ändras i företaget. Det kan vara nya företagsinteckningar, byte av styrelse 
eller om företaget byter revisor. Detta ses som en varningssignal och banker granskar då 
varför detta byte har skett. Har företaget bytt revisor på grund av att revisorn inte kunnat 
samla in revisionsbevis kan det påverka bankens syn av företaget eftersom det kan ses som 
negativt. Är det på grund av att revisorn är för dyr påverkas inte bankens syn på företaget. 
Banken ser även om företaget får någon betalningsanmärkning via upplysningscentralen. 



37 

Banken kontrollerar även hur kunden sköter betalningar till banken och hur kunden sköter 
kontakten i övrigt med banken. Dessa externa och interna kontroller sker dagligen (Personlig 
kommunikation, 11 mars, 2015). 
 
Björn Helmersson, Handelsbanken 
Det är inte speciellt vanligt att Helmersson tar hänsyn till revisionsberättelsen vid 
kreditgivningen då den är ren i de flesta fallen. Är revisionsberättelsen ren gör Helmersson 
bara en snabb överblick på den, men är den oren ses det som en varning. Vid oren 
revisionsberättelse blir det aktuellt att ställa frågor till ledningen för att kolla läget. Ofta är det 
att skatter har kommit in försent, bokslutet har skickats in försent eller att det av olika 
anledningar har tagits upp förbjudna lån och det tyder på att kunden brister i sina 
administrativa rutiner eller att kunden är slarvig. Det är en klar nackdel för företaget. Det kan 
ibland vara att en företagare har tagit ett lån till sig själv över några dagar för att betala något 
och det beror på okunskap behöver det inte påverka så mycket vid en enskild händelse. Om 
det däremot är sena skatter och sent årsbokslut är det ett mer allvarligt fel då det tyder på ett 
fel hos kundens rutiner och det är mer allvarligt. Sena skatter ses som ett väldigt allvarligt 
problem för det tyder på likviditetsproblem hos företaget. Försent årsbokslut tyder ofta på att 
räkenskaperna är ganska svaga. Helmersson anser att bra företag lämnar in tidigt och dåliga 
företag lämnar in sent. Har banken en bra relation med kunden och det händer vid ett enskilt 
tillfälle behöver det inte påverka men är det en ny kund kan det påverka desto mer. Där ses 
det som en klar minuspost och kreditbeslutet kan mycket väl falla på det. Helmersson menar 
att det har en klar inverkan på företagets riskbedömning och att en oren revisionsberättelse är 
en negativ del för företagen (Personlig kommunikation, 23 mars, 2015). 
 
Information som banken kan få från ett företags revisor är hur året har utvecklat sig hittills för 
företaget, delårssiffror, om periodiseringar, revisorns uppfattningar om eventuella 
expansionsplaner och om revisorn vet något annat. Det är inte speciellt ofta som Helmersson 
har kontakt med revisorer. Det är vid fall han känner att han behöver lite extra information 
och det kan vara ungefär en gång i månaden.  Helmersson uppskattar det till att han har 
kontakt med en revisor i ungefär var tjugonde fall. Vilken revisor som företaget har är inget 
som påverkar kreditgivningen nämnvärt men Helmersson ser det som en styrka i de fall där de 
har god kännedom och förtroende för revisorn. För att det ska vara negativt måste företaget ha 
en revisor som banken sedan tidigare har riktigt dåliga erfarenheter ifrån men det är mycket 
sällan så är fallet. För att företag ska få krediter av Handelsbanken kräver banken att företaget 
har en revisor även om företaget inte omfattas av revisionsplikt (Personlig kommunikation, 23 
mars, 2015). 
 
Charlotte Winbladh, Länsförsäkringar 
Winbladh tar inte hänsyn till att revisionsberättelsen om den inte är oren. Får företaget en oren 
revisionsberättelse så får hon information om detta från upplysningscentralen och hon tar då 
hänsyn till revisionsberättelsen. Winbladh menar att anledningen till varför företaget har fått 
en oren revisionsberättelse spelar roll vid kreditgivningen. Har företaget betalat in skatter 
försent vid ett enstaka tillfälle så påverkar det inte så mycket men får företaget en oren 
revisionsberättelse för att revisorn inte kunnat samla in revisionsbevis så kan inte Winbladh 
ge krediter. Vid försen betalning av skatter upprepande gånger så påverkar det 
kreditgivningen då ett slarvigt beteende uppstår men ofta har Winbladh märkt av problemen 
tidigare i dessa bolag och detta höjer riskbedömningen. Den vanligaste anledningen till oren 
revisionsberättelse är försena skatter. Winbladh tycker att det är sällan som 
revisionsberättelsen tillför ny information bortsett från om revisorn inte kunnat samla in 
revisionsbevis (Personlig kommunikation, 10 april, 2015). 
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Kontakt med revisorn tas vid behov. Det är oftast vid preliminära siffror som behovet att få en 
ytterligare förklaring uppstår. Även vid en oren revisionsberättelse tas kontakt med revisorn 
men överlag säger Winbladh att det är sällan hon tar kontakt med ett företags revisor.  
Kontakt med revisorn tas aldrig utan kundens kännedom men kan ske både om kunden ber 
om det eller att Winbladh känner ett behov utav det. Det är sällan revisorerna är med på mötet 
med kunden men det kan hända vid större investeringar eller vid annat behov (Personlig 
kommunikation, 10 april, 2015). 
 
Det är väldigt få av Länsförsäkringars kunder som tidigare haft revisor som nu väljer bort det. 
Däremot är det mycket vanligt att nystartade företag väljer att inte använda sig av revisor. 
Winbladh menar att detta skapar en svårighet att bedöma om siffrorna stämmer. Har företaget 
använt sig av en auktoriserad redovisningskonsult så ser Winbladh siffrorna som trovärdiga 
men hon ser helst att informationen är reviderad och ser revisionen som en kvalitetsstämpel. 
Winbladh anser att valet av revisor spelar roll vid kreditgivningen. Hon menar att det finns 
revisorer som enligt henne påverkar kreditgivningen negativt för kunden (Personlig 
kommunikation, 10 april, 2015). 
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5 Analys 
I detta kapitel kommer studiens empiriska material att analyseras med vår teoretiska 
referensram som utgångspunkt där skillnader och likheter kommer att diskuteras. 
Inledningsvis kommer analysmodellen att förklaras. Därefter analyseras det empiriska 
materialet från vår förstudie med revisorer. Slutligen kommer det empiriska materialet från 
huvudstudien att analyseras. 
 

5.1 Analysmodell 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5.1 Analysmodell, egen illustration 

Modellen ovan visar hur studiens teman, som återfinns i vår teorimodell (Figur 2.1) under 
teorikapitel, kommer att analyseras i detta kapitel. Genom modellen skapas även en djupare 
förståelse kring vad som händer under kreditgivningsprocessen när ett företag får en oren 
revisionsberättelse samt varför effekterna uppstår.  
 
När? För att kunna besvara när, och varför, ett företag får en oren revisionsberättelse kommer 
vi att förlita oss på de kvalitativa data i vår förstudie, som samlats in genom intervjuer med en 
godkänd och en auktoriserad revisor. Denna del kommer att besvaras med hjälp av frågor som 
är konstruerade utifrån kategorierna; Revisionsprocessen, Revisionsberättelse samt Oren 
revisionsberättelse.  
 
Hur? Denna del av frågeställningen, hur en kreditgivare uppfattar ett företag som erhållit en 
oren revisionsberättelse, kommer besvaras med hjälp av information från banken. Detta 
eftersom vi vill analysera huruvida kreditgivarens syn på företaget ändras om de har fått en 
oren revisionsberättelse. Informationsinsamling till denna del bygger på frågor från kategorin 
Kreditgivningsprocessen och därmed bedömningsfaktorer, samt Transaktions- och 
Relationsutlåning.  
 

När?	  
• Motiv	  till	  oren	  revisionsberättelse	  

Hur?	  
• Kreditgivningsprocessen	  

Effekter	  
• Påverkande	  faktorer	  och	  oren	  revisionsberättelse	  
inverkan	  vid	  kreditgivning	  

Vilken	  inverkan	  har	  en	  oren	  revisionsberättelse	  på	  
kreditgivningsbeslutet	  vid	  kreditgivning	  till	  mindre,	  

svenska	  företag? 
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Effekter? Vilka effekter en oren revisionsberättelse ger på beslutet kring att bevilja eller neka 
ett företag kreditgivning, och varför dessa effekter uppstår, kommer att besvaras med data 
som vi samlat in från banken. Detta eftersom det är kreditgivarna som tar 
kreditgivningsbeslutet. Kategorin Oren revisionsberättelsens inverkan vid kreditgivning har 
varit grund till frågorna för att besvara denna del. Agentteorin och finansieringssvårigheter för 
mindre företag förklarar övriga påverkande faktorer som kan ha en inverkan i 
kreditgivningsbeslutet.  

5.2 Analys av förstudiens empiri 

5.2.1 Revisionsprocessen 
Carlsson menar att revisionen består av fyra olika moment. Dessa fyra moment är planering, 
riskbedömning, genomförande och avrapportering. Dessa moment är samma oberoende på 
företagets storlek. Under revisionen så granskas företagets bokslutsprocess, hur de hanterar 
bokföringen samt en pågående riskbedömning under hela arbetet. Riskbedömningen går ut på 
att bedöma om det finns något fel som är väsentligt för företaget. Även Hansson beskriver att 
de har en standardiserad process även om det skiljer mycket i omfattningen av de olika 
momenten beroende på företagens storlek. Vid revision av lite större bolag läggs mycket tid 
på planering och revisionsprocessen sker löpande medan mindre bolag har en komprimerad 
process och allt görs på en gång. Hansson menar även att kraven på revisionen har skärpts de 
senaste åren och att det krävs mer bevis vid revisionen nu än tidigare. Carlsson föredrar att 
genomföra revisionen ute på företagen medan Hansson menar att revisionen på större bolag 
sker ute på företagen men att mindre bolags revision ofta sker på kontoret. Detta avviker lite 
från Carrington (2010) olika fyra delar som är företagsledningens påstående, revisorns 
bestyrkande åtgärder, dokumentering och rapportering. Det framgår dock inte vad som ingår i 
Carlssons genomförande. Revisorns bestyrkande åtgärder stämmer överens med Hanssons 
uttalande om att det krävs revisionsbevis vilket även Carlsson nämner som en viktig del i 
revisionen.  
 
Revisionsprocessen resulterar i en rapport till aktieägare och andra intressenter i form av en 
revisionsberättelse där det meddelas att det inte förekommer några fel i företagets 
rapportering eller om det existerar väsentliga fel så ges en oren revisionsberättelse 
(Carrington, 2010). Carlsson berättar att revisionsberättelsen är väldigt standardiserad och kan 
delas upp i två delar. En del där revisorn uttalar sig om balans och resultaträkning och en 
förvaltningsrevision där styrelsen och ledningens förvaltning granskas. Detta bekräftar 
Hansson och menar även att det ska innehålla en beskrivning på vad som har gjorts i 
revisionen och hur det har gjorts samt ett eget uttalande om företagets status. Detta 
överensstämmer med teorierna som säger att revisorn ska ge ett utlåtande av företagets 
finansiella status samt det som kan vara av intresse för företagets intressenter. Revisorn ska 
även bistå med sina egna åsikter om företagets status (Porter et al., 2008).  
 

5.2.2 Oren revisionsberättelse 
Hittar revisorn väsentliga felaktigheter i företaget eller inte haft möjlighet att samla in 
tillräckligt med revisionsbevis för att ge ett utlåtande så lämnar revisorn en oren 
revisionsberättelse (Bamber & Stratton 1997; Porter et al, 2008). Revisorn ska även i sin 
granskning ta hänsyn till principen om fortsatt drift (Carrington, 2010).  Hansson menar han 
idag behöver lämna en oren revisionsberättelse i upp emot 10 procent av revisionerna och den 
vanligaste anledningen är att företaget varit sen vid inbetalning av skatter och avgifter. Andra 
anledningar enligt Hansson är att företaget inte har följt reglerna i årsredovisningen. Dessa 
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anledningar kan vara att företaget har lämnat in årsredovisningen försent, gett ut förbjudna lån 
eller har ett obestånd och inte har upprättat en kontrollbalansräkning. Detta överensstämmer 
med Carlssons vanligaste anledningar som är försent inbetalda skatter, årsredovisningen inte 
lämnats in i tid eller att en kontrollbalansräkning inte har upprättats. En annan anledning kan 
enligt Carlsson vara att de har hindrats i sitt arbete och inte fått tillräckliga revisionsbevis eller 
hindrats kontakta någon person som är väsentlig för företaget. Carlsson menar även att ge 
oren revisionsberättelse är känsligt och att det ofta gör företagets problem värre. Detta leder 
till att Carlsson tänker efter flera gånger innan hon skriver en oren revisionsberättelse och inte 
gör det lättvindigt. Missar en revisor något i revisionen blir revisorn skadeståndsskyldig. 
Carlsson menar att det är väldigt viktigt att revisionen genomförs på rätt sätt. Hansson säger 
att om en revisor hittar något fel så har revisorn en skyldighet att skicka ut en påminnelse. 
Kan det leda till en brottsanmälan så ska det skickas till en åklagare.  
 
Enligt Hansson kan en oren revisionsberättelse ha olika grader beroende på överträdelsens 
karaktär och omfattning. En revisor kan ge antingen ett uttalande med reservation eller ge en 
anmärkning. Detta skiljer sig lite från vad Carlsson säger då hon menar att de olika 
klassificeringsgraderna är att ge ett uttalande med reservation eller att avstå från att uttala sig. 
Carlssons klassificeringar stämmer med de teorier som framförs av Carrington (2010) och 
Porter et al (2008). 

5.3 Analys av huvudstudiens empiri 

5.3.1 Kreditgivningsprocessen 
Den finansiella information som bankerna kräver i kreditgivningsprocessen skiljer sig på 
vissa delar åt men överlag finns det stora likheter. Enberg, Helmersson och Almgren ser 
bokslut, budget samt preliminära rapporter som viktigt finansiell information till 
kreditgivningen. Även Ståhl kräver denna information samt budget för ett eller två år framåt 
och i vissa fall vill Ståhl även komplettera med likviditetsprognoser. Vid förvärvsituationer 
vill både Helmersson och Ståhl få in finansiell information för upp emot 5 år framöver. 
Winbladh efterfrågar mer historik kring företaget och kräver finansiell information för de 
senaste tre åren i form av bokslut och årsredovisningar. Winbladh kräver även en budget för 
nuvarande samt kommande år och en kassaflödesanalys. Alla respondenter har ett fokus på 
kassaflödet hos kunderna. Ståhl beskriver kassaflödet som oerhört viktigt och att det är 
kassaflödet som ska betala tillbaka bankens krediter. Detta överensstämmer med Almgren och 
Helmersson som beskriver kassaflödet som den viktigaste parametern i kreditgivningen. 
Enberg menar att kassaflödet är viktigare till större kunder men att kassaflödet alltid 
diskuteras med alla kunder. Enberg kräver dock inte alltid rapporter av företagen medan 
Länsförsäkringar alltid kräver en kassaflödesanalys. De flesta respondenter intar därmed en 
dynamisk ingångsvinkel (Svensson & Ulvenblad, 2000). Detta eftersom de använder sig 
mycket utav nuvarande information, prognoser och lägger stor vikt vid kassaflödet vid 
kreditgivningen. Winbladh däremot har enligt Svensson och Ulvenblads (2000) teorier en mix 
mellan en dynamisk och statisk ingångsvinkel då besluten till stor del tas på historisk 
information vilket stämmer med den statiska ingångsvinkeln men att beslutet även tas på 
kassaflödet vilket liknar en dynamisk ingångsvinkel.  
 
Ståhl menar även att banken enligt lag även kräver säkerheter vid kreditgivningen men att det 
inte är det de lägger störst vikt vid då kassaflödet prioriteras. Detta liknar Enbergs synsätt då 
han menar att säkerheter måste finnas men det inte går att basera kreditgivning på dem. 
Almgren, Helmersson och Winbladh tar utöver säkerheter även borgen vid kreditgivningen. 
Helmersson använder sig av borgen då det saknas säkerheter men menar att det är svårt att 
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ställa stora borgen vid kreditgivningen. Almgren vill vanligtvis ha en ägarborgen till alla 
krediter men det inte är något som prioriteras högst vid kreditgivningsbeslutet. Winbladh 
använder sig likt Almgren av borgen till alla krediter och kräver då generella borgen. 
Storleken på borgen de kräver beror mycket på vilken personlig risk företagaren tar samt hur 
utvecklat företaget är.  Att banker kräver säkerheter i företagen stämmer överens med 
Beaulieu (1994) som menar att kassaflöde ska ses som viktigare än säkerheter och att lån 
aldrig ska baseras enbart på kassaflöde men att säkerheter ses som ett sätt att täcka upp de 
risker som finns vid kreditgivningen.  
 
Enberg beskriver att det är viktigt att en ägare är trovärdig och tillförlitlig och att om dessa 
egenskaper saknas hos ägaren spelar inte den finansiella informationen någon roll. Enberg 
menar även att förtroendet till personen spelar stor roll men att det alltid måste finnas en bas 
att grunda beslutet på så det går inte basera kreditgivningsbeslutet endast på personen i fråga. 
Detta liknar Almgrens förhållningssätt då han menar att det måste finnas en tillförlitlighet och 
ett förtroende till företagaren. Till skillnad från Enberg menar Almgren att företagaren som 
person inte påverkar beslutet till så stor del att det i sig självt inte kan ligga till grund för ett 
avslag. Detta kan förklaras med Svensson och Ulvenblads (2000) teori om att en kreditgivare 
med lång erfarenhet tar en mer dynamisk ingångsvinkel och analyserar företagaren medan 
kreditgivare med mindre erfarenhet intar mer av en statisk ingångsvinkel och granskar 
balansräkning och säkerheter istället för företagaren. Även Svensson och Ulvenblads (2000) 
teori om att bankmannens erfarenhet spelar vid kreditgivningsbeslutet går att applicera då 
Enberg har längre erfarenhet än Almgren och tar då mer hänsyn till företagaren än Almgren. 
Ståhl menar att det skapas en tillit till företagaren om företagaren själv tillskjuter kapital för 
att företagaren då visar att det finns en tro på sitt företag och sin affärsidé och är beredd att 
kämpa för företaget. Helmersson och Winbladh ser även de att det är viktigt att de har ett stort 
förtroende för företagaren och att de kan klara av kreditåtagandet. Detta stämmer med 
Beaulieus (1994) teori om att företagarens karaktär är viktig för banker och att dess 
beslutsamhet att återbetala krediter är en viktig del. Respondenterna efter språkar även en 
tillförlitlighet och ett förtroende till företagaren vilket kan likställas med ärlighet och stabilitet 
(Beaulieu, 1994,; Brody & Frank, 1998). Beaulieu (1994; 1996) menar att om den finansiella 
informationen är positiv så ökar sannolikheten att få krediter om banken har en positiv 
uppfattning om företagaren men att en negativ karaktär leder till att banken enbart fokuserar 
på den finansiella informationen. Detta stämmer inte med empirin då respondenterna menar 
att företagaren alltid är en viktig del vid kreditgivningen. Beaulieu (1994; 1996) menar även 
att en företagare med dålig karaktär kan bidra med missvisande information för att vilseleda 
banken, detta är dock inget som framkommer i vår empiri.  
 
Berggren (2003) menar att en relation mellan företagaren och banken inger ett förtroende som 
skapar en legitimitet hos företaget. Ståhl uppger att det underlättar mycket om banken har en 
historia med företaget då de vet att företaget har en kompetent ledning, hur företaget går, 
vilka säkerheter som finns i företaget och mer företagsspecifik information. Helmersson och 
Enberg menar att en långvarig relation hjälper då det redan finns ett förtroende till företaget 
och företagaren. Berger och Udell (2002) menar att en långvarig relation kan väga upp för 
bristfälliga finansiella rapporter, detta är något som inte stödjs av vår empiri. Alla banker 
menar att det krävs bra finansiella rapporter. Dock så nämner Helmersson att en långvarig bra 
relation kan leda till att banken har en större tro på att företagaren ska vända bristfälliga 
resultat i företaget.   

5.3.2 Agentteorin 
Informationsasymmetrin som kan uppstå mellan bank och företag, som ett resultat av 
agentförhållandet, kan göra det svårt för banken att bedöma företaget eftersom ägaren då har 
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större kunskap om projektet och om företaget än vad banken har (Eisenhardt, 1989; 
Landström, 2003; McMahon, 2004).  Våra respondenter beskriver att de sällan får in all den 
information som krävs för att de ska kunna ta ett välgrundat kreditgivningsbeslut. Almgren 
berättar att den information som han får in från ägaren eller företagsledaren sällan är 
tillräcklig. Han beskriver att han vanligtvis får be ett flertal gånger innan han erhåller den 
informationen som krävs. Enberg menar att de oftast får in all information som krävs men att 
det kan ta tid innan de får allt. Han berättar att det är vissa ägare eller företagsledare som är 
motvilliga till att lämna all information men poängterar att detta endast gäller ett fåtal och att 
de vanligtvis får in informationen utan motvilja men att det tar längre tid än vad som önskas. 
Ståhl menar att de brukar få in den information som krävs även om det kan ta tid. Dock menar 
han att de inte kan märka att ägaren eller företagsledaren verkar vara motvillig till att lämna 
information om företaget. Ståhl beskriver att det kan vara svårt för de mindre företagen att 
producera den information som krävs. Helmersson menar att han vanligtvis får in den 
information som de kräver men att företaget eller ägaren inte vet vilken information som 
behövs. Helmersson berättar att kunderna oftast frågar vilken information som banken kräver. 
Han poängterar att Handelsbanken lägger stor vikt vid att ha en relation med kunderna och 
kan på så sätt ha öppna diskussioner om verksamheten. Winbladh berättar att det är väldigt få 
av hennes kunder som initialt lämnar all den information som behövs. Det krävs oftast en 
förklaring till vilken information som krävs som underlag och att kunder återkommer när den 
är färdigställd. Företagen har initialt ett informationsövertag gentemot banken även om det 
inte verkar som att det är medvetet eftersom våra respondenter beskriver att de får den 
information som krävs men att det kan ta tid att få in informationen eftersom ägaren eller 
företag ledaren inte vet eller kan ta fram den information som banken kräver. Enligt Almgren 
beror informationsbristen även på att intresset för ekonomidelen av företagandet är litet hos 
ägaren eller företagsledaren. Han berättar att om det verkar som om det finns en motvillighet i 
att lämna den information som han kräver kan ses som negativt i kreditgivningsprocessen.  
 
Enligt Eisenhardt (1989) och McMahon (2004) kan informationsasymmetrin minskas genom 
exempelvis bevakning och uppföljning. Almgren, Enberg och Ståhl menar att de har 
regelbundna möten för att stämma av med företagen för att se vad som har hänt sen de sist 
träffades. Detta kan vara ett sätt för banken att minska informationsasymmetrin mellan 
parterna eftersom de då får en insikt i företaget och ser så att allt går som planerat.  
 
En nära relation mellan finansiären och företaget har enligt Bruns (2003) och Berggren 
(2003), en effekt på informationsasymmetrin då den kan minskas genom att banken erhåller 
företagsspecifik information. Detta är i linje med vad exempelvis Enberg beskriver. Det går 
fortare att stämma av med befintliga kunder eftersom de då känner till företagets historisk och 
omgivning. Vidare beskrivs att Nordea inte kräver lika mycket information av befintliga 
kunder då de redan har mycket bakgrundsfakta om företaget. Även Helmersson menar att han 
inte lägger lika mycket fokus på den finansiella informationen när det handlar om befintliga 
kunder. Han beskriver även att det finns ett större förtroende för befintliga kunder eftersom 
relationen är starkare. Winbladh beskriver att det inte är någon större skillnad på vilken 
information hon erhåller beroende på om det är befintliga eller nya kunder. Dock beskriver 
Winbladh att befintliga kunder har ett försprång eftersom hon då har mer bakgrundsfakta 
sedan tidigare jämfört med vad som finns om nya kunder. Enligt Ståhl kan banken få mer 
information om företaget och kunden om det finns ett nära samarbete och relation mellan 
parterna. Merparten av respondenterna beskriver att det är en förutsättning för banken att ha 
information och underlag, oavsett om det är en befintlig eller ny kund, som de kan grunda sitt 
kreditgivningsbeslut i. Dock är det viktigare vid nya kunder att rapporterna och informationen 
bygger på färska siffror samt att det krävs mer material under kreditgivningsbeslut jämfört 
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med befintliga kunder eftersom det då finns en bakomliggande relation mellan parterna. 
Relationen mellan parterna kan till viss del minska informationsasymmetrin eftersom banken 
sedan tidigare har bakgrundinformation om företaget. Relationen kan innebära att banken får 
mer information men även att de kan diskutera med kunden om de bakomliggande faktorer 
som har lett till att informationen ser ut som den gör.  

5.3.3 Finansieringssvårigheter för mindre företag 
Enligt vår teoretiska referensram kan mindre företag få svårt att erhålla externt kapital från 
exempelvis banker eftersom de bland annat anses vara riskfyllda att investera i (Bruns, 2003). 
Utifrån vårt empiriska material kan vi inte se om bankerna anser att det innebär större risk att 
investera i mindre företag. Vissa av respondenterna menar att den bransch som företagen är 
verksam i kan innebära svårigheter i kreditgivningen. Därmed handlar risken inte om 
storleken på företaget utan i vilken bransch de befinner sig i. Vi ser även att risken som våra 
respondenter ser i mindre företag är bristen på säkerheter som företaget eller ägaren själv kan 
lägga in. Detta eftersom en brist på säkerheter från kundens sida innebär ett större risktagande 
för banken.  
 
Nystartade företag med lite historik kan innebära en risk eftersom det inte finns mycket 
ekonomisk information och, som nämnts tidigare, lite säkerheter inom företaget samt att det 
antas att de inte har en legitim plats på marknaden (Landström, 2003). Detta är något vår 
empiri styrker eftersom Almgren beskriver att en mindre mängd information leder till att 
prognosen bygger på antaganden och det anses vara mer riskfyllt eftersom det inte finns några 
säkra prognoser. Almgren menar att det är svårare att analysera nystartade företag eftersom 
dessa inte har byggt upp ett stabilt kassaflöde, något som kan ta ett par år att bygga upp. Även 
Helmersson och Winbladh beskriver att kreditgivningen till nystartade företag kan innebära 
svårigheter på grund av att det sällan finns historiska siffror att bygga analysen på. 
Helmersson menar även att det inte finns något större säkerhetsmässa för företaget att lägga 
in, något som kan öka risken för banken.   
 
Landström (2003) menar att banker kan ha svårt att analysera mindre företag eftersom deras 
verktyg och analysering är anpassat till stora företag. Detta är inte något vi kan utläsa att våra 
respondenter har problem med. Dessa banker har många mindre kunder och vet vilken 
information som ska granskas. Däremot kan problemet vara, som nämnts tidigare, bristen på 
information som nystartade företag kan ha problem samt svårigheten att företag inte vet 
vilken information som banken vill ha och för företagen att producera den informationen. Det 
gör det även svårare för banken att utföra sina analyser om de inte har tillräckligt med 
information. Länsförsäkringar har enbart riktat sin verksamhet och utlåning till familjeföretag 
och minde företag och deras analyser och verktyg som de använder kan därmed inte vara 
anpassat efter stora företag. 
 
I referensramen finns teorier om att mindre företag vanligtvis har bristfällande 
redovisningsmaterial och som kan påverka kreditgivningsbeslutet negativt (Bruns, 2003). 
Detta är något som spelar stor roll enligt våra respondenter. Almgren menar att han ofta 
erhåller information där ägaren endast lämnar information som finns i företagets datorer och 
tror att det räcker som beslutsunderlag, något som inte stämmer. Enberg berättar att 
svårigheten att erhålla information har en negativ inverkan på kreditgivningsbeslutet eftersom 
det då inte finns något underlag att grunda beslutet i. Våra respondenter beskriver att vissa 
företag tar hjälp av revisorer för att kunna ge banken den information som behövs, dock 
menar Almgren att det kan vara svårt att kräva exempelvis ett reviderat bokslut efter att 
revisionsplikten avskaffades för mindre företag.  
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Våra respondenter beskriver att den största problematiken som uppkommer vid kreditgivning 
till mindre företag är att företagen har svårt att förstå varför banken behöver den 
informationen som de kräver. Enberg förklarar exempelvis att vissa kunder tror att förtroendet 
och en långvarig relation räcker för att banken ska bevilja en låneansökan. Vidare menar 
Almgren att mindre bolag inte har samma förståelse för att banken måste göra ekonomiska 
analyser för att kunna ta ett bra beslut. Ståhl beskriver att bristen på information innebär 
svårigheter i kreditgivningen eftersom de inte ser hur företaget utvecklas. Detta kan likas vid 
Landströms (2003) teori om att företaget kan ha lite kunskap i hur man attraherar och behåller 
finansiärer eftersom det utifrån våra respondenters svar kan antas att mindre företag har lite 
kunskap och förståelse för vad det är som krävs av företaget samt att de har svårt att 
producera den information som banken behöver för att ta ett välgrundat beslut.  

5.3.4 Oren revisionsberättelses inverkan vid kreditgivning 
Gómez-Guillamón (2003) menar att revisionsberättelsen är betydelsefull vid bedömningen i 
att bevilja eller neka en låneansökan. Detta kan delvis appliceras på våra respondenter. 
Respondenterna menar att de vanligtvis inte tar hänsyn till en revisionsberättelse under 
kreditgivningsprocessen om den är ren eftersom det inte tillför med någon ny information 
med tanke på att det endast står att allt ser bra ut i företaget. Är revisionsberättelsen däremot 
oren beskriver respondenterna att de måste ta hänsyn till den eftersom det kan ses som en 
varning att något inte står rätt till. Almgren och Winbladh menar att en oren 
revisionsberättelse i vissa avseenden kan innebära en högre riskklass för företaget och kan 
krävas att vissa åtgärder tas. Enberg och Ståhl beskriver att en oren revisionsberättelse ger en 
negativ syn på företaget eftersom revisorn hittat något som är anmärkningsvärt. Även 
Helmersson menar att en oren revisionsberättelse agerar som en varningsklocka. Detta är i 
linje med vår referensram där det antas att företag som fått en oren revisionsberättelse löper 
större risk att få sin låneansökan nekad eftersom företaget anses vara mer riskfyllt, något som 
har en negativ inverkan vid kreditgivningsbeslutet (Bamber & Stratton, 1997; LaSalle & 
Anandarajan, 1996). Dock påpekar respondenterna att en oren revisionsberättelse inte alltid 
bidrar till ny information. Winbladh menar att hon i vissa fall har märkt av redan innan 
revisionsberättelsen kommit in att det finns problem i företaget. Våra respondenter berättar att 
de, genom den dagliga kontrollen från upplysningscentralen, får information om exempelvis 
betalningsanmärkningar. Detta är något som kan göra att kreditgivaren inte blir förvånad av 
att samma företag får en oren revisionsberättelse då de redan har misstankar om att det finns 
problematik i företaget.  
 
Våra respondenter påpekar att en oren revisionsberättelse i sig inte kan fälla en kreditgivning 
utan att de måste ta hänsyn till alla aspekter av företaget. De menar att det kan ses som 
negativt att ett företag har fått en oren revisionsberättelse men att det handlar om att se 
företaget ur ett helhetsperspektiv och att se det i en sammanvägd bild. En kreditgivare kan 
inte grunda sitt beslut enbart på att företaget fått en oren revisionsberättelse utan det gäller att 
väga det samman med den övriga informationen som banken samlat in. Detta stämmer 
överens med Guiral-Contreras et al’s (2007) och Sormunen’s (2014) teorier om att 
kreditgivaren gör en överläggning av all tillgänglig information samt att en oren 
revisionsberättelse kan ses som en varning som leder till att det krävs en mer grundlig 
undersökning av övrig information.  
 
Enligt Sormunen (2014) kan trovärdigheten i den orena revisionsberättelsen och därmed även 
dess inverkan vid kreditgivningen bero på om revisorn är anställd på en Big-4 firma eller ej. 
Detta teorin är delvis i linje med vad våra respondenter berättar då olika revisorer inger olika 
grader av tillförlitlighet och trovärdighet. Enligt våra respondenter finns det revisorer som kan 
ha en negativ inverkan på trovärdigheten och synen på den information som lämnats. Dock 
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menar respondenterna att det inte beror på vilken firman de arbetar på utan hur revisorn är i 
sin profession. Det som verkar spela roll för trovärdigheten och tillförlitligheten i den 
information som revisorn lämnar om ett företag beror på hur väl revisorn utför sitt arbete och 
hur revisorns historik ser ut, inte vart den är anställd.  
 
Utifrån vårt empiriska material kan vi uttolka att den vanligaste formen av orena 
revisionsberättelser som våra respondenter stöter på är försenade skatter och avgifter. Detta 
verkar vara något som i sin helhet inte har någon större inverkan på kreditgivningsbeslutet för 
de flesta av våra respondenter. Det ses som negativt men är det en engångsföreteelse och att 
företaget kan förklara vad det är som har lett till att revisorn tvingats lämna en oren 
revisionsberättelse, har den mindre inverkan vid kreditgivningsbeslutet. Enberg beskriver att 
det är viktigt att se till trenden, om det är något som upprepar sig tyder det på att det är dåliga 
rutiner inom företaget och gör att han blir restriktiv i sitt beslut. Helmersson ser en oren 
revisionsberättelse på grund av sena skatter och avgifter som negativt eftersom det tyder på 
likvidationsproblem och brist på rutiner i företaget. 
 
Enligt Guiral-Contreras et al (2007) lägger kreditgivare stor vikt vid orena revisionsberättelser 
och negativ finansiell information. Detta kan delvis liknas med våra respondenters svar. 
Respondenterna menar att olika orena revisionsberättelser har olika inverkan i 
kreditgivningsbeslutet, det läggs inte stor vikt en det är en mindre företeelse som har 
resulterat i en oren revisionsberättelse. Det viktiga för kreditgivarna i vår studie är att se 
varför företaget har fått en oren revisionsberättelse eftersom de olika formarna av 
revisionsberättelserna kan ha olika inverkan i riskbedömningen och i synen på företaget. För 
att ytterligare kunna ta ställning till en oren revisionsberättelse underlättar det för 
kreditgivaren har en relation till företaget för att kunna få information om de bakomliggande 
faktorerna som har lett till att företaget fått en oren revisionsberättelse. Det kan därmed antas 
att relationen mellan företaget och banken spelar roll i vilken inverkan en oren 
revisionsberättelse har på kreditgivningsbeslutet. Genom relationen kan kreditgivaren få 
information om de bakomliggande faktorerna till varför företaget fått en oren 
revisionsberättelse och därefter skapa sig en uppfattning om vilka åtgärder som ska vidtas.  
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6 Slutdiskussion 
I detta avslutande kapitel kommer studiens resultat att presenteras. Vidare kommer syftet och 
problemformuleringen att besvaras. Vi kommer även presentera våra egna åsikter kring 
problemet. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.  
 
 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur kreditgivningsbeslutet påverkas av 
att en revisor lämnar en oren revisionsberättelse i mindre, svenska företag. Utifrån detta syfte 
kom vi fram till problemformuleringen. 
 
- Vilken inverkan har en oren revisionsberättelse på kreditgivningsbeslutet vid 

kreditgivning till svenska, mindre företag? 

6.1 Slutsats 
Merparten av våra respondenter har ett synsätt som kan liknas vid Svensson och Ulvenblad’s 
(2000) dynamiska ingångsvinkel. Denna slutsats drar vi eftersom respondenterna baserar 
kreditgivningsbeslutet till stor del på kassaflödet, nuvarande finansiella ställning och framtida 
prognoser. Endast en av våra respondenter baserar kreditgivningsbeslutet på företagets 
historiska siffror. Vi tror att detta beror på att en respondent arbetar på ett kontor som är 
relativt nytt när det kommer till kreditgivning till företag och för att de har valt att fokusera på 
endast en målgrupp. Alla respondenter använder sig av säkerheter för att täcka upp de risker 
som kreditgivningen innebär. Dock baserar de aldrig kreditgivningsbeslutet på enbart 
säkerheter.  
 
Från vår analys uttolkar vi att företagaren som person spelar en stor roll vid 
kreditgivningsbeslutet. Det är viktigt att företagaren ses som trovärdig, något vi ser att en 
långvarig och nära relation kan bidra till. Att företagaren anses ha en förmåga att driva 
företaget framåt och kunna klara av kreditåtagandet ser kreditgivarna som positivt. Hur stor 
roll karaktären hos företagaren har, skiljer sig åt mellan respondenterna. Vi ser en skillnad 
mellan våra respondenter vid bedömning av företagarens roll vid kreditgivningsbeslutet. En 
av respondenterna kan gå så längt att en kreditansökan nekas på grund av företagaren som 
person medan en annan respondent menar att en kreditansökan aldrig nekats på grund av 
företagaren. Vi anser att detta kan bero på att respondenterna inte har lika långerfarenhet av 
kreditgivning. Den slutsats vi drar är att en erfaren kreditgivare har en större erfarenhet och 
förståelse om vikten av personen bakom ett projekt.  
 
Det framgår i analysen att relationen mellan bank och företagare ger kreditgivare en insyn i 
företaget som gör det lättare att få företagsspecifik information. Detta leder till att 
kreditgivaren tillit till företagarens kompetens att driva företaget framåt, även om det något år 
visar sämre resultat. Med detta drar vi slutsatsen att en nära och långvarig relation mellan 
bank och företagare gör att sannolikheten att förlora krediten, på grund av exempelvis dåligt 
resultat, minskar eftersom kreditgivaren känner större tilltro till företagaren och en insyn i 
företaget.  
 
Till en början kan vi uttolka att det råder informationsasymmetri mellan bank och företag 
eftersom våra respondenter berättar att de, i ett initialt läge, inte får all den information som är 
nödvändig för att de ska kunna ta ett välgrundat kreditgivningsbeslut. 
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Informationsasymmetrin minskas genom att banken kräver in den information som behövs, 
utan denna information kan de inte ta ett beslut angående krediten. Genom att banken kräver 
in information skapar detta ett incitament för företaget att lämna ut den information som är 
nödvändig för att få låneansökan beviljad. Hos befintliga kunder minskas 
informationsasymmetrin genom kontinuerliga möten för att följa upp krediten och diskutera 
företagets nuvarande ställning. Även en nära relation mellan parterna är ett sätt för banken att 
minska på informationsasymmetrin eftersom kreditgivaren får mer företagsspecifik 
information.   
 
De svårigheter kring kreditgivning till mindre företag som vi kan utläsa från vår studie är att 
analysen av nystartade företag bygger på mycket antaganden och gör det svårare för 
kreditgivaren att få information att grunda sitt beslut på. De finns sällan ett stabilt kassaflöde i 
företaget och få säkerheter för att täcka upp risken.  Det finns teorier (Landström, 2003) att 
banker inte har verktyg för att analysera mindre företag. Detta är något vi inte finner belägg 
för i vår analys eftersom våra respondenter inte upplever att mindre företag är 
svåranalyserade. Det som gör analysen svår för kreditgivarna är bristen för information, inte 
bristen på verktyg. Det har sedan avskaffandet av revisorsplikten blivit svårare för banker att 
kräva reviderad information. Detta gör det svårare för kreditgivaren att känna tillförlitlighet 
till rapporterna. Ett annat problem som kreditgivarna upplever är att företagen inte förstår 
varför den information som krävs är nödvändig. Ibland krävs även en förklaring för företagen 
att en nära relation inte är tillräckligt för att vara till grund för kreditgivningen utan att det 
även krävs finansiell information.  
 
I vår studie kan vi utläsa att en oren revisionsberättelse kan innebära en högre riskklass och en 
negativ syn på företaget. Kreditgivaren kan se en oren revisionsberättelse som en varning, 
dock tas all tillgänglig information i beaktning. Kreditgivaren skaffar sig en helhetsbild utav 
företaget och använder denna som grund vid kreditgivningsbeslutet. En oren 
revisionsberättelse i sig har aldrig en avgörande roll i kreditgivningsbeslutet utan ingår i den 
sammanvägda bild som kreditgivaren har. Detta innebär att en enskild händelse, som 
exempelvis försenade skatter och avgifter inte nödvändigtvis behöver påverka 
kreditgivningen om inget särskilt ligger till grund. Erhåller ett företag orena 
revisionsberättelser vid upprepade tillfällen och det går att urskilja ett mönster kan det ha en 
avgörande roll, då det kan tyda på brist på interna kontroller eller likviditetsproblem. Vilken 
typ av oren revisionsberättelse ett företag erhåller kan ha olika effekter på 
kreditgivningsbeslutet. Även vilken relation banken har med företaget kan ha en inverkan i 
vilken utsträckning en oren revisionsberättelse har på kreditgivningsbeslutet. En bra relation 
leder till mer bakgrundinformation vilket skapar en bättre insikt och förståelse i varför den 
orena revisionsberättelsen har uppkommit, något som kan förbättra situationen för företaget.  
 
Avslutningsvis anser vi att våra viktigare slutsatser är att en oren revisionsberättelse kan leda 
till en grundligare analys av företaget eftersom det ses som en varningsklocka. Orsaken till 
varför ett företag fått en oren revisionsberättelse har betydelse i vilken inverkan det har på 
kreditgivningsbeslut. Är det en mindre engångsföreteelse som inte påverkar företaget, så som 
att skatter och avgifter inte är betalda i tid, har den mindre inverkan vid beslutet. 
Framkommer det i bankens analyser att orsaken till den orena revisionsberättelsen är av en 
allvarligare företeelse, som exempelvis going concern eller upprepade företeelser med 
försenade skatter och avgifter, kan det ha en negativ inverkan vid kreditgivningsbeslutet. 
Vidare kan en nära relation hjälpa kreditgivaren att se de bakomliggande faktorerna till varför 
företaget erhållit en oren revisionsberättelse. 
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6.2 Studiens bidrag 
Vår genomförda studie har gett teoretiska bidrag genom att skapa diskussioner kring vilken 
roll relationen mellan bank och företag spelar i kreditgivningsprocessen även om företagets 
erhållit en oren revisionsberättelse. Det skapar även en grund att utveckla en fördjupning av 
vilken inverkan olika orena revisionsberättelser har på kreditgivningsbeslutet. 
 
Våra praktiska implikationer ger ökad förståelse för vilken information som banker vill ha vid 
kreditgivningen. Detta leder till att företagsledare i mindre företag erhåller en större förståelse 
för vad som krävs vid en kreditförfrågan, något som kan underlätta och förkorta 
kreditgivningsprocessen. Vår undersökning visar även att banker inte kräver reviderad 
information om företaget använder sig av en auktoriserad redovisningskonsult eftersom 
informationen är tillförliglit även i dessa fall.  

6.3 Förslag till vidare forskning 
Denna studie har studerat den övergripande inverkan som en oren revisionsberättelse har på 
kreditgivningsbeslutet. Vi anses att en studie som undersöker specifika anledningar till orena 
revisionsberättelser som exempelvis going-concern varning, och vilken inverkan den har på 
kreditgivningsbeslutet som intressant. Vidare anser vi det intressant att undersöka hur en oren 
revisionsberättelse påverkar finansiering från andra aktörer än banker. 
Eftersom vi dragit slutsatsen att relationen mellan företag och bank påverkar i vilken 
utsträckning en oren revisionsberättelse har på kreditgivningsbeslutet anser vi att en 
kvantitativ undersökning som granskar sambandet mellan relation (antal år), oren 
revisionsberättelse (vilken form) och beslutet som kreditgivaren tar (bevilja eller neka 
låneansökan).
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Bilaga 1- Intervjuguide (Bank) 
 
Inledning 

• Inledande beskrivning av syftet med uppsatsen. 
• Beskriv organisationen och verksamheten  
• Vad har du för erfarenhet? Hur ser en vanlig dag ut för dig? 

 
Tema - Agentteorin och finansieringssvårigheter 

• Hur vanligt är det att ägare till mindre företag lämnar all information som är 
nödvändig? 

o Om inte, hur går du tillväga för att erhålla den information som behövs? 
o Har relationen mellan bank och företag någon betydelse för vilken typ av 

information banker erhåller? 
• Vilka svårigheter ser ni vid kreditgivning till mindre företag? 
• Vad spelar ägarstrukturen för betydelse vid kreditgivningen? 

 
Tema - Kreditgivning/Kreditgivningsprocessen 

• Över lag, hur ser processen för en kreditgivning, till mindre företag ut?  
• Vid ett kreditgivningsbeslut till mindre företag, vilken finansiell information är viktig 

för dig?  
• Vilken roll spelar ägaren/ledaren som person vid kreditgivningsbeslutet? 

 
 
Tema - Revisionsberättelse 

• Har du någon kontakt med revisorn under kreditgivningsprocessen? 
o Vilken typ av information får du från revisorn? 
o Påverkar företagets val av revisor trovärdigheten i informationen? 

• Hur vanligt är det att du tar hänsyn till revisionsberättelsen vid beslutet om 
kreditgivning?  

• Hur ser du på ett företag som fått en oren revisionsberättelse? 
o Har det någon betydelse varför ett företag har fått en oren revisionsberättelse? 
o Har det någon inverkan i riskbedömningen av företaget samt inverkan på 

kreditgivningsbeslutet? 
 
Avslutning 

• Finns det något du vill tillägga? 
• Är det okej om vi återkommer vid eventuella frågor? 
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Bilaga 2- Intervjuguide (Revisor) 
 
Inledning 

• Inledande beskrivning av syftet med uppsatsen. 
• Beskriv organisationen och verksamheten  
• Vad har du för erfarenhet? Hur ser en vanlig dag ut för dig? 

 
Tema - Revisionsprocessen 

• Över lag, hur ser revisionsprocessen ut i mindre företag? 
 
Tema - Revisionsberättelse 

• Vad är en revisionsberättelse och hur är den utformad? 
 
Tema - Oren revisionsberättelse 

• Varför ger en revisor en oren revisionsberättelse? 
a. Vilka olika former av orena revisionsberättelser finns och vad innebär dom? 
b. Finns det någon form som är mer vanlig i mindre företag? 

• Hur är en oren revisionsberättelse utformad? 
• Hur vanligt är det att en revisor lämnar en oren revisionsberättelse till mindre företag? 

 
Avslutning 

• Finns det något du vill tillägga? 
• Är det okej om vi återkommer vid eventuella frågor? 
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Bilaga 3- Exempel revisionsberättelse 
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