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Research question:  

 How does Svea Ekonomi in Stockholm asses the usefulness of the annual report and audit report 

in credit assessments? 

 How does PricewaterhouseCoopers AB in the southern region of Mälardalen assess the usefulness 

of the annual report and audit report in credit assessments? 

 

Purpose: This essay aims to describe how an accounting firm and a credit institution assess the usefulness 

of the annual report and audit report in credit assessments. 

 

Method: The empirical section of this study is based on a qualitative research method in the form of 

interviews. Additionally, secondary data has been collected through literature and scientific articles in 

order to obtain a deeper understanding of the subject. 

 

Conclusion: The study demonstrates that the auditors are well-aware of the usefulness of the annual report 

and audit report in credit assessments. Furthermore, this study makes it evident that the credit institution 

only uses the information obtained from the annual report and audit report marginally. This study shows 

that other factors such as prior cooperation and the current figures of a firm have a greater impact in their 

credit assessments. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 
 
Datum: 2016-05-26 

 

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS (hp) 

 

Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, (EST), Mälardalens Högskola 

 

Författare: Ramljak Antonio, Thorstenson August, Yakob Manuel  

 

Titel: Årsredovisningens och revisionsberättelsen användning vid kreditbedömningar 

 

Handledare: Angelina Sundström 

 

Nyckelord: Årsredovisning, revisionsberättelse, kreditbedömning 

 

Frågeställningar:  

 Hur bedömer Svea Ekonomi i Stockholm att årsredovisningar och revisionsberättelser kan 

användas som beslutsunderlag vid kreditbedömningar? 

 Hur bedömer PricewaterhouseCoopers AB i södra Mälardalen att årsredovisningar och 

revisionsberättelser kan användas som beslutsunderlag för kreditgivningsinstitut vid 

kreditbedömningar?  

 

Syfte: Studien ämnar sig att jämföra hur en revisonbyrå och ett kreditgivningsinstitut bedömer 

användningen av årsredovisningar och revisionsberättelser vid kreditbedömningar.   

 

Metod: Studien har inriktat sig på en kvalitativ ansats i den empiriska delen genom utförande av intervjuer. 

Sekundär data har använts i form av litteratur och vetenskapliga artiklar för att erhålla en ökad förståelse 

om ämnet 

 

Slutsatser: Studiens resultat visar att revisorerna är väl medvetna om användbarheten av årsredovisningen 

och revisionsberättelsen vid kreditbedömningar. Det framgår av studien att kreditinstitutet använder 

informationen från årsredovisningen och revisionsberättelsen endast i måttlig utsträckning. Studien visar 

att andra faktorer som tidigare samarbeten och aktuella siffror från företaget har en större påverkan vid 

kreditbedömningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

DEFINITIONSLISTA 
 

FAR - Förening auktoriserade revisorer 

 

PwC – PricewaterhouseCoopers 

 

ÅRL – Årsredovisningslagen 

 

Going concern – Fortlevnadsprincipen 

 

KonkL – Konkurslagen 

 

BFL – Bokföringslagen 

 

RL – Revisorslagen 

 

Ur III – Tredje Ur-dynastin. En period i Mesopotamiens historia som påbörjades cirka 2100 

f.Kr. 

 

Större företag -  

1. Noterade företag på en reglerad marknad. 

2. Företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: 

   – medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till 

mer än 50, 

   – företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 40 mkr, 

   – företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 80 mkr. 

   Utgångspunkterna för mätningarna av dessa krav ska vara de två senaste årsredovisningarna 

som fastställts av årsstämman. För att utgöra ett större företag, ska samma två kriterier vara 

uppfyllda för de två senaste fastställda årsredovisningarna. 

 

Mindre företag -  

Företag som enligt ÅRL inte är klassificerade som större företag. 
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1. Inledning 
I det här kapitlet ges en översikt på problemformuleringen som sedan kommer ligga till grund för syftet 

och frågeställningen 

 

1.1. Kreditgivningssystemets uppkomst 
Utlåning av finansiellt kapital i alla olika former är något av en vana för oss människor som 

sträcker sig långt bak i tiden. Att sätta ett finger på när denna företeelse exakt påbörjade är 

otroligt svårt. Det innebär inte att tidigare dokumentation om utlåning av finansiellt kapital 

saknas. I själva verket existerar det flera tusen år gamla dokument som beskriver revolutionen 

om kredithandeln. (Tonietti, 2008) 

 

De allra äldsta dokumenten av kreditverksamhet kan spåras tillbaka till rötterna av 

civilisationen. Kreditavtal i skriftform förekom i Mesopotamien för mer än 2000 år sedan där 

processen av ett kreditsystem med konceptet av ränta upplystes. Det finns dokumentationer i 

form av lertavlor från forna Assyrien och Babylonien som visar att kredit och debet 

transaktioner hade en stor betydelse i utvecklingen av respektive riken. I dokumenten framgår 

det att köpmän använde spannmål istället för mynt som betalningsmedel vid lån. Då 

Mesopotamien var ett område med en bakgrund av stark agrikultur var det inga konstigheter 

med att använda spannmål som betalningsmedel. (Tonietti, 2008) Lertavlor användes även 

som registrering i diverse skattesystem i Assyrien (Lindsay, 1989). 

 

När utlåningssystemet expanderade i respektive riken krävdes det att lagar och regler 

infördes, detta i synnerhet för att skydda kredittagaren mot kreditgivarens grymhet. Detta 

resulterade till uppkomsten av Hammurabis koder som nämner rättigheter och skyldigheter 

vid den legala förbindelsen mellan bägge parterna. Hammurabis koder innehåller exempelvis 

bestämmelser om ränta på kredit och konsekvenserna av att inte fullfölja 

betalningsförpliktelserna. Denna mekanism var på den tiden tämligen högt utvecklad och 

ligger även till grund för dagens rättsliga bestämmelser vid kredit. Hammurabis koder var 

väldigt inflytelserika och djupgående i den antika Orienten, vilket kan synas eftersom många 

av dess lagar är hänförda till Gamla Testamentet. (Tonietti, 2008) 

 

Kreditdokument med ursprung från Ur III perioden illustrerar den vitala betydelsen som 

utlåning av finansiellt kapital hade i det tidiga stadiet av den mesopotamiska ekonomin. 

Möjligheten att utnyttja utlåning av finansiellt kapital var behövligt oberoende av 

samhällsgrupp. Kreditverksamhet var viktigt för alla människor i samhället, synnerligen för 

entreprenörer vars verksamhet utgick från kapitalutlåning. Eftersom utbudet på finansiellt 

kapital var stort fanns det stora utrymmen att bedriva ekonomiska vinster genom 

kapitalutlåning. (Garfinkle, 2004) 

 

Banker har agerat som en avsevärd roll i utvecklingen av pengar genom att institutionalisera 

utlåning. Världens första bank härstammar från Europa och bildades sent 1300-talet med 

uppkomsten av den italienska banken Medici bank. (Abassi, 2008 & Herlihy, 1964) 

Kredithandeln har som tidigare nämnt sitt ursprung i Mesopotamien. Vissa forskare hävdar 

dock att banker uppkom i forna Assyrien samt Babylonien. Ett flertal dokument daterade 

tillbaka till det gamla babyloniska riket behandlar tempel som kreditgivare. Det finns starka 

skäl att anta att templens kreditgivningssystem var startskottet för det moderna 

kreditgivningssystemet. (Garbutt, 1984) 
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1.2. Introduktion 
Grunden i alla företag är att ha god kapitalresurs för att finansiera sina investeringar samt den 

dagliga driften (Andersson, Ekström & Gabrielsson, 2011). Ett kapitalbehov hos ett företag 

kan uppstå vid flera tillfällen, exempelvis när företaget vill expandera sin verksamhet, 

tillverka nya produkter och genomföra investeringar. Alla åtgärder som kräver en 

kapitalanvändning genererar ett kapitalbehov och det finns då två sätt att anskaffa kapital, 

internt eller externt. En intern kapitalanskaffning innebär att kapitalbehovet finansieras 

genom självfinansiering i form av aktieägartillskott eller eget kapital medan en extern 

kapitalanskaffning är i form av krediter. (Broomé et al, 1998) 

 

Ett lån är en uppgörelse vilket uppstår när en kreditgivare ger ut kredit till en kredittagare. 

Kredittagaren förser sedan kreditgivaren med ränta på krediten tills denne återbetalar det 

finansiella kapitalet. Räntan är en kostnad som betalas på den utnyttjade krediten och 

möjliggör att kreditgivarna kan generera vinster genom att ge ut krediter. Räntekostnaderna 

påverkas bland annat av kredittiden samt kreditrisken och i samband med upplägget av 

krediten tillkommer vanligtvis en avgift för den beviljade krediten. (Garmer & Kyllenius, 

2000) Begreppet ränta definieras som kostnaden för att låna pengar (Fisher, 1930). 

 

Deloof och Overfelt (2008) skriver att kapitalstrukturen skiljer sig åt beroende på 

företagsstorlek. Mindre företag tenderar att finansiera sin verksamhet med större andel 

skulder i jämförelse med större företag. Det negativa sambandet mellan skuldsättningsgraden 

och företagsstorleken kan förklaras av att större företag har bättre förmåga att finansiera sig 

genom nyemissioner. (Deloof & Overfelt, 2008) En optimal kapitalstruktur bestäms av vad 

som är mest ekonomiskt fördelaktigt och därför behöver kredittagning inte endast vara en 

nödlösning. Finansiering genom kredit leder till skattemässiga fördelar i jämförelse med 

aktieägartillskott och när ett företag använder sig av finansiell hävstång genom ökning av 

belåningsgraden uppkommer en positiv skatteeffekt. Kreditens ränta är en avdragsgill 

kostnad vilket gör att det beskattningsbara resultatet minskas. Utmaningen för varje företag är 

att hitta sin optimala kapitalstruktur genom en avvägning av skuldsättningsgrad. (DeAngelo 

& Masulis, 1980) 

 

Kreditgivningsinstitutens primära verksamhet består av in- och utlåningar. Innan kredit 

beviljas utförs kreditbedömningar för att minimera risker kopplade till krediten. En 

kreditbedömning ska innehålla affärsmässiga och ekonomiska analyser av det företag som 

söker kredit. (Svedin, 1992) När mängden kreditgivningar ökar ställs det högre krav på 

kreditgivarna att göra utförliga och tillförlitliga kreditbedömningar av företagen vid en 

kreditgivning. Varje enskild kreditgivare måste grundligt kontrollera de ansökande företagen 

som är i behov av kapital innan beslut om kreditgivning tas. (Martell, 2007) 

Två hjälpmedel för kreditgivningsinstitut vid kreditbedömningar är att använda sig av 

årsredovisningen och revisionsberättelsen. Årsredovisningen visar en sammanställning över 

ett företags resultat samt finansiella ställning och är en viktig del för intressenter som vill 

granska räkenskaperna. I revisionsberättelsen har en opartisk granskare uttalat sig om 

företagets resultat samt finansiella ställning och vid en ren revisionsberättelse förutsätts det 

att räkenskaperna stämmer och ger en rättvisande bild över hur verksamhet ser ut. 

(Edenhammar, Liliedahl, Norberg & Thorell, 2015) Det är revisorns uppgift är att revidera ett 

aktiebolags förvaltning och ekonomisk information där han eller hon bedömer att det finns 

risk för väsentliga fel. Vid sin revidering skall revisorn iaktta god revisorssed genom att vara 

opartisk, självständig samt objektiv vid sin bedömning. (RL, 1 kap. 19-20 §§)  
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Litteraturgenomgången uppvisade att det råder delade meningar om vilken nytta 

revisionsberättelsen har som underlag vid kreditbedömningar. Detta innebär att ingen 

konsensus råder om användbarheten kring revisorns uttalande i revisionsberättelsen när 

kreditbedömningar utförs. Bland annat skriver Gomez-Guillamon (2003) att innehållet i 

revisionsberättelsen är av stor nytta och ett centralt underlag för kreditgivningsinstituten vid 

kreditbedömningar. Nina Sormunen (2014) redogör för ett annat resultat i sin studie när hon 

skriver att revisionsberättelsen är av mindre nytta och endast används marginellt vid 

kreditbedömningar. Studier har även genomförts om årsredovisningens användbarhet vid 

kreditbedömningar. Kitindi, Magembe & Sethibe (2007) har i deras studie undersökt vilken 

nytta årsredovisningen ger kreditgivningsinstituten vid kreditbedömningar. I studien 

framkommer det att kreditgivningsinstituten kräver årsredovisningar från kredittagarna och 

att årsredovisningen är den huvudsakliga faktorn i kombination med kunddiskussioner när 

kreditgivningsinstitut beslutar om kreditbeviljande. Vidare framkommer det att 

kreditgivningsinstituten främst fokuserar på kredittagarens senaste årsredovisning och att det 

fokuseras mest på resultaträkningen bland alla delar som ingår i årsredovisningen. Kitindi et 

al. (2007) betonar även att kreditgivningsinstituten värdesätter kvantitativ 

information(resultat och finansiell ställning) mer än kvalitativ information(noter och 

förvaltningsberättelse) 

 

1.3. Problemformulering 
Kreditgivare har en viktig roll när det gäller att stimulera tillväxten i ekonomin och är unika i 

den mening att de tillhör en av de få sektorerna som bidrar till den ekonomiska tillväxten på 

flera plan. Först och främst hjälper de till att stimulera den ekonomiska tillväxten genom att 

tillhandahålla kredittagare med likviditet. Vid företagsinvesteringar föreligger ett 

kapitalbehov och det är kreditgivarnas tjänster som möjliggör att investeringsplaner kan 

förverkligas. Tillväxten i andra sektorer tar fart som ett resultat av kreditgivandet. 

Kreditgivarna bidrar dessutom till ekonomisk tillväxt genom skatteinbetalningar och skapade 

jobbtillfällen. (Asantey & Tengey, 2014) 

 

Problemen med utlåning uppstår vid de tillfällen en kredittagare inte betalar tillbaka sitt lån i 

tid. Underlåtelse att betala tillbaka kreditbeloppet inom förfallodatumet uppkommer när en 

kredittagare inte möter kraven för att uppfylla den rättsliga förpliktelsen (Harris, 1978). 

Ett företag med bristande förmåga att återbetala sin skuld i tid eller som förutspås inte kunna 

återbetala skulden i framtiden kan bli tvingad att försättas i konkurs om kreditgivaren ansöker 

om det (KonkL, 2 kap. 3-4 §§). I rättsliga termer används ordet insolvens och enligt 1 kap. 2 

§ i Konkurslagen innebär insolvens att ett företag befinner sig på obestånd som inte anses 

vara tillfällig. Insolvens är den huvudsakliga orsaken till att kredittagare underlåter att betala 

tillbaka krediten. För att förhindra att kredittagare blir insolventa och skydda sig mot 

betalningsförsummelser utför kreditgivare kreditbedömningar (Broomé, Elmér, & Nylén, 

1998). 

 

Kreditbedömningar är en fundamental del i utgallringen av riskabla kredittagare. Syftet med 

kreditbedömningar är att försöka eliminera alla kreditsökande företag med hög kreditrisk för 

att minimera sina förluster. Kreditgivaren vill försäkra sig om att bli återbetald det 

ursprungliga kreditbeloppet samt ränta som kompensation för kreditrisken. (Alimi & 

Ofonyelu, 2013) På senare tid har det uppstått försämringar i kreditstandarderna vilket i sin 

tur har resulterat i kvalitetsförsämringar av de underliggande tillgångarna hos kreditgivarna. 

Följdvis utgör bristfälliga kreditbedömningar ett hot till kreditgivare och konsekvenserna kan 

bli förödande och riskera att sätta kreditgivarna i finansiella svårigheter. Vid extrema fall kan 
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kreditinstitutens överlevnad hotas. Påföljder som vanligen uppkommer vid bristfälliga 

kreditbedömningar är försenade och uteblivna betalningar från kredittagaren. Vidare 

resulterar betalningsförsummelser i förluster för kreditinstituten som tvingas att skriva ned 

sina tillgångar i balansräkningen. Att göra utförliga och genomgående analyser vid 

kreditbedömningar blir avgörande om kreditgivarna ska kunna fortsätta bedriva sin 

verksamhet med vinst. (Alimi & Ofonyelu, 2013) Martell (2007) skriver att flera perspektiv 

bör beaktas vid en kreditbedömning för att minimera risken av uteblivna betalningar till 

kreditgivaren. De perspektiv som nämns är företags/management-, bransch- och finansiella 

perspektivet. Att göra en utförlig och tillförlitlig kreditbedömning kräver en genomgång och 

analys av samtliga perspektiv.  

 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen är finansiella verktyg som kan användas av 

kreditgivningsinstituten vid kreditbedömningar (Broomé et al, 1998). Årsredovisningen är en 

sammanställning över ett bolags resultat och finansiella rapporter. (Edenhammar et al, 2015) 

I en revisionsberättelse har en revisor utfört en granskning av företagets räkenskaper. 

Revisionsberättelsen är upprättad enligt en standardutformning och många intressenter har en 

felaktig uppfattning om dess innehåll. Många betraktar revisionsberättelsen som en slags 

garanti för att företagets räkenskaper och årsredovisning är i linje med gällande lagar och 

regler. Det behöver inte nödvändigtvis vara sant eftersom revisionsberättelsen är upprättad av 

en människa och därför kan den mänskliga faktorn bidra till att information om brister i 

räkenskaperna utelämnas. Revisionen syftar dock till att säkerställa att årsredovisningen ger 

en rättvisande bild. (Edenhammar et al, 2015)  

 

Den här studien ämnas att fokusera på det finansiella perspektivet och närmare beskriva hur 

årsredovisningen och revisionsberättelsen används vid kreditbedömningen hos ett 

kreditgivningsinstitut som ger ut företagskrediter. Vidare jämförs även revisorernas och 

kreditbedömarnas synvinkel på vilken användning årsredovisningen och revisionsberättelsen 

har vid kreditbedömningar. Det som skiljer denna studie mot tidigare forskningar om 

årsredovisningens och revisionsberättelsens användbarhet är att denna studie syftar till att ge 

en jämförande bild mellan revisorernas och kreditbedömarnas synvinklar på användbarheten 

av dessa finansiella verktyg vid kreditbedömningar. 

 

1.4. Frågeställningar 
 Hur bedömer Svea Ekonomi i Stockholm att årsredovisningar och revisionsberättelser 

kan användas som beslutsunderlag vid kreditbedömningar? 

 Hur bedömer PricewaterhouseCoopers AB i södra Mälardalen att årsredovisningar 

och revisionsberättelser kan användas som beslutsunderlag för kreditgivningsinstitut 

vid kreditbedömningar?  

 

1.5. Syfte 
Syftet med studien är att jämföra hur en revisionsbyrå och ett kreditgivningsinstitut bedömer 

användningen av årsredovisningar och revisionsberättelser vid kreditbedömningar.  
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2. Ramverk 
I ramverket behandlas relevant teori och lagar som har en tydlig koppling till forskningsfrågan. Kapitlet 

kommer att behandla finansiering, utlåning, årsredovisningen, revisionsberättelsen, 

kreditgivningsprocessen, kreditbedömningen, nyckeltal och analysmodell. Vidare är kapitlet ämnat att stå 
som grund till analys- och slutsatsdelen 

 

2.1. Finansiering  
All finansiell verksamhet utgår ifrån att investera kapital i olika affärsbeslut med förväntan 

att uppnå en framtida avkastning som ska generera ett större värde än grundinvesteringen.  

Finansiering handlar om hur företag skaffar, allokerar och använder resurser samt kapital. Ett 

företag är alltid i behov av kapital och kapitalbehovet föreligger vid investeringar samt för att 

driva sin dagliga verksamhet. Kapital används exempelvis vid anskaffning av tillgångar, lön 

till personal och lokalhyra och vid finansiering undersöks först och främst vilka 

finansieringsmetoder som finns att tillgå samt vilka för- och nackdelar respektive 

finansieringsmetod har. (Andrén, Eriksson & Hansson, 2003) Finansiering av kapitalbehov 

delas in i internt kapital och externt kapital. Självfinansiering ingår i den interna 

kapitaltillförseln och består av internt genererade vinstmedel och den externa 

kapitaltillförseln innefattar krediter från kreditgivare och tillskott av kapital från ägare. 

(Karlsson, 2012) Kapital i form av krediter är finansierat genom skuldsättningar och 

kategoriseras som främmande kapital medan kapital vilket inte anskaffats genom 

skuldsättning kategoriseras som eget kapital (Hallgren, 2002). 

 

Kapitalbehovet uppstår när utbetalningar erfordras och främst när företag behöver anskaffa 

tillgångar. Dessa tillgångar finansieras ofta av de löpande inbetalningarna från verksamheten. 

Under vissa perioder kan det dock uppstå svårigheter att finansiera sig med enbart egna 

medel till följd av exempelvis konjunkturer och svag vinstutveckling. Sådana situationer kan 

kräva en extern kapitaltillförsel, vilket antingen sker genom ägartillskott eller krediter från 

banker. Finansieras kapitalbehovet genom kredittagning tillkommer räntekostnad för krediten 

och amorteringsvillkor som måste beaktas. (Andrén et al, 2003) Svedin (1992) skriver att det 

föreligger ett starkt positivt samband mellan risken som kreditgivare utsätter sig för och 

räntekostnaden som kredittagaren får bära. En kredit skall vara försvarligt med hänsyn till 

räntekostnaden och de amorteringskrav som ställs. Innan företag beslutar om att ta kredit, 

skall företaget bedöma om de klarar av de amorteringsvillkor och räntebetalningar som 

krediten kräver. En förutsättning är att den dagliga verksamheten bedrivs utan stora 

svårigheter och att företaget är livskraftigt. Det kräver att en analys av konkurrenter-, 

konkurrensförhållanden samt vilken produktionsmetod man skall använda sig utav. (Andrén 

et al, 2003) 

 

Chung (2006) nämner att nystartade företag har bättre finansieringsvillkor jämfört med 

tidigare. Det beror främst på en lång period av låga räntor samt en stark ekonomisk tillväxt, 

vilket har gett en riklig likviditet i både kredit- och aktiemarknaden. Chung (2006) skriver att 

de vänliga marknadsförhållandena ger växande företag en god möjlighet att skaffa kapital för 

expandering eller likviditetsökning. Då mycket kapital finns tillgängligt blir det viktigare än 

någonsin att bestämma vilken form av finansieringskälla företag ska välja. 
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2.1.1. Olika typer av kapitalbehov 
Kapitalbehovet kan vara både kort- samt långsiktigt. Det kortsiktiga kapitalbehovet 

uppkommer genom utbetalningar till den dagliga verksamheten, medan det långsiktiga 

kapitalbehovet syftar till expandering av verksamheten. Två typer av kapitalbehov som 

benämns är rörelsekapital- och anläggningskapitalbehov. Utöver dessa två kapitalbehov talas 

det även om ett säkerhetskapitalbehov. Säkerhetskapitalbehov är nödvändigt för perioder med 

störningar i form av exempelvis minskad försäljning vid lågsäsonger. (Andrén et al, 2003) 

 

2.2. Utlåning 
Kapitalmarknaden har som huvudsyfte att tillhandahålla kapital där det finns 

finansieringsbehov. Kapitalmarknaden delas in i olika delmarknader, varav kreditmarknaden 

är en del. Kreditmarknaden består av kreditgivare i form av banker och andra 

finansieringsföretag. Dessa aktörer är helt dominerande när det gäller försörjning av mindre 

och medelstora företag med främmande kapital. (Andrén et al, 2003) 

Bruns & Fletcher (2008) nämner att vid utlåning till mindre och medelstora företag i Sverige 

lägger kreditgivare störst fokus på de tillgångar i balansräkningen som är materiella samt 

faktorer som förflyttar risken från kreditgivarna till kredittagarna, exempelvis 

ränteförändringar. Fortsättningsvis nämner Bruns & Fletcher (2008) att livskraftiga företag 

vars finansiella styrka är god, generellt sett inte behöver oroa sig över att få 

kreditansökningar beviljade om kreditbeloppet understiger det egna kapitalet. Företag som är 

nystartade och saknar historisk finansiell data har det svårare att få krediter beviljade och för 

dessa kräver kreditinstituten en stark säkerhet som ägarens privata egendom. Det blir även 

viktigt för nystartade företag att bevisa för kreditgivarna att de besitter hög kompetens och 

visa att de kan bedriva verksamheten enligt affärsplanen. 

 

Kreditgivningsinstitut utsätter sig för stora risker eftersom en stor del av deras kapital är 

bundet i krediter och därför ställs hårda krav på säkerhet vid utlåning. Säkerheter för 

kreditgivningsinstitut kan vara fast egendom eller lös egendom. Fast egendom utgör den 

största delen av kreditsäkerheter och kan till exempel vara en fastighet. En lös egendom kan 

bland annat vara lager, inventarier eller annat som inte är en fast egendom. (Andrén et al, 

2003) 

 

En företagsinteckning uppkommer när ett företag väljer att lämna säkerhet i form av lös 

egendom och är en säkerhetsrätt. Det ger innehavaren av företagsinteckningen företräde till 

betalning av 55 % av värdet om kredittagaren utmäts eller går i konkurs. Huvudsyftet med 

krediten är inte att bankerna ska behöva använda säkerheten utan företagaren ska kunna 

betala av krediten med hjälp av dess likviditetöverskott. Kreditgivaren måste beakta om 

kredittagaren har förmåga att betala ränta och amortera på krediten. Räntan kan vara fast eller 

rörlig. I en rörlig ränta är det kredittagaren som bär risken då räntan kan variera kraftigt.  

(Andrén et al, 2003) 

 

Vid utlåning diskuteras alltid amorteringsvillkor för krediten. Amorteringsvillkor anger hur 

lång löptid lånet har och amorteringsstorlek. Det finns även möjlighet att förhandla sig till 

amorteringsfria krediter. En amorteringsfri kredit innebär att ingen amortering sker löpande 

utan kredittagaren betalar tillbaka hela kreditbeloppet vid kreditens förfallodag. Banker och 

kreditgivningsföretag ställer normalt krav på amortering. Amorteringar leder till minskning 

av skulden. (Andrén et al, 2003). 
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2.3. Årsredovisning 
Enligt bokföringslagen 6 kap. 1 § ska alla aktiebolag avsluta sin löpande bokföring med en 

årsredovisning. En årsredovisning ska enligt årsredovisningslagen 2 kap. 1 § innehålla 

balansräkning, resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Beroende på företagets 

storlek ska årsredovisningen även innehålla kassaflödesanalys samt revisionsberättelse. I 

noterna framgår de vilka redovisningsprinciper som har tillämpats samt ger en förklaring till 

siffrorna på balansräkningen och resultaträkningen (ÅRL, 2 kap. 4 §). Företaget beskriver sin 

verksamhet samt ger förslag på vinstdisposition i förvaltningsberättelsen (ÅRL, 6 kap. 2 §). 

Beskrivning av verksamheten innebär att företaget redogör för vilken typ av verksamhet 

företaget har inriktat sig på. I förvaltningsberättelsen ska även väsentliga händelser under och 

efter räkenskapsåret noteras. När företaget har avgett sin årsredovisning skall den skickas in 

till bolagsverket. En årsredovisning som är inskickad blir en offentlig handling som 

företagets alla intressenter kan läsa, dra nytta av och använda som beslutsunderlag. 

(Edenhammar et al, 2015) Healy & Palepu (2001) tillstyrker detta och förklarar att finansiella 

rapporter är potentiellt viktiga hjälpmedel för ledningen när de vill förmedla företagets 

utveckling och styrning till externa investerare. Vidare nämner Healy & Palepu (2001) att 

finansiella rapporter ska upprättas enligt de bestämmelser och krav som finns för att inte 

missleda intressenter och detta är även essentiellt för att upprätthålla en effektiv 

kapitalmarknad. 

 

2.3.1. Finansiella rapporter 
Resultaträkning 

Resultaträkningen visar bolagets resultatutveckling genom att redovisa bolagets intäkter och 

kostnader för en viss period (Thomasson, 2011). Bolagen kan välja mellan två sätt att 

upprätta resultaträkningen, funktionsindelad eller kostnadsslagsindelad. Vid en 

funktionsindelad resultaträkning sker bokföringen genom att dela in kostnader i olika 

funktioner, exempelvis administrationskostnader eller försäljningskostnader. I en 

kostnadsslagsindelad resultaträkning sker bokföringen av intäkter och kostnader efter 

kostnadsslag. Bolaget har frihet att själv välja vilket som är lämpligast. (ÅRL, 3 kap. 3 §) 

Holmström (2006) skriver att det endast är tillåtet att byta uppställningsform i de fall det är 

förenligt med god redovisningssed, rättvisande bild och överskådlighet. Dessutom måste 

bolaget förklara anledningen till bytet av uppställningsform i not. 

 

Balansräkning 

Balansräkningens huvudsyfte är att visa bolagets finansiella ställning vid en viss tidpunkt 

(Holmström, 2006). Det delas in i fyra huvudkategorier: tillgångar, avsättningar, eget kapital 

och skulder (ÅRL, 3 kap. 1 §). Tillgångar består av anläggningstillgångar samt 

omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är tillgångar som avses användas eller innehas i 

bolagets verksamhet för stadigvarande bruk. Omsättningstillgångar definieras som annan 

tillgång än anläggningstillgång. (ÅRL, 4 kap. 1 §) Balansräkningen visar hur ett företag är 

finansierat samt vilka tillgångar som innehas (Thomasson, 2011). 

 

Ett aktiebolags egna kapital består av bundet och fritt eget kapital (ÅRL, 3 kap. 10a §). Fritt 

eget kapital är kapital som aktieägare investerat i bolaget eller tidigare vinster som uppstått. 

Fritt eget kapital kan disponeras fritt utan begränsningar. (Edenhammar et al, 2015) 

 

Skulder består obeskattade reserver, avsättningar, långfristiga skulder samt kortfristiga 

skulder. Långfristiga skulder är skulder som förfaller senare än ett år. Kortfristiga skulder 

förfaller inom ett år. (ÅRL, 3 kap. 4b § 2 st.) Obeskattade reserver är en skattemässig 
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justering som ett bolag har till sitt förfogande. Obeskattade reserver ger företag möjlighet att 

sänka sitt beskattningsbara resultat och förskjuta skatten i framtiden. (Edenhammar et al, 

2015) 

 

2.4. Revisorns roll 
Revisorn ska på ett professionellt tillvägagångssätt planera, granska, bedöma och uttala sig 

om företagets årsredovisning, bokföring och förvaltning. Revisorn utför allt detta samtidigt 

vid sin revision. Revisorns roll i företaget är att ägna sig åt revisons- och redovisningsfrågor i 

bolaget, föreningen eller sammanslutningen där denne är invald. Det finns två olika varianter 

av revisorer: Auktoriserad revisor respektive Godkänd revisor och behörighetskraven för 

respektive revisorstitel skiljer sig åt. (Trohammar, 2003) Enligt regeringens proposition 

(2012/13:61) kom ett förslag där möjligheten till titeln godkänd revisor ska tas bort för alla 

som avlagt revisorsexamen. Titeln godkänd revisor kan endast innehas av de revisorer som 

inte avlagt revisorsexamen innan de nya reglerna trädde i kraft 1 juni 2013 (RL, 1 kap. 2 § 

p.3).  

 

Vidare talas det om revisorns dubbla roller som innebär att revisorn kan uppträda i olika 

roller i företagen. Den vanligaste rollen är framförallt som granskare av företagens 

räkenskaper och förvaltning men kan även vara innefatta rådgivning till företagen. Vid sin 

granskning av företagets förvaltning och ekonomisk information har revisorn lagar och andra 

föreskrifter som måste följas. När revisionen är slutförd lämnar revisorn en rapport över sin 

granskning, en så kallad revisionsberättelse. DeAngelo (1981) skriver att 

revisionsberättelsens värde ökar desto mer oberoende revisorn är i sin bedömning samt när 

revisorn har starka incitament att berätta sanningen. Watts & Zimmerman (1981) 

argumenterar för att det är högst osannolikt att en revisor är fullständigt oberoende i sin 

revision. Revisorn kan även agera rådgivare till företaget. Rådgivning kan både ske vid 

iakttagelser i granskningsuppdraget samt som fristående rådgivning. Fristående rådgivning 

styrs ofta av uppdragsgivarens individuella behov, det ställer krav på revisorn att genomföra 

rådgivningen enligt god sed samt de lagar som finns. Revisorn kan även genomföra fristående 

rådgivning till företag som inte är klienter i revisionsverksamheten vilket gör att det inte finns 

några inskränkningar. (Trohammar, 2003) 

 

2.5. Revisionsberättelsen  
Carrington (2014) förklarar att revisionsberättelsen används för att säkerställa att företagets 

ledning inte fattar beslut som främjar deras egna intressen utan att besluten istället grundar 

sig på ägarnas intressen. Revisionsberättelsen intygar även att företaget har följt 

redovisningsprinciperna på ett korrekt sätt. 

 

Vid slutförande av revision ska revisorn rapportera, det sker i form av en revisionsberättelse 

som bifogas i årsredovisningen. Bedömer revisorn att årsredovisningen strider mot god 

redovisningssed eller avviker från gällande lagar ska det framgå i revisionsberättelsen. 

Revisionsberättelsen klassificeras som ren eller oren. En ren revisionsberättelse innehåller 

inga anmärkningar från revisorn och upprättas enligt en standardutformning. Om 

revisionsberättelsen är oren innebär det att revisorn anmärkt på brister i bolagets räkenskaper.  

Anmärkningar som avviker från standardutformningen ska vara skrivet med kursivt text för 

att läsaren ska hitta avvikelserna enklare. En ren revisionsberättelse signalerar att 

informationen i årsredovisningen är trovärdig. Vidare leder en ren revisionsberättelse till ett 

trovärdigt underlag för granskning av bolagets finansiella ställning och resultat. Motsatt, en 
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oren revisionsberättelse signalerar till bolagets intressenter att det kan vara ett väsentligt fel 

med bolagets räkenskaper eller förvaltning. (Cassel, 1996) 

 

Revisorn skall uttala sig om följande punkter i revisionsberättelsen: 

● Om årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag. 

●  Årsstämmans fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. 

●  Angående det i förvaltningsberättelsen framställda förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust. 

● Om styrelseledamöterna och verkställande direktören ges ansvarsfrihet. 

(Trohammar, 2006) 

 

I de fall revisorn uttalar sig med reservation om punkterna ovan ska det skrivas en oren 

revisionsberättelse, Revisorn har tre möjliga utformningar vid en oren revisionsberättelse: 

Uttalande med reservation, Uttalande med avvikande mening samt Avstå från att uttala sig. 

Uttalande med reservation används vid väsentliga fel men som inte av avgörande betydelse. 

Felen har en påverkan på årsredovisningen och uppkommer genom felaktig information eller 

när revisorn inte kan inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis. 

Uttalande med avvikande mening används vid väsentliga fel i den finansiella informationen 

och är av avgörande betydelse. Felet kan bero på utelämnad eller felaktig information och 

kan leda till felaktiga beslut av befattningshavare till följd av de felaktiga uppgifterna i 

årsredovisningen. Revisorer som avstår från att uttala sig är den mest allvarliga graden av 

rapportering och uppkommer när bristerna är oförsvarbara. Ett exempel är när ledningen inte 

tillämpat obligatoriska lagar och ledningen inte tagit ansvar för årsredovisningen. 

(Trohammar, 2006) 

 

Revisorn skall lämna oren revisionsberättelse vid följande brister: 

● När det funnits begränsningar i revisionsarbetets omfattning. 

● Fel och brister i bolagets redovisning av resultat och ställning. 

● Osäkerhet i bolagets redovisning av resultat och ställning. 

● Vid lagstridigt förslag till vinstutdelning eller annan lagstridig användning av 

bolagets egendom. 

● Överträdelser som föranleder ersättningsskyldighet eller upplysning  

(RevU 709) 

 

2.6. Kreditgivningsprocess 
Bartlett (2000) skriver att utvecklandet av att skapa en effektiv kreditgivningsprocess kräver 

en stor ansträngning. Vidare nämns det att kreditgivningsprocessen innefattar sju olika 

grundpelare. Det första steget handlar om planering där kreditgivare definierar sin 

risktolerans och bestämmer målgrupp. En effektiv planering leder till enklare beslut och 

större säkerhet i kreditgivande. När planeringen är slutförd och kreditgivaren bestämt sig för 

en acceptabel toleransnivå samt vilken målgrupp som ska ligga i fokus gäller det att 

marknadsföra sina tjänster. En bra marknadsföring ger upphov till fler kreditansökningar och 

ökad potentiell vinst. Nästa steg är att initiera förhandlingar med potentiella kunder. Av 

förhandlingarna framkommer kreditvillkor och kreditkostnad baserat på den enskilda 

kundens finansiella ställning. Kostnaden för krediten reflekterar kundens finansiella status 

och betalningsförmåga. Om båda parter finner villkor som är ömsesidigt fördelaktiga 

påbörjas kreditbedömningsprocessen. 
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Bartlett (2000) nämner att kreditgivarna har blivit mer aggressiva i sin utlåning till följd av 

den ökade konkurrensen. Allt fler osäkra krediter har beviljats av banker i hopp om att 

attrahera nya kunder och behålla gamla kunder. Det har medfört en markant försämring i 

kreditstandarden och ökade kreditrisker. 

 

Efter att en kredit har beviljats sker utbetalning och dokumentation av lånet.  

Uppföljningen av krediter är ett viktigt moment i kreditgivningsprocessen. Kreditgivarna bör 

årligen följa upp kredittagarnas ekonomiska situation. Genom att hålla sig informerad om 

kundens ekonomiska situation tillåts kreditgivarna vara proaktiva i beslutsfattandet och agera 

i tid om kredittagarens ekonomiska ställning försvagas. Om kredittagaren får 

betalningssvårigheter måste banken vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att det 

ursprungliga kreditbeloppet betalas tillbaka. I figur 1 nedan illustreras 

kreditgivningsprocessen. (Bartlett, 2000) 

 

 
 
 

Figur 1. Bartlett, C (2000) Elements of an Effective Credit Process (egen bearbetning) 

 

2.7. Kreditbedömning 
Innan kreditgivningsinstitut väljer att låna ut pengar vill de försäkra sig om att låntagaren är 

kapabel till att betala tillbaka i framtiden. Det innebär att kreditgivarna behöver ett detaljerat 

underlag över kundens finansiella ställning och betalningsförmåga för att besluta om 

kreditansökan ska godkännas eller inte. Kreditgivare måste upprätta en kreditbedömning där 

de, som framgår av namnet, utför en bedömning över företagets förväntade framtida 

betalningsförmåga. (Broomé et al, 1998) 
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Polli (2010) förklarar att kreditbedömningsprocessen kan vara en av de mest tidskrävande 

och kostsamma uppgifter en kreditgivare ställs inför. Av den anledningen finns det 

kreditupplysningsföretag som förenklar kreditgivningsprocessen och förser kreditgivaren 

med information för att betrygga att kredittagare fullgör sin förpliktelse. En väl genomarbetad 

kreditbedömning reducerar risken väsentligt för betalningsförsummelse och kreditförluster. 

Kreditupplysningar fokuserar på de ekonomiska förhållandena. (Datainspektionen, 2010) 

 

Davidovic och Petrovic (2011) skriver att kreditbedömningen utförs i förebyggande syfte för 

att minimera kreditförluster. Vidare nämner Davidovic och Petrovic (2011) att långivaren bör 

samla in relevant information om den potentiella kunden. I det här steget undersöks först den 

bakomliggande orsaken till kundens låneansökning.  Finansiella rapporter analyseras 

grundligt för att upptäcka signaler på potentiella svagheter i räkenskaperna. Kundens 

företagsstrategi utvärderas för att bedöma om den är hållbar i längden. Dessutom hålls utsikt 

efter trender i den sektor som företaget verkar i. Vid en granskning av sektorn kan långivaren 

se hur känslig företaget är för exempelvis nya lagstiftningar. Andra aspekter som också 

beaktas vid kreditbedömningen är sammansättningen av företagsledning och låntagarens 

operativa strategi. Insamlande av all relevant information utgör grunden för analysen av 

företaget. Underlaget används till att upptäcka svagheter och förutspå framtidsutsikten för 

företaget. Analytikerna använder sig av standardiserade analytiska tekniker för att göra 

adekvata bedömningar och uppskatta sannolikheten för betalningsförsummelser.  

 

2.7.1. 6K Analys 
Rose och Hudgins (2005) skriver att ett väl dokumenterat tillvägagångssätt att göra 

kreditbedömningar är att använda sig av en metod kallad ”6K” analysen. I 6K analysen bryts 

kreditbedömning ner i sex olika delar för att underlätta analysen. Ordet 6K kommer från 

engelska och innefattar begreppen Karaktär(Character), Kapacitet(capacity), 

Kapital(capital), Säkerhet(collateral), Tillstånd(condition) och Kontroll(control). 

 

Karaktär(Character): I denna del ämnas företagsryktet, affärsaktiviteter och rättsstatus att 

undersökas. Ett företags anseende, position och karaktär väger tungt vid en kreditbedömning. 

Kreditgivarna försöker främst undersöka kredittagarens återbetalningsvilja och därför är 

integritet och ärlighet är två viktiga punkter som tas hänsyn till. 

Kapacitet(Capacity): Här behandlas klientens förmåga att fullgöra sina finansiella plikter. 

Långivaren vill försäkra sig om att kunden kan generera ett positivt kassaflöde och betala 

tillbaka på skulden utan att äventyra företagets operativa verksamhet. 

Kapital(Capital): Att granska balansräkningen är en central del i kreditbedömningen. 

Kreditgivningsinstituten utgår från balansräkningen när dom utför sina kreditbedömningar. 

De vill se mängden eget kapital samt hur väl de genererar positiva kassaflöde inom företaget. 

En situation där kredittagaren saknar förmåga att betala tillbaka sin skuld kan uppstå. För att 

säkerställa att kreditbeloppet återbetalas vid en dylik situation undersöker kreditgivaren, som 

en säkerhetsåtgärd, hur mycket företaget är värt vid en likvidation. Överskottet som beräknas 

uppkomma vid en likvidation anger det högsta beloppet företaget är villig att låna ut. 

Säkerhet(Collateral): Före långivaren godkänner en kreditansökan bör denne försäkra sig om 

att säkerheten bakom lånet täcker hela lånebeloppet. Säkerheten är en garanti som långivaren 

kan falla tillbaka på vid betalningsförsummelser och är en slags pantsättning för lånet. 

Kreditgivare vill ställa en säkerhet bakom lånet som en säkerhetsåtgärd för att ytterligare 

minimera sina risker. 
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Tillstånd(Condition): Syftar till att beskriva företagets känslighet till externa faktorer som 

exempelvis räntehöjningar och lågkonjunktur. Det visar tillståndet som företaget befinner sig 

i samt företagets livskraft. 

Kontroll(Control): Kontroll hänvisar till kredittagarnas känslighet för nya lagstiftningar. 

Frågor som kreditgivaren bör ha i åtanke är hur nya lagstiftningar påverkar kundens 

verksamhet och om det finns risker som ligger utanför företagets egen kontroll. 

 

Davidovic och Petrovic (2011) förklarar att kunder delas upp i riskkategorier baserat på den 

utförda analysen. Långivaren grundar sitt slutgiltiga val på analysen och beslutar att 

godkänna eller neka låneansökan. Räntesatsen är generellt sett högre för låntagare som 

placerats i högriskkategorin än för låntagare som placerats i lågriskkategorin. 

 

2.8. Vad är ett nyckeltal? 

Nyckeltal är användbart när ekonomiska förhållanden ska mätas. Poängen med nyckeltal är 

att redovisa siffor på ett översiktligt sätt vilket möjliggör att företag kan jämföra och 

analysera ekonomiska förhållanden. Nyckeltalen kan bestå av enkla tal som exempelvis 

omsättning men även mer komplicerade tal som beskriver relationen mellan två ekonomiska 

variabler, så kallade kvottal. (BAS, 2010) 

 

Nyckeltal är ett värde vilket avser att redogöra ett förhållande eller påstående och förblir 

sedermera ett uttryck utifrån den verklighet vi bedömer. Nyckeltalen benämns som siffror 

vilket väcker ett intresse hos oss individer. Nyckeltalen syftar till att förenkla förståelsen av 

det förhållande värdena avser att beskriva. Fördelen med förenklandet är att det skapas en 

förutsättning för diskussion för mer komplicerade frågor, nackdelen är dock att beslut 

grundas på förenklingar. I avsikt att öka informationen som nyckeltalen beskriver eftersträvas 

det frekvent att erhålla perspektiv på det som fångar vår uppmärksamhet och av den orsaken 

eftertraktas det en form av jämförelse med respektive nyckeltal. (Catasús, Gröjer, Högberg & 

Johrén, 2008) 

 

2.8.1. Olika typer av nyckeltal 
Nyckeltalen kategoriseras utifrån fyra olika klasser och består av följande: finansiella-, 

personal-, verksamhet- samt marknadsnyckeltal. Finansiella nyckeltal kännetecknas av att 

dess data endast inhämtas från ekonomisystem medan personalnyckeltal karaktäriseras av att 

informationen åtminstone berör personalområden. Verksamhetsnyckeltal behandlar den inre 

samt yttre effektiviteten, vilket innebär att dessa nyckeltal är konstruerade för att indikera om 

företag utför rätt ärenden samt att dessa sker på rätt sätt. Marknadsnyckeltal karaktäriseras av 

information som berör externa intressenter. (Catasús et al, 2008) 

 

Catasús et al. (2008) upplyser om ett flertal ekonomiska nyckeltal i sin bok däribland 

följande. Soliditet är ett mått som granskar ett företags förhållande mellan dess tillgångar 

samt skulder på lång sikt. Soliditeten syftar till att beräkna hur stor andel av de totala 

tillgångarna som utgörs av eget kapital. Kassalikviditet är ett mått som likt soliditet mäter ett 

företags betalningsförmåga. Skillnaden mellan dessa två nyckeltal är dock att 

kassalikviditetet beaktar betalningsförmågan på kort sikt. Ett annat nyckeltal är omsättning 

per anställd vilket illustrerar vad varje anställd i genomsnitt bidrar med i förhållande till ett 

företagets omsättning. Vinstmarginal är ett annat nyckeltal vilket belyser hur mycket ett 

företag intjänar på varje försäljningskrona. Ju högre detta mått uppvisar, desto bättre innebär 
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det för företaget. Vinstmarginaler skiljer sig avsevärt beroende på branschen som företaget 

verkar i.  

 

2.9. Analysmodell 
Processen initieras med att det föreligger ett kapitalbehov hos ett företag och ett 

tillvägagångssätt för att täcka detta behov är då genom extern finansiering vilket innefattar 

kredittagning från ett kreditgivningsinstitut. Kreditgivningsinstitut har flera hjälpmedel vid 

sin sida när kreditbedömningar utförs. Två hjälpmedel som finns till hands för att bedöma 

kredittagarens återbetalningsförmåga är granskningar av årsredovisningen och 

revisionsberättelsen. Dessa hjälpmedel visar den ekonomiska statusen på kredittagaren och 

kan utgöra ett underlag för kreditgivningsinstitutets beviljande av kredit.  

 

 
 

Figur 2. Analysmodell (egen bearbetning) 
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3. Metod 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet vid genomförandet av studien. Vi förklarar hur planeringen av 

arbetet har gått till, vilken forskningsmetod som använts, valet av teori samt respondenter, hur 

insamlingen av data gått till och processen vid utformandet av intervjuerna 
 

3.1. Studiens ansats 
 

 
 
Figur 3. Studiens ansats (egen bearbetning) 

 

I den här studien har årsredovisningens och revisionsberättelsens användning som underlag i 

kreditbedömningar undersökts. Utgångpunkten i studien var tidigare existerande 

vetenskapliga artiklar om årsredovisningen och revisionsberättelsens användning vid 

kreditbedömningar. Det ledde till att det fanns en måttlig kunskap om användningen av 

årsredovisningen och revisionsberättelsen som underlag vid kreditbedömningar innan studien 

påbörjades. 

 

Ett kvalitativt angreppssätt fokuserar på tolkning av data och ger upphov till subjektiva 

bedömningar. Faktum är att tolkningar från det insamlade datamaterialet kan skilja sig åt från 

forskare till forskare. Kvalitativa metoder används för att förklara uppförande och attityder. 

(Creswell, 2013) Dock riktas det en viss kritik mot kvalitativ forskning. Kritiken grundar sig i 

svårigheten att replikera studien då kvalitativ forskning bygger på tolkningar av ord vilket ger 

upphov till subjektiva bedömningar. Dessutom är urvalsstorleken i en kvalitativ forskning i 

de flesta fall liten vilket leder till svårigheter att generalisera resultatet. (Bryman & Bell, 

2013) Berg (1989) påpekar att i studier med kvalitativ ansats studeras ord och förklarar vidare 

att all data är kvalitativ i en viss bemärkelse och hänvisar till människors grunddrag, objekt 

samt situationer.  Denna studie har analyserat data med en kvalitativt ansats i form av 

intervjuer och fokusering på ord. Huberman och Miles (1994) skriver att data i form av ord 

inte är direkt analyserbart, utan kräver bearbetning innan det kan analyseras. Transkribering 

av intervjumaterialet är en sorts bearbetning som är nödvändig och av den anledningen 

transkriberades intervjumaterialet för att minska risken att viktig information utelämnades. 

Huberman och Miles (1994) nämner även att en kvalitativ ansats kännetecknas av fyllig och 

detaljrik data. Forskningsfrågan i studien lämpade sig bäst att besvara utifrån en kvalitativ 

ansats eftersom att en kvalitativ ansats möjliggör en mer djupgående undersökning. Vidare 

var avsikten att studera hur kreditbedömare samt revisorer tänker kring användandet av 
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Empiri & Data 

Slutsatser 
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årsredovisningen och revisionsberättelsen. Det var därför passande att använda sig av en 

kvalitativ ansats.  

 

3.2. Val av ämne 
Forskningsprocessen började med diskussioner kring finansiering och slutligen styrdes 

diskussionen in på kreditbedömningsområdet. Eftersom kreditbedömningsområdet är väldigt 

omfattande krävdes det en begränsning. Efter fortsatt diskussion gjordes begränsningen till att 

studera hur ett kreditgivningsinstitut använder årsredovisningen och revisionsberättelsen som 

underlag vid kreditbedömningar. Vidare ansågs det även vara intressant att studera 

årsredovisningens och revisionsberättelsens användning utifrån två olika perspektiv, därav 

kontaktades en revisionsbyrå och ett kreditgivningsinstitut.  

 

3.3. Val av studieobjekt 
Innan studien genomfördes kontaktades åtta stycken kreditgivningsinstitut och bland de åtta 

kreditgivningsinstituten var det endast Svea Ekonomi som erbjöd sig att ställa upp på 

intervjuer och bidra till studien. Det hade dock varit önskvärt att intervjua mer än ett 

kreditgivningsinstitut för att erhålla en bredare förståelse om studiens forskningsfråga. 

 

Kreditgivningsinstitutet är väletablerade inom kreditmarknaden och ansågs därför vara ett 

lämpligt studieobjekt. Valet att intervjua denna aktör grundade sig på att erhålla information 

om hur årsredovisningen och revisionsberättelsen används vid kreditbedömningar. Valet av 

att intervjua en revisionsbyrå baserades på att erhålla information från skaparna av 

revisionsberättelsen och granskarna av årsredovisningen för att få revisorernas synvinkel på 

hur informationen från dessa kan användas som verktyg vid kreditbedömningar. 

Revisorerna intervjuades för att de besitter god kunskap om innehållet i årsredovisningen och 

revisionsberättelsen då de är skaparna av revisionsberättelsen som grundar sig på 

årsredovisningens innehåll. Genom att intervjua ett kreditgivningsinstitut samt en 

revisionsbyrå kunde en jämförande studie mellan skaparna och användarna ske. Att erhålla 

information utifrån revisorernas synvinkel på vilken användning årsredovisningen har vid 

kreditbedömningar ansågs vara vitalt eftersom det är revisorer som granskar 

årsredovisningar.  

 

Revisionsbyrån som intervjuades var PwC och valet föll på dom eftersom accessen var hög 

samt att de är marknadsledande inom revisionsområdet. Antalet respondenter som 

intervjuades från respektive yrkesgrupp var densamma och det erhölls en matchning. Två 

respondenter intervjuades vardera på kreditgivningsinstitutet och revisionsbyrån och 

ambitionen var att hitta respondenter som hade en tydlig koppling till studies forskningsfråga. 

Urvalet av respondenterna baserades på erfarenhet och kunskap inom ämnet och det ansågs 

inte vara av stor betydelse för studien om respondenterna var auktoriserade eller godkända 

revisorer eftersom båda har den behörighet som krävs för att upprätta en revisionsberättelse.  

 

Till följd av den oenighet som råder kring årsredovisningens och revisionsberättelsen 

betydelse som underlag, ansågs det vara av relevans att studera hur ett kreditgivningsinstitut 

som Svea Ekonomi använder årsredovisningen och revisionsberättelsen som ett verktyg vid 

kreditbedömningar.  Resultatet i studien är inte generaliserbart eftersom endast ett 

kreditgivningsinstitut har intervjuats. 
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3.4. Datainsamling 
I ramverket har litteratur och vetenskapliga artiklar som behandlar ämnet i studien använts. 

Vid sökandet av vetenskapliga artiklar i elektroniska databaser användes kombinationer av 

nyckelord som exempelvis credit approval process, audit report, annual report, credit process. 

Litteratur hittades på Mälardalens högskolas bibliotek, Arbogas bibliotek samt Södertäljes 

stadsbibliotek där nyckelord som kreditbedömningar, finansiering och kreditgivning 

användes vid sökningen.  

 

Informationen i ramverket baserades på problemformuleringens utformande. Därefter valdes 

lämpliga teoriavsnitt som betraktades vara nödvändiga för att erhålla god förståelse om 

studiens forskningsfråga. Teori om kreditbedömning, kreditgivningsprocess, årsredovisning, 

revisionsberättelse samt utlåning av finansiellt kapital betraktades vara vitala delar inom 

studien och utifrån dessa huvuddelar bildades underdelar. 

Informationen om kreditbedömning och kreditgivningsprocess var väldigt omfattande och 

därmed var det inga svårigheter att få tillgång till relevant information. Teorier i 

kreditbedömningar ansågs vara behövliga för att skapa en bättre förståelse över 

kreditbedömningsprocessen vilket är huvudämnet som studien berör. Vetenskapliga artiklar, 

lagar samt litteratur ligger till grund för informationen om kreditbedömning och dess teorier. 

Ett flertal ekonomiska nyckeltal uppmärksammades som ett tillägg till kreditbedömningen 

och denna information inhämtades från litteratur. Valet av att skriva om årsredovisning och 

revisionsberättelsen i ramverket grundade sig i att få en ökad förståelse om deras delar och 

innehåll. Det ansågs vara av stor betydelse att förstå årsredovisningens och 

revisionsberättelsens olika delar eftersom de har en direkt koppling till studiens syfte och 

frågeställning. För att få med den bakomliggande orsaken till kreditansökningar ansågs det 

passande att ge läsaren en kort redogörelse för hur kapitalbehov i företag uppstår. Därmed 

föll beslutet att förklara begreppet finansiering och vilka olika finansieringskällor som finns 

tillgodo för företag. Litteratur användes som informationskälla under denna rubrik och som 

ett komplement till finansieringsteorin förklarades även utlåning av finansiell kapital i en 

egen rubrik. Eftersom utlåning av finansiellt kapital är en central del i studien redovisades det 

för kreditgivningsaktörernas verksamhet. 

 

Kvale & Brinkman (2009) förklarar att det är viktigt med en litteraturgenomgång innan 

intervjuer genomförs. Förberedelsen underlättar att få bra svar och hjälper till att förstå ämnet 

så att relevanta följdfrågor kan ställas. Innan intervjuerna genomfördes hade gruppen erhållit 

en djupare kunskap genom att litteratur inom ämnet studerats vilket hjälpte oss vid 

intervjuerna genom att det blev enklare att förstå intervjusvaren och dra kopplingar till 

litteraturen. 

 

Patel och Davidson (2011) beskriver att kvalitativ forskning bygger på datainsamling från 

kvalitativa intervjuer och kännetecknas av att informationen är mjukdata och att intervjuerna 

är öppna för tolkning. När en respondent själv har möjlighet att formulera sig räknas det som 

en kvalitativ intervju. 

 

Då studien syftar till jämföra hur en revisionsbyrå och ett kreditgivningsinstitut bedömer 

användningen av årsredovisningen samt revisionsberättelsen som underlag vid 

kreditbedömningar, ansågs intervjuer vara det mest lämpliga tillvägagångssättet för att erhålla 

relevant information. Semi-strukturerade intervjuer med öppna frågor har genomförts för att 

kunna erhålla mer detaljerade svar från respondenterna. Enligt Kvale och Brinkman (2009) 

bygger en semi-strukturerad intervju på ett förutbestämt tema och intervjufrågorna behöver 
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nödvändigtvis inte följa den ordningsföljd som ges i intervjuguiden. Allt eftersom intervjun 

fortskrider anpassar intervjupersonen sig efter respondentens svar och kan ställa följdfrågor 

som är relevanta och berör temat. Under intervjuerna ställdes det följdfrågor utifrån 

respondenternas svar för att vidareutveckla frågor som ansågs vara av betydelse. Patton 

(1990) skriver att fördelar med öppna frågor är att respondenten kan svara med sina egna ord 

och visa sin kunskap i ämnet. Öppna frågor innebär att frågorna är formulerade på ett sätt 

som kräver mer beskrivande förklaringar. Vidare lämnar öppna frågor utrymme för mer 

utförliga och informationsrika svar eller oförutsedda reaktioner. Anledningen till att öppna 

frågor användes var för att inte begränsa respondenternas svarsmöjligheter och istället ge 

dom möjlighet att utveckla sina svar. För att förbereda respondenterna skickades 

intervjuguiderna innan intervjuerna genomfördes. Detta i förhoppning om att få mer 

utvecklade och detaljerade svar samt för att underlätta intervjuprocessen för respondenterna. 

 

Revisionsbyrån är PwC i södra Mälardalen och kreditgivningsinstitutet är Svea Ekonomi från 

Stockholm. Intervjuerna hos PwC utfördes på deras kontor medan intervjuerna med Svea 

Ekonomi genomfördes via telefon. Varje enskild intervju med Svea ekonomi varade cirka 20 

minuter och cirka 20 minuter med PwC. Bryman och Bell (2013) nämner att nackdelen med 

telefonintervjuer är att kroppsspråket inte beaktas och detta leder till att reaktioner hos 

respondenterna inte upptäckts. Minspel och gester kan vara viktiga för att intervjuaren ska få 

information om obehag och förvirring, detta var inget problem i denna studie då inga känsliga 

frågor ställdes. 

 

3.5. Utformning av intervjuer 
Bryman och Bell (2013) klargör att kvalitativa intervjuer skiljer sig åt i flera avseende från 

kvantitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer kännetecknas av att de är betydligt mindre 

strukturerade än kvantitativa intervjuer. Det är önskvärt att låta intervjun röra sig i olika 

riktningar, eftersom det ger kunskap om vad respondenten upplever vara relevant och viktigt. 

Bryman och Bell(2013) skriver även att flexibilitet i intervjuguider är en central del av 

kvalitativa intervjuer.  

 

Intervjuguiden som upprättades var av semistrukturerad karaktär för att ge respondenten 

utrymme att styra samtalet mot de punkter som denne ansåg vara relevanta. Dock 

uppmärksammades det om konversationen tog fart mot fel riktning. Vaivio (2008) nämner att 

en forskare ska kunna styra bort diskussionen från irrelevanta samtalsämnen vid intervjuer för 

att säkerställa att datainhämtningen är av värde i studien.  

 

Vid framtagandet av intervjuguiden lades fokus på att utforma frågor som ger respondenterna 

möjlighet att ge detaljrika och fylliga svar. För att uppnå det konstruerades öppna frågor till 

respondenterna. Intervjuerna inleddes med sekretessfrågor för att inget missförstånd skulle 

ske. Respondenterna efterfrågade anonymitet och innan intervjun genomfördes frågades det 

om inspelningsgodkännande. Anledningen till att anonymitet efterfrågades var för att 

respondenterna ville betrygga deras personliga integritet. Följdvis ställdes bakgrundsfrågor av 

enklare karaktär för att erhålla relevant information om respondenten samt se till att 

respondenten blev bekväm. Därefter ställdes frågor som ämnades med att bidra till studiens 

forskningsfråga.  

 

Alla intervjuer spelades in med hjälp av lämplig programvara i mobiltelefonen. Inspelningen 

tillät oss att vid ett senare tillfälle spela upp och transkribera intervjumaterialet för att 

säkerställa att viktig information inte utelämnats. Begränsade resurser och tid ledde till att 

http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Vaivio,+Juhani/$N?accountid=12245
http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Vaivio,+Juhani/$N?accountid=12245
http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Vaivio,+Juhani/$N?accountid=12245
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intervjuerna med Svea ekonomi inte kunde genomföras i deras kontorsbyggnad och av den 

orsaken utfördes intervjuerna istället via telefonsamtal.   

 

3.6. Operationalisering 
En operationalisering är en viktig aspekt i forskningen och innebär att teori kopplas ihop med 

empiri. Operationaliseringen beskrivs som tillvägagångsättet för att brygga teori och empiri 

och leder till en tydligare bild av vilka intervjufrågor som har ett samband med teorin. 

(Holme & Solvang, 1997) Bryman och Bell (2013) nämner att operationalisering används för 

att beskriva de operationer eller tillvägagångssätt som kommer till användning vid mätning 

av ett begrepp. Två separata intervjuguider utformades av skälet att information söktes hos 

två olika yrkesgrupper och därmed utarbetades en enskild intervjuguide för respektive 

yrkesgrupp. Ramverket har legat till grund för sammanställningen av intervjufrågorna och i 

figuren nedan visas kopplingen mellan ramverket och de utformade intervjufrågorna. 

Intervjuguiden återfinns i bilaga 1 och bilaga 2. 

 

I bakgrundsfrågorna ställdes frågor om respondentens tidigare utbildning och nuvarande 

arbetsuppgifter. Finansiering- och utlåningsavsnittet behandlade intervjufrågor som hade en 

tydlig koppling med dessa. För att kunna definiera årsredovisningen, revisorns roll och 

revisionsberättelsen har information om delarna sammanställts i ramverket. Dessa delar 

genomsyrar frågeställningarna och är därför vitala att koppla till intervjufrågorna för att 

förstärka validiteten samt påvisa korrelation mellan ramverket och intervjufrågorna. 

Begreppen kreditgivningsprocess, kreditbedömning och nyckeltal är centrala områden som 

studien behandlar och för att visa att relevant information erhålls är det viktigt att koppla ihop 

dessa begrepp med intervjufrågorna. 

 

 
 

Figur 4. Operationalisering av intervjuguide till kreditgivningsinstitutet (egen bearbetning) 

 
 

• Bakgrundsfrågor 1,2,3 

• Finansiering 8 

• Utlåning 5,17,18 

• Årsredovisning 11,15,19 

• Revisorns roll 15,16,17 

• Revisionsberättelsen 14,16,17,19 

• Kreditgivningsprocess 4,8,9,10,18 

• Kreditbedömningar 5,6,7,8,11,12,13,14,16 

• Nyckeltal 12 
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Figur 5. Operationalisering av intervjuguide till revisionsbyrån (egen bearbetning) 

 

3.7. Metoddiskussion 
All litteratur i form av böcker samt vetenskapliga källor har noggrant granskats och 

originalkällor har ständigt eftersträvats, detta har dock inte alltid fullföljts. Studiens litteratur 

anses dock vara tillförlitlig av den anledning att litteraturen är skriven av bekanta författare 

som besitter god kunskap inom ämnet. Vidare resulterar detta till att litteraturgenomgången 

tillförde studien med en ökad trovärdighet. Vid sökandet av de vetenskapliga artiklarna 

valdes möjligheten till ”peer-reviewed” eftersom flera experter granskar artiklarna innan de 

publiceras och genomgår flera kontroller för att fastställa att innehållet är trovärdigt. Även 

”full-text” användes i avsikt att få vetskap om hela artikeltexten och inte enbart vissa delar av 

de vetenskapliga artiklarna. Ett fåtal vetenskapliga artiklar samt böcker är av äldre slag vilket 

kan leda till föråldrande information och kan påverka studiens trovärdighet. Alla 

vetenskapliga artiklar i studien är skrivna på engelska och för att säkerställa att informationen 

är rätt tolkat har alla gruppmedlemmar tillsammans samstämt att informationen uppfattats på 

liknande sätt. De vetenskapliga artiklarna som berör tidigare studier om liknande ämne är inte 

genomförda i Sverige och det beror på att forskningen inom detta område är bristfällig i 

Sverige. Detta föranledde svårigheter med att anknyta denna studies resultat till svenska 

studier vilket medförde att resultatet istället sattes i förhållande till internationella studier. 

 

Under studieprocessen har tidigare utkast behandlats av opponenter och handledaren som har 

gett feedback på det skrivna materialet. Det har bidragit till en förhöjd kvalitet eftersom 

feedbacken har absorberats och bearbetats. I syfte att åstadkomma en ökad trovärdighet 

intervjuades respondenter med en solid kunskapsbas inom ämnet som studien behandlar. 

Båda kreditbedömarna som intervjuades har en bred kompetens och lång erfarenhet inom 

beslutsfattande av kreditgivning och sitter i högsta beslutande organ gällande kreditbeslut. 

Även båda revisorerna har en lång erfarenhet och god kompetens inom sitt arbetsområde och 

har arbetat inom revisionsområdet i mer än 20 år. Valet av antalet intervjuer grundade sig i att 

erhålla en match mellan antalet respondenter i varje yrkeskategori för att få en mer 

rättvisande och jämförande bild. Det strävades efter att intervjua tre respondenter från 

respektive yrkesgrupp, dock uppstod det svårigheter med att få tillgång till ytterligare 

• Bakgrundsfrågor 1,2,3 

• Finansiering 14 

• Utlåning 13 

• Årsredovisning 10,12 

• Revisorns roll 4,11,12 

• Revisionsberättelsen 4,5,6,7,8,10,11,12,13 

• Kreditgivningsprocess 13 

• Kreditbedömningar 7,8,10 

• Nyckeltal 9 
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kreditbedömare. Det fanns en möjlighet att intervjua fler revisorer men eftersom studien 

ämnar sig åt en jämförelse ansågs det vara viktigt att ha en matchning mellan antalet 

respondenter i respektive yrkeskategori för att ge en mer rättvisande jämförelse. 

Respondenterna inom varje yrkeskategori svarade överlag på liknande sätt vilket visade att 

det finns en form av samstämmighet hos respondenterna och det leder till ökad en 

trovärdighet. I denna studie har en Internetkälla använts och denna är en faktabroschyr.  

 

Kvaliteten på en kvalitativ studie brukar bedömas utifrån fyra olika kriterier. Dessa fyra 

kriterier är begreppsvaliditet, extern validitet, intern validitet och reliabilitet.  

Begreppsvaliditet handlar om hur att subjektiva bedömningar inte får stå till grund i studien. 

För att uppfylla kriteriet måste operationaliseringen stämma överens med teorin. Med andra 

ord innebär begreppsvaliditet att forskaren faktiskt mäter det som avses mäta. Två sätt att öka 

begreppsvaliditeten är att samla in data från flera informationskällor samt att kontrollera med 

respondenterna att insamlad data är korrekt genom att låta dom läsa igenom utkasten. (Yin, 

2013) I studien har båda dessa åtgärder genomförts i syfte att öka studiens begreppsvaliditet.  

Med extern validitet menas graden av generaliserbarhet och det handlar om hur resultatet från 

studien är representativt i andra situationer och grupper. (Yin, 2013) Den externa validiteten i 

studien är låg eftersom endast två fall studeras och det resulterar i sin tur till att resultatet inte 

bör generaliseras. Intern validitet berör frågan om slutsatsernas trovärdighet (Yin, 2013). I 

studien har respondenter med olika relationer till problemet intervjuats och för att förstärka 

den interna validiteten ytterligare ställdes det frågor med en direkt anknytning till ramverket. 

Reliabilitet handlar om att tillförlitligheten hos mätningarna. En hög reliabilitet innebär att 

andra forskare ska kunna replikera studien och komma fram till snarlika resultat. För att 

förstärka reliabiliteten är det viktigt att göra en utförlig dokumentation av hela 

tillvägagångsprocessen. (Yin, 2013). För att erhålla en hög reliabilitet har en detaljerad 

dokumentation av tillvägagångssättet gjorts för att utomstående personer ska ha möjligheten 

replikera studien. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras data från intervjuerna med kreditbedömarna samt revisorerna 

 

4.1. Svea Ekonomi 
Svea Ekonomi är ett av de större kreditgivningsinstituten i Sverige. Deras vision är att bli en 

ledande aktör i Europa när det gäller finansiering. Kreditgivningsinstitutet är verksamma 

inom factoring och reverslån till företag.  

 

4.1.1. Kreditbedömare 1 
Den första kreditbedömaren som intervjuades berättade att den har jobbat med kreditfrågor 

och kreditbedömningar på det här företaget sedan år 2000. Kreditbedömaren sitter med i 

kreditkommittén för belåning, fakturaköp och reverser. Intervjun genomfördes 26 april 2016 

 

4.1.1.1 Kreditbedömningsprocessen 
Kreditbedömare 1 berättar att kreditbedömningsprocessen inleds med att 

kreditgivningsinstitutet får ett kreditprospekt eller kreditansökan från en säljare som arbetar 

för företaget. Kreditansökningarna erhålls genom att säljaren kontaktar kunder som kan vara 

intresserade av en kredit. Ansökan kan även ske i den andra riktningen genom att kunderna 

självmant kontaktar kreditgivningsinstitutet. Kreditansökningarna som kommer från säljaren 

är ifyllda med information om kunden som söker kredit samt en bifogad kreditupplysning. 

Informationen innehåller uppgifter om ägandeförhållande, aktuella siffror och andra 

grundläggande uppgifter som kan underlätta kreditbedömningsprocessen. Ansökningarna 

behandlas av kreditkommittén där de bedömer kunden återbetalningsförmåga. 

Kreditgivningsinstitutet har även en internettjänst där de erbjuder krediter. Kreditbedömaren 

berättar att bedömningsprocessen skiljer sig åt gentemot manuella kreditansökningar. 

Kreditbedömningarna är mer omfattande vid manuella kreditbedömningar än vid 

kreditansökningar via internet. I internettjänsten utgår de endast från standardiserade 

scoringmodeller vid besluttagandet av kreditgivningen. 

 

I kreditkommittén sitter fyra personer och för att en kreditansökan ska godkännas måste 

minst två personer i kommittén samtycka beviljandet. Kreditbedömare 1 berättar att när de 

analyserar kundens återbetalningsförmåga fokuserar de på bolagets aktuella siffror. Med 

aktuella siffror menas siffror från nuvarande räkenskapsår. Respondenten nämner även att 

kreditbedömarna kontrollerar att det egna kapitalet inte är förbrukat samt hur 

vinstutvecklingen sett ut. Vidare beaktar de bolagets omsättning och resultat. De vill se att 

bolaget kan generera ett tillräckligt bra resultat för att kunna fullfölja amorteringsvillkoren på 

krediten. Kreditbedömare 1 förklarar att bedömningsprocessen mellan mindre och större 

företag är snarlika, men att de skiljer sig avseende materialinsamlingen och att kontakten 

sinsemellan är viktigare vid kreditgivning till större företag. Materialinsamlingen är mer 

omfattande i större företag än mindre företag. Även tidigare samarbete och kontakt är två 

aspekter som tas hänsyn till vid bedömningen. Väletablerad kontakt med kunden leder till 

minskad kontroll av kunden, förbättrad chans att erhålla en kredit och förbättrad lånevillkor.   

Lånets användningsområde iakttas innan krediten beviljas för att säkerställa att lånet används 

för ändamål inom kundens företag.  
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4.1.1.2. Uppföljning av krediten 
Kreditbedömare 1 förklarar att uppföljningen är av stor vikt och att de kontinuerligt följer upp 

de utstående krediterna och närmare förklarar att det görs en uppföljning av varje lånekund en 

gång i månaden. Kreditinstitutet hämtar in kredittagarnas årsredovisningar vid varje ny 

räkenskapsperiod och vid behov begär de även in aktuella siffror från bolaget. 

Kreditbedömaren förklarar att en regelbunden kontakt hålls med kredittagarna för att 

förbättra kundrelationen. Vid försenade inbetalningar skickas det en påminnelse till kunden. 

Om betalningarna uteblir trots att en påminnelse skickats försöker de att kontakta kunden för 

att stämma av och kontrollera ifall något har inträffat som förleder utebliven betalning. Får de 

inte in pengarna trots det skickas ärendet till inkassoavdelningen som de har i byggnaden där 

handläggaren behandlar ärendet. 

 

4.1.1.3. Årsredovisningens och revisionsberättelsens användning vid 
kreditbedömningar 
Kreditbedömare 1 nämner att revisionsberättelse används vid kreditbedömningar i måttlig 

utsträckning men endast i de fall det förekommer en revisionsanmärkning eller markering. 

Revisionsberättelsen får därmed en påverkan vid kreditbedömningar när det finns noterade 

revisionsanmärkningar. Hur stor påverkan revisionsberättelsen får vid kreditbedömningen 

beror på vilket typ av fel det handlar om. Enklare fel som exempelvis försenade betalningar 

av sociala avgifter läggs det inte någon större vikt på medan grövre fel får större inverkan på 

bedömningen av krediten och kan leda till att krediter inte godkänns. 

I upplysningen som bifogas med kreditansökningen kan det utläsas om det finns noteringar 

om brister i företagets räkenskaper. En djupgående analys av revisionsberättelsen genomförs 

dock inte och fortsättningsvis påpekar kreditbedömaren att ingen aktiv kontrollering av 

revisionsberättelsen görs utan att den endast används för att få en översiktlig bild. 

Kreditbedömaren förklarar att revisionsberättelsen underlättar processen att sortera bort 

årsredovisningar som upprättats i bedrägligt syfte vilket de har råkat ut för flertalet gånger. 

Fortsättningsvis förklaras det att revisorstiteln inte har en signifikant betydelse vid 

bedömningen utan det är hos vilken arbetsgivare revisorn är anställd som har en större 

påverkan om kreditinstitutet har anledning att ifrågasätta årsredovisningen. Lånevillkoren 

förändras heller inte om kredittagaren har en revisor som ger ut revisionsberättelse gentemot 

en kredittagare som inte har en revisor och revisionsberättelse. 

Kreditbedömaren ser gärna till att alla bolag har en revisionsberättelse men nämner samtidigt 

att avsaknaden av revision inte är ett problem när de ska bedöma dom mindre företagen. 

Problemet uppstår istället när en kund som är ett mindre företag visar på en kraftig tillväxt 

och har mångdubblat sin omsättning och överstigit gränsvärdena för revision. Lagen kräver 

då inte att årsredovisningen behöver vara reviderad förrän nästa bokslutsperiod, vilket 

resulterar i en hög risk eftersom kreditgivningsinstituten inte kan avgöra om siffrorna är 

trovärdiga. 

 

Kreditbedömaren säger att årsredovisningen används i olika utsträckningar beroende på den 

enskilda kreditansökan och att i somliga fall har den en större betydelse. Detta eftersom 

årsredovisningen uppvisar föråldrande siffror från föregående räkenskaper och inte kundens 

aktuella siffror vilket dom är mer intresserade av. Årsredovisningen är tillhjälplig i den 

meningen att kreditgivningsinstitutet kan utläsa historisk data om kunden och se utvecklingen 

av bolaget. Exempelvis kan förändringen av det egna kapitalet utläsas och de kan se om det 

egna kapitalet är stabilt trots tidigare förluster. Kreditbedömare 1 anger att soliditet är det 

nyckeltalet som främst beaktas vid kreditbedömning. Vidare förklarar kreditbedömaren att 

soliditeten är mest relevant för att den visar låntagarens långsiktiga betalningsförmåga vilket 
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överensstämmer med kreditens löptid som oftast är långfristig. I överlag tittar 

kreditbedömarna inte mycket på nyckeltal eftersom kunden är i behov av likviditet vid 

kreditansökningarna och därför är många nyckeltalsvärden förmodligen svaga, istället tittar 

de på helheten av kundens finansiella ställning. 

 

4.1.2. Kreditbedömare 2 
Kreditbedömare 2 har gått i en ekonomisk språklig linje på 70-talet och har arbetat i 

kreditbranschen sedan år 2000, dock började respondenten inte arbeta på Svea Ekonomi 

förrän 2008. Likt respondent 1 sitter även respondent 2 i kreditkommittén och tar olika 

kreditbeslut. Intervjun genomfördes 26 april 2016 

 

4.1.2.1. Kreditbedömningsprocessen 
Kreditbedömaren förklarar att processen inleds med att utvalda personer säljer avtal till 

kunder. Säljarna kommer sedan in med en ansökan till kreditkommittén där dom förklarar 

vad och vilken typ av varor och tjänster dom vill sälja. I kreditansökningen bifogas även 

resultat- och balansräkning samt årsredovisningar vilket är underlag för bedömningen som 

utförs i kreditkommittén. Kreditbedömningsprocessen skiljer sig åt beroende på vilken typ av 

kreditavtal det handlar om, exempelvis ser bedömningsprocessen annorlunda ut för 

företagsreverser än fakturabelåning. Vidare nämner kreditbedömare 2 att ingen manuell 

bedömning görs i deras nya internettjänst som nyligen lanserats utan de utgår istället från en 

scoringmodell där processen har blivit automatiserad. Däremot görs det manuella 

bedömningar av de kreditansökningar som säljaren tar in till kreditkommittén. 

Kreditbedömare 2 nämner att ingen större skillnad råder i kreditbedömningsprocessen mellan 

mindre och större företag. Båda kreditbedömarna förklarar att innan krediten beviljas vill de 

veta hur krediten ska användas och säger den måste användas inom verksamheten på ett sätt 

som främjar den ekonomiska tillväxten. Dock klargör kreditbedömare 2 att granskning av 

kreditens användningsområde inte görs vid krediter som erhålls från deras internettjänst utan 

det beloppet har kreditgivningsinstitutet ingen kontroll över hur det disponeras.  

 

Kreditbedömare 2 förklarar att kundens återbetalningsförmåga säkerställs genom att tidigare 

årsredovisningar överblickas för att se historisk data. Kreditbedömare 2 beskriver även att 

andra åtgärder för att säkerställa att krediten återbetalas är genom diverse säkerheter som 

exempelvis företagsinteckningar, pantbrev och att ta borgen på kredittagaren. 

Kreditbedömaren nämner att återbetalningsförmågan är den aspekt som har störst påverkan 

över lånevillkoren och vidare förklarar kreditbedömaren att även pantbrev, 

företagsinteckningar och andra kreditsäkerheter förbättrar lånevillkoren avsevärt. 

Kreditbedömaren förklarar ytterligare att tidigare samarbeten och interaktioner med kunden 

påverkar lånevillkor och underlättar kreditbeviljandet av den anledningen att de har byggt ett 

förtroende med varandra.  

 

4.1.2.2. Uppföljning av krediten 
Kreditbedömaren nämner att en uppvakning av kunden görs genom Upplysningscentralens 

tjänster. På så sätt kan de få förvarningar om det inträffar incidenter som kan påverka 

kundens finansiella ställning och återbetalningsförmåga. 

 

Kreditbedömare 2 berättar att det första som sker vid försenade inbetalningar är att kunden 

får en påminnelse. Om kunden inte betalar trots påminnelsen går ärendet till inkasso om inte 

kunden hör av sig. Vidare berättar kreditbedömaren att det uppstår tillfällen där kunden 
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meddelar kreditgivningsinstitutet att de inte har möjlighet att fullgöra sina amorteringar och 

räntebetalningar och då försöker kreditgivningsinstitutet vara tillmötesgående och erbjuda en 

ränte- eller amorteringsfri månad. I annat fall går ärendet vidare till inkasso för kundens och 

eventuella borgensmäns räkning och därefter sägs krediten upp. 

 

4.1.2.3. Årsredovisning och revisionsberättelsens användning vid 
kreditbedömningar 
Likt kreditbedömare 1 förklarar kreditbedömare 2 att revisionsberättelsen används vid 

kreditbedömningar endast om det finns en större revisionsanmärkning av kunden som 

exempelvis skulder hos kronofogden. I situationer där det finns en avvikande 

revisionsberättelse kontaktas kunden för förklaring av avvikelsen. I annat fall läggs det inte 

ner någon större vikt på revisionsberättelsens användning vid kreditbedömningar. 

Kreditbedömaren anger att kunder som har en revisionsberättelsen inte får förbättrade 

lånevillkor gentemot kunder som saknar en revisionsberättelse. Vidare nämner 

kreditbedömare 2 att den primära faktorn med kundens årsredovisning är att se om det egna 

kapitalet är intakt och att kunden inte har en massa skatteskulder. Fortsättningsvis betonar 

kreditbedömaren att mer fokus inriktas mer på aktuella siffror än historisk information som 

finns i årsredovisningen och revisionsberättelsen. Kreditbedömaren anser att revisionstiteln 

på revisorn som upprättat revisionsberättelsen inte är av betydelse när det gäller mindre 

bolag. Huruvida revisorn är godkänd eller auktoriserad har ingen betydelse utan det viktiga är 

att det är en godkänd revisor som upprättar revisionsberättelsen. Fortsättningsvis nämner 

kreditbedömaren att det inte läggs en större vikt på revisorns status eftersom det är 

svåråtkomlig information. Kreditbedömaren föredrar att alla kunder bör ha en 

revisionsberättelse eftersom det underlättar kreditbedömningsprocessen och minimerar risken 

genom att exempelvis sortera bort kunder med förfalskade årsredovisningar. 

 

Kreditbedömaren säger att årsredovisningen är ett viktigt underlag vid kreditbedömningen för 

att se trender och utveckling av bolaget. Exempelvis kan företagsutvecklingen utläsas och 

visa om kunden rör sig mot rätt riktning och visar en positiv trend. Naturligtvis förekommer 

det att kunden uppvisar negativa resultat enskilda år men det viktiga är att utvecklingen över 

de senaste åren är positiv. Återigen betonar kreditbedömaren att den viktigaste delen i 

årsredovisningen när de gör kreditbedömningar är att kontrollera att det egna kapitalet ligger 

på en rimlig nivå och inte är förbrukat. Årsredovisningen kan även användas som hjälpmedel 

för att undersöka om det är fördelaktigt att utföra en företagsinteckning på exempelvis lagret. 

Kreditbedömaren tydliggör att ekonomiska nyckeltal inte har en större inverkan vid 

kreditbedömningen utan granskas endast översiktligt. Det läggs större fokus på basvärden 

som till exempel omsättning, resultat och det egna kapitalet. Kreditbedömaren förklarar att de 

viktigaste nyckeltalen som beaktas är nyckeltal som uppvisar kunden långsiktiga 

betalningsförmåga som exempelvis soliditet. Vidare nämner kreditbedömaren att 

kreditgivningsinstitutet ibland begär en löpande kassaflödesrapportering från kunden 

eftersom årsredovisningen inte innehåller information om likviditetsförändringar. Likt 

kreditbedömare 1 föredrar kreditbedömare 2 att alla företag bör ha en revisor som har intygat 

att informationen i bokslutet är korrekt för att öka tillförlitligheten i årsredovisningen.  
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4.2. PricewaterhouseCoopers 
PwC är marknadsledande inom revision, redovisning och skatterådgivning med kontor runt 

om i hela Sverige och är etablerade utomlands. Revisionsbyrån har bedrivit sin verksamhet i 

Sverige sedan slutet av 90-talet. 

 

4.2.1. Revisor 1 
Revisorn har en ekonomisk utbildning på högskolenivå och har arbetat i revisionsbyrån som 

godkänd revisor sedan 2005 men blev godkänd revisor 1994. Intervjun genomfördes 2 maj 

2016 

 

4.2.1.1. Revisionsberättelsens innehåll  
Under intervjun förklarar revisorn hur processen kring upprättandet av revisionsberättelsen 

ser ut. Inledningsvis utförs olika riskbedömningar och analyser i kundens räkenskaper för att 

erhålla underlag till revisionsberättelsen. Om det finns risker i företagets räkenskaper och 

förvaltning tittar de lite noggrannare på det. Vid noggranna undersökningar granskar 

revisorerna exempelvis hur tillgångar och skulder har värderats och om det har värderats 

enligt gällande lag. Förövrigt kontrollerar revisorer om skatter och avgifter har betalats in i 

tid och om kunden bedöms som going concern är det vitalt att beakta bolagets styrka så att 

dom inte hamnar på obestånd. I de fall inga brister i räkenskaperna eller förvaltningen 

upptäcks utges en revisionsberättelse enligt en standard utformning som bekräftar att 

årsredovisningens information är tillförlitligt. 

 

Revisorn förklarar att en del av revisionsberättelsen innehåller uttalanden från revisorn om 

styrelse och VD har upprättat årsredovisning enligt gällande lag och praxis eller om det finns 

oegentligheter. Följdvis nämner respondenten att revisorerna undersöker om kundens styrelse 

och VD medvetet har gjort något fel i räkenskaperna samt årsredovisningen och om det 

föreligger uppsåt. Revisorernas uppgift är att förhindra förekomst av förfalskningar och 

bedrägerier genom att uttala sig om kundens årsredovisning. Fortsättningsvis förklarar 

revisorn att revisionsberättelsen är uppdelad i två delar. Den vänstra spalten är mer 

civilrättslig i sitt innehåll medan den högra spalten fokuserar på lagar och förordningar. I den 

vänstra spalten görs uttalande om balans- och resultaträkningen upprättats enligt god sed och 

ger rättvisande bild. I den högra spalten uttalas det om bolaget har följt aktiebolagslagen och 

om bolaget har valt att disponera sitt vinstmedel på korrekt sätt. Revisorn berättar att 

revisionsberättelse avslutas med att revisorn gör ett uttalande om ansvarsfrihet till styrelse 

och VD. Revisorn kan göra ett uttalande om ansvarsfrihet trots att kunden har fått en 

anmärkning. 

 

4.2.1.2. Revisorns åsikt om revisionsberättelsens användning 
Revisorn tydliggör att revisorerna upprättar revisionsberättelsen i åtanke med att den kan 

användas av intressenter, dock påpekar respondenten att revisorerna måste följa de lagar och 

regler som gäller vid upprättandet av revisionsberättelsen. Revisorn förmodar att det främst är 

kreditgivningsinstitut som har intresse av innehållet i revisionsberättelsen. Vidare nämner 

revisorn att revisionsberättelsen är en offentlig handling som är lättillgänglig och kan vara av 

värde för intressenter som till exempel kunder och leverantörer. Även myndigheter som 

skatteverket är intresserade av innehållet i revisionsberättelsen och det åligger revisorerna en 

skyldighet att skicka en kopia på revisionsberättelsen vilket leder till att skatteverket kan 

agera i tid om de får in en oren revisionsberättelse.  
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Revisorn säger att kreditupplysningar visar vilka anmärkningar företaget har och anser därför 

att revisionsberättelsen kan vara av stor nytta och användas som hjälpmedel vid 

kreditbedömningar. Fortsättningsvis säger revisorn att innehållet i revisionsberättelsen har 

förändrats sedan några år tillbaka och blivit mer omfattande än tidigare men har inga 

konkreta förslag på hur revisionsberättelsen ytterligare kan utvecklas för att bli mer 

användbar i kreditbedömningar. Revisorn nämner även att det inte råder någon skillnad i 

kvaliteten av revisionsberättelsen om den har utfärdats av en auktoriserad eller godkänd 

revisor.  

 

Under intervjusessionen berättade revisorn att denne inte förespråkar en tillbakagång till den 

obligatoriska revisionsplikten av den anledningen att revisorn generellt sett inte anser att 

mindre företag är i behov av revision. Revisorn menar att dagens gräns för revisionskrav är 

rimlig för mindre företag.  

 

4.2.1.3 Övriga åsikter från revisorn 
Revisorn anser att ekonomiska nyckeltal är vitala för att mäta ett företags finansiella styrka 

samt stabilitet och förklarar att dessa nyckeltal kan fungera som ett bra underlag till 

kreditgivningsinstitut vid kreditbedömningar. Nyckeltalen fungerar som ett bra 

mätinstrument för att jämföra ekonomisk data med andra företag som är verksamma i samma 

bransch och därigenom mäta den finansiella styrkan i förhållande till konkurrenter. Utöver 

årsredovisningen nämner revisorn att även kundens kassaflödesanalys är ett verktyg som kan 

och bör användas vid kreditbedömningar eftersom det visar kundens likvida ställning.  

 

Revisorn förklarar att kreditgivningsinstitut har höga krav och sällan erbjuder kredit till 

kunder som har finansiella problem och då ställs det istället högre krav på aktieägare. 

Revisorn menar att kreditgivningsinstitut har stränga krav vid utgivning av krediter och vill 

oftast att kunden ska gå i privata borgen och bli personligt ansvarig över krediten. Revisorn 

vill gärna att kreditgivningsinstitut minskar kraven för utlåning av krediter eftersom det 

främjar den ekonomiska tillväxten. Vidare nämner revisorn att kreditgivningsinstitutens 

säkerheter oftast är tillräckligt stora för att återfå krediten som lånats ut.  

 

4.2.2. Revisor 2 
Revisorn har en 3,5 årig ekonomisk högskoleutbildning och har arbetat på PwC sedan 2005 

men blev godkänd revisor redan 1990. Intervjun genomfördes 2 maj 2016 

 

4.2.2.1. Revisionsberättelsens innehåll 
Revisorn förklarar att revisionen inleds med att fastställa vilka risker som finns i kundens 

räkenskaper och årsredovisning. Därefter bestäms väsentlighetstal vilket är ett tal som 

revisorn utgår från vid bedömningen av årsredovisningen. Väsentlighetstal är ett belopp som 

revisorn har fastställt och fungerar som en riktlinje för revisorn när denne ska bestämma om 

ett belopp i årsredovisningen är så väsentligt att det kan påverka läsarens uppfattning av 

årsredovisningen. Som försiktighetsåtgärd plockas cirka 25 procent bort från 

väsentlighetstalet för att vara på den säkra sidan. Revisorn berättar att det finns ytterligare ett 

tal som revisorn fastställer vid sin revision och denna kallas sumptal. Sumptalet är oftast 10 

procent av väsentlighetstalet och alla belopp som överstiger sumptalet noteras i 

revisionsberättelsen. Revisorn förklarar att belopp inom intervallet mellan sumptalet och 

väsentlighetstalet är av ringa betydelse men betonar att flera sumptal kan resultera i ett 

väsentligt fel. Vidare berättar respondenten att revisorerna arbetar efter denna 



27 
 

revisionsprocess och följer upp de noterade felen för att sedan upprätta en revisionsberättelse. 

Många fel som revisorn upptäcker är av bokföringsmässiga slag som kunderna oftast rättar 

till efter att de har blivit informerade om felen. Revisorn nämner att olika 

värderingsbedömningar av tillgångar och skulder kan leda till en avvikande 

revisionsberättelse men att bokföringsmässiga fel sällan leder till en avvikande 

revisionsberättelse.  

 

Likt revisor 1 förklarar revisor 2 att revisionsberättelsen är uppdelad i två delar där det finns 

en höger- och vänsterspalt. Den vänstra spalten är internationellt utformad och där gör 

revisorer uttalanden om årsredovisningen har följt gällande lagar, är upprättad enligt god 

redovisningssed samt ger en rättvisande och rimlig bild av bolagets finansiella ställning. Den 

högra spalten är nationellt utformad och där uttalar revisorn sig om styrelsens förvaltning av 

bolaget, om styrelsen har följt gällande lagar och regler inom bolagsordningen, att inga 

förbjudna lån genomförts eller andra handlingar som bidragit till ekonomisk skada. 

Revisorerna ska yttra sig om styrelsens ansvarsfrihet, vinstdisposition och att de har betalat in 

skatter och avgifter i tid. Revisorn nämner att den vanligaste anledning till en oren 

revisionsberättelsen är att styrelsen har underlåtit att betala in skatter och avgifter i rätt tid.  

 

4.2.2.2. Revisorns åsikt om revisionsberättelsens användning 
Revisorn nämner att denne vid upprättandet har i åtanke att andra intressenter kan ha en 

användning av informationen i revisionsberättelsen eftersom det är en kvalitetsstämpel som 

visar att företaget har fungerande rutiner och rapportering. Revisorn framhäver att 

revisionsberättelsen kan vara extra tillhjälplig för banker och kreditgivningsinstitut vid 

kreditbedömningar. Följaktligen förklarar revisorn att kreditgivningsinstitut förmodligen har 

större behov och intresse av prognoser, budget och kassaflöden men nämner samtidigt att 

revisionsberättelsen kan användas som en slags indikator på hur det sett ut historiskt. 

Revisorn har inga direkta förslag eller åsikter om hur revisionsberättelsen kan utvecklas för 

att ge större nytta och fungera som bättre användningsunderlag vid kreditbedömningar. Dock 

nämns det att en ny revisionsberättelse som ska vara mer detaljerad än den nuvarande är 

under utveckling.  

 

Vidare förklarar respondenten att revisorerna fysiskt granskar poster i balansräkning och 

intygar att värdena i årsredovisningen är korrekta och ger en rättvisande bild. Av den 

anledningen anser revisorn att kreditgivningsinstitut borde känna sig mer tillfreds med den 

finansiella informationen i årsredovisningen eftersom en granskning har utförts av en revisor 

vilket bör vara betryggande för kreditgivningsinstitut när de beslutar om kreditgivning.  

 

4.2.2.3. Övriga åsikter från revisorn 
Revisorn talar om att revisorer använder sig av nyckeltal i väldigt stor utsträckning. De 

undersöker vad kunden tjänar pengar på, bruttovinst, soliditeten och andra nyckeltal som 

indikerar att det finns en långsiktig betalningsförmåga. Vidare nämner revisorn att nyckeltal 

är viktigt för kunna se absoluta tal i förhållande till storlek. Nyckeltal är ett användbart sätt att 

kunna jämföra sig med sina konkurrenter och omgivning eftersom det visar relativa tal. 

Respondenten berättar att revisorer arbetar med mycket nyckeltal överlag och analyserar 

nyckeltal för att upptäcka avvikelser och för att hitta förklaringar till varför avvikelsen har 

uppstått. Fortsättningsvis förmodar revisorn att kreditgivningsinstitut använder sig av 

nyckeltal men i mindre utsträckning än revisorerna och förklarar att kreditgivningsinstitut 

inte borde ha lika stor användning av nyckeltal eftersom de är mer intresserade av kundens 

framtidsutsikt än historisk data. Revisorn upplyser om att kreditgivningsinstitut istället har 
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större användning av balans- och resultatrapporter i årsredovisningar, kassaflödesanalyser 

och prognoser vid kreditbedömningar och förklarar samtidigt att kreditbedömare har en 

svårare uppgift i det anseendet att de måste göra osäkra antaganden om framtiden. Revisorn 

berättar att kreditgivningsinstitut är mindre intresserade av kundens resultat och ställning än 

kassaflödet eftersom kreditgivningsinstitut är mer intresserad av betalningsförmågan för att 

säkerställa att amorteringarna fullgörs. Revisorn nämner att kvaliteten i revisionsberättelsen 

är densamma oberoende om den utfärdats av en auktoriserad eller godkänd revisor. 

 

Likt revisor 1 anser även revisor 2 att de nuvarande gränsvärdena och reglerna som berör 

revisionsplikten ligger på en rimlig nivå, dock föreslår revisorn att införa ett krav för företag 

som inte uppnår gränsvärdena för revisionsplikt. Revisorn vidareutvecklar denna idé och 

redogör att det råder en avsevärd kvalitetsskillnad i redovisningen bland företag och 

förespråkar därför en lagändring som kräver att alla företag som inte uppnår gränsvärdena 

måste anlita en auktoriserad redovisningskonsult. Fortsättningsvis rekommenderar revisorn 

att företag utan revisionsplikt kan köpa revisionstjänster för att fastställa att särskilda delar 

som exempelvis lagret är korrekt värderat. 

 

Revisorn nämner att ett företag bör finna en balans i kapitalstrukturen och förklarar att en 

avvägning mellan extern och intern finansiering är situationsanpassad. Soliditeten bör vara på 

en tillräcklig hög nivå för att kunna motstå temporära och oförutsedda förluster. 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras data från den insamlade empirin utifrån ramverket. För varje intervjuad 

yrkeskategori utförs en separat analys. 

 

5.1. Analys av empirin från Svea Ekonomi  
Broomé et al. (1998) förklarar att kreditgivningsinstitut vill försäkra sig att kredittagare är 

kapabla till att återbetala krediten och vill därför erhålla detaljerat underlag över kundens 

finansiella ställning och återbetalningsförmåga vid kreditbedömningen. Denna arbetsgång går 

i linje med Svea Ekonomis arbetssätt vid kreditbedömningsprocessen. Både kreditbedömare 1 

och kreditbedömare 2 förklarade att de vill erhålla detaljerat underlag vid kreditbedömningen 

för att säkerställa att kunden kan fullgöra kreditvillkoren genom att betala amorteringar och 

ränta i tid. Polli (2010) förklarar att kreditbedömningsprocessen kan vara en av de mest 

tidskrävande och kostsamma uppgifter en kreditgivare ställs inför och av den orsaken skriver 

Datainspektionen (2010) att det finns kreditupplysningsföretag som underlättar 

kreditbedömningen för kreditgivningsinstituten. I intervjuerna med kreditbedömarna från 

Svea Ekonomi blev det tydligt att det överensstämmer med verkligheten. Kreditbedömare 1 

förklarar att en kreditupplysning bifogas med varje kreditansökan som erhålls från de utvalda 

säljarna för att förenkla kreditbedömningsprocessen.  

 

Rose och Hudgins (2005) skriver om ”6K” analysen vilket är en välkänd modell som bryter 

ner kreditbedömningen i sex olika beståndsdelar för förenkla kreditbedömningsprocessen. 

Delarna i ”6K” analysen består av Character, capacity, capital, collateral, condition och 

control. Under intervjuernas gång syntes det tydligt att flertalet av dessa delar beaktades, 

dock lades det mer fokus på särskilda delar. Kreditbedömarna hos kreditgivningsinstitutet 

framhävde och berättade att de studerar ett antal aspekter som kan kopplas till ”6K” analysen. 

Kreditgivningsinstitutet studerar bland annat kundens resultat- och balansräkning vilket ingår 

i Capital delen i ”6K” analysen. Båda kreditbedömarna nämner att kundens 

återbetalningsförmåga undersöks främst genom att aktuella siffror analyseras. 

Kreditbedömare 2 tillägger att en kassaflödesanalys ibland kan begäras från kunden för att 

förstärka underlaget för kreditgivningsinstitutet och erhålla mer information om kundens 

likvida ställning. Rose och Hudgins (2005) beskriver att ovanstående tillvägagångssätt ingår i 

Capacity delen och är åtgärder som kreditgivningsinstitut kan vidta för att förstärka 

informationen om kundens återbetalningsförmåga. Kreditbedömare 2 berättar att 

säkerhetsåtgärder i utlåning av krediter sker i form av pantbrev, borgen samt 

företagsinteckningar och ligger i linje med vad Rose och Hudgins (2005) skriver om 

Collateral i ”6K” analysen. Detta överensstämmer även med vad Andrén et al. (2003) skriver 

om företagsinteckningar där han redogör för hur de kan användas som säkerhet vid 

kreditutgivande. 

 

Båda kreditbedömarna förklarar att inget större fokus läggs på revisionsberättelsens innehåll 

vid kreditbedömningar såvida det inte förekommer en revisionsanmärkning och har därför 

endast en marginell betydelse. Detta överensstämmer med Nina Sormunen (2013) forskning 

om revisionsberättelsen användning vid kreditbedömningar där resultatet av studien visade att 

revisionsberättelsens innehåll är av mindre nytta och inte särskilt användbar. Gomez-

Guillamon (2003) forskning går mot en annan riktning och visar att revisionsberättelsen 

innehåll är en central del vid kreditbedömningar. Kreditbedömare 1 förklarar att 

revisionsberättelsen underlättar kreditgivningsprocessen genom att filtrera bort förfalskade 

årsredovisningar som utförts i bedrägligt syfte. 
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Kreditbedömare 1 förklarar att revisionsanmärkningens omfattning bestämmer vilken 

inverkan och användning revisionsberättelsen får vid kreditbedömningarna. Enligt 

Trohammar (2006) regler om revisionsberättelsen finns det tre grader av en oren 

revisionsberättelse där den grövsta formen innebär att revisorn avstår från uttalande för att 

bristerna är oförsvarbara. Uttalande med avvikande mening förekommer när felet beror på 

felaktig eller utelämnad information och kan resultera i att befattningshavare missleds av 

årsredovisningen. Vid sådana fall nämner kreditbedömare 2 att kunden kontaktas för 

förklaring av avvikelsen. Den mildaste graden av en oren revisionsberättelse är uttalande med 

reservation och används vid felaktig information som är av mindre betydelse. 

Kreditbedömare 1 tydliggör att enklare fel som exempelvis försenade betalningar av sociala 

avgifter och andra mildare reservationer från revisorn nästintill inte tas hänsyn till. 

 

Bartlett (2000) skriver att kreditvillkoren och kreditkostnaden framkommer ur en förhandling 

och baseras på kundens finansiella ställning och betalningsförmåga.  Kreditbedömarna 

berättar att en revisionsberättelse inte förbättrar kreditvillkoren för kredittagaren men nämner 

vidare likt Bartlett (2000) att kundens återbetalningsförmåga är den huvudsakliga faktorn 

som påverkar kreditvillkoren. Kreditbedömarna betonar även att ett tidigare samarbete med 

kunden är ett viktigt element som påverkar kreditvillkoret. Kreditbedömarna anser dock att 

alla bolag bör ha revision men nämner att revisionsavsaknad inte är ett problem vid 

kreditbedömningar av mindre bolag. Kreditbedömarna nämner dessutom att ingen distinktion 

i revisionsberättelsens kvalitet kan urskiljas om den har upprättats av en auktoriserad eller 

godkänd revisor. 

 

Kitindi et al. (2007) förklarar i deras studie att årsredovisningar används i stor skala som 

underlag för kreditgivningsinstituten vid kreditbedömningar och vidare fokuseras det mest på 

resultaträkningen och den kvantitativa informationen i årsredovisningen. Detta motsvarar 

kreditbedömare 2s beskrivning av hur årsredovisningen används vid kreditbedömningar och 

förklarar vidare att resultaträkningen är den del som granskas för att upptäcka trender och 

utveckling av bolaget. Kreditbedömare 2 förklarar att det förekommer negativa resultat hos 

kunden men att det essentiella är att det visar en positiv trend. Dock anser inte 

kreditbedömare 2 att resultaträkningen är den viktigaste delen i årsredovisningen vid 

kreditbedömningar utan förklarar att det egna kapitalet i balansräkningen är det som 

uppmärksammas mest. Dessutom nämner kreditbedömare 2 att balansräkningen kan 

användas för att undersöka om det är fördelaktigt att utföra en företagsinteckning. 

 

Edenhammar et al. (2015) nämner att årsredovisningen kan användas som beslutsunderlag av 

olika intressenter och kreditbedömare 1 berättar att den används som 

kreditbedömningsunderlag i olika utsträckningar beroende på den enskilde kundens 

kreditansökan. Årsredovisningens användning vid kreditbedömningar varierar eftersom 

årsredovisningen uppvisar föråldrande siffror och inte aktuella siffror vilket kreditbedömare 1 

klargör. Vidare nämner kreditbedömare 1 att årsredovisningen kan vara tillhjälplig i det 

avseende att kreditgivningsinstitut kan utläsa historisk finansiell data om kredittagaren samt 

utvecklingen av bolaget. Likt kreditbedömare 1 skriver Davidovic och Petrovic (2011) att 

finansiella rapporter bör analyseras noggrant för att upptäcka eventuella varningssignaler i 

kundens räkenskaper. 

 

Catasús et al. (2008) menar att nyckeltal syftar till att förenkla förståelsen om förhållande 

mellan ekonomiska variabler. Fördelen med nyckeltalen är det skapar förenklingar av 

verkligheten men detta kan även anses vara en nackdel eftersom beslut tas utifrån 

förenklingar. Kreditbedömarna berättar att de överlag inte förlitar sig på ekonomiska 
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nyckeltal i hög grad eftersom kredittagarens nyckeltal förmodligen uppvisar svaga värden av 

den orsaken att kredit efterfrågas. De nämner att soliditeten är det viktigaste nyckeltalet 

eftersom det visar kundens långsiktiga återbetalningsförmåga vilket överensstämmer med 

kreditens löptid som oftast är långfristig. 

 

5.2. Analys av empirin från PwC 
I FAR (2006) finns det bestämmelser om revisorns arbetsmetod samt vad en 

revisionsberättelse ska innehålla och fortsättningsvis ska det ingå i revisionsberättelsen om 

årsredovisningen strider mot god redovisningssed eller gällande lagar. En revisionsberättelse 

klassificeras som en oren berättelse när den inte uppfyller kraven för god redovisningssed 

eller inte följer gällande lagar och detta innebär att det föreligger brister i räkenskaperna. 

Vidare förklarar både revisorerna och Cassel (1996) att en ren revisionsberättelse upprättas 

utifrån en standardutformning och intygar att innehållet i årsredovisningen är trovärdig. 

Revisorerna förklarar att olika riskbedömningar och analyser utförs av kundens räkenskaper 

för att erhålla underlag till revisionsberättelsen och nämner vidare att eventuella risker och 

värderingsfel i kundens räkenskaper och förvaltning granskas noggrannare. Utöver detta 

kontrollerar revisorerna om skatter och avgifter har betalats in i rätt tidpunkt samt 

kontrollerar bolagets styrka om det är en going concern för att säkerställa att bolaget inte 

hamnar på obestånd.  

 

Båda revisorerna berättar om revisionsberättelsens struktur och förklarar att den består av två 

delar, varav en vänsterspalt och en högerspalt. Den vänstra spalten är mer civilrättslig och där 

görs uttalanden om kundens årsredovisning har upprättats enligt lagar och praxis. Den högra 

spalten fokuserar mer på kundens styrelse och VD. Där finns uttalanden om ansvarsfrihet till 

styrelse och VD och om de har skött förvaltningen samt följt gällande lagar och förordningar 

som exempelvis aktiebolagslagen. När revisorerna upprättar revisionsberättelsen har de i 

åtanke att den kommer utnyttjas av andra intressenter och förklarar huvudsakligen att 

kreditbedömare har en stor användning av revisionsberättelsen eftersom det är en 

kvalitetssäkring som visar att bolaget har fungerande rutiner och rapportering. Vidare nämner 

revisor 2 att kreditgivningsinstitut bör känna sig mer tillfreds med den finansiella 

informationen i årsredovisningen då den fysiskt granskats av en revisor. Båda revisorerna 

berättar att de inte har konkreta förslag på hur revisionsberättelsen kan utvecklas för att bli 

mer användbar vid kreditbedömningar men revisor 2 nämner att en mer detaljerad 

revisionsberättelse är under utveckling. 

 

Edenhammar et al. (2015) skriver att en årsredovisning som har skickats in till bolagsverket 

blir en offentlig handling som intressenter kan använda i sitt beslutsfattande. Revisor 2 

berättar att revisorerna använder sig mycket av nyckeltal i sin arbetsprocess men förmodar att 

kreditgivningsinstitut inte har lika stor användning av nyckeltal eftersom kreditbedömarna är 

mer fokuserade på framtidsutsikten än historiskt data. Det överensstämmer delvis med revisor 

1s kommentarer om hur nyckeltal bör användas av kreditgivningsinstitut. Revisor 1 berättar 

att ekonomiska nyckeltal kan ge kreditgivningsinstituten bra underlag vid kreditbedömningar 

eftersom de kan användas för att jämföra ekonomisk data med andra konkurrenter. Revisor 2 

förklarar att kreditgivningsinstitut bör vara mer angelägna att erhålla information om resultat 

och finansiell ställning istället för nyckeltal men båda revisorerna betonar att 

kreditgivningsinstitut framförallt bör vara intresserade av kassaflödesanalyser och prognoser i 

avseende att erhålla information om kundens framtida betalningsförmåga.  
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Revisorerna nämner likt kreditbedömarna att kvaliteten i revisionsberättelsen är oförändrad 

oberoende av revisorns titel. 
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6. Slutsats & Diskussion 
Slutsatskapitlet syftar till att besvara frågeställningarna som återfinns i 1.4 och sätta resultatet i relation 

till tidigare forskning. Slutsatserna i detta avsnitt bygger på analysen. 

 

Hur bedömer PricewaterhouseCoopers AB i södra Mälardalen att årsredovisningar och 

revisionsberättelser kan användas som beslutsunderlag för kreditgivningsinstitut vid 

kreditbedömningar?  

 

Studien uppvisar att revisorerna är medvetna och upprättar revisionsberättelsen med åtanke 

om att andra intressenter och framförallt kreditgivningsinstitut använder innehållet vid 

kreditbedömningar. Revisorerna betonade att deras arbete är en fundamental del i 

granskningen av ett företags räkenskaper och förvaltning. De kontrollerar att informationen är 

korrekt utan felaktigheter för att betrygga intressenters användning av årsredovisningen. 

Studien visade att revisorerna är väl medvetna om signifikansen av den funktion dom 

uppfyller och har förståelse att den står till grund för många beslut. Utöver detta förmodar 

revisorerna att kreditgivningsinstituten är mer intresserade av kredittagarens framtida 

betalningsförmåga. Detta förtydligas genom att revisorerna poängterar att större fokus 

förmodligen riktas mot prognoser och kassaflödesanalyser som beslutsunderlag vid 

kreditbedömningar men understryker samtidigt att årsredovisningar används i mindre grad. 

Vidare kom studien fram till att revisorerna i dagsläget inte har några konkreta förslag på hur 

revisionsberättelsens innehåll kan regleras för att optimera användbarheten av den vid 

kreditbedömningar. 

 

Hur bedömer Svea Ekonomi i Stockholm att årsredovisningar och revisionsberättelser kan 

användas som beslutsunderlag vid kreditbedömningar? 

 

Studien visade att kreditgivningsinstitutets behov av information från revisionsberättelsen 

delvis uppfylls men att kreditgivningsinstitutet endast agerar i situationer där bristerna är 

omfattande och det föranleder till att kunden kontaktas för en förklaring av avvikelsen. 

Kreditbedömarna förklarade att ingen uppföljning görs av mindre brister som noterats i 

revisionsberättelsen och tydliggjorde dessutom att kreditvillkoren inte påverkas av 

revisionsberättelsens innehåll. Sammanfattningsvis framkommer det i studien att de 

viktigaste faktorerna som påverkar kreditvillkoren är kundens återbetalningsförmåga, tidigare 

samarbeten och ställda säkerheter.  

 

6.1. Studiens resultat i relation till tidigare forskning 
 

Tidigare forskning visar olika resultat gällande användbarheten av revisionsberättelsen för 

kreditgivningsinstitut vid kreditbedömningar. Nina Sormunens (2013) studie visade att 

kreditgivningsinstituten har en marginell användning av revisionsberättelsen som 

beslutsunderlag vid kreditbedömningar. Resultatet från Nina Sormunens forskning ligger helt 

i linje med resultatet som framkom från denna studie. Denna studie visade på motsvarande 

sätt att revisionsberättelsen användes i en måttlig utsträckning och endast överblickades för 

att erhålla kunskap om det föreligger betydande brister som kan påverka kundens 

återbetalningsförmåga. Ett omvänt förehållande föreligger dock mellan denna studies resultat 

och rapporterna från Gomez-Guillamons (2003) undersökning där han förklarar att 

revisionsberättelsen är av stor nytta och en central del vid kreditbedömningsprocessen. 

Resultatavvikelserna mellan Nina Sormunens (2013) och Gomez-Guillamons (2003) studier 
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kan bero på att Gomez-Guillamons studie utfördes ett decennium tidigare samt att den är 

utförd i ett annat land och det är möjligt att kreditbedömningsprocessen har förändrats 

mycket sedan dess.  

 

Kitindi et al. (2007) skriver i sin studie att kreditgivningsinstitut begär årsredovisningar från 

alla sina kunder och är den främsta informationskällan tillsammans med kunddiskussioner 

vid kreditbedömningar. Studien visar att resultaträkningen är den del det fokuseras mest på i 

årsredovisningen och tydliggör att den kvantitativa informationen är mer värdefull än den 

kvalitativa informationen. Resultatet i denna studie stämmer delvis överens med resultatet i 

Kitindis et al. (2007) studie. Denna studie kom fram till att årsredovisningar bifogas med 

samtliga kreditansökningar. Vidare nämns det att årsredovisningen används vid 

kreditbedömningar, dock inte i samma utsträckning som Kitindi et al. (2007) beskriver. 

Denna studie kom fram till att årsredovisningen huvudsakligen används för att avläsa 

förändringen av det egna kapitalet i balansräkningen samt för att se trendutvecklingen vilket 

utläses i resultaträkningen. Fortsättningsvis visade resultatet av studien att den primära 

informationskällan istället var aktuella siffor vilket används för bedöma bolagets nuvarande 

finansiella styrka. Årsredovisning är mindre intressant eftersom den visar föråldrande siffror 

och kontentan av studien är att kvantitativ information värdesätts högre än kvalitativ 

information. 

 

6.2. Förslag på vidare forskning 
Det skulle vara intressant att utveckla denna studie genom att utöka antalet 

kreditgivningsinstitut för att erhålla en fördjupad inblick över användbarheten av 

årsredovisningen och revisionsberättelsen. Genom att studera flera kreditgivningsinstitut blir 

resultatet mer pålitligt om det visar sig finnas ett samband mellan den empiriska 

informationen från respondenterna. Ett annat förslag till fortsatt studie är att studera om 

årsredovisningens och revisionsberättelsens användning för kreditgivningsinstituten varierar 

beroende på kredittagaren bransch. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide Svea ekonomi 

Sekretessfrågor 

Vill ni vara anonyma som respondent? 

 

Vill ni vara anonyma som företag i vår studie? 

 

Kan vi spela in intervjun? 

 

Kan vi efter intervjun kontakta er vid eventuell komplettering? 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Kan du berätta om din befattning och vad du gör inom företaget? 

3. Hur länge har du arbetat med kreditfrågor/kreditbedömningar i Svea ekonomi? 

Allmänt om kreditbedömning 

4. Hur ser kreditgivningsprocessen ut och använder ni er utav några modeller? 

5. Hur säkerställer ni låntagarens förmåga att betala tillbaka lånet? 

6. Vilka hjälpmedel använder ni er utav vid kreditbedömningar? 

7. Hur skiljer sig kreditbedömningsprocessen i mindre och större företag? 

8. Vilken betydelse har det att kolla upp vad lånet ska användas till? 

9. Förklara hur uppföljning av lånet och låntagaren går till efter att lånebeloppet har beviljats 

10. Vilka åtgärder vidtar ni vid försenade inbetalningar? 

Hur används årsredovisningen och årsberättelsen? 

11. Hur används årsredovisningen vid kreditbedömningen? 

12. Vilka ekonomiska nyckeltal tittar ni främst på när ni gör kreditbedömningar? 

13. Vilka andra delar i ett företags räkenskaper tittar ni på utöver årsredovisningen? 

14. Hur kan revisionsberättelsen användas som underlag vid kreditbedömningar? 

15. Hur anser ni att tillförlitligheten i årsredovisningen skiljer sig åt mellan företag som har 

en revisor i jämförelse med företag som inte har en revisor. 

16. Vilken betydelse har det om revisorn är auktoriserad eller godkänd när ni tittar på 

revisionsberättelsen vid kreditbedömningar? 

17. På vilket sätt förändras lånevillkoren om låntagaren har en revisor som ger ut en 

revisionsberättelse? 

18. Vilka andra aspekter kan påverka lånevillkoren? 

19. Vad är er åsikt om att införa en obligatorisk revisionsplikt i företag för att säkerställa att 

information i årsredovisningen är pålitlig? 

Avslutande 

Vill ni tillägga något utöver det vi har tagit upp som Ni anser är av betydelse vid 

kreditbedömning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Bilaga 2 
Intervjuguide PwC  

Sekretessfrågor  

Vill ni vara anonyma som respondent? 

 

Vill ni vara anonyma som företag i vår studie? 

 

Kan vi spela in intervjun? 

 

Kan vi efter intervjun kontakta er vid eventuell komplettering? 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Kan du berätta om din befattning och vad du gör inom företaget? 

3. Hur länge har du arbetat med revision hos PwC? 

Allmänt om revisionsberättelsen 

4. Hur ser processen ut kring att upprätta en revisionsberättelse? 

5. Berätta om delarna som ingår i revisionsberättelsen? 

6.Vid upprättande av revisionsberättelse, hur tänker ni på att den kan användas av andra 

intressenter och på vilket sätt? 

7.Hur anser ni att revisionsberättelsen kan användas som hjälpmedel vid kreditbedömningar, 

och på vilket sätt? 

8.Hur skulle revisionsberättelsen kunna utvecklas eller ändras för att fungera bättre som 

underlag för kreditgivningsinstitut? 

9.Hur viktigt anser ni att ekonomiska nyckeltal är för att bedöma företagets finansiella styrka, 

varför anser ni det? 

10. Vilka delar av företagets finansiella rapporter föreslår ni att kreditgivningsinstitut bör titta 

på vid en kreditbedömning och varför? 

11.Hur märks skillnaden i kvalitén av revisionsberättelsen om den har utfärdats av en 

auktoriserad eller godkänd revisor? 

12. Vad är eran åsikt om att införa en obligatorisk revisionsplikt i företag för att säkerställa 

att information i årsredovisningen är pålitlig? 

13.Vad tycker ni om att revisionsberättelsen borde förbättra lånevillkoren för företag som 

ansöker om kredit i jämförelse med företag som inte har en revisionsberättelse? 

14.Hur tycker ni att företag bör finansiera sig och varför? 

Avslutande 

Vill ni tillägga något utöver det vi har tagit upp som Ni anser är av betydelse vid 

kreditbedömningar? 

 

 


