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Bakgrund: Revisionsberättelsen är revisorernas möjlighet att kommunicera med
företagsintressenter. Det finns dock vissa begränsningar i detta dokument då huvuddelen är en
standardiserad text som återfinns i samtliga årsredovisningar. Tidigare forskning är tvetydig
gällande revisionsberättelsens användbarhet och på internationell nivå har revisionsbranschen
fått kritik för bristande kommunikation. Vi vill i detta arbete undersöka hur företagsrådgivare
använder sig av revisionsberättelsen vid en kreditgivning till SME:s, samt hur de uppfattar
innehållet.
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur dagens revisionsberättelse uppfattas och används
av företagsrådgivare i Sverige. Resultatet kan förhoppningsvis användas för att öka
revisionsberättelsens användbarhet.
Metod: Arbetet är uppbyggt på tre genomförda undersökningar. En dokumentundersökning
av årsredovisningar från företag som påbörjat konkurs, har legat till grund för att aktualisera
problemet. Därefter har fyra intervjuer med företagsrådgivare genomförts för att få fram
relevant data som ytterligare ringar in problemet. Dessa två undersökningar, tillsammans med
tidigare forskning, har sedan legat till grund för en enkätundersökning där 80
företagsrådgivare har tagit ställning till påståenden kring revision. Enkätundersökningen har
använts för att testa och generalisera det som framkommit tidigare i uppsatsen.
Resultat: Studien visar att revisionsberättelsen främst används som en bekräftande källa av
företagsrådgivare. Företagsrådgivare blir sällan överraskade av det som framkommer i en
revisionsberättelse. I de flesta fall har de redan tagit del av den informationen genom en annan
informationskälla. Anmärkningarna som revisorerna har kan graderas efter hur allvarliga
företagsrådgivaren anser dem vara. Företagsrådgivarens personliga erfarenhet ligger till grund
för hur de uppfattar olika anmärkningar. Vidare kan vi konstatera att förväntningsgapet
mellan revisorer och företagsrådgivare är mycket litet.
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1. Introduktion

I studiens inledande kapitel förklaras bakgrunden till arbetet, därefter följer en
problemdiskussion som mynnar ut i uppsatsens frågeställning. Avslutningsvis beskriver vi
syftet med studien samt arbetets disposition.

1.1 Bakgrund
2014 gick 6563 företag i konkurs i Sverige (Upplysningscentralen, UC). Tidigare forskning
visar att majoriteten av de företag som går i konkurs inte får någon varning av sin revisor om
att företagets fortsatta drift är hotad (Knechel & Vanstraelen, 2007). En sådan varning
benämns ofta i litteraturen som en going concern- varning. Detta innebär att det, rent
statistiskt, fanns flera tusen konkursmässiga företag under 2014, som med hjälp av sina
godkända årsredovisningar kunde fortsätta driva sina verksamheter och ta upp nya lån. Varje
konkurs medför kostnader för företagets intressenter men om en konkurs kan förutspås tidigt
så borde det gå att minska dessa kostnader. Det borde ligga i bankernas intresse att minska de
förluster i obetalda eller avskrivna lån som uppstår i samband med konkurser. Vi vill i detta
arbete ta reda på hur bankerna uppfattar och använder revisorns uttalanden vid en
kreditgivning.
Förväntningsgapet inom revision är ett fenomen som studerats under många år. I grunden har
det att göra med allmänhetens syn på revision. Med allmänheten menas intressenter till ett
företag, såsom investerare, media, konkurrenter, leverantörer, anställda, kunder och banker.
Förväntningsgapet uppstår när dessa intressenter förväntar sig att en revisor ska göra mer än
vad revisorn faktiskt levererar enligt lagar och revisionsstandarder (Carrington, 2010). Inte
sällan tas bristande, eller otydlig, kommunikation upp som en av de största bidragande
faktorerna som ligger till grund för förväntningsgapet (Ruhnke & Schmidt, 2014).
Tidigare undersökningar studerar förväntningsgapet ur olika aspekter. Porter (1993)
kartlägger förväntningsgapet i sin studie genom att låta revisorer och företagsintressenter ta
ställning till olika påståenden om revisorernas ansvarsområden. För att följa hur
förväntningsgapet utvecklas över tid har Porter gjort samma typ av undersökning även 2004
och 2012. Ruhnke och Schmidts studie från 2014 diskuterar främst vart förväntningsgapet
uppstår och hur olika aktörer bidrar till förväntningsgapet. De menar att ansvaret fördelas
mellan revisorer, allmänheten och lagstiftarna. Dessa två studier gjordes i Tyskland och i Nya
Zeeland men liknande observationer har gjort i länder över hela världen (Porter, Simon &
Hatherly, 2014).
Efter finanskrisen 2008 väcktes en del kritik mot revisionsbranschen av bland annat IOSCO,
som 2009 menade att det fanns behov av att se över den nuvarande revisionsberättelsen.
Europa kommissionen (EC) släppte sedan under 2010 en så kallad Grönbok, där berörda
parter uppmanas till debatt där de fick lämna in förslag och diskutera aktuella frågor om
revision. Detta har i sin tur lett fram till att de internationella standardsättarna för revision,
IAASB, tagit fram förslag om hur revisionen ska förändras och förbättras i framtiden.
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Förslaget från IAASB har varit ute på remiss sedan 2011. Från de förslagen har
Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare (FAR), utvecklat en
ny revisionsberättelse som kommer att träda i kraft under 2016 (IOSCO, 2009; EC, 2010;
IAASB, 2013; FAR, 2012 och Balans, 2015)
I tidningen Balans, som ges ut av FAR, kan vi i en artikel från januari 2015 läsa om den nya
revisionsberättelsen som träder i kraft under 2016. Förändringarna kommer främst att gälla
finansiella och börsnoterade bolag, en ändring som kommer innebära en längre och ickestandardiserad revisionsberättelse. Förändringarna baseras på nya revisionsdirektiv från EU,
framtagna i en remiss från IAASB där de diskuterar förändringar och nya ISA-regler
(International Standards on Auditing). Den nya revisionsberättelsen kommer att innebära fyra
större förändringar:





Företagsspecifik (icke-standardiserad).
Slutsatsen kommer först.
Mer och längre text.
Rapportering av Key Audit Matters (områden av särskild betydelse för revisionen av
ett specifikt företag).

1.2 Problemdiskussion
Typen av företag som kommer att ligga till grund för undersökningen i detta arbete är små
och medelstora företag (härefter SME:s). Anledningen till detta fokus är att finansieringen
utav SME:s under senare år har väckt stor uppmärksamhet och har varit ett viktigt ämne för
policy- och lagstiftare som jobbar med finansiell utveckling och tillväxt. Detta beror
exempelvis på att majoriteten av företag i en ekonomi är SME:s samt att en stor del av alla
som är anställda jobbar för SME:s. Dessutom startar de allra flesta stora bolag som mindre
företag, deras möjlighet att växa är därför viktigt för att få en blomstrande ekonomi (De la
Torre, Martinez Peria & Schmukler, 2010).
Det verktyg som revisorerna använder sig av för att kommunicera med intressenter om sina
granskningar är revisionsberättelsen. Den är utformad för att tillgodose intressenternas behov
av information om ett företags finansiella rapporter, samt vad revisorn har för åsikter (IOSCO,
2009). Rapporten från IOSCO från 2009, tar upp en del kritik gällande revisionsberättelsen.
Rapporten undersöker inget specifikt land utan tar upp övergripande problem som upplevs
globalt inom revision. De menar att revisorsberättelsen är alltför binär, alltså att en
revisionsberättelse antingen är ren eller oren. De menar också att språket som används i
revisionsberättelsen är för standardiserat och tekniskt, alltså det kan vara svårt för användare
av revisionsberättelsen att tolka det som faktiskt står. Den sista kritiken som tas upp i
rapporten är att revisionsberättelsen inte speglar vad revisorn faktiskt har gjort, och att det i
sig skapar missförstånd som bidrar till ett förväntningsgap.
En av revisorns uppgifter i samhället är att försäkra ett företags intressenter om att de
ekonomiska rapporter som ges ut är korrekta och granskade. Agentteorin handlar om den
informationsasymmetri som uppstår mellan två parter när den ena parten har mer information
än den andra. I detta arbete granskas den parten som har ett informationsunderläge, alltså
bankerna gentemot företaget. Vilka uppfattningar har företagsrådgivare om revisorns arbete
och på vilket sätt använder de sig utav detta i sitt arbete?
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Att det existerar ett förväntningsgap mellan revisorer och användare av finansiella rapporter
är idag ett välkänt faktum som studerats under lång tid och över hela världen. Ruhnke och
Schmidt (2014) menar att 95,5 % av tillfrågade revisorer, och 91,7 % av den tillfrågade
intressentgruppen, bekräftar förekomsten av ett förväntningsgap. Detta förväntningsgap är
något som forskare har observerat över hela världen (Porter, Simon & Hatherly, 2014). Vi vet
att revisionsberättelsen är till för att förstärka trovärdigheten hos finansiella rapporter (Asare
& Wright, 2012) men det finns däremot motsägande forskning om hur banker använder sig
utav
revisionsberättelsen.
Exempelvis
menar
Gomez-Guillamon
(2003)
att
revisionsberättelsen påverkar både själva kreditbeslutet och vilket belopp som beviljas, medan
Sormunen (2014) menar att revisionsberättelsen har begränsat värde för företagsrådgivare. Vi
vet därför inte exakt vilken användning intressenter har av revisionsberättelsen och det finns
dessutom väldigt lite forskning om revisionsberättelsens betydelse vid hantering av SME:s
och där anser vi att vår studie kommer att fylla det tomrum vi observerat i forskningen.
Tidigare forskning visar även att revisorer sällan gör en anmärkning i revisionsberättelsen när
företagets fortsatta drift är hotad. Flera studier (bl.a. Svanberg & Öhman 2014, Blay & Geiger
2012 samt Carey, Geiger & O´connell 2008) visar att en revisor riskerar att förlora en kund
om de lämnar en going concern- varning i revisionsberättelsen. Forskningen visar att företag i
större utsträckning går i konkurs, eller väljer att byta revisor, när de får en going concernvarning. Den låga förekomsten av going concern- varningar är därför en anledning till att
revisorns oberoende ibland kan ifrågasättas. Som en konsekvens av detta riskerar intressenter
att investera, eller låna ut pengar, till ett företag som egentligen har en sämre ekonomisk sits
än vad revisionsberättelsen uttrycker. Vi vill ta reda på hur företagsrådgivare använder sig
utav revisionsberättelsen vid en kreditgivning samt hur de uppfattar och tolkar de
anmärkningar som förekommer i en oren revisionsberättelse.
Mycket av den tidigare forskningen kring förväntningsgapet behandlar revisionens samtliga
intressenter (Porter, 1993), vilka som bidrar till förväntningsgapet (Ruhnke & Schmidt, 2014)
eller intressenters kännedom om förväntningsgapet (Porter 1993; Ruhnke & Schmidt 2014).
Den forskning som finns tillgänglig idag fokuserar främst på förväntningsgapets helhet. Vår
studie syftar till att undersöka banker, som är en av företagens största intressenter. Mer
specifikt kommer vi att undersöka de företagsrådgivare som arbetar på banken. När vi talar
om företag i detta arbete syftar vi till företag som faller inom kategorin SME, alltså små och
medelstora företag. Landström, (red) (2003) menar att finansieringsalternativen för ickenoterade företag är mer begränsad, då de exempelvis inte kan emittera nya aktier på samma
sätt som börsnoterade bolag. Mindre företag tenderar också att vara ägarledda i större
utsträckning än vad börsnoterade bolag är. När ägaren också styr bolaget visar Ball och
Shivakumar (2005) att redovisningskvaliteten blir sämre då redovisningen inte har samma
betydelse för företagets drift. Som ett resultat av detta blir tillgången på kvalitativ information
sämre i mindre företag, vilket gör att möjligheterna för extern finansiering riskerar att minska.
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1.3 Frågeställning
Ovanstående diskussion leder oss fram till följande frågeställning:
Hur använder sig företagsrådgivare utav revisionsberättelsen i sitt arbete med SME:s och
vad har de för uppfattningar om revisionsberättelsens innehåll.

1.4 Syfte
Syftet med den här studien är att förklara hur bankernas företagsrådgivare använder sig utav
revisionsberättelsen i sitt arbete med SME:s. Vidare är syftet att förstå hur företagsrådgivarna
uppfattar revisionsberättelsen och dess olika delar för att identifiera ett eventuellt
förväntningsgap.

1.5 Disposition

Kapitel 1
Introduktion

Kapitel 2
Referensram

Kapitel 3
Metod

Kapitel 4
Empiri
intervju

Kapitel 5
Resultat &
analys

Kapitel 6
Slutsats

•I studiens inledande kapitel förklaras bakgrunden till arbetet, därefter följer en
problemdiskussion som mynnar ut i uppsatsens frågeställning.

•I referensramen går vi dels igenom de regler och standarder som kommer att beröras i
studien. Vidare redogör vi för tidigare forskning och teorier inom ämnet.

•I metodkapitlet redogör vi för val av metod och ansats. Vidare illustreras hur vi har
genomfört studiens olika delar.

•I detta kapitel redovisar vi empirin som vi samlat in via intervjuer. En noggrann
genomgång följs utav en översiktlig sammanfattning.

•I detta kapitel redovisar vi empirin som vi samlat in via enkäten.Vidare jämförs
resultaten med tidigare studier ifrån referensramen och vi visar även de statistiska
tester som vi har utfört på empirin.

•Uppsatsen avslutas med de slutsatser som vi kommit fram till utifrån tidigare kapitels
diskussioner samt ett förslag till framtida forskning.
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2. Referensram
I detta kapitel kommer vi att gå igenom de regler och standarder som kommer att beröras i
studien. Vidare kommer vi att redogöra för de teorier som används i studien och hur de
hänger ihop med frågeställningen.

2.1 Sammanfattning av referensram
Vid kreditgivning till SME:s krävs olika informationskällor för att kringgå de
transparensproblem som kan uppstå hos mindre företag (De la Torre et al, 2010). Uchida,
Udell och Yamori (2012) beskriver hur företagsrådgivare använder det som kallas för mjuk
och hård information när de arbetar med SME:s. Tidigare forskning visar att både mjuk
information (Svensson & Ulvenblad, 2000) och hård information (Silver & Vegholm, 2009)
används vid kreditgivning. Det finns forskning som visar att revisionsberättelsen har en viktig
roll vid ett kreditbeslut (Guiral, Ruiz & Choi, 2014; Gomez-Guillamon, 2003). Andra menar
att revisionsberättelsen endast uppfattas som användbar när den bidrar med information som
banken inte redan känner till (Sormunen, 2014). Revisionsberättelsen ses även som en
kvalitetsstämpel för de finansiella rapporterna, men själva revisionsberättelsen är för
standardiserad för att uppfattas som användbar (Gray, Turner, Corham & Mock, 2011).
SME:s präglas av viss transparensproblematik (De la Torre et al, 2010). Detta gör att
kreditgivning till SME:s försvåras då långivaren har ett informationsunderläge gentemot
företaget. Det uppstår då, så kallad, informationsasymmetri. Agentteorin förklarar att det
behövs övervakning för att minska denna informationsasymmetri (Jensen & Meckling, 1976).
Revision är en typ av övervakning där en oberoende tredje part granskar företagets finansiella
rapporter för att säkerställa att de stämmer överens med företagets faktiska finansiella
ställning (Carrington, 2010). Företag som frivilligt väljer att revidera sina finansiella rapporter
har visat sig få bättre lånevillkor än företag som väljer att inte göra det (Minnis, 2011).
Revisorns uppgift är att opartiskt och självständigt granska ett företags årsredovisning och
bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning (ABL 9:3;
revisorslagen 20§). FAR (2013) menar att revisorn bidrar till att kvalitetssäkra ett företags
finansiella rapporter, men menar samtidigt att en revision inte är en 100 procentig garanti.
En ren revisionsberättelse är kraftigt standardiserad eftersom det skall vara lätt för intressenter
att förstå innehållet och att hitta avvikelser (Carrington, 2010). Om revisorn hittar väsentliga
fel under sin revision skall han/hon lämna en oren revisionsberättelse (ISA 700 punkt 17). En
oren revisionsberättelse kan exempelvis innehålla anmärkning om att företagets fortsatta drift
är hotad eller att skatter & moms är inbetalda för sent. Sormunen, Jeppesen, Sundgren och
Svanström (2013) visar att en going concern- varning sällan utfärdas till företag som
sedermera går i konkurs. Tidigare forskning visar att det kan bero på att revisorn riskerar att
förlora intäkter när de utfärdar en going concern- varning (Blay & Geiger, 2012; Svanberg &
Öhman, 2014; Carey et al, 2008) och att en going concern- varning riskerar att bli en
självuppfyllande profetia (Svanberg & Öhman, 2014).
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Porter (1993) definierar förväntningsgapet, dels som skillnaden mellan vad samhället
förväntar sig av revisorn och vad revisorn rimligen kan förväntas prestera (rimlighetsgap), och
dels skillnaden mellan vad revisorn rimligen kan förväntas prestera och vad samhället
uppfattar att revisorn presterar (prestationsgap). Ruhnke och Schmidt (2014) har analyserat
förväntningsgapet och menar att det uppstår på grund av att intressenter inte är medvetna om
de aktuella lagar och standarder som gäller för revisorerna.
SME:s präglas alltså utav transparensproblem, vilket gör att det uppstår
informationsasymmetri
gentemot
företagets
intressenter.
För
att
minska
informationsasymmetrin används en oberoende granskare av företagets finansiella rapporter,
det vill säga en revisor. Revisorn skall, enligt lag, opartiskt och självständigt bedöma
företagets finansiella rapporter. Detta ger intressenterna en kvalitetssäkrad informationskälla.
Det uppstår dock problem när intressenterna har uppfattningar om revisorns ansvar och
arbetsuppgifter som inte överensstämmer med de lagar och regler som revisorerna skall följa.
Här uppstår det vi kallar förväntningsgap.

2.2 Kreditgivning till SME:s.
Uchida et al. (2012) menar att det finns två sätt att hantera information vid kreditgivning till
SME:s. Det första är att använda mjuk information, den används vid så kallad
relationsbaserad utlåning. Den andra typen av information kallas för hård information. Den
används vid transaktionsbaserad utlåning. Den mjuka informationen är svårare att kvantifiera
än den hårda informationen och hämtas in genom kontakt med företagets ledning,
leverantörer, kunder och andra intressenter. Berger och Udell (2002) beskriver mjuk data som
information om företagarens personlighet och trovärdighet. Ett bolags mjuka information
hjälper banken att få en helhetsbild av företaget samt deras intentioner och potential. Mjuk
information motverkar de transparensproblem som kan uppstå hos SME:s (De la Torre et al,
2010). Hård information hämtas in från finansiella rapporter, säkerheter och andra mätbara
faktorer (Silver & Vegholm, 2009).
Svensson och Ulvenblad (2000) menar att personen/personerna bakom företaget är viktiga för
företagsrådgivare när de arbetar med SME:s. Deras resultat visar att företagsrådgivare aldrig
går vidare med en låneansökan om de inte har förtroende för personerna bakom företaget.
Silver och Vegholm (2009) kommer dock fram till att banker är dåliga på att anpassa sig efter
SME:s och att bankernas kreditbeslut baseras på modeller som snarare präglas av hård
information än mjuk information Vidare menar Silver och Vegholm (2009) att det är viktigt
för banken att sätta sig in i företagets bransch och andra föränderliga omständigheter kring
företaget för att få en bredare förståelse.

2.2.1 Företagsrådgivares användning av revisionsberättelsen
Guiral et al. (2014) skriver att finansiella rapporter är en vital del i bankers beslutstagande vid
kreditgivning och därför är de finansiella rapporternas trovärdighet av yttersta vikt.
Revisionsberättelsens roll är att ge de finansiella rapporterna trovärdighet, detta gör
revisionsberättelsen till den primära informationskällan för företagsrådgivare.
Gomez-Guillamon (2003) kommer i sin spanska undersökning fram till att banker har nytta av
revisionsberättelsen när de tar sina kreditbeslut. Resultatet visar att den typ av uttalande som
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revisorn gör, genom revisionsberättelsen, påverkar både själva beslutet om banken ska ge
kredit eller ej men även, om än till en lite mindre grad, hur stort belopp som beviljas.
Sormunen (2014) har i sin studie intervjuat finländska företagsrådgivare för att undersöka
vilken information en oren revisionsberättelse, med betoning på going concern- varning, ger
till kreditgivarna när de ska ta beslut kring SME:s. Resultatet visar att kreditgivarna inte
uppfattar informationen som särskilt användbar när det gäller företag där banken redan, via
andra källor, är medvetna om företagets dåliga ekonomiska situation. Har banken ett stort
förtroende för ett företags ekonomiska situation kan en anmärkning fungera som en
varningsklocka.
Sormunen (2014) menar vidare att företagsrådgivare använder andra alternativa, icke publika,
källor för att hämta information om ett företag. En typ av alternativ information är den mjuka
informationen som banker samlar på sig över tid genom sitt samarbete och sin kontakt med ett
företag. Sormunen (2014) menar alltså att revisionsberättelsens begränsade användbarhet,
som upplevt av en företagsrådgivare, härrör sig ifrån tillgången på alternativa
informationskällor,
såsom
direktkontakt
med
det
aktuella
företaget.
Gray et al. (2011) ville i sin studie undersöka uppfattningar och missuppfattningar rörande
revisionsberättelsen genom att, i grupp om olika intressenter, diskutera synen och
uppfattningar om revisionsberättelsen. I diskussionerna framkom att intressenter värdesätter
revisionen men de flesta intressenter ser det bara som en kvalitetsstämpel och lägger ingen
energi på att läsa en ren revisionsberättelse eftersom den ändå är standardiserad. De menar att
revisionen som process är användbar för intressenter såsom investerare och företagsrådgivare
men den standardiserade utformningen av revisionsberättelsen gör att väldigt få läser igenom
den.
Asare och Wright (2012) menar att det är viktigt att revisorer och intressenter har samma
åsikter och bedömningar kring revisionsberättelsen. De kommer i sin studie fram till att
intressenter, till en högre grad än revisorer, anser att en standardiserad revisionsberättelse ger
försäkran om att företaget är välskött, bra att investera i och att de kommer uppnå sina
strategiska mål, vilket inte stöds i nuvarande regler och standarder. Asare och Wright (2012)
menar vidare att revisorer och företagsrådgivare har liknande uppfattningar om vad
revisionsberättelsens tekniska begrepp innebär, som exempelvis rimlig försäkran och
rättvisande bild.

2.2.2 Återkoppling
Vi kan se att det finns risk för ett förväntningsgap mellan revisor och företagsrådgivare. Asare
och Wright (2012) betonade vikten av att revisorer och företagsrådgivare har samma åsikter
och bedömningar av revisionsberättelsens delar och menar att det finns skillnader i de
förväntningar som finns på en ren revisionsberättelse. Tidigare forskning visar att
revisionsberättelsen har både stor och liten användbarhet för företagsrådgivare. Både GomezGuillamon (2003) och Guiral et al. (2014) menar att revisionsberättelsen har stor betydelse för
kreditbeslut, medan Sormunen (2014) menar att den bara har betydelse om den kommer med
information som banken inte redan har. Gray et al. (2011) kom fram till att revisionen som
process är användbar men att själva revisionsberättelsen har begränsad betydelse. Detta
kapitel visar att det finns risk att det uppstår ett förväntningsgap när revisorer och
företagsrådgivare har olika syn på revisionsberättelsens delar och begrepp samt i de fall där
företagsrådgivare lägger stor vikt på revisionsberättelsen vid ett kreditbeslut.
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2.3 Agentteorin
När ägarna och ledningen i ett företag separeras uppstår en agentproblematik. Det innebär att
ledningen i ett företag ska tillgodose ägarnas ekonomiska intresse. Problemet som uppstår är
att ägarna står för den ekonomiska risken, medans ledningen fattar beslut, och har därför mer
information om företaget. För att inte ledningen ska utnyttja sin position, och handla i eget
intresse, behöver de övervakas för att minska den informationsasymmetrin som uppstått.
Denna övervakning medför en kostnad som kallas agentkostnad (Jensen & Meckling, 1976). I
detta sammanhang uppstår behovet av revision. Ägarna anlitar en oberoende tredje part
(revisorn) för att försäkra sig om att ledningens uttalanden i företagets finansiella rapporter
gynnar ägarna och inte ledningen. Kostnaden för revision kan ställas i relation till den
potentiella kostnaden som hade uppstått om ledningen inte blivit granskad (Carrington, 2010).
Agentproblematiken uppstår också mellan företag och långivare. Det har visat sig att företag
som frivilligt väljer att revidera sina finansiella rapporter får bättre lånevillkor än företag som
väljer att inte göra det (Minnis, 2011). Detta ökar alltså trovärdigheten och minskar
informationsasymmetrin mellan företaget och långivaren.

2.3.1 Återkoppling
Utifrån ovanstående teorier kan två intressanta agentförhållanden betraktas. Dels finns
informationsasymmetri mellan banken och det företag som ansöker om lån, men även mellan
banken och revisorn, som egentligen används för att minska informationsasymmetrin mellan
banken och ett företag. Revisorn har ett informationsövertag gentemot banken och har mer
insikt i siffrorna och den finansiella situationen bakom sitt uttalande. Här finns därmed risk
för ett förväntningsgap om företagsrådgivaren litar för mycket på en ren revisionsberättelse
där en revisor tvekat på om han/hon skulle lämna anmärkning eller inte.

2.4 Revision
2.4.1 Revisionens roll
Carrington (2010) beskriver att det finns tre teorier kring revision och dess betydelse som
härstammar ifrån den nationalekonomiska traditionen. Den första är att revision fungerar som
en försäkran som grundar sig på agentförhållandet, när ägandet och ledningen av ett företag är
separerat. Revisionen bidrar då med att ägaren kan försäkra sig om att ledningen sköter
verksamheten på ett effektivt sätt med hänsyn till ägarens intressen. Den andra teorin menar
att revisionen fungerar som en förbättring av den redovisade informationen. Trovärdigheten
är viktig för att den redovisade informationen ska kunna användas och en revision bidrar med
att just öka trovärdigheten, vilket i sin tur ökar användbarheten. Sista teorin ser revisionen
som en försäkring vilket innebär att revisionen ger en försäkran mot väsentliga fel i den
finansiella informationen.

2.4.2 Revisorns roll
Enligt ABL 9 kap 3§ är revisorns uppgift att “granska bolaget årsredovisning och bokföring
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samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så
ingående och omfattande som god revisionssed kräver.” Enligt revisionslagen 20§ skall en
revisor “utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina
ställningstaganden.”
FAR (2013) skriver att en revisor skall planera, granska, bedöma och uttala sig om ett företags
bokföring, årsredovisning och förvaltning, allt med en professionellt skeptisk inställning i
grunden. Vidare menar FAR (2013) att revisorn bidrar med att kvalitetssäkra den ekonomiska
informationen som företag släpper ifrån sig, vilket ger en ökad trovärdighet åt den. Av
praktiska och ekonomiska skäl kan inte en revisor gå igenom alla årets händelser eller
transaktioner inom ett företag, vilket gör att en revision aldrig är en garanti för att allt är
korrekt, mindre fel är acceptabelt (ibid.).
I ISA 700 beskrivs revisorns syfte. I punkt 6 kan vi läsa att revisorns uppgift är att bilda sig en
uppfattning om de finansiella rapporterna, baserat på de revisionsbevis som han/hon har
samlat på sig samt att dokumentera denna uppfattning. I punkt 10 kan vi se att revisorns
uppfattning skall behandla huruvida de ekonomiska rapporterna, i all väsentlighet, har
upprättats enligt gällande lagar och regler.

2.4.3 Revisionsberättelsens roll
Den sista delen i revisionsprocessen är att skriva en revisionsberättelse (Carrington, 2010) I
en revisionsberättelse skall revisorn, enligt 28§ revisionslagen, uttala sig om huruvida
årsredovisningen är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler, särskilt om
årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning samt om
förvaltningsberättelsen är förenlig med övriga delar av årsredovisningen. Vidare skall
revisionsberättelsen, enligt revisionslagen, innehålla anmärkning om någon i ledningen gjort
sig skyldig till försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet (29§), företaget inte
fullföljt sina skattemässiga förpliktelser, exempelvis försenade skattebetalningar (30§) samt
andra upplysningar som tredje man kan ha intresse utav (31§)
Revisionsberättelsen är kraftigt standardiserad, vilket beror på att revisionsberättelsen skall
vara lättförståelig för läsaren samt att eventuella avvikelser skall vara enkla att
uppmärksamma (Carrington, 2010). Enligt ISA 700 punkt 16 skall revisorn lämna en sådan
standardiserad revisionsberättelse om han/hon kommit fram till att de finansiella rapporterna
har tagits fram i enighet med gällande lagar och regler. Det är en sådan standardiserad och
omodifierad revisionsberättelse som kallas för en ren revisionsberättelse.
Om revisorn anser att de finansiella rapporterna innehåller väsentliga fel, eller om han/hon
inte kunnat samla på sig tillräckligt med bevis för att göra en rättvis bedömning, skall en
modifierad, eller oren, revisionsberättelse lämnas, enligt ISA 700 punkt 17. Carrington (2010)
menar att det finns tre förhållanden som kan påverka revisorns uttalanden. En anmärkning på
förhållanden som medför att revisorn gör ett eller flera uttalanden med reservation, vilket kan
tolkas som att allt inte står rätt till. Vidare menar Carrington (2010) att om revisorn finner att
han/hon inte kan uttala sig enligt standardmodellen på grund av begränsningar i revisionens
omfattning eller inriktning, och att denna begränsning är såpass omfattande och väsentlig att
tillräckliga revisionsbevis inte kunnats samla in, skall revisorn inte ge något uttalande och
årsredovisningen skall då läsas med stor försiktighet. Slutligen kan revisorn göra ett uttalande
med avvikande mening, om han/hon är helt oense med företagsledningen. Då kan vi anta att
årsredovisningen är vilseledande, ofullständig eller felaktig (ibid).
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Asare och Wright (2012) menar att den standardiserade revisionsberättelsen är avsedd för att
förstärka trovärdigheten för de finansiella rapporterna i ett företag. Författarna poängterar
dock att det är viktigt att revisorn och användarna av revisionsberättelsen är av samma åsikt
när det gäller vilket ansvar revisorn har och vilka begränsningar som revisionsberättelsen ger
samt att de är överens om tekniska begrepp i revisionsberättelsen som exempelvis
väsentlighet och rimlig försäkran.

2.4.3.1 Anmärkningar i en oren revisionsberättelse
Fortlevnadsprincipen (going concern)
En grundläggande princip med årsredovisningen är att vi ska anta att företaget kommer att
fortsätta sin verksamhet. I revisorns uttalande skall revisorn bedöma om detta antagande är
korrekt för det aktuella företaget och de ska även bedöma om företaget, i sin årsredovisning,
lämnat tillräckligt med upplysningar för den väsentliga osäkerhetsfaktorn. I ÅRL 6. kap 1§
punkt 3 står det att företaget skall lämna upplysningar i förvaltningsberättelsen om dess
framtida utveckling, inklusive en beskrivning av de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
som företaget står inför.
I ISA 570 beskrivs going concern som att ett företag skall antas fortsätta sin drift under en
översiktlig framtid. Om going concern inte skall antas gäller det att företaget skall likvideras,
upphöra med sin verksamhet eller att det inte finns en realistisk chans att fortsätta att bedriva
företaget. Vidare beskriver ISA 570 revisorns ansvar gällande going concern. Där kan vi se att
revisorn är skyldig att samla på sig tillräckligt med tillämpliga revisionsbevis för att se om
företaget har använt sig av going concern- principen när de tagit fram årsredovisningen samt
bedöma om det finns en betydande osäkerhet för företagets framtida fortlevnad. I ISA 570
framkommer dock att en ren revisionsberättelse inte är en garanti för att företaget inte skall gå
i konkurs. Detta eftersom en revisor inte kan förväntas förespå framtida händelser och
omständigheter som kan försätta företaget i svårigheter.
Sormunen et al. (2013) jämförde de nordiska länderna för att se om det är någon skillnad på
frekvensen av going concern- varningar hos företag som gått i konkurs i länder där
lagstiftning och standarder är liknande varandra. Deras resultat visade att det, trots den
liknande lagstiftningen, fanns stora skillnader i hur ofta en going concern- varning hade
utfärdats hos företag som sedermera gått i konkurs. Exempelvis visar deras resultat att de
undersökta företagen i Sverige endast fick en going concern- varning i 18,1% av fallen,
medan de undersökta företagen i Danmark fick going concern- varning i 48,03% av fallen.
Tidigare forskning visar att revisorer sällan utfärdar en going concern-varning för företag som
går i konkurs (Svanberg & Öhman, 2014). Blay och Geiger (2012) gör en studie av
amerikanska företag och undersöker huruvida företags revisorskostnader påverkar revisorns
beslutsfattande på ett negativt sätt, det vill säga om det påverkar revisorns oberoende. De
kommer fram till att framtida intäkter ifrån kunder har ett negativt samband med going
concern-utlåtanden, det vill säga att ju mer framtida intäkter det finns desto större chans att
revisorn inte utfärdar en going concern-varning. I deras studie framkommer även att höga
nuvarande intäkter ifrån icke-revisionsbaserade tjänster bidrar till att förekomsten av going
concern- varningar minskar. Svanberg och Öhman (2014) kommer, i sin studie av svenska
småföretag, fram till liknande resultat då de har upptäckt ett positivt samband mellan going
concern-varning och förlorade intäkter i form av att kunden byter revisor eller går i konkurs.
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Även Carey et al. (2008) har, i sin studie av australiensiska företag, identifierat att en going
concern- varning leder till minskade intäkter för revisorn i form av att det granskade företaget
byter revisor.
Svanberg och Öhmans (2014) resultat ger även stöd för en så kallad självuppfyllande profetia
då de visar att företag som får en going concern- varning, i högre grad går i konkurs än
företag som har liknande finansiella villkor men som inte får en sådan varning. Intäkterna
påverkas därmed negativt av att en revisor utfärdar en going concern-varning. Carey et al.
(2008) hittar dock inga bevis för att företag som får en going concern- varning oftare går i
konkurs än företag med liknande finansiella förutsättningar som inte får varningen, det vill
säga den självuppfyllande profetian.
Knechel och Vanstraelen (2007) menar att ett långtgående samarbete mellan revisor och kund
inte påverkar kvaliteten på revisionen eller revisorns uttalanden. De använder sig specifikt av
going concern- uttalanden för att göra kvalitetsbedömning i studien. Författarna poängterar att
de tidigare studierna är gjorda på börslistade företag i USA. De har istället undersökt privata
företag i Belgien, eftersom de anser att en sådan miljö kan påverka revisionen och revisorns
uttalanden negativt. Resultatet visar dock att det inte går att bevisa varken förbättrad eller
försämrad kvalitet till följd av en långtgående relation mellan revisor och kund.
Gray et al. (2011) kommer fram till att en going concern- varning bidrar med viktig
information för användare av finansiella rapporter. Om en going concern- varning inte finns
med i revisionsberättelsen antar användare att revisorn har gjort en adekvat bedömning och
kommit fram till att det inte finns någon risk att företagets framtida drift är hotat. Gray et.al.
(2011) visar dock att det är skillnad på intressenternas och revisorernas uppfattningar av vad
en adekvat bedömning innebär. Revisorerna menar att de endast bedömer framtida kassaflöde
och andra nyckeltal under det kommande året för att se att företaget har tillräcklig likviditet
för att kunna bedriva sin verksamhet. Intressenterna förväntar sig däremot att revisorn även
skall bedöma ledningen, företagets affärsmodell och kvaliteten eller konkurrenskraften i
företagets produkter som en del i bedömningen.

Årsredovisning för sent inlämnad
En årsredovisning för ett aktiebolag ska lämnas in till bolagsverket senast 7 månader efter
räkenskapsårets utgång (Bolagsverket, 2015) Vidare ska årsredovisningen lämnas till bolagets
revisorer senast sex veckor före bolagets ordinarie bolagsstämma där årsredovisningen skall
behandlas (ÅRL 8:2). Efter bolagsstämman ska bestyrkta kopior av årsredovisningen skickas
in till bolagsverket inom en månad (ÅRL 8:3). De konsekvenser som kan uppstå vid en för
sent inlämnad årsredovisning, förutom en anmärkning, är att bolaget kan få betala en
förseningsavgift till bolagsverket. I vissa fall kan bolaget också åtalas för bokföringsbrott
(Bolagsverket, 2015).
Egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet
I ABL 25:13 kan vi se att ett företags styrelse är skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning
när det finns skäl att anta att företagets egna kapital understiger hälften av företagets
registrerade aktiekapital. I ABL 25:18-19 kan vi vidare se att styrelsen, och även aktieägare,
riskerar att bli personligt betalningsansvariga för företagets förpliktelser om de underlåtit att
följa gällande lagar kring kontrollbalansräkningen. Enligt Niemi och Sundgren (2012) riskerar
även revisorn att hållas ansvarig om han/hon underlåter att redovisa huruvida företaget följer
dessa lagar, eller inte, i revisionsberättelsen.
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Försening utav skatter och avgifter
Enligt ABL 9:34 skall en revisor göra en anmärkning i revisionsberättelsen om ett företag inte
fullgjort sina skattepliktiga skyldigheter. Det kan exempelvis handla om att skatter och
avgifter inte är betalda i rätt tid eller att skattedeklarationen är inlämnad för sent. Vidare skall,
enligt ABL 9:34, anmärkning göras om ett företag underlåtit sig att göra skatteavdrag eller
anmäla sig för registrering.
Bristande interna kontroller
I ABL 8:4 st 3 står det att styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras
på ett betryggande sätt. Vidare står det i ABL 8:29 st 3 att den verkställande direktören skall
vidta de åtgärder som krävs för att bokföring och medelsförvaltning skall skötas enligt lag och
på ett betryggande sätt. Det är alltså styrelsens och VD:ns ansvar att se till att den interna
kontrollen, exempelvis bokföringen, fungerar. Carrington (2010) menar att revisorn bör
upptäcka dessa brister under en revision och påtala det för styrelsen och om bristerna inte
avhjälps kan revisorn göra en anmärkning i revisionsberättelsen.
Otillåtet lån och värdeöverföring
Enligt ABL 9:33 st 2 skall revisorn göra en anmärkning i revisionsberättelsen om en
styrelseledamot eller VD har vidtagit åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan
leda till ersättningsskyldighet eller på annat sätt handlat i strid mot ABL eller tillämplig lag
om årsredovisning eller bolagsordning. Exempel på sådana handlingar är att ge otillåtna lån
eller värdeöverföringar. Låneförbuden regleras i ABL 21:1 där det framgår att företaget inte
får låna ut pengar till exempelvis VD, styrelseledamot eller aktieägare i samma företag.
Låneförbudet gäller även närstående till ovanstående poster. Värdeöverföringar regleras i
ABL kapitel 17. En grund till att en värdeöverföring är laglig är, enligt ABL 17:3, att det skall
finnas full täckning för det bundna egna kapitalet efter att värdeöverföringen är gjord.
Osäker värdering av tillgång
I ABL 9:31 framkommer det att revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida
årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. I ÅRL kapitel 4
regleras hur tillgångar skall värderas. Om ett företag bortser ifrån de värderingsreglerna skall
revisorn alltså anmärka på detta i revisionsberättelsen.

2.4.4 Återkoppling
En ren revisionsberättelse är alltså såpass standardiserad att risken för ett förväntningsgap
mellan revisorn och kredithandläggare borde vara liten så länge användarna av
revisionsberättelsen är tillräckligt pålästa om revisorns ansvar samt vad andra tekniska
begrepp i revisionsberättelsen innebär (Asare & Wright, 2012). Som vi har sett så är
antagandet om ett företags fortsatta drift en grundläggande del i företagets årsredovisning. I
ISA 570 kan vi se att det är revisorns ansvar att bedöma om antagandet kan gälla för det
aktuella företaget, men även att en ren revisionsberättelse inte är en garanti för företagets
överlevnad. Här finns det alltså en risk att det uppstår ett förväntningsgap mellan revisor och
användare av de finansiella rapporterna då de kan ha olika uppfattningar om vad som är en
tillräckligt adekvat bedömande av revisorn. Tidigare forskning (Sormunen et al, 2013) visar
att svenska företag som går i konkurs sällan får en going concern- varning. Tidigare forskning
visar att detta kan bero på att revisorns oberoende kan påverkas av förlorar intäkter när de
utfärdar going concern- varning (Blay & Geiger, 2012; Svanberg & Öhman, 2014; Carey et
al, 2008) och att en going concern- varning riskerar att bli en självuppfyllande profetia
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(Svanberg & Öhman, 2014). Dock finns inga bevis på att en lång relation mellan revisor och
kund skulle leda till färre going concern- varningar (Knechel & Vanstraelen, 2007). Slutligen
har vi i detta kapitel sett att det finns områden där revisorer och intressenter har olika
förväntningar på revisionen (Gray et al, 2011) och sett prov på vilka olika typer av
anmärkningar som förekommer i en oren revisionsberättelse.

2.5 Förväntningsgap
Liggio (1974) var en pionjär när det gällde att använda begreppet förväntningsgap inom
revision. Liggio (1974) definierade förväntningsgapet som skillnaden på vad en revisor själv
förväntar sig att prestera och vad användare av finansiella rapporter förväntar sig att en
revisor presterar. Porter (1993) utvecklade begreppet förväntningsgap eftersom hon inte
tyckte att tidigare definitioner förklarade den allt större graden av kritik och rättsprocesser
mot revisionsproffessionen. Hon tyckte istället att skillnaden mellan samhällets förväntningar
på revisionen och vad samhället upplever att revisionen bidrar med är det intressanta och
benämner detta som förväntnings- och prestationsgap.
I denna definition finns det, enligt Porter (1993), två huvuddelar. Den första är gapet mellan
vad samhället förväntar sig av revisionen och vad en revisor rimligtvis kan förväntas prestera.
Detta gap kallas för rimlighetsgapet. Den andra delen är gapet mellan vad revisorer rimligtvis
kan förväntas prestera och hur samhället upplever att de presterar, vilket kallas för
prestationsgap. Prestationsgapet delas i sig upp i två delkomponenter, där den första behandlar
det gap mellan vad en revisor rimligtvis kan antas prestera och vad revisorn, enligt lag och
standarder, skall göra. Detta gap refereras som bristfälliga standarder (deficiant standards).
Det andra gapet definieras som skillnaden mellan vad en revisor kan förväntas prestera,
baserat på nuvarande lagstiftning, och hur samhället uppfattar revisorns faktiska prestation.
Detta gap refereras som bristfällig prestation (deficiant performance).
Ruhnke och Schmidt (2014) har analyserat förväntningsgapet och skiljer mellan tre olika
typer av fel där förväntningsgapet uppstår. Detta gör de för att kunna lägga fokus på rätt ställe
när vi försöker hitta strategier för att minska förväntningsgapet. Det första felet är
allmänhetens fel, vilket Ruhnke och Schmidt (2014) definierar som skillnaden mellan
revisorers ansvar under nuvarande lagar och regelverk och vad allmänheten förväntar sig av
revisorn. Detta fel kan orsakas av att allmänheten inte har tillräcklig kunskap om de aktuella
lagar och regelverk som gäller utan bildar sig en uppfattning om vad revisorns ansvar är som
bygger på deras egna önskan och behov. Det andra felet kallar Ruhnke och Schmidt (2014)
för revisorns fel och de definierar det som skillnaden mellan revisorns egna syn på
hans/hennes ansvar som revisor och nuvarande lagar och regelverk. Revisorns fel existerar
också när revisorn misslyckas med att tillämpa lagar och regelverk på rätt sätt. Det tredje felet
kallas för standardsättarens fel, vilket enligt Ruhnke och Schmidt (2014) betyder att
nuvarande standarder är inkonsekventa eller att de inte kommunicerar revisorns ansvar på ett
otvivelaktigt och klart sätt.
Resultatet som Ruhnke och Schmidt (2014) kommer fram till visar att det finns flera tecken
som visar på allmänhetens fel, det vill säga allmänheten har inte tillräcklig kunskap om vad
som är revisorns ansvar under nuvarande lagar och regelverk. Exempelvis visade det sig att
allmänheten är omedvetna om vilken nivå av försäkran som revisionen ger. Allmänheten har
istället överdrivna förväntningar på graden av försäkran som revisionen ger. Resultatet gav
också visst stöd för revisorns fel, men överlag var revisorerna medvetna om deras eget ansvar.
13

Eftersom allmänheten hade svårt för att tolka nuvarande lagar och regelverk ansåg Ruhnke
och Schmidt (2014) även att det fanns bevis på standardsättarnas fel. Författarna visar även att
intressenter tror att förändringar i revisionsberättelsens utformning kommer minska
förväntningsgapet mer än vad förändringar av regelverket kring revision skulle göra.

2.5.1 Återkoppling
Med Porters (1993) definition av förväntningsgap i åtanke, kan vi alltså tänka oss att
företagsrådgivare har orimliga förväntningar på revisorer, som inte styrks i nuvarande lagar
och standarder. Detta faller under definitionen rimlighetsgap. Skulle resultatet visa att
kredithandläggare uppfattar att revisorer inte utför det jobb som rimligen kan förväntas av
dem, så faller det under definitionen prestationsgap. Ruhnke och Schmidt (2014) undersöker
förväntningsgapet uppstår någonstans. Eftersom vår empiri enbart fokuserar på
företagsrådgivare, är det deras bidrag till förväntningsgapet som kommer att undersökas i
denna studie.
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3. Metod
I detta kapitel görs en genomgång av uppsatsens forskningsmetod. Inledningsvis förklaras
valet av metod samt vilken forskningsansats som använts. Därefter beskrivs uppsatsens olika
delmoment var för sig. Avslutningsvis diskuteras uppsatsens validitet och reliabilitet.

3.1 Ansats
Vi har i detta arbete använt oss av olika typer av undersökningar som är baserade på olika
metodmässiga infallsvinklar. Anledningen till detta är att vi inte vill dra några felaktiga
slutsatser. Jacobsen (2002) menar att ett ideal för en forskningsstudie är designtriangulering.
Detta innebär att man kombinerar extensiva och intensiva undersökningar. I en intensiv
utformning undersöks få enheter och många variabler. I detta fall får man fram relevanta data
men de går inte att generalisera. I en extensiv utformning undersöks många enheter och få
variabler. I detta fall kan man generalisera resultatet på en större population men relevansen i
den insamlade datan minskar.
Vidare skriver Jacobsen (2002) att en intensiv undersökning kan användas för att säkerställa
relevans innan en extensiv undersökning utförs. Syftet är att tala med ett fåtal personer för att
få deras tolkning av ett specifikt fenomen, därefter utnyttjas denna insikt i den extensiva
undersökningen. Detta är något som vi har tagit i beaktning i studien. När de olika metoderna
ger samma resultat är detta ett stort argument för att resultaten är giltiga (ibid.).
Denna studie utgår ifrån en abduktiv ansats. En abduktiv ansats kallas ibland för en blandning
mellan induktion och deduktion (Alvesson & Sköldberg, 2008). Även om dessa inslag
förekommer i en abduktiv ansats så är det viktigt att förstå att abduktion är någonting eget och
inte en enkel mix utav induktion och deduktion (ibid). Abduktion är en processinriktad ansats
som uppmanar forskaren att göra nya iakttagelser under arbetets gång. Detta är något som vi
tagit tillvara på då vi genomfört olika delstudier i vår uppsats och därmed kunnat ta emot ny
fakta och nya infallsvinklar. För att kunna förstå hur företagsrådgivare använder och uppfattar
revisionsberättelsen har vi, som sagt, kombinerat undersökningsmetoder. Till en början
gjordes en dokumentundersökning för att aktualisera och komma underfund med hur
problemet ser ut. Dokumentundersökningen och relevant teori har sedan legat till grund för de
intervjuer vi genomfört. Denna delen av undersökningen kan beskrivas som ett induktivt
inslag. Problemet med en induktiv metod är dock att mängden data vi fått in inte
nödvändigtvis kan bygga ny teori (Bryman och Bell, 2011). För att kunna generalisera vårt
resultat har vi behövt nå fler personer. Det har vi gjort genom en enkätundersökning som
bygger på den induktiva delen av arbetet. I och med enkätundersökningen har vi fått in
ytterligare empiri, vars syfte är att testa det vi tidigare kommit fram till. Den här delen av
undersökningen kan beskrivas som ett deduktivt inslag. Problemet med en deduktiv metod är
att det kan vara svårt att välja ut den teori som ska undersökas (Ibid). För att kringgå
svagheterna med induktiva och deduktiva metoder har vi alltså kombinerat dessa. Vi har valt
just den abduktiva ansatsen för att inte låsa in oss vid några förutfattade meningar. Vi vill
istället att det som framkommer i våra undersökningar ska styra uppsatsen. Detta menar
Alvesson och Sköldberg (2008) ger oss som författare en större förståelse om ämnet. Nedan
har vi skapat en modell för att illustrera vårt tillvägagångssätt.
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Figur 1. Studiens tillvägagångssätt

3.2 Förstudie
Jacobsen (2002) menar att en dokumentundersökning är lämpligt när det är omöjligt att samla
in primärdata och när vi vill veta hur andra har tolkat en viss situation eller händelse.
Urval
När vi valde ut vilka bolag vi skulle undersöka använde vi oss av databasen Alla bolag för att
identifiera företag som har gått i konkurs. Vi valde att fokusera på företag i Halland som har
påbörjat sin konkurs mellan 2008 - 2014. Ett företags årsredovisning är en typ av offentlig
källa, det vill säga att källan är avsedd för en större publik. Årsredovisningar i sig kan vara en
opålitlig källa eftersom ett företag kan ha incitament att försköna dess finansiella ställning,
men eftersom vi bara var intresserade av revisionsberättelsen, som skrivs av en oberoende
revisor, anser vi att källan ger hög tillförlitlighet.
Utformning & Utförande
Syftet med denna undersökning var att se hur många företag som får en going concernvarning i sin revisionsberättelse innan de går i konkurs, men även att undersöka vilka andra
typer av anmärkningar som är vanligt förekommande. Vi använde oss av databasen Retriever
för att komma åt de utvalda företagens årsredovisningar. Vi skapade ett excel-ark där vi förde
in den insamlade datan. Därefter skapade kategorier, för att göra datan lättanalyserad.
Kategorierna var: ren revisionsberättelse, oren revisionsberättelse, typ av anmärkning och
tillgänglig revisionsberättelse.
Resultat
Vi identifierade 176 bolag som gått i konkurs, varav 99 utav dessa bolag hade tillgängliga och
reviderade årsredovisningar, vilket gjorde att vårt urval blev 99 bolag. I studien framkom att
60,6% av de undersökta bolagen hade en oren revisionsberättelse innan de gått i konkurs och
att 20% fått en going concern- varning. I studien framkom det även att anmärkning på skatter
och moms samt anmärkning om att det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet är
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de två vanligaste anmärkningarna då de förekommer i 35% respektive 31% av de orena
revisionsberättelserna. Resultatet illustreras i figur 2.

Figur 2. Resultat ifrån förstudien.

Metodkritik
I den här undersökningen har vi använt oss av årsredovisningar, som är en form av
sekundärdata. Sekundärdata innebär, enligt Jacobsen (2002), att vi använder data som andra
har samlat in. Jacobsen (2002) menar vidare att huvudproblemet med att använda
sekundärdata är att datan kan ha samlats in och använts för ett helt annat ändamål än vårt,
vilket gör att det är viktigt att välja dokument med stor trovärdighet för sin undersökning. Vi
anser att vi undkommer detta problem eftersom syftet med undersökningen inte är att
undersöka hur stor trovärdighet en årsredovisning har utan enbart vad som framkommer av
den.

3.3 Litteratursökning
Utförande
För att hitta intressant och relevant teori och forskning som skall ligga till grund för detta
arbete har vi sökt litteratur på databasen Summon, som finns tillgänglig via biblioteket på
Högskolan i Halmstad. Vi har även kompletterat vår litteratursökning med att söka upp
artiklar på Google Scholar. Vi använde oss initialt utav breda sökord som “expectation gap”,
“audit reports” och “credit decision making”. I takt med att vi hittade intressanta och relevanta
artiklar började vi även söka på specifika författare, som bidragit med mycket forskning kring
förväntningsgapet, såsom “Brenda Porter”. Vi har även hämtat information ifrån fackliga
organisationer som FAR, IAASB och IOSCO, samt ifrån lagar och standarder som ABL och
ISA, för att få kunskap om de lagar och standarder som gäller för vårt ämne.
Metodkritik
Ejvegård (2011) menar att det ligger ett färskhetskrav vid litteratursökning. Med det menar
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han att det i allmänhet är bättre att gå till en nyare källa än till en äldre. Nyare källor är oftast
bättre uppdaterade och har med de senaste rönen inom forskningen, samtidigt som tidigare
och viktiga fakta finns med. Vi har försökt ta vara på detta och försökt använda oss av
forskning från år 2000 och framåt. Vi har dock valt att referera till källor som Jensen &
Meckling (1976), Liggio (1974) och Porter (1993). Dessa studier anses vara "klassiker" inom
sina områden och refereras ofta till i senare studier. Vi tyckte därmed att det var relevant att
ha med dem i vår studie.
Ejvegård (2011) skriver vidare att vi ska vara extra försiktiga med att lita på information som
hämtats via internet. Vi har använt oss av ett fåtal webbaserade källor, men vi anser dessa
vara tillförlitliga då de kommer ifrån fackföreningar som FAR och Svenska bankföreningen.

3.4 Intervjuer
Jacobsen (2002) menar att en öppen intervju lämpar sig bäst då relativt få enheter undersöks,
när vi är intresserade av vad den enskilda individen säger och när vi är intresserade av hur
individen tolkar och lägger mening i ett speciellt fenomen. Vår ambition har varit att intervjua
fyra företagsrådgivare. Detta, tillsammans med tidigare forskning, anser vi ha gett tillräckligt
med information för att konstruera ett frågeformulär. Eftersom vi undersöker enskilda
uppfattningar och synpunkter har vi garanterade intervjupersonerna anonymitet.
Kvale (1997), menar att intervjuer fungerar som en hjälpmetod i förhållande till andra
metoder. I vårt fall har intervjuerna legat till grund för att utforma frågeformuläret till vår
enkätundersökning. Kvale (1997) skriver att pilotintervjuer är bra för att kartlägga de
viktigaste aspekterna i ett ämne och även för att testa frågorna i formuläret. Intervjuerna som
vi genomfört har varit strukturerade i den mening att vi haft frågor i fast ordningsföljd med
inslag av öppna svar. Syftet med den här typen av intervjufrågor är att intervjusvaren lättare
kan analyseras och jämföras (Jacobsen, 2002).
Urval
De personer vi har intervjuat har i första hand valts utifrån ett geografiskt perspektiv. Vi vill
undersöka den lokala marknaden i Västsverige av två primära skäl. Dels tycker vi det är
spännande att applicera internationella teorier på vår närmiljö. Den andra anledningen är att
arbetet fokuserar på SME:s, en företagsform som är relativt vanlig på mindre orter. Vi började
med att kontakta kontorscheferna på de största bankerna i Halland. De hänvisade oss sedan till
intervjuobjekt som hade passande kunskap till vår studie. Vi hade inga andra krav på
respondenterna än att de dagligen jobbar med företag och därmed kunna bidra till vår studie.
Att vi valde två av de fyra storbankerna föreföll naturligt i och med att de representerar en
majoritet av utlåningen till företagen (Svenska Bankföreningen, 2013).
Utformning
Intervjuerna som vi genomfört har varit strukturerade i den mening att vi haft förbestämda
frågor i fast ordningsföljd. Vi har dock inte haft några fasta svarsalternativ vilket gör att vi
kan kalla det för en öppen intervju. En fördel med den här typen av intervjufrågor är att
intervjusvaren lättare kan analyseras och jämföras än om intervjun skulle vara helt öppen
(Jacobsen, 2002).
Kvale (1997) menar att det är viktigt att själv vara påläst på ämnet som behandlas i intervjun.
Vidare menar han att intervjufrågorna ska ha undersökningens syfte i fokus. Frågorna i
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intervjun har baserats på teorierna i referensramen samt vår förstudie. För att beskriva det som
framkommit i intervjuerna har vi valt att använda oss av fyra rubriker som bygger på de
teorier som återfinns i referensramen. Nedan följer en tabell som sammankopplar rubrikerna
med teori från referensramen.
Rubrik
Förväntningar på revision/revisorn

Informationsbehov vid kreditgivning
Revisionsberättelsens utformning och
användning vid kreditgivning
Framtiden

Huvudsaklig Källa
Ruhnke & Schmidt (2014), Carrington (2010), Sormunen et al.
(2013), Svanberg & Öhman (2014) , Blay & Geiger (2012)
och Knechel & Vanstraelen (2007)
Svensson & Ulvenblad (2000), Silver & Vegholm (2009)
Asare & Wright (2012), Guiral et al. (2014), GomezGuillamon (2003), Sormunen (2014) och Gray et al. (2011)
Ruhnke & Schmidt (2014) och Far (2015)

Tabell 1. Intervjuempirins struktur

Utförande
Samtliga intervjuer utfördes via personliga möten på bankkontoren där företagsrådgivarna
arbetar. Anledningen till att intervjuerna förlades på kontoren var dels att enklare få tillgång
på respondenter, men även för att undvika det som Jacobsen (2002) kallar kontexteffekt.
Jacobsen (2002) menar att miljön, alltså kontexten, där intervjun hålls påverkar innehållet i en
intervju och att en respondent uppträder annorlunda i en främmande kontext än i en naturlig
miljö. Samtalen spelades in med hjälp av en mobiltelefon för att lättare kunna transkribera
svaren vi fått. Fördelen med att spela in intervjuerna är att vi inte behövde föra anteckningar,
utan fokusera på respondentens svar och att ställa relevanta följdfrågor. Risken för felcitat
minskar också avsevärt när man kan gå tillbaks och kontrollera vad som sagts.
Inspelningarna gjordes i samförstånd med respondenterna, och för att minska risken med
tillrättalagda svar garanterade vi dem anonymitet samt att ljudfilerna inte kommer att delas
med någon annan än vi som medverkade under intervjun. Nedan följer en tabell över de
intervjuer som genomförts.
Datum
23/2 - 2015
26/2 - 2015
2/3 - 2015
3/3 - 2015

Respondent
Företagsrådgivare A
Företagsrådgivare B
Företagsrådgivare C
Företagsrådgivare D

Titel
Företagsrådgivare
Företagsrådgivare
Företagschef
Kundansvarig/kreditanalytiker

Erfarenhet
4 år
10 år
31 år
15 år

Tid
35 min
41 min
35 min
36 min

Tabell 2. Utförda intervjuer

Metodkritik
Som visas i tabellen ovan klockade våra intervjuer in på strax över 30 minuter. Jacobsen
(2002) menar att halvtimmesintervjuer är för korta för att få fram relevant och fördjupad
information. Vi är dock nöjda med svaren ifrån intervjuerna och ingen av respondenterna
hade något att tillägga när vi avslutade intervjun. Tiden i tabellen innefattar dessutom effektiv
intervjutid och exkluderar den inledande presentationen av oss och intervjuns syfte.

3.5 Enkätundersökning
Svaren som vi har erhållit från de respondenter som valt att svara på vår enkät är detta arbetets
huvudsakliga källa till empiri. Enkäten undersöker hur företagsrådgivare uppfattar
revisionsberättelsen och hur de använder sig utav den vid en kreditgivning/kreditbedömning.
Syftet med enkäten är att ställa företagsrådgivarnas uppfattningar i relation till dagens lagar
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och regler inom revision. Ambitionen är att kunna kartlägga viktiga och mindre viktiga delar i
dagens revisionsberättelse samt att testa relevansen hos olika förslag till förbättringar. Alla
respondenter i enkätundersökningen är anonyma för att undvika tillrättalagda svar. För att
skydda den enskildes integritet finns i Sverige Personuppgiftslagen (SFS 1998:294). Lagen
reglerar vilka personuppgifter som är tillåtna att registrera. Personuppgiftslagen är tillämplig
enbart då registreringen innehåller identifierbara personuppgifter (Ejlersson, 2014). I detta
arbete har svaren samlats in via ett webbaserad enkätundersökningsprogram där svaren kan
kopplas samman med ett unikt IP-nummer. Dessa IP-nummer fyller dock ingen funktion i
arbetet och förblir därför enbart på enkätundersökningsprogrammet.
Urval
Vi började med det ambitiösa projektet att fokusera på den något begränsade populationen;
företagsrådgivare i Halland. För att kunna få en så hög svarsfrekvens som möjligt, började vi
med att kontakta alla kontorschefer på de bankkontor som vi kunde hitta i Halland. Vi frågade
dem om vi antingen kunde få kontaktinformation till kontorets företagsrådgivare, eller om vi
kunde skicka enkäten till dem som i sin tur kunde vidarebefordra den till de som är mest
lämpade att svara på frågorna. Svarsfrekvensen vi fick blev dock lägre än förväntat, därför
valde vi att expandera det geografiska området till Västsverige. Enkätundersökningen har
alltså skickats till företagsrådgivare och kontorschefer i Halland och Västra Götaland.
Utifrån tidigare forskning (Svensson och Ulvenblad, 2000), och de intervjuer vi genomförde,
har företagsrådgivarna stort förtroende av sina arbetsgivare och de kan arbeta relativt
självständigt. Åsikterna de har kring revisionsberättelsen och revisorns arbete härstammar
snarare från personlig erfarenhet än företagsmentalitet. När vi gjort vårt urval har vi haft två
underkategorier. Anledningen till detta är enligt Jacobsen (2002) att få så representativt urval
som möjligt. De underkategorier vi har valt är affärsbank/sparbank samt
stadsregion/landsbyggd. I dessa kategorier har vi försökt att fördela utskicken lika. Trost
(2012) skriver att urvalet ska vara en miniatyr av den totala populationen; de som tillfrågas
ska representera alla de andra. Urvalet i denna studie måste klassificeras som icke
slumpmässigt då vi inte kunnat sammanställa ett register på samtliga företagsrådgivare i
Västsverige. Vi har däremot sett till att alla större banker i regionen har fått representeras i
undersökningen. Vissa banker har fler representanter än andra, detta beror på hur
lättanträffbara de har varit.
Utformning
Frågorna i enkätundersökningen har baserats på de teorier vi beskrivit tidigare i arbetet samt
de intervjuer vi genomfört som finns sammanställda under empirin. Frågornas utformning har
baserats på de metoder som Ejlertsson (2014) beskriver. Majoriteten av frågorna i enkäten är
matrisfrågor, där svarsalternativen är desamma för flertalet påståenden i följd. Detta har vi
valt för att enkelt dela in frågorna i olika teman som är knutna till specifika teorier och
fenomen. Fördelen med detta är att spara utrymme (Ejlertsson, 2014). Nackdelen kan vara att
en del människor har svårt att förstå instruktionerna i en sådan fråga (Ibid). Då respondenterna
i vår studie är företagsrådgivare på bankkontor anser vi att förståelsen inte kommer att vara ett
problem, då vi antar att de ställs för betydligt svårare dilemman i sitt arbetsliv. Vidare anser vi
att en tematisk frågeföljd på samma sida ger en övergripande bild av det aktuella ämnet och
ger respondenten tid att överväga alternativen.
Matrisfrågorna är som sagt ställningstaganden till olika påståenden. Svarsalternativen är
uppdelade i en sexgradig skala där respondenterna får välja hur väl de instämmer med
påståendet. Svarsalternativen har samma logiska ordningsföljd på alla frågor i enkäten, detta
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för att underlätta för respondenterna och oss själva (Ejlertsson, 2014). Utöver detta har vi lagt
till ett vet ej- alternativ. Detta har vi gjort för att frågorna i vissa fall kan vara relativt
komplicerade, och vi vill inte tvinga någon att gissa. Trost (2012) förklarar att det finns två
skolor om vet ej- alternativ. De som är för ett sådant menar att personer som inte kan ta
ställning eller som inte vet bör få uttrycka det. De som motsäger sig ett vet ej- alternativ
menar att alltför många väljer detta alternativ för att slippa ta ställning.
Anledningen till att vi valde sex svarsalternativ är för att vi ville att respondenterna skulle ta
ställning antingen positivt eller negativt till påståendena. Det är upp till oss som frågeställare
att välja om vi vill använda jämna eller udda antal svarsalternativ (Ejlertsson, 2014).
I den mån det gått har vi också försökt undvika ledande frågor och värdeladdade ord (Trost,
2012). En av frågorna i enkäten har skalan: inte alls allvarligt - mycket allvarligt. I den här
frågan har vi valt att ha med det laddade ordet allvarligt. Anledningen till detta är att
allvarlighet var ett återkommande ord under intervjuerna när vi pratade om de olika
anmärkningarna
I de flervalsfrågor som finns med i enkäten har svarsalternativen, i den mån det gått, varit
uttömmande och ömsesidigt uteslutande. Med uttömmande svarsalternativ menas att de ska
täcka in hela dimensionen och inte endast delar av den. Ömsesidigt uteslutande menas att
svarsalternativen inte ska vara överlappande (Trost, 2012).
Utförande
Hela arbetet med enkäten gjordes via undersökningssidan Quicksearch. På sidan kan man
enkelt förbereda webbaserade enkätundersökningar, administrera utskick, analysera svaren
samt exportera data för ytterligare analyser. Enkäten har skickats till 35 kontor och
kontorschefer där vi bett dem att vidarebefordra enkäten till kontorets företagsrådgivare.
Utöver detta har vi skickat enkäten direkt till 157 företagsrådgivare i Halland och Västra
Götaland. En vecka efter första utskicket, skickade vi påminnelser till samtliga personer i vår
maillista.
Bortfall
Av de utskickade mailen fick vi 18 automatiska svar om att personen var på semester,
föräldraledig eller frånvarande av annan anledning. Detta gör att studien omfattas av totalt
174 respondenter. Av dessa har 97 personer påbörjat enkäten och 80 personer har slutfört den.
Svarsfrekvensen för enkäten är således 46%. Vi har endast valt att ha med fullständiga svar i
detta arbete. En möjlig anledning till att 17 personer påbörjat enkäten men inte slutfört den,
kan vara att frågorna inte varit numrerade.

3.6 Operationalisering
Vi har genom intervjuer och vår enkät skapat frågor som avser mäta de begrepp som vi har
använt oss av i vår frågeställning. För att skapa bra frågor behöver vi konkretisera begreppen
och göra de mätbara. Vi har delvis använt oss av konkretiseringar som återfinns i tidigare
forskning i ämnet. Fördelen med detta är att sådana konkretiseringar redan testats och
granskats (Jacobsen, 2002).
Användning av revisionsberättelsen
Respondenterna har fått ta ställning till hur de använder revisionsberättelsen. Detta för att se
hur mycket tid och energi de lägger vid den. Vidare har vi har frågat hur olika
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informationskällor påverkar ett kreditbeslut. Detta för att analysera hur viktig
revisionsberättelsen är i förhållande till andra informationskällor. De olika
informationskällorna är hämtade vi från tidigare forskning och intervjupersonerna. För att
ytterligare undersöka revisionsberättelsens användarvänlighet har respondenterna fått bedöma
de förändringar, som vi kunde läsa om i FAR, balans (2015).
Uppfattningar om revisionsberättelsen
För att kunna konkretisera och mäta begreppet uppfattning använde vi, bland annat, två
påståenden som återfinns i Ruhnke och Schmidts studie från 2014. Ruhnke & Schmidt (2014)
ställde påståenden om revision med fasta svarsalternativ där alternativen antingen var rätt
eller fel. De påståenden vi använde ifrån Ruhnke och Schmidt (2014) behandlar
respondentens syn på vad som ingår i en revision samt till vilken grad en revision säkerställer
de finansiella rapporterna. Genom att analysera respondentens uppfattningar i dessa ämnen
kan vi få en indikation på om det föreligger ett förväntningsgap. Tidigare forskning visade
både att revisionsberättelsen har en viktig roll för kreditbeslut (Guiral et al. 2014; GomezGuillamon, 2003) samt att den har en begränsad roll vid kreditbeslut (Gray et al. 2011;
Sormunen, 2014). I och med denna tvetydighet har respondenterna fått ta ställning till
revisionsberättelsens betydelse vid kreditgivning.
Vidare ville vi förstå respondenternas uppfattningar gällande olika typer av anmärkningar i
revisionsberättelsen. I intervjuerna kunde vi se tendenser till att företagsrådgivare uppfattar
vissa anmärkningar allvarligare än andra och vi vill undersöka om detta också gäller för en
större population. Slutligen ville vi också undersöka hur respondenterna uppfattar revisorns
trovärdighet. Detta undersökte vi genom att fråga om respondenterna tror att den låga
förekomsten av going concern- varningar beror på faktorer som kan hänföras till
oförutsägbarhet eller till revisorns underlåtenhet. Sormunen et al. (2013) visade att going
concern- varningar förekommer i lägre utsträckning i Sverige än i andra nordiska länder och
detta kan i längden påverka intressenters syn på revisionsberättelsen.
I följande tabell visas varifrån vi tog inspiration till påståendena och alternativen i enkäten.
Fråga 1-4 berör bakgrundsinformation om respondenterna och är därför inte en del av
operationaliseringen.

5

7

8

Fråga
Följande informationskällor bidrar till ett
kreditbeslut/kreditbedömning
Företagarens personlighet
Företagarens tidigare erfarenheter
Revisionsberättelsen

Huvudsaklig källa

Årsredovisningens övriga delar
Företagets bransch
Skötselstatistik hos banken
Bankens interna system
Företagets säkerheter
Typ av kredit (rörelse/investering)
Hur använder du dig av revisionsberättelsen vid
kreditbedömning?

Revisionsberättelsen är en viktig del vid en
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Svensson & Ulvenblad (2000)
Svensson & Ulvenblad (2000)
Guiral et al. (2014) och GomezGuillamon (2003)
Silver & Vegholm (2009)
Ibid.
Intervjuer
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Guiral et al. (2014), GomezGuillamon (2003),
Sormunen (2014) och
Gray et al. (2011)
Guiral et al. (2014) och Gomez-

9

10

kreditbedömning/kreditbeslut av små och medelstora företag.
Hur stor allvarlighet ser du i följande typer av anmärkningar i en
oren revisionsberättelse
Varning om att den fortsatta driften är hotad (going concern)
Det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet
Skatter & moms är försent inbetalda
Årsredovisningen är inte uppställd inom rätt tid
Bristande interna kontroller
Osäkra värderingar av tillgångar
Tidigare forskning visar att revisorer sällan utfärdar en going
concern- varning (risk att företagets fortsatta drift är hotad), till
företag som sedemera går i konkurs. Vänligen ange hur du ställer
dig till följande påståenden angående varför det är så.
Revisorn riskerar att förlora sin kund vid going concern- varning

En going concern- varning riskerar att bli en självuppfyllande profetia
Lång relation mellan revisor och företag (jäv)

11

12

13

Konkursprocessen går väldigt snabbt
En av revisionsberättelsen huvuduppgifter är att kvalitetssäkra
informationen i företagets finansiella rapporter. Till vilken nivå
skulle du beskriva att revisorer idag säkerställer företagets
finansiella rapporter?
Vänligen ange hur du ställer dig till att följande bedömningar
ingår i en företagsrevision
Bedömning av företagets ledning
Bedömning av företagets affärsidé
Bedömning av kvaliteten i företagets produkter och tjänster
Bedömning av konkurrenskraften i företagets produkter och tjänster
Hur skulle du värdera följande ändringar av revisionsberättelsen,
från ditt perspektiv
Företagsspecifik (icke-standardiserad)
Slutsatsen kommer först
Mer och längre text om revisorns arbete
Rapportering av key audit matters (områden av särskild betydelse för
revisionen av ett specifikt företag)
Gradering av anmärkningar (inte bara ren/oren)

Guillamon (2003)

Förstudie och intervjuer
Ibid
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Svanberg & Öhman (2014) och
Sormunen et al. (2013)

Svanberg & Öhman (2014),
Carey et al. (2008) och
intervjuer
Svanberg & Öhman (2014) och
intervjuer
Knechel & Vanstraelen (2007)
och intervjuer
Intervjuer
Ruhnke & Schmidt (2014) och
Asare & Wright (2012)

Ruhnke & Schmidt (2014) och
Gray et al. (2011)
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid

Far. Balans, (2015)
Ibid.
Ibid
Ibid
Intervju

Tabell 3. Operationaliseringstabell

3.7 Analysmetod
Faktoranalys används för att analysera mått (items) på skalnivå (Bryman & Bell, 2011). Målet
med att använda en faktoranalys är att hitta en grupp av mått som laddar starkt tillsammans
och som därigenom bildar faktorer som vi kan göra nya sammansatta variabler av. Detta gör
att vi kan minska det totala antalet variabler och även att variablerna blir mer relevanta (ibid.).
En faktoranalys kan vara både konfirmerande och utforskande. I denna studie har vi använt
oss av en utforskande faktoranalys eftersom vi är ute efter att se underliggande mönster i
respondenternas svar. Politis och Gabrielsson (2007) menar att en utforskande faktoranalys
även kan användas för att styrka och bekräfta ett initialt teoretiskt resonemang, vilket vi också
vill ta vara på.
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Cronbach´s alpha-test har använts för att mäta den interna reliabiliteten i våra sammansatta
variabler. Gabrielsson och Politis (2011) menar att Cronbach´s alpha mäter hur väl de olika
måtten som tillsammans skapar variabeln samvarierar med varandra. Cronbach´s alpha har ett
värde mellan 0 och 1, där 0 betyder att det inte finns någon samvariation alls och 1 betyder att
det är perfekt samvariation. Tumregeln är att Cronbach´s alpha skall anta ett värde över 0,7
för att nå en godkänd intern reliabilitet (Bryman & Bell, 2011). Lägre gränser är dock
accepterade vid vissa tillfällen, exempelvis när det finns ett mindre antal items i en variabel
eller vid explorativa studier när måtten ännu är fullt utvecklade (Gabrielsson & Politis, 2011)

3.8 Validitet och reliabilitet
Med validitet menas i en enkätfråga förmåga att mäta det den avser att mäta (Ejlertsson,
2014). Validiteten delas in i intern och extern giltighet. Intern giltighet handlar om huruvida
forskaren mäter det som han/hon avser mäta medan extern giltighet handlar om huruvida ett
utfall kan generaliseras till andra sammanhang (Jacobsen, 2002). Jobbet med att skapa
validitet till arbetet har främst handlat om att formulera lättolkade frågor och svarsalternativ
som i minsta möjliga mån ska kunna missförstås och feltolkas. Enkätens frågor baseras på
befintliga dokument och hur de används. Vi har därför inte behövt omarbeta och konkretisera
otydliga begrepp
Med reliabilitet menas huruvida upprepade mätningar skulle ge samma resultat, det speglar
tillförlitligheten i den insamlade datan (Ejlersson, 2014). Jacobsen (2002) menar att en
undersökning ska gå till på ett trovärdigt sätt för att uppnå hög reliabilitet. En del av de frågor
som vi har med i enkäten har andra forskare använt i tidigare studier. Vi har noggrant översatt
frågorna för att göra dem lättbegripliga samt anpassat dem till en svensk kontext. Vi menar att
användandet av tidigare beprövade frågor ökar reliabiliteten samt att tydliga frågor ökar
validiteten.
Studien har baserats på djupintervjuer med företagsrådgivare samt en mer omfattande
enkätundersökning. Detta menar vi styrker studiens validitet och reliabilitet. Intervjuerna har
gett oss möjlighet att få djupare svar på våra frågor, möjliggjort att ställa följdfrågor och
förtydliga våra frågor när det har behövts. Enkätundersökningen ger oss möjlighet att
generalisera svaren till en större population. Vi har även använt oss av frågor som tidigare
studier arbetat fram, frågor som testats och granskats av andra forskare.

24

4. Empiri - intervjuer
Nedan följer en sammanfattning av de intervjuer som genomförts. Kapitlet avslutas med en
sammanställning av svaren uppdelat i kategorierna: användning och uppfattningar.

4.1 Intervju 1: Företagsrådgivare A, 23/2 2015.
Förväntningar på revisorn och revision
A menar att syftet med revision är att ge intressenter signaler om ett företags finansiella
ställning. A förklarar att han har ett stort förtroende för revisorer och det jobbet de gör. A
påpekar också att ett godkännande från en Big-4 revisor ger ett större förtroende då han antar
att de, med sin erfarenhet, har mer resurser och kontrollsystem att luta sig tillbaka på. A
menar dock att det antagligen krävs väldigt mycket för att en revisor skall utfärda en oren
revisionsberättelse och att en revisionsberättelse därför inte alltid ger rätt signaler.
Informationsbehov vid kreditgivning
Vid en kreditgivning delar A upp processen i två delar. Den ena delen är det personliga
förtroendet till personerna bakom företaget som ska låna pengar. Den andra delen är
företagets finansiella rapporter. A ser först och främst till företagets kassaflöden för att se
företagens förmåga att löpande kunna betala sina lån och krediter, men vill också få en samlad
bild av likviditet, soliditet och företagets egna kapital. Vetskapen om att en rapport blivit
granskad av en revisor gör att banken inte behöver ifrågasätta siffrorna i rapporten.
Revisionsberättelsens utformning och användning vid kreditgivning
A säger att han alltid slänger ett öga på revisionsberättelsen, och om den är ren så släpper han
berättelsen sen. Om det är en oren berättelse menar han att det på ett eller annat sätt skall
följas upp. A menar att olika typer av orenheter har olika grader av allvarlighet. Om det finns
en going concern- varning eller en anmärkning om att det egna kapitalet är förbrukat, tas
kontakt direkt med företaget för att diskutera hur de ska kunna lösa situationen på bästa sätt.
Om det däremot är en anmärkning på att skatter är försent inbetalda så påverkar det inte så
mycket men tas oftast upp vid nästa kundmöte för att reda ut varför det blivit så, A menar att
det i 99% av fallen förklaras med att företagaren har slarvat. Han kunde inte erinra sig att
någonsin kontaktat en revisor för att diskutera någon revisionsberättelse.
Företagsrådgivare A säger att; så som revisionsberättelsen ser ut idag kunde det lika gärna
bara ha varit en underskrift av revisorn, så länge det inte finns några anmärkningar.
Framtiden
När vi berättade om den nya revisionsberättelsen som tas i bruk under 2016 verkade A
mestadels positiv. Han menar att det alltid är positivt att få en åsikt från en tredje oberoende
part. Samtidigt såg han vissa risker med detta. Om den nya revisionsberättelsen kommer att
kräva mer jobb av revisorerna, kommer förmodligen priset på revision också att öka. Detta i
samband med diskussioner om att höja gränsen för revisionsplikt, kommer förmodligen att
leda till att fler företag väljer bort revision, tror A.
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4.2 Intervju 2: Företagsrådgivare B, 26/2 2015
Förväntningar på revisorn och revision
B menar att syftet med revision är att upptäcka stora brister. En revisor gör inte en total
genomlysning av hela företaget. Vidare säger B att revisorerna gör stor nytta. Han har sett
preliminära underlag som företagen själva har gett ut, som efter en revisorsgranskning ändrats
väsentligt. Vidare säger han att revisionen blir viktigare desto större engagemang kunden har
hos banken.
Informationsbehov vid kreditgivning
Det viktigaste i en kreditgivning, menar företagsrådgivare B, är personerna bakom företaget
och att det finns ett förtroende för varandra. Nästa steg blir att bedöma
återbetalningsförmågan. Detta görs genom att titta på företagets utgivna rapporter. Det
varierar dock en del på exakt vad det är man tittar på menar B. När en ny kund ansöker om
kredit är det till exempel viktigare med säkerheter. Skillnader uppstår också beroende på
vilket typ av finansiering som kunden efterfrågar. B menar att en rörelsefinansiering kräver en
större insats av banken eftersom analysen blir mer omfattande jämfört med en
investeringsfinansiering, som B tycker blir tydligare ur deras synvinkel.
Revisionsberättelsens utformning och användning vid kreditgivning
B berättar att revisionsberättelsen är en av många ”bockar” som ska fyllas i. Finns det ingen
anmärkning på revisionsberättelsen kan de gå vidare i sin process. B förklarar att de vid en
oren berättelse får upp en flagga i deras system. Detta innebär att de som företagsrådgivare
aldrig sitter och lusläser revisionsberättelsen.
På tal om de olika typerna av anmärkningar som finns säger B angående going concernvarning att han bara kan minnas att han sett detta en gång. Det brukar oftast vara nystartade
företag som får anmärkning om att kapitalet är förbrukat menar B. Han menar också att
sådana här allvarliga anmärkningar sällan kommer som en chock utan att bankerna själva
brukar kunna förutspå problemen 2-3 år innan revisorerna ger ut den. Ser man det i bokslutet
är man steget efter, då får man hoppas att det har rättat till sig. Har man ingen signal sedan
tidigare är det en direkt diskussion med företaget som gäller. B tycker att en anmärkning om
att skatter och moms är för sent inbetalda är en mer akut varning än att det egna kapitalet är
förbrukat. B menar att detta är ett tecken på att företaget har likviditetsproblem. Han fortsätter
med att säga att det som står i balansräkningen inte betalar några räkningar.
Är årsredovisningen för sent inlämnad är det ett tecken på att företaget behöver se över sina
egna rutiner säger B. Han lägger också till att ett företag kan gå i konkurs trots en ren
revisionsberättelse. Mycket kan hända under ett år, men att en konkurs kommer som en blixt
från klar himmel har B bara varit med om en gång. Då hade en stor revisor valt bort att
granska en viktig riskfaktor för företaget i fråga. Om detta skulle hända vid upprepade
tillfällen menar B att det kan påverka revisorns rykte. Hela systemet bygger på att bankerna
och revisorerna kan lita på varandra.
Framtiden.
Företagsrådgivare B har inte funderat över eventuella förbättringar av revisionsberättelsen
men om den nya revisionsberättelsen säger B att det kan vara bra med nya infallsvinklar. Han
tillägger dock att bankerna själva bedömer sina risker bäst själva. Det är inte revisorerna som
bedömer bankernas risker.
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4.3 Intervju 3: Företagsrådgivare C, 2/3 - 2015
Förväntningar på revision och revisorn
C menar att revisionens syfte är att säkerställa riktigheten i de finansiella rapporterna, det blir
ytterligare en person som går igenom räkenskaperna. C tycker generellt att revisorerna
uppfyller detta syfte men menar också att det finns några som inte har full koll. Framförallt
anser C att det är räkenskaper som visar ett dåligt resultat, eller ställning, som inte visar exakt
hur dåligt ställt det är.
Informationsbehov vid kreditgivning
C menar att det viktigaste inför ett kreditgivningsbeslut är företagaren själv. Företagaren
måste ha en bra affärsplan och bra, och genomförbara, idéer för hur pengar skall komma in till
företaget. Om C inte känner något förtroende för en kreditsökande företagare så kommer
processen inte längre än så. Om det finns ett förtroende för företagaren analyserar man sedan
återbetalningsförmågan hos denne, genom att exempelvis kolla bokslut, resultatrapporter och
kassaflöden samt tidigare skötselstatistik.
Revisionsberättelsens utformning och användning vid kreditgivning
C kollar alltid igenom revisionsberättelsen efter anmärkningar. Är den ren så läggs ingen mer
energi på den, eftersom att den ändå är så standardiserad och egentligen inte säger någonting.
Är det en oren revisionsberättelse fungerar det som en varningsklocka där C tar kontakt med
företagaren, och i vissa fall även med revisorn, för att reda ut vad som har hänt. Going
concern- varning och anmärkning om att det egna kapitalet är förbrukat är typiska situationer
där C blandar in revisorn, men C påpekar också att han ofta har kännedom om sådana lägen
innan det kommer som anmärkning i en revisionsberättelse. C anser att en anmärkning om att
skatter och moms är försent inbetalda kan tyda på en likviditetsbrist, eftersom det är sådana
utbetalningar som borde prioriteras ifrån företagarens sida. Dessutom menar C att en sådan
anmärkning, tillsammans med anmärkning om bristande interna kontroller och att
årsredovisningen är inlämnad för sent, tyder på en slarvig företagare vilket alltid är ett
varningstecken. Framgångsrika företagare präglas utav att ha ordning och reda! C blir alltid
misstänksam när det är en anmärkning om försent inlämnad årsredovisning då han tolkar det
som att företaget visar dåligt resultat och därmed vill dra ut på offentliggörandet så länge som
möjligt. C påpekar att det är väldigt ovanligt med en going concern- varning och tror att det
beror på att en sådan anmärkning blir som att "sticka kniven" i företaget, då alla intressenter
blir extremt försiktiga kring det företaget.
Framtiden
C har ingen direkt önskan om att revisionsberättelsens utformning skall ändras men när vi
berättar om den nya revisionsberättelsen blir han positiv. C menar att det tvingar revisorn att
göra ett mer professionellt uttalande kring ett företags ställning och risker vilket kommer vara
positivt för banken då all information som belyser ett företags risker är betydelsefullt. C tror
dock att det ändå finns risk att dessa uttalanden så småningom kommer bli relativt
standardiserade och han frågar sig hur mycket revisorn kommer våga skriva.
C tror inte att en höjning av gränsen för revisionsplikt kommer vara givande. Istället tror C att
banker kommer ställa krav på företag att få sina räkenskaper reviderade även om de inte
ligger inom revisionsplikten och att de som väljer bort revision kommer få svårare att få
krediter.
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4.4 Intervju 4: Företagsrådgivare D, 3/3 - 2015
Förväntningar på revision och revisorn
Enligt D är revisionens syfte att säkerställa riktigheten i materialet som banken sedermera gör
sina analyser på. D påpekar vikten av att vara noggrann när de jobbar med alla typer av
företag, men skulle företaget sakna revisor så gäller det att vara extra noggrann. D ser också
revisorns roll som ett bollplank både för företaget men även för sig själv som
företagsrådgivare. D har förtroende för de flesta revisorer men anser också att vissa gömmer
sig bakom de standardiserade fraserna i en revisionsberättelse.
Informationsbehov vid kreditgivning
D anser att personerna bakom företaget är det som kommer avgöra om de får lån eller inte. D
menar att det är företagarnas kompetens som till största del avgör deras återbetalningsförmåga
då det är kompetensen som avgör hur de ska tjäna pengar på sin affärsidé. Bokslut och
rapporter är också viktiga vid ett kreditbeslut, men om D inte uppfattar företagarens
kompetens så kommer inte processen komma förbi första stadiet.
Revisionsberättelsens utformning och användning vid kreditgivning
D säger att han alltid letar igenom revisionsberättelsen efter orenheter men menar överlag att
det är väldigt ovanligt med orena revisionsberättelser. Är det en ren revisionsberättelse så är
allt som det ska och bekräftar egentligen bara att bokslutet är i ordning. D anser att en oren
revisionsberättelse är graverande för företaget, men kan själv inte minnas att han blivit
förvånad över en oren revisionsberättelse. D berättar att med hjälp av bankens egna
kontrollmekanismer så upptäcks problem i ett företag lång tid innan det kommer med i en
revisionsberättelse. D menar att om en företagsrådgivare skulle bli överraskad över en oren
revisionsberättelse så har han eller hon inte gjort ett tillräckligt bra jobb med det företaget. D
anser att en going concern- varning är förödande för ett företag men banken har sedan länge
koll på att företaget gått dåligt eller saknar kompetensen för att driva företaget vidare. På
samma sätt menar D att en anmärkning om att kapitalet är förbrukat sällan kommer som en
chock för banken, men skulle det göra det så är det naturligtvis illa men kan förhoppningsvis
lösas med aktieägartillskott. D tolkar försenade inbetalningar av skatter och moms som ett
varningstecken för likviditeten, men även här har banken koll på det via sitt egna
kontrollsystem. Vid anmärkning om bristande interna kontroller för D diskussioner med
revisorn för att reda ut vad det beror på, medan en för sent inlämnad årsredovisning inte
behöver tyda på mer en hög arbetsbörda, som är vanligt just med SME:s. D tror att den låga
förekomsten av going concern- varningar beror på att processen mot en konkurs kan gå
väldigt snabbt, exempelvis om företaget förlorar en väldigt viktig kund, men även att en sådan
varning får så stora konsekvenser för företaget och att revisorerna inte vill förlora sina kunder.
Framtiden
D skulle önska att revisionsberättelsen innehöll lite fler olika grader av allvarliga
anmärkningar. Som det ser ut idag är en oren revisionsberättelse förödande och D skulle
därför önska kommentarer i revisionsberättelsen som påpekar brister utan att för den delen
äventyra företagets framtid. D misstänker att revisorer kan få ångest över om de ska skriva
anmärkningar i dagens läge eftersom det blir så graverande. D blir väldigt positiv när vi
berättar om den kommande revisionsberättelsen och tror mycket väl att det kan göra den
mycket mer användbar. Vidare tror han att en mer icke-standardiserad revisionsberättelse
kommer att hjälpa bankerna att se vilka revisorer som är bra eller dåliga. I dagsläget finns en
risk att mindre bra revisorer kan “gömma sig” bakom standardtexter.
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4.5 Sammanfattning
Vi har komprimerat de fyra teman som tidigare använts, till två teman, för att göra en
tydligare koppling till vår frågeställning. De två teman som vi kommer använda framöver är
användning av revisionsberättelsen och uppfattningar om revisionsberättelsen.
Användning av revisionsberättelsen
Företagsrådgivare A
Företagsrådgivare B
Slänger ett öga på
Revisionsberättelsen är en
revisionsberättelsen.
av många "bockar" som ska
Är den ren så släpps
fyllas i. Är den ren går
den, är den oren skall
processen vidare.
det följas upp. En ren
Lusläser aldrig
revisionsberättelse
revisionsberättelsen. Oren
skulle lika gärna kunna revisionsberättelse kommer
bestå av enbart
sällan som en chock, banken
revisorns underskrift.
förutspår problemen.
Vid kreditbeslut gäller
Förtroende för personerna
det först och främst att bakom företaget är viktigast
ha förtroende för
vid kreditbeslut. Därefter
personerna som söker
analyseras
krediten. Finns det ett
återbetalningsförmågan med
förtroende går man
hjälp av företagets
vidare och analyserar
rapporter. Analysen varierar
företagets rapporter,
beroende på om det är en ny
nyckeltal och
kund och vilken typ av
kassaflöden. Önskar en finansiering som skall
tydligare, oberoende,
göras. Tveksam till att
åsikt om ett företags
revisionsberättelsen kan
finansiella ställning.
göras mer användbar,
banken är alltid bäst på att
bedöma sina risker.

Företagsrådgivare C
Kollar alltid igenom
revisionsberättelser
efter anmärkningar. Är
den ren läggs ingen mer
tid på den. Är den oren
fungerar det som en
varningsklocka men
oftast är banken
medveten om problemet
innan det kommer i en
revisionsberättelse. Det
viktigaste vid
kreditbeslut är
företagaren själv samt
affärsplanens styrka.
Finns inget förtroende
där så stannar
processen. Finns det
förtroende analyseras
återbetalningsförmågan
via bokslut, rapporter
och skötselstatistik. Ett
mer professionellt,
icke-standardiserat,
uttalande från revisorn
skulle vara till nytta för
banken.

Företagsrådgivare D
Letar alltid igenom
revisionsberättelsen efter
anmärkningar. Är den ren
är allt som det ska. Blir
aldrig förvånad över en
oren revisionsberättelse,
bankens egna system
upptäcker problem innan
de kommer i en
revisionsberättelse. Vid
kreditbeslut är det i första
hand personerna bakom
företaget som spelar roll.
Deras kompetens avgör
deras
återbetalningsförmåga. I
andra hand är det bokslut
och rapporter, men det blir
aldrig aktuellt om banken
inte har förtroende för
företagets kompetens.
Önskar fler, olika
allvarliga, typer av orena
revisionsberättelser. En
icke-standardiserad text
skulle även hjälpa att skilja
på duktiga och mindre
duktiga revisorer.

Tabell 4. Sammanfattning intervjuempiri del 1

Ingen utav intervjupersonerna läser igenom revisionsberättelsen mer än att de letar efter
anmärkningar. Är revisionsberättelsen ren så läggs den åt sidan. Intervjupersonerna verkar
också överens om att banken redan är medvetna om företagets problem innan det kommer
som en anmärkning i revisionsberättelsen. Intervjupersonerna är tämligen överens om att
förtroende för personerna bakom företaget, alltså mjuk information, är klart viktigast vid
kreditbeslut. Utan ett förtroende går processen inte vidare. Finns förtroende bedöms företagets
återbetalningsförmåga med hjälp av hård information såsom bokslut, rapporter och nyckeltal.
Företagsrådgivare B verkar tveksam till att revisionsberättelsen kan göras mer användbar Han
menar att banken själv är bäst på att bedöma sina risker. Övriga intervjupersoner tror dock att
en mer icke-standardiserad revisionsberättelse skulle göra den mer användbar då det blir ett
mer professionellt uttalande ifrån revisorn.
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Uppfattningar om revisionsberättelsen
Företagsrådgivare A
Företagsrådgivare B
Uppfattar att
Revisionen skall upptäcka
revisionsberättelsens
stora brister, dock ingen
syfte är att ge signaler
total genomlysning av
om ett företags
företaget. Stort förtroende
finansiella ställning.
för revisorer. Förbättrar
Har stort förtroende för kvaliteten i de finansiella
revisorer men tror
rapporterna. Företag kan
samtidigt att de är lite
gå i konkurs på helt
för snälla och att
oförutsägbara grunder
förekomsten av orena
vilket kan förklara den
revisionsberättelser
låga förekomsten av going
borde vara högre.
concern- varningar.
Anmärkning om going Anmärkning av skatter &
concern eller att egna
moms kan vara allvarligare
kapitalet understiger
än att det egna kapitalet
hälften är allvarligast
understiger hälften då det
och direkt kontakt tas
tyder på dålig likviditet
med företaget vid ett
vilket är det som betalar
sådant tillfälle.
företagets skulder.
Anmärkning om
Bristande interna
skatter & moms eller
kontroller och en försenad
försenad
årsredovisning tyder på att
årsredovisning beror
företaget behöver se över
oftast på slarv och kan sina rutiner.
tas upp på nästa
kundmöte.

Företagsrådgivare C
En ren
revisionsberättelse
säkerställer riktigheten i
de finansiella
rapporterna. Generellt
förtroende för revisorer,
men vissa är för snälla
när ett företag visar en
dålig finansiell ställning.
Den låga förekomsten av
going concern- varningar
kan bero på att revisorn
inte vill "sticka kniven" i
företaget . Anmärkning
om going concern och att
egna kapitalet
understiger hälften är
generellt sett de
allvarligaste.
Anmärkning om skatter
& moms kan tyda på
likviditetsproblem men
kan även, tillsammans
med bristande interna
kontroller och försenad
årsredovisning, tyda på
slarvig företagare vilket
är en varning i sig.

Företagsrådgivare D
Säkerställa riktigheten i de
finansiella rapporterna. Har
förtroende för de flesta
revisorer, men vissa
gömmer sig bakom de
standardiserade fraserna i
revisionsberättelsen. Den
låga förekomsten av going
concern- varningar kan
bero på en snabb
konkursprocess eller att
revisorn inte vill förlora sin
kund.
Anmärkning om going
concern eller att egna
kapitalet understiger
hälften är förödande för ett
företag. Anmärkning om
skatter & moms kan tyda
på likviditetsproblem
medan en försenad
årsredovisning ofta kan
bero på hög arbetsbörda.

Tabell 5. Sammanfattning intervjuempiri del 2

Våra respondenter är överens om att revisionens syfte är att kvalitetssäkra ett företags
finansiella rapporter, men framförallt B är noga med att poängtera att revisionen inte är någon
100- procentig garanti. Respondenterna uppskattar att ytterligare en professionell person går
igenom de finansiella rapporterna och de har förtroende för revisorerna samt anser att de allra
flesta gör ett bra jobb. Det finns dock tecken på att de tycker att förekomsten av going
concern- varningar borde vara högre och att en revisor tvekar inför att ge en sådan
anmärkning då de riskerar att förlora sin kund. Respondenterna verkar gradera olika typer av
anmärkningar efter hur allvarliga de är. Anmärkning om going concern och att det egna
kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet är de anmärkningar som oftast tas upp av
respondenterna, men framförallt B menar att anmärkning om skatter & moms kan vara minst
lika allvarligt. Vi har även sett åsikter om att anmärkning om skatter & moms, för sent
upprättad årsredovisning och bristande interna kontroller kan bero på slarv eller hög
arbetsbörda vilket i sig kan vara en risk med företaget.
Resultatet ifrån intervjuerna har delvis gett oss nya insikter och har lett till ett antal frågor som
vi vill undersöka för att kunna generalisera svaren. Vid frågan om vilka informationskällor
som bidrar till ett kreditbeslut har det framkommit att företagarens personlighet och erfarenhet
är väldigt viktigt, men det framkom även nya informationskällor såsom skötselstatistik hos
banken, företagets säkerheter, typ av kredit samt bankens interna bedömningssystem.
När vi har diskuterat olika typer av anmärkningar med respondenterna har det funnits
tendenser till att de värderar revisionsberättelsens anmärkningar olika beroende på hur
allvarliga de är. Detta vill vi undersöka vidare.
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När respondenterna fick frågan om den låga förekomsten av going concern- varningar hos
företag som sedermera går i konkurs, tog de upp de anledningar som vi diskuterat i
referensramen. Det framkom även att tidpunkten, från det att ett företag börjar gå lite dåligt
till att det gått i konkurs, kan gå väldigt fort. Detta gör att revisorn inte hinner ge en going
concern- varning.
Vi fick bara ett nytt förslag ifrån respondenterna om hur revisionsberättelsen kan förbättras
Förslaget bestod av att revisorns anmärkningar skulle kunna graderas.
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5. Resultat & analys

I detta kapitel görs en genomgång av uppsatsens enkätundersökning. Kapitlet börjar med en
genomgång av respondenternas bakgrundsinformation. Därefter följer en analys av det svar
som samlats in i enkäten. Analysen är uppdelad i två teman: användning och uppfattningar.
Varje fråga i enkäten, som berör de två teman, analyseras med en deskriptiv analys.
Dessutom används faktoranalys i de frågor där faktoranalysen hittade nya variabler.

5.1 Bakgrund
Första delen av enkäten består av frågor som syftar till att samla in bakgrundsinformation från
respondenterna. Den fullständiga enkäten återfinns som bilaga 2. Enkäten påbörjades av 97
respondenter och av dessa fullföljde 80 individer hela enkäten. Första frågan i enkäten var om
respondenten är man eller kvinna. Resultatet vi fått är att 63% var män och 37% var kvinnor.
Andra frågan förklarar om respondenten arbetar på en sparbank eller affärsbank. 56% av de
tillfrågade arbetade på en affärsbank medans 44% arbetade på sparbank.

Könsfördelning

Typ av bank

Affärsbank
56,3%

Män
63,8%
Kvinnor
36,3%

Sparbank
43,8%

Figur 3. Respondenternas kön och typ av bank.

I enkätens tredje fråga fick respondenten själva skriva in sin yrkesroll eller titel. Nedan följer
en sammanställning av vad respondenterna har svarat.
Yrkesroll (titel)
Företagsrådgivare
Marknadschef företag
Kontorschef
Kundansvarig
Lantbruksrådgivare
STF. Kontorschef
Generalist
Specialist
Kundstöd
Totalt

Antal
65
4
2
3
2
1
1
1
1
80

Tabell 6. Respondenternas yrkesroll
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Sista frågan som behandlar respondenternas bakgrund undersöker hur många års erfarenhet de
har i branschen. Nedan följer en sammanställning av respondenternas svar.

Erfarenhet
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Erfarenhet

1-5

6-10

11-15

16-20

21+

Figur 4. Respondenternas erfarenhet

5.2 Användning av revisionsberättelsen
Följande informationskällor bidrar till ett kreditbeslut/kreditbedömning

Tabell 7. Enkätfråga 5 - informationskällor.

I de intervjuer vi utförde framkom det att revisionsberättelsen bara var en del av det totala
beslutsunderlag en företagsrådgivare använder för att fatta beslut angående SME:s.
Intervjupersonerna framhävde dock andra informationskällor som mer relevanta i. Som ett
resultat av detta bad vi enkätrespondenterna att ta ställning till vilka informationskällor de
anser vara relevanta i sitt arbete. Av de 9 informationskällor som respondenterna fick ta
ställning till visade sig att revisionsberättelsen var den källa som hade relativt lägst
svarsfrekvens både gällande medelvärde och median. Typvärdet var dock en sexa, vilket är
det högsta möjliga. Detta, tillsammans med den högsta standardavvikelsen, tyder på att
spridningen bland svaren var hög mellan respondenterna.
Utav de teorier som behandlat revisionsberättelsens användbarhet anser vi att Sormunen
(2014) och Gray et al. (2011) är de som ligger närmast vårt resultat. Sormunen (2014) menade
att företagsrådgivare uppfattar ett begränsat informationsvärde ifrån revisionsberättelsen och
att andra informationskällor, som exempelvis personlig kontakt med företaget, är mer
användbart, medan Gray et al. (2011) kom fram till att revisionsberättelsen i sig inte är
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användbar. Gomez-Guillamon (2003) menade att revisionsberättelsen påverkade både själva
kreditbeslutet och sedermera hur stort belopp som beviljades. Vi kan hitta visst stöd för det i
vår empiri, då resultatet ifrån intervjuerna visat att revisionsberättelsen är en av många bockar
inför ett kreditbeslut, samt att resultatet ifrån enkäten visat att revisionsberättelsen, trots det
relativt lägsta medeltalet, har det högsta typvärdet.
Intervjurespondenterna B,C och D ansåg att revisionens syfte är att säkerställa riktigheten i ett
företags finansiella rapporter. Reviderade finansiella rapporter minskar därmed
informationsasymmetrin mellan företagsrådgivaren och företaget. Därmed används en typ av
övervakning som enligt Jensen och Meckling (1976) behövs när två parter interagerar med
olika intressen. Guiral et al. (2014) menade vidare att revisionsberättelsens roll att ge de
finansiella rapporterna trovärdighet därför gör den till företagsrådgivarens primära
informationskälla. Vårt resultat visar dock att kreditgivarna anser att det finns viktigare
informationskällor och att revisionsberättelsen, som förvisso anses vara en del i processen,
inte är den primära informationskällan vid kreditbeslut.
Intervjurespondent B, C och D påpekade att de sällan, eller aldrig, blir överraskade över en
anmärkning i revisionsberättelsen utan att bankens egna system har varnat om dessa
missförhållanden långt tidigare. Detta tyder på att informationsasymmetrin mellan
företagsrådgivaren och företaget är relativt liten. Intervjurespondenterna menade att detta
faktum är en av anledningarna till att de inte uppfattar revisionsberättelsen som särskilt
användbar. Detta stämmer väl överens med vad Sormunen (2014) skriver då hon menar att
revisionsberättelsen blir användbar för företagsrådgivaren när den är oren och
företagsrådgivaren inte haft någon föraning om det.
För att finna ytterligare informationskällor av vikt valde vi att ha ett fritextalternativ där
respondenterna själva fick skriva in vilka informationskällor de använder i sitt arbete. Denna
fråga resulterade i en mängd varierande svar men där en informationskälla stack ut. 16
respondenter svarade att de använde sig av Upplysningscentralen (UC) för att ta
kreditupplysningar på sina kunder. Andra källor som nämndes var budgetar, kundkännedom,
offentliga internetkällor och delårssiffror.
För att testa den interna validiteten i påståendena har vi använt oss av en faktoranalys.
Faktoranalysen förklarar variansen i respondenternas svar och grupperar påståendena i
faktorladdningar. Den första faktoranalysen hänförs till påståendena om vilka
informationskällor som används vid en kreditgivning. Utifrån detta får vi fram två faktorer.
Den ena faktorn har med företagets hårda information att göra. I denna faktor laddade
följande items: revisionsberättelsen, årsredovisningens övriga delar, företagets bransch,
skötselstatistik hos banken, bankens interna system, företagets säkerheter och typ av kredit
högt. Faktorladdningen med dessa alternativ förklarar 44,59% av variansen och har ett
Alphavärde på 0,845. Vi kallar denna faktorn för "företaget"
Faktoranalysen visade också att två items laddade högt på en andra faktor. Denna faktor har
med företagets mjuka information att göra och innefattar alternativen: företagarens
personlighet och företagarens tidigare erfarenhet. Den andra faktorladdningen förklarar
16,64% av variansen och har ett Alphavärde på 0,671. Vi kallar denna faktorn för
"företagaren". Vi skapade nya variabler utefter dessa två faktorer och då visade det sig att
"företaget" fick 4,8 i medelvärde, medan företagaren fick 5,08 i medelvärde. De la Torre et al.
(2010) menar att mjuk information hjälper banken att komma runt transparensproblematiken som
kan uppstå mellan SME:s och deras intressenter. Vidare menar Svensson och Ulvenblad (2000) att
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företagsrådgivare inte går vidare med en låneansökan om de inte har förtroende för personen
bakom företaget. Detta stämmer också överens med det som framkom under våra intervjuer.
Samtliga intervjupersoner nämnde att förtroendet till personen som företräder ett företag är en
vital del vid ett kreditbeslut. Med hjälp av faktoranalysen kan vi konstatera att den mjuka
informationen värderas högre än företagets hårda information.

Hur använder du dig av revisionsberättelsen vid kreditbedömning?

Tabell 8. Enkätfråga 7 - användning.

Vi har tidigare berättat att revisionsberättelsen är kraftigt standardiserad. Detta beror på att
revisionsberättelsen skall vara lättförståelig för läsaren samt att eventuella avvikelser skall
vara enkla att uppmärksamma (Carrington, 2010). Samtliga av de fyra intervjupersonerna
svarar att de kontrollerar revisionsberättelsen för att kontrollera att det inte finns några
anmärkningar. Ingen av dem läser alltså igenom den i sin helhet. I enkätundersökningen valde
vi att ha fyra alternativ för att kartlägga i vilken utsträckning företagsrådgivare använder
revisionsberättelsen. 58,8 % av de tillfrågade svarar att de slänger en snabb blick på
revisionsberättelsen. Detta svarsalternativ anser vi motsvara det som framkommit från våra
intervjupersoner. Ingen av de tillfrågade svarade att de inte alls tittar på den. 3,8% svarar att
de ser att den finns men läser den inte. Det sista alternativet som vi valde att ha med var att de
noggrant läser igenom revisionsberättelsen. Detta svarade 37,5%.
Trots att majoriteten av respondenterna svarade som väntat så visar det sig att överraskande
många (37,5%) noggrant läser igenom revisionsberättelsen. Gray et al. (2011) menar att
företagets intressenter värdesätter revision men att få verkligen läser igenom
revisionsberättelsen. De menar att de flesta inte lägger någon energi på att läsa en ren
revisionsberättelse, då den ändå är standardiserad. Företagsrådgivare A sade i vår första
intervju att en ren revisionsberättelses skulle kunna ersättas av endast en underskrift av
revisorn. Resultatet av denna fråga är därför inkonsekvent gentemot våra förväntningar.
Hur skulle du värdera följande ändringar av revisionsberättelsen, från ditt perspektiv?

Tabell 9. Enkätfråga 13 - revisionsberättelsens framtid.

Under 2016 kommer det att göras vissa förändringar i revisionsberättelsens utformning. Det
kommer att innebära följande, enligt tidningen Balans (2015):
Företagsspecifik (icke-standardiserad).
Slutsatsen kommer först.
Mer och längre text.
Rapportering av Key Audit Matters (områden av särskild betydelse för revisionen av ett
specifikt företag).
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I enkätundersökningen har vi frågat respondenterna om de anser att förändringarna kommer
att vara användbara i deras arbete. Tidigare hade vi frågat våra intervjupersoner om de önskar
någon förändring av revisionsberättelsen. På denna frågan var det bara Företagsrådgivare D
som hade förslag på förbättringar. Han ville se olika graderingar av anmärkningar. Detta
förslag tog vi hänsyn till och använde i enkätundersökningen. Det visade sig vara det förslag
som respondenterna ställde sig mest positiva till, med ett medeltal på 4,7. Även de andra
förslagen som adderade ytterligare information om det reviderade företaget hade relativt högt
medelvärde, nämligen mellan 4,13 och 4,47. Förslaget som flest respondenter ställde sig
tveksamma till var att lägga till mer och längre text. Förslaget fick ett medelvärde på 2,43.
Eftersom vi inte vet vad den längre texten kommer att innehålla är det svårt att dra några
speciella slutsatser om detta resultat. Vi kan exempelvis tänka oss att mer och längre text
kommer att vara en konsekvens av de andra mer uppskattade förslagen. Det andra förslaget
som hade med revisionsberättelsens formalia att göra, var att slutsatsen ska komma först.
Detta förslag fick ett medelvärde på 4,07. Förslaget hade dock det högsta typvärdet, nämligen
6 och även den största standardavvikelsen. Anledningen till detta resultat är att spridningen på
svaren varit stor.

5.3 Uppfattningar om revisionsberättelsen
Hur stor allvarlighet ser du i följande typer av anmärkningar i en oren revisionsberättelse?

Tabell 10. Enkätfråga 9 - Anmärkningar i revisionsberättelsen

Om revisionsberättelsen visar sig ha en anmärkning säger våra intervjupersoner att
anmärkningen måste följas upp. Företagsrådgivare C säger att anmärkningen fungerar som en
varningsklocka och att han alltid tar kontakt med företagaren eller i vissa fall också revisorn
när detta framkommer. Företagsrådgivare D säger att han inte kan minnas att han någonsin
blivit förvånad över en anmärkning, utan att bankens interna system upptäcker problemen
långt i förväg. Angående de olika typerna av anmärkningar så varierade svaren något bland
våra intervjupersoner. Företagsrådgivare A och C menar att en going concern-varning eller en
anmärkning om att det egna kapitalet är förbrukat, är de allvarligaste anmärkningarna, och att
de snarast måste utredas. Företagsrådgivare B håller med om att en going concern-varning är
mycket allvarlig men menar att en anmärkning om att skatter och moms är för sent inbetalt
kan vara allvarligare än att det egna kapitalet är förbrukat. A menar istället att en anmärkning
om att skatter och moms är för sent inbetalda i 99% av fallen förklaras av slarv och att det inte
läggs någon större vikt vid en sådan anmärkning. Företagsrådgivare D har som åsikt att ingen
av anmärkningarna kommer som en chock utan att banken är väl medvetna om företagets
situation.
I enkätundersökningen fick respondenterna svara på hur allvarligt de såg på de vanligaste
anmärkningarna i en revisionsberättelse. Bland svaren kan vi se tre olika nivåer av
allvarlighet, där de tillfrågade menade att going concern-varning och att det egna kapitalet är
förbrukat, var allvarligast. Dessa anmärkningar fick ett medeltal på mellan 5,65 och 5,71, där
6 är högst. Därefter kommer skatter och moms för sent inbetalt, bristande interna kontroller
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och osäkra värderingar. Dessa anmärkningar ansågs något mindre allvarliga med medeltal
mellan 5,14 och 5,21. Den anmärkning som ansågs minst allvarlig av respondenterna var att
årsredovisningen är för sent inlämnad. Medeltalet för denna anmärkning blev 4,68.
Att en varning om att företagets fortsatta drift är hotad anses som mest allvarlig, är något som
vi väntat oss utifrån teorin. Svanberg och Öhman (2014) visade att företag som får en going
concern-varning i högre grad går i konkurs jämfört med företag som inte fått någon varning.
Detta trots att företagen haft liknande finansiella förutsättningar. I Sverige har det visat sig att
going concern-varningar är relativt ovanliga. Det kan vi exempelvis se i vår pilotstudie där
endast 20% av de undersökta konkursbolagen fått en going concern-varning innan de gått i
konkurs. Anledningen till att denna typ av anmärkning sällan förekommer diskuteras senare i
analysen.
Vi gjorde även en faktoranalys på frågan om hur allvarligt respondenterna ser på en viss
anmärkning i revisionsberättelsen. Resultatet visade att svaren laddade högt på två faktorer.
Den första följande items: going concern, kapitalet är förbrukat och osäker värdering av
tillgång. Denna faktor förklarade 40,51% av variansen och hade ett alphavärde på 0,572.
Dessa alternativ tyder på att företaget har hamnat i en besvärlig ekonomisk sits och vi har valt
att kalla faktorn för "dålig ekonomi". Den andra faktorn innehöll följande items: felaktigheter
kring skatter & moms, årsredovisningen är för sent inlämnad och bristande interna
kontroller. Intervjurespondenterna menade att dessa tre alternativ oftast beror på slarv, men
att det även kan sända varningssignaler om exempelvis likviditeten. Vi väljer dock att kalla
denna faktor för "slarv". Denna faktor förklarade ytterligare 22,15 % av variansen och har ett
alphavärde 0,713.
Vi skapade nya variabler utav dessa två faktorer och då visade det sig att "dålig skötsel" fick
ett medelvärde på 5,48 medan "slarv" fick medelvärdet 5,02. Detta resultat bekräftar de
tendenser som vi iakttog under intervjuerna, det vill säga att företagsrådgivare bedömer att
olika anmärkningar i revisionsberättelsen medför olika grader av allvarlighet.
Revisionsberättelsen är en viktig del vid en kreditbedömning/kreditbeslut av små och
medelstora företag.

Tabell 11. Enkätfråga 8 - revisionsberättelsens betydelse.

Revisionsberättelsens syfte är att ge ett företags finansiella rapporter trovärdighet. Den är
också en vital del i bankers kreditbeslut (Guiral et al. 2014). Uttalanden som står i
revisionsberättelsen påverkar både om företaget får ett lån och hur stort belopp de får låna
(Gomez-Guillamon, 2003). Har banken redan vetskap om det som står i revisionsberättelsen
menar Sormunen (2014) att de inte finner något större värde i det som står. Våra
intervjupersoner menar att revisionens syfte är att kvalitetssäkra företagets finansiella
rapporter. Företagsrådgivare A och C påpekar dock att revisorerna kan vara för snälla och att
fler företag borde få anmärkningar i revisionsberättelsen. Detta menar vi tyder på att
företagsrådgivarna ser revisionsberättelsen som ett komplement till sina egna analyser. Ett
ytterligare argument för denna tes är att intervjupersonerna menar att de sällan blir
överraskade av en anmärkning, utan att banken oftast känner till problemen innan.
I enkäten fick respondenterna ta ställning till om revisionsberättelsen är en viktig del vid en
kreditgivning till SME:s. Medeltalet för påståendet blev 4,36 och ett typvärde på 4. Detta kan
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jämföras med en tidigare fråga i enkäten om vilka informationskällor som bidrar till ett
kreditbeslut. På den frågan hade revisionsberättelsen ett medeltal på 4,4 och ett typvärde på 6.
Vi tolkar detta som ett ytterligare argument för att revisionsberättelsen fungerar som ett
komplement snarare än en primär informationskälla.
En av revisionsberättelsen huvuduppgifter är att kvalitetssäkra informationen i företagets
finansiella rapporter. Till vilken nivå skulle du beskriva att revisorer idag säkerställer
företagets finansiella rapporter?

Tabell 12. Enkätfråga 11 - Säkerställningsgrad.

Företagsrådgivare B var noga med att påpeka att revisorn inte genomför en total
genomlysning av ett företag, utan målet med revision är att upptäcka stora brister. Detta är en
viktig insikt för att motverka ett förväntningsgap. I ISA 700 punkt 10 kunde vi se att revisorns
uppgift är att undersöka huruvida de ekonomiska rapporterna, i all väsentlighet, har upprättats
enligt gällande lagar och regler. I FAR (2013) kunde vi även se att en revision aldrig är en
garanti för att allt är korrekt, mindre fel kan slinka igenom. Ruhnke och Schmidt (2014)
undersökte förväntningsgap genom att, bland annat, fråga sina respondenter om vilken grad
de uppfattar att revisionsberättelsen säkerställer de finansiella rapporterna. Vi ställde samma
fråga och gav respondenterna fyra alternativ; 100%, 95%, 80% och ingen fast gräns.
Resultatet visar att endast 2,5% anser att revisionsberättelsen säkerställer de finansiella
rapporterna till 100%, vilket samtidigt betyder att 97,5% är medvetna om att revisionen inte
säkerställer till 100% . I nuvarande regelverk finns inget fast gräns om vilken
säkerställningsgrad en revision ger till de finansiella rapporterna. 58,8% av respondenterna
har valt detta alternativ, medan 18,8% har svarat att de finansiella rapporterna säkerställs till
80%. Vi tolkar detta som att förväntningsgapet är relativt litet, då 97,5 % av respondenterna
svarat att revisionsberättelsen inte säkerställer till 100%.
Tidigare forskning visar att revisorer sällan utfärdar en going concern-varning (risk att
företagets fortsatta drift är hotad), till företag som sedermera går i konkurs. Vänligen ange
hur du ställer dig till följande påståenden angående varför det är så?

Tabell 13. Enkätfråga 10 - Going concern- varning.

Alla fyra intervjupersoner har förtroende för revisorer men det förekommer tveksamheter
kring andelen orena revisionsberättelser. De anser att andelen orena revisionsberättelser
borde vara högre och att revisorerna ibland kan vara för snälla i sina bedömningar.
För att ytterligare undersöka vilket förtroende företagsrådgivare har för revisorer ställde vi
frågan om varför respondenterna tror att going concern- varningar sällan utfärdas. Här ville vi
undersöka om de trodde att det berodde på faktorer som kan hänföras till revisorns oberoende
eller till faktorer som revisorn inte kan påverka. Tidigare forskning visade att revisorns
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oberoende hotas, i form av minskade intäkter, vid utfärdandet av going concern- varning.
Detta eftersom kunden antingen går i konkurs eller byter revisor (Carey et al 2008; Blay &
Geiger 2012; Svanberg & Öhman 2014). En lång relation mellan revisor och kund påverkar
inte utfärdandet av going concern- varningar (Knechel & Vanstraelen 2007). Tidigare
forskning visade både stöd för (Svanberg & Öhman 2014) och emot (Carey et al 2008) att
going concern- varning skulle leda till en självuppfyllande profetia. Intervjupersonerna
beskrev att den låga förekomsten av going concern- varningar även kan bero på att
konkursprocessen i många fall går väldigt snabbt.
Respondenterna anser att risken att förlora intäkter samt en lång relation mellan revisor och
kund gör att förekomsten av going concern- varningar är låg med ett medeltal på 4,45
respektive 4,42. Respondenterna menar även att en snabb konkursprocess samt att going
concern- varning blir en självuppfyllande profetia är sämre på att förklara den låga
förekomsten av going concern- varningar med medeltal på 3,7 respektive 3,56. Resultatet kan
tolkas som att det finns en generell åsikt bland kreditgivarna att revisorer låter sitt oberoende
påverka dem vid beslut om de ska utfärda going concern- varning eller inte. Typvärdet för alla
alternativ var dock 0, alltså ett vet ej- alternativ, vilket gör att vi bör vara försiktiga med att
dra generella slutsatser av resultatet.
Vänligen ange hur du ställer dig till att följande bedömningar ingår i en företagsrevision.

Tabell 14. Enkätfråga 12 - revisionens innehåll.

För att företagsrådgivarna ska kunna utnyttja revisionsberättelsen på bästa sätt anser vi att de
bör veta vad som ingår i revisorns bedömningar. Vi har därför bett respondenterna att ta
ställning till fyra påståenden om revisorns arbete. Av påståendena är det bara ett, bedömning
av företagets ledning, som verkligen ingår i revisorns arbetsuppgifter. Resterande tre
påståenden ingår alltså inte i en revision. De “falska” påståendena härstammar från Gray et al.
(2011). Deras studie visade att det fanns skillnader mellan vad en revisor och användarna av
finansiella rapporter anser tillhöra en adekvat revision och att de tre “falska” påståendena var
något som intressenterna ansåg tillhöra en revision. När revisorer och intressenter har olika
åsikter om vad en adekvat revision är, uppstår det ett förväntningsgap. Vårt resultat visar dock
att det rätta alternativet, bedömning av ledningen, är det som har högst medeltal (4,07) och
typvärde (5). Övriga alternativ, som alltså med dagens lagstiftning inte ingår i en
företagsrevision, har medelvärde mellan 3,1 och 3,76 samt ett typvärde mellan 2 och 3. Vi
tolkar detta som att företagsrådgivare är relativt medvetna om vad som ingår i en
företagsrevision och att förväntningsgapet är litet mellan företagsrådgivare och revisorer. I
intervjuerna framkom att bankerna själva är bäst på att bedöma sina risker gentemot ett
specifikt företag, vilket kan tolkas som att de inte behöver förlita sig på revisionen utan gör
egna bedömningar utav ett företags affärsmodell, dess produkter och tjänster samt företagets
konkurrenskraft. Detta skulle kunna förklara varför vårt resultat skiljer sig något jämfört med
det resultatet som framkom av Gray et al. (2011).
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De frågor som härstammar från företagsrådgivarnas uppfattningar har inte gett några
statistiska resultat. Då vi inte har haft några specifika förväntningar på dessa frågor har vi
utfört en explorativ faktoranalys. Detta för att hitta underliggande faktorer som kan tänkas
påverka företagsrådgivarnas uppfattningar om revision. Eftersom denna analys inte givit
något resultat har vi valt att fokusera på att göra en deskriptiv analys av den data som samlats
in om uppfattningar.
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6. Slutsats
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser. Kapitlet börjar med en återkoppling till
studiens syfte och problem. Därefter förklaras de slutsatser som studien lett fram till. Kapitlet
avslutas med förslag till framtida forskning.

6.1 Återkoppling till problemdiskussion och syfte.
Syftet med den här studien har varit att förklara hur bankernas företagsrådgivare använder sig
utav revisionsberättelsen i sitt arbete med SME:s. Vidare har syftet varit att förstå hur
företagsrådgivarna uppfattar revisionsberättelsen och dess olika delar för att identifiera ett
eventuellt förväntningsgap. I problembakgrunden kunde vi se att tidigare forskning har
kommit fram till olika resultat när det gäller företagsrådgivares användning av
revisionsberättelsen. Exempelvis kom Guiral et al. (2014) och Gomez-Guillamon (2003) fram
till att revisionsberättelsen har stor betydelse för kreditbeslut, medan Sormunen (2014)
menade att revisionsberättelsen uppfattas som användbar endast om den bidrar med
information som banken inte redan har. Gray et al. (2011) menade att revisionen som process
uppfattas som användbar av företagsrådgivare men att själva revisionsberättelsen inte ger
något mervärde.
Förväntningsgapet har tidigare kartlagts av Porter (1993) samt Ruhnke och Schmidt (2014).
De visar att det på internationell nivå finns ett förväntningsgap mellan revisorer och deras
intressenter. Asare och Wright (2012) menar att intressenter och revisorer har
olika uppfattningar om vad en standardiserad revisionsberättelse innebär, men att revisorer
och företagsrådgivare har liknande uppfattningar om revisionsberättelsens tekniska begrepp.

6.2 Slutsatser
Utifrån empirin i detta arbete kan vi se att det finns informationskällor som företagsrådgivarna
värderar högre än revisionsberättelsen vid en kreditgivning. Revisionsberättelsen har det
lägsta medelvärdet utav de undersökta informationskällorna i enkätundersökningen, men har
samtidigt det högsta typvärdet. Intervjupersonerna påpekade att revisionsberättelsen inte
används i någon större utsträckning i deras arbete, men att revisionen i sig är en viktig del för
kvalitetssäkra ett företags finansiella rapporter. Vårt resultat stämmer väl överens med det
Gray et al. (2011) kommit fram till. Revisionsberättelsens främsta bidrag är att fungera som
en övervakning, såsom Jensen och Meckling (1976) beskriver, mellan företagsrådgivaren och
företaget för att minska informationsasymmetrin dememellan.
Detta får oss att dra slutsatsen att revisionsberättelsen används som bekräftande information
som gör årsredovisningens övriga delar mer användbara, då en del av
informationsassymetrin suddas ut i och med revisorns granskning. Revisionsberättelsen ses
alltså som ett komplement till andra informationskällor.
Vad gäller företagsrådgivares användning av revisionsberättelsen visar empirin att de sällan
blir överraskande över anmärkningarna i revisionsberättelsen. Om de trots allt stöter på en
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oförutsedd anmärkning, betraktas de som en varningssignal av företagsrådgivaren. Detta
stämmer väl överens med Sormunens (2014) resultat. Vi har också sett att anmärkningarna
betraktas olika, beroende på hur allvarligt företagsrådgivarna ser på dem. I våra intervjuer
framkom det att företagsrådgivarna hade olika åsikter kring vilka anmärkningar som de
betraktade som allvarliga och mindre allvarliga.
Detta får oss att dra slutsatsen att typen av anmärkning i en revisionsberättelse påverkar hur
allvarligt en företagsrådgivare uppfattar varningssignalen. Vi kan också dra slutsatsen att
företagsrådgivarens personliga erfarenheter ligger till grund för hur de tolkar
revisionsberättelsens olika anmärkningar.
Enkätundersökningen visar att endast 2,5% av respondenterna ansåg att revisionen
säkerställer ett företags finansiella rapporter till 100%. Ruhnke och Schmidts (2014) resultat
visade att förväntningsgapet oftast uppstod från intressenternas sida. Vårt resultat visar dock
att den absoluta majoriteten av företagsrådgivarna är medvetna om att revision inte är en 100
procentig garanti. Vi frågade sedan respondenterna vad som ingår i en revision enligt
nuvarande lagar och regler. Resultatet visade att alternativet bedömning av ledning, som var
det enda alternativet som stöds av nuvarande lagar och regler, hade högst medeltal och klart
högst typvärde. Detta stämmer väl in med Asare och Wrights (2012) resultat.
Detta får oss att dra slutsatsen att förväntningsgapet mellan revisor och företagsrådgivare är
relativt litet jämfört med övriga intressenter.

6.3 Förslag till framtida forskning
I detta arbete har vi valt att fokusera på en av företagens många intressenter. Då arbetet har
haft stort fokus på revisionsberättelsen har inte alla aspekter av förväntningsgapet undersökts.
Vi har undersökt hur företagsrådgivare använder sig av revisionsberättelsen i sitt arbete med
SME:s. Resultatet visade att revisionsberättelsen har begränsad användbarhet för
företagsrådgivarna. Ett förslag till framtida forskning är att undersöka hur andra intressenter,
såsom investerare, journalister och myndigheter, använder revisionsberättelsen. Det vore även
intressant att undersöka om förväntningsgapet är större mellan dessa intressenter och revisorer
än vad det är mellan företagsrådgivare och revisorer.
Vår studie visar även hur företagsrådgivare uppfattar revisionsberättelsen. Vi kan exempelvis
påvisa att de uppfattar revisionsberättelsens anmärkningar olika allvarligt. Det vore intressant
att göra en studie med revisorer och undersöka vad de vill skicka för signaler med de olika
anmärkningarna i revisionsberättelse.
Som vi tidigare sett i denna studie kommer förändringar att göras i revisionsberättelsen.
Därför vore det intressant att göra en ny studie om ett par år för att undersöka om
förändringarna har medfört någon större nytta.
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Bilaga 1 - Dokumentundersökning
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Bilaga 2 - Intervjuguide


Berätta om din erfarenhet



Hur många års arbetslivserfarenhet har du inom branschen?



Vad anser du vara syftet med revision?



Uppfattar du att revisorn uppfyller det syftet?



Vilken information om företaget behöver du för att kunna fatta beslut gällande
kreditgivning och varifrån hämtar du den?



Har du någonsin haft anledning att misstro en revisionsberättelse/ har du något minne
av att en ren revisionsberättelse visat sig vara felaktig?



Hur använder du revisionsberättelsen i ditt arbete med SME:s? Hur stor vikt läggs på
revisionsberättelsen i relation till andra informationskällor?



Vad uppfattar du att en ren revisionsberättelse säger om:
-revisorns ansvar
-tillförlitligheten i de finansiella rapporterna
-risk att det ändå förekommer fel



Vad tolkar du in av följande anmärkningar i en oren revisionsberättelse:
-going concern
-det egna kapital är förbrukat
-skatter och moms för sent inbetalda
-bristande interna kontroller
-årsredovisningen är för sent inlämnad



Hur behandlar du årsredovisningens övriga delar vid ren, respektive oren,
revisionsberättelse?



Tidigare forskning visar att en going concern- varning sällan utfärdas till företag som
sedermera går i konkurs. Varför tror du att det är så?



Önskar du en förändring av revisionsberättelsen? På vilket sätt?



Har du något att tillägga?



Kan vi kontakta dig om något nytt dyker upp?
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Bilaga 3 - Följebrev
Det första brevet riktade sig till kontorschefer medan det andra och tredje brevet riktade sig
direkt till företagsrådgivare

Hej!
Vi hade kontakt tidigare i veckan angående vår enkätundersökning.
Lite kort information:
Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som skriver vårt examensarbete i
företagsekonomi. Vi kartlägger företagsrådgivare i Hallands syn på informationskällor vid en
kreditgivning/kreditbedömning samt revisionsberättelsens användbarhet.
För att få ett så högt deltagande som möjligt på vår enkät hade vi önskat att detta mail skulle
kunna vidarebefordras till kontorets företagsrådgivare. Enkäten är anonym och tar knappt 5
minuter.
Till enkäten
Tack på förhand,
Cristian Aronsson och Andreas Stolt, Högskolan i Halmstad
___________________________________________________________________________
Hej!
Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som skriver vårt examensarbete i
företagsekonomi. Vi kartlägger företagsrådgivare i Västsveriges syn på informationskällor vid
en kreditgivning/kreditbedömning samt revisionsberättelsens användbarhet.
Vi förstår att ni är väldigt upptagna men skulle verkligen uppskatta er hjälp. Eftersom vår
ambition är att ha ett lokalt fokus på arbetet, betyder det att urvalet är något begränsat. Varje
svar vi får är alltså oerhört betydelsefullt.
Enkäten är anonym och tar knappt 5 minuter.
Till enkäten
Tack på förhand,
Cristian Aronsson och Andreas Stolt, Högskolan i Halmstad
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Hej!
Vi skickade för en tid sedan ut en webbaserad enkät till er med syfte att kartlägga
företagsrådgivare i Västsveriges syn på informationskällor vid en
kreditgivning/kreditbedömning samt revisionsberättelsens användbarhet.
Har du redan svarat på enkäten så kan du bortse från detta mail.
Vi förstår att ni är väldigt upptagna men skulle verkligen uppskatta er hjälp. Eftersom vår
ambition är att ha ett lokalt fokus på arbetet, betyder det att urvalet är något begränsat. Varje
svar vi får är alltså oerhört betydelsefullt.
Enkäten är anonym och tar knappt 5 minuter.
Till enkäten
Tack på förhand,
Cristian Aronsson och Andreas Stolt, Högskolan i Halmstad

Bilaga 4 - Enkät

1

2

Enval

Är du
Man

2

Kvinna

2

Enval

Jobbar du på
Affärsbank

3

Sparbank

3

3

Fritext

Yrkesroll (titel)

4

Enval

Hur många års erfarenhet har du i branschen?

5

Matris

4

1-5

5

6-10

5

11-15

5

16-20

5

21+

5

Vänligen svara på hur väl följande informationskällor stämmer in på nedanstående
påstående. Följande informationskällor bidrar till ett
kreditbeslut/kreditbedömning.
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6

Frågetext
Företagarens personlighet
Företagarens tidigare erfarenheter
Revisionsberättelsen
Årsredovisningens övriga delar
Företagets bransch
Skötselstatistik hos banken
Bankens interna system
Företagets säkerheter
Typ av kredit (rörelse/investering)
Svarstext
1. Instämmer inte alls
2.
3.
4.
5.
6. Instämmer helt
Vet ej/ Ingen åsikt

6

Fritext

Annan informationskälla (vänligen spcificera)

7

Enval

Hur använder du dig av revisionsberättelsen vid kreditbedömning?

8

9

Enval

Matris

7

Jag kastar en snabb blick på den

8

Jag ser till att den finns, men läser den inte

8

Jag läser noggrant igenom den

8

Jag tittar inte alls på den

8

Revisionsberättelsen är en viktig del vid en kreditbedömning/kreditbeslut av små
och medelstora företag.
1. Instämmer inte alls

9

2.

9

3.

9

4.

9

5.

9

6. Instämmer helt

9

Vet ej/ Ingen åsikt

9

Hur stor allvarlighet ser du i följande typer av anmärkningar i en oren
revisionsberättelse
Frågetext
Varning om att den fortsatta driften riskeras (going concern)
Det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet
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10

Skatter & moms är för sent inbetalade
Årsredovisningen är inte uppställd inom rätt tid
Bristande interna kontroller
Osäkra värderingar av tilllgångar
Svarstext
1. Inte alls allvarligt
2.
3.
4.
5.
6. Mycket allvarligt
Vet ej/ Ingen åsikt

10

Matris

Tidigare forskning visar att revisorer sällan utfärdar en going concern-varning (risk
att företagets fortsatta drift är hotad), till företag som sedemera går i konkurs.
Vänligen ange hur du ställer dig till följande påståenden angående varför det är så.

11

Frågetext
Revisorn riskerar att förlora sin kund vid en going concern-varning
En going concern-varning riskerar att bli en självuppfyllande profetia
Lång relation mellan revisor och företag (jäv)
Konkursprocessen går väldigt snabbt
Svarstext
1. Instämmer inte alls
2.
3.
4.
5.
6. Instämmer helt
Vet ej/ Ingen åsikt

11

Matris

En av revisionsberättelsen huvuduppgifter är att kvalitetssäkra informationen i
företagets finansiella rapporter. Till vilken nivå skulle du beskriva att revisorer idag
säkerställer företagets finansiella rapporter? A: De säkerställer till 100% B: De
säkerställer till ungefär 95 % C: De säkerställer till ungefär 80% D: Det varierar från
fall till fall; alltså, det finns inga satta gränser
Frågetext
Till vilken nivå skulle du beskriva att revisorer idag säkerställer företagets
finansiella rapporter.
Svarstext
A
B
C
D
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12

12

Vänligen ange hur du ställer dig till att följande bedömningar ingår i en
företagsrevision.

Matris

13

Frågetext
Bedömning av företagets ledning
Bedömning av företagets affärsmodell
Bedömning av kvaliteten i företagets produkter eller tjänster
Bedömning av konkurrenskraften i företagets produkter eller tjänster
Svarstext
1. Instämmer inte alls
2.
3.
4.
5.
6. Instämmer helt
Vet ej/ Ingen åsikt

13

Hur skulle du värdera följande ändringar av revisionsberättelsen, från ditt
perspektiv.

Matris

Frågetext
Företagsspecifik (icke-standardiserad)
Slutsatsen kommer först
Mer och längre text om revisorns arbete
Rapportering av Key Audit Matters (områden av särskild betydelse för revisionen av
ett specifikt företag)
Gradering av anmärkningar (inte bara ren/oren)
Svarstext
1. Inte alls relevant
2.
3.
4.
5.
6. Mycket relevant
Vet ej/ Ingen åsikt

Tacksida

Stort tack för dina svar!
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Tacksida

Bilaga 5 - faktoranalyser
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Bilaga 6 - Cronbach´s Alpha
Cronbach´s alpha för "företagaren"

Cronbach´s alpha för "företaget"
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Cronbach´s alpha för "dålig ekonomi"

Cronbach´s alpha för "slarv"
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Cristian Aronsson och Andreas Stolt

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

