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Förkortningar och definitioner 

Far  Branschorganisationen för revisorer och rådgivare. 

Inneboende risk Risken för felaktigheter i ett företags finansiella rapporter. 

Kapitalmarknad  Benämning på den organiserade marknaden för utbud och 

efterfrågan av kapital. Kapitalmarknad består av marknaden för 

eget kapital, aktiemarknaden, och av marknaden för lånat kapital, 

kreditmarknaden. 

Kontrollrisk Risken att felaktigheter i ett företags finansiella rapporter inte 

förhindras eller upptäcks och korrigeras.  

Kreditrisk Risken för förluster till följd av att en kredittagare inte förmår 

fullgöra sina kreditåtaganden.  

Marknadsrisk Risken för förlust eller reduktion av de finansiella tillgångarna till 

följd av förändringar i tillgångarnas marknadsvärden.  

Operativ risk Risken för förlust till följd av inte ändamålsenliga eller inte 

fungerande interna förfaranden eller system eller på grund av 

mänskliga fel eller yttre händelser, samt rättsliga risker. 

Reko   Svensk standard för redovisningstjänster. 

Små företag Företag med färre än 50 anställda och med en omsättning 

understigande 7,3 miljoner euro eller en balansomslutning 

understigande 3,65 miljoner euro.  

SRF   Svenska Redovisningskonsulters Förbund. 
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1. INLEDNING 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel ges en bakgrund till ämnet och de argument som diskuterats för och emot 

revisionspliktens avskaffande förs fram. Vidare presenteras uppsatsens problem, vilket 

mynnar ut i problemformuleringen och det syfte uppsatsen ämnar besvara. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1.1 Revision 

”- Nyttan med revision är stor. En revisionsrapport är ett slags kvalitetsgaranti, bland annat 

när man söker lån, mot leverantörer och Skatteverket. Och inte minst, en bra revisor är en 

rådgivare som kan spara stora pengar åt företaget.” – Wilhelm Gejier, Revisionens rötter, 

2010.  

Att skapa en trygghet och trovärdighet gentemot externa intressenter, men även internt i 

företaget, är vad Far anser vara tanken med revision. Att aktivt välja revision visar att 

företaget värderar den kvalitetsstämpel som revisionen innebär. Det kan ses som en signal 

gentemot externa intressenter, ett ställningstagande för lagenlig och korrekt bokföring. Att 

revidera företagets räkenskaper minskar risken för större fel och möjliggör därmed bättre 

affärsvillkor då intressenter kan få tillgång till oberoende information om företagets 

ekonomiska ställning.  

1.2 Revisionsplikten och dess avskaffande 

Revisionens historia i Sverige går långt tillbaka i tiden. Redan 1895 infördes för första gången 

revisionsregler i svensk aktiebolagsrätt. Först 1983 infördes det krav på att samtliga svenska 

aktiebolag skulle revideras av en godkänd eller auktoriserad revisor (Wallerstedt, 2009). 

Från den 1 november 2010 har revisionsplikten avskaffats för små privata aktiebolag i 

Sverige. Detta innebär att endast de privata aktiebolag som uppfyller två eller fler av 

nedanstående gränsvärden för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren behöver, enligt 

SFS 2010:834, ha en revisor som granskar deras årsbokslut. 

1. Antalet anställda i bolaget har i genomsnitt uppgått till fler än tre stycken. 

2. Balansomslutningen har varit större än 1,5 miljon SEK. 

3. Nettoomsättningen har uppgått till mer än 3 miljoner SEK.  
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Dessa gränsvärden medför att cirka 250 000 av de 370 000 svenska aktiebolagen inte längre 

omfattas av revisionsplikten (SOU 2008:32; Bolagsverket, 2011).  

Det som förts fram som huvudargumenten för revisionspliktens avskaffande har varit att 

förenkla det administrativa arbetet och sänka bolagens kostnader. Tanken är att stärka svenska 

företags internationella konkurrenskraft. Regeringen menar att detta kommer göra det enklare 

och mer attraktivt att starta och driva företag i Sverige. Enligt prop. 2009/10:204 är målet att 

minska små företags administrativa bördor med 25 % fram till år 2012. Detta är tänkt att 

uppnås genom förenklade regler inom områden såsom revision, redovisning och bolagsrätt.  

Efter revisionspliktens avskaffande är tanken att bolagen själv ska kunna ta beslut om vilka 

tjänster som behövs och ger nytta i förhållande till kostnaderna i just deras bolag. Detta menar 

Artsberg (2005) är en förutsättning för att dessa tjänster ska efterfrågas. Istället för att 

företagen ska vara påtvingade ett på förhand bestämt och lagstadgat paket av revisionstjänster, 

hittills oberoende av bolagens storlek och behov (SOU 2008:32), vill man nu låta 

marknadskraften styra. Regeringens förhoppning är att detta i sin tur ger förutsättningar för 

fler och växande företag vilket bidrar till ökad sysselsättning och därmed tillväxt i den 

svenska ekonomin. 

I Collis (2010) framgår det att Sverige efter Malta är det sista landet i Europa att avskaffa 

revisionsplikten för små bolag. Det på uppdrag av regeringen genomförda delbetänkandet 

SOU 2008:32 argumenterar för att en stor del av de privata bolag som konkurrerar på den 

europeiska marknaden har haft en betydande konkurrensfördel gentemot de svenska privata 

aktiebolagen. De menar att denna konkurrensfördel beror på det faktum att många utländska 

företag har haft möjlighet att välja bort revisionen. På så sätt, menar regeringen, har deras 

kostnader har kunnat hållas nere vilket i sin tur kan påverka vinstmarginalen.  

Regeringens påstående står dock inte oemotsagt. Som Bruns och Fletcher (2007) framför är 

det av stor vikt att ett företags intressenter kan förlita sig på den ekonomiska ställning som 

företaget uppvisar. En intressent behöver bland annat kunna bedöma företagets förutsättningar 

att fortleva och därmed möjlighet att uppfylla dess åtaganden. Revision bidrar till att 

intressenten kan förlita sig på ett företags ekonomiska rapporter då revisionen enligt Hayes, 

Dassen, Schilder och Wallage (2004) minskar risken för eventuella fel i dessa. Då Hayes et al. 

(2004) pekar på revisionens riskreducerande egenskaper, borde rimligen affärsinteraktion med 

ett reviderat företag vara förknippat med lägre risk än om samma företag varit oreviderat. 

Förutsatt att intressenten är rationell i sitt beslutsfattande, kommer denna vid en jämförelse 
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välja att interagera med det reviderade bolaget då en sådan interaktion är förknippat med lägre 

risk. Alternativt, om det oreviderade företaget väljs, borde intressenten kompensera sig för 

den ökade risk denna innebär i form av sämre villkor för det oreviderade företaget. I detta fall 

är det alltså det oreviderade företaget som bär en konkurrensnackdel jämfört med det 

reviderade. 

För att revisionen ska vara en konkurrensnackdel krävs det att dess kostnader överstiger 

nyttan den ger. Ur ett strikt kreditgivningsperspektiv är detta beroende av till vilken grad 

banken anser att revision sänker utlåningsrisken och därmed minskar kreditkostnaderna. Om 

det kapital som sparas genom att välja bort revisorn äts upp av högre lånekostnader kan de, 

beroende på dessa ökade lånekostnaders storlek, istället innebära en konkurrensnackdel för de 

oreviderade bolagen. 

Bruns och Fletcher (2007) skriver i sin artikel att svenska banker är den huvudsakliga källan 

till externt kapital för både privatpersoner och företag i Sverige. Av den totala utlåningen till 

företag utgör små bolag 85 procent av låntagarna, vilket innebär att detta segment står för en 

betydande del av bankernas utlåning. Collis (2010) menar att bankerna är en sektor som 

lägger stor vikt vid att företagens uppvisade ekonomiska rapporter stämmer överens med dess 

faktiska finansiella ställning. Vid kreditutlåning gör bankerna en bedömning av risken 

associerad med utlåning till det aktuella företaget, där företagens ekonomiska ställning är en 

viktig faktor (Collis, 2010). I ett så stort segment som företagsutlåning är, blir det viktigt att 

risken för förluster minimeras, varför stor vikt bör läggas vid kreditbeslutens riktighet då 

dessa har en betydande inverkan på bankens totala lönsamhet (Bruns & Fletcher, 2007). 

Starka skäl talar således för vikten av korrekta kreditgivningsbeslut. En given omständighet 

för att dessa beslut ska bli korrekta är att de i sin tur baseras på ett aktuellt, riktigt och 

väsentligt underlag.  

Forskning från Collis (2003) och Berry, Citron och Jarvis (1987), men även baserat på den 

information som banker kommunicerat, pekar på att bankerna redan nu värderar revision högt 

vid kreditgivningsbeslut. Exempelvis säger Anders Ekedahl, chef för Swedbanks 

företagsmarknad;  

”Revisionen och årsredovisningen är viktiga pusselbitar i vårt arbete att göra så bra och 

noggranna undersökningar som möjligt”. (Artikel, ”Noteringar: Bankerna vill”, 2007). 
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Karin Markstedt, chef för kredit- och branschanalys på Nordea i Stockholm, tror att banken 

även i framtiden kommer efterfråga reviderade räkenskaper trots att revision inte längre är 

lagstadgat. Att en oberoende granskning är särskilt viktigt i mindre bolag påstår vidare Erik 

Selander, ställföreträdande chef för specialarrangemang hos Swedbank (Artikel, ”Noteringar: 

Bankerna vill”, 2007). Dessutom uttalar sig Bengt Skough, godkänd revisor på sektionen för 

små- och medelstora företag på Far, i Balans nr 12/2007 ”Noteringar: Kreditgivare 

informerade”, gällande de bolag vilka omfattas av revisionspliktens avskaffande såhär:  

”Bankerna bör vara medvetna om att det är i detta segment som över hälften av de 

revisionsberättelser som innehåller anmärkningar finns.” 

Huruvida revision för vissa mindre bolag utgör en onödig kostnad och därmed blir en 

konkurrensnackdel eller om förhållandet faktiskt är det omvända är än så länge svårbedömt. 

Däremot utgör de bolag som har möjlighet att välja bort revision ett stort kundsegment för de 

svenska bankerna. Mycket talar även för att banker de facto använder ekonomiska 

räkenskaper vid kreditbeslut. Med utgångspunkt i ovanstående citat finns det alltså anledning 

för bankerna att vara kritiska mot en oreviderad årsredovisning i de fall denna ligger till grund 

för kreditgivningsbesluten.  

Utifrån de nya revisionsförutsättningarna finns det drivkrafter för nya granskningstjänster att 

uppstå, där bokslutsrapporten utgör en. 

1.3 Bokslutsrapport 

Som en följd av revisionspliktens avskaffande är det möjligt att nya former av ekonomiska 

granskningstjänster uppstår då marknadssituationen har förändrats. Det beror på, som 

Tauringana och Clarke (2000) påpekar, att små bolag har andra behov än vad stora har. När 

nu de små bolagen har möjlighet att anpassa efterfrågan efter det individuella företagets 

behov, är det rimligt att anta att nya tjänster uppstår. Branschorganisationerna Far och SRF 

har redan tagit fram bokslutsrapporten som ett komplement till revisionsberättelsen 

(Bokslutsrapporten, 2011; SRF, 2011). Den är tänkt som ett alternativ till revisionen för de 

bolag som väljer bort denna men ändå vill ha någon form av granskning.  

Fredrik Dahlberg, förbundsdirektör vid SRF, skriver i debattartikeln ”Livet blir enklare för 

småföretagarna”, i Dagens Industri den 1 november 2010 att bokslutsrapporten fungerar som 

en utmärkt kvalitetsstämpel på företagets redovisning. Bokslutsrapporten görs genom att en 

auktoriserad redovisningskonsult upprättar bokslut och årsredovisning i enlighet med Reko. 
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Dock sägs Fredrik Dahlberg emot av Tomas Lindgren och Magnus Eriksson, ansvariga för 

mindre och medelstora företag samt redovisningstjänster på PwC. I debattartikeln ”De flesta 

har vunnit på revisionen”, vilken publiceras i samma nummer av Dagens Industri, hävdar de 

att bokslutsrapporten är ett instrument för företagsledningen men att den inte är en 

granskningsrapport som riktar sig till externa intressenter. 

1.4 Problem 

Som nämnt är den svenska kapitalmarknaden till stor del baserad på bankerna och dessa är en 

av de främsta möjligheterna till extern finansiering för svenska bolag (Bruns & Fletcher, 

2007). Collis (2010) framför att företagens finansiella rapporter utgör en del av 

bedömningsunderlaget i bankernas kreditprövningsprocess. Avsaknad av granskning på dessa 

finansiella rapporter kan påverka företagets kreditbedömning negativt och därmed öka 

kreditkostnaden enligt både Liao, Chen och Lu (2009) och Bruns och Fletcher (2007). Det 

beror på att utlåningsrisken i dessa fall är högre eftersom banken har mindre information om 

huruvida företagets presenterade ekonomiska ställning är korrekt eller ej. Denna ökade risk 

hävdar Liao et al. (2009) att banken kommer kompensera sig för med fler säkerheter och 

ökade räntor.  

Det är dock inte enbart det kreditsökande företaget som kan drabbas negativt. Även banken 

löper en risk då kreditbeslut baserade på felaktig information ökar risken för icke korrekta 

beslut. Sådana felaktiga beslut kan vara att lån inte beviljas företag med möjlighet att fullfölja 

sina åtaganden vilket resulterar i utebliven vinst för banken. Det kan även vara genom 

beviljade krediter till företag som inte kan fullfölja sina åtaganden vilket innebär en direkt 

förlust för banken. Dessa ökade risker är också anledningen till att banken kompenserar sig i 

form av högre räntor.  

När revisionsplikten nu har avskaffats innebär det svårigheter för banken att göra en korrekt 

värdering av den nytta revisionen bidrar med i en kreditgivningssituation till ett aktiebolag. 

Eftersom bankerna under en längre period enbart gjort kreditbedömningar på reviderade 

aktiebolag kan avskaffandet bidra till svårigheter att jämföra det reviderade bolaget med ett 

likvärdigt oreviderat. Detta förhållande försvåras ytterligare genom att nya, oprövade 

granskningsrapporter tas in på marknaden. Även de skall värderas i förhållande till 

revisionsberättelsen och oreviderat bokslut. Banken måste alltså värdera den trygghet som de 

tillförsäkras genom ekonomiska granskningsrapporter. En sådan värdering krävs för att 
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minska risken för fel i kreditbeslut samt för i vilken omfattning begärda säkerheter och 

räntenivåer skall utformas. 

Ett påföljande problem för bankerna när dessa nu skall värdera hur ingen ekonomisk 

granskning av ett företag förhåller sig gentemot en bokslutsrapport och en revision, blir hur 

dess konkurrenter ställer sig i situationen. Då banker inte vet hur deras konkurrenter värderar 

de tre alternativen och hur räntenivån som ett direkt resultat härav kommer att sättas, medför 

situationen en stor osäkerhet. Konkurrensmässiga räntenivåer måste erbjudas av banken för 

att bibehålla befintliga kunder och attrahera nya. Om så inte görs kan bankens fortsatta 

verksamhet hotas. Hur banker ställer sig gentemot detta problem och vilken grad av mimetiskt 

beteende som härav uppstår kommer även det behandlas i uppsatsen.  

1.5 Problemformulering 

Enligt agentteorin påverkas bankens kreditbeslut till agenten delvis av 

informationsasymmetrins storlek mellan de två aktörerna. Ett sätt att reglera denna är genom 

olika typer av ekonomisk granskning. Sådan bidrar till en ökning av principalens tillgängliga 

information om företaget och därmed en reducering av asymmetrin.  

En aktuell fråga när nu beslutet kring revisionspliktens avskaffande tagits är hur bankerna 

kommer att reagera vid de av lagen inkluderade bolagens kreditförfrågningar. Hur stor vikt 

lägger bankerna på att ekonomiska granskningsrapporter minskar informationsasymmetrin vid 

kreditbeslut? Skiljer sig detta mellan olika banker och dess kontor?  

1.6 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förklara sambandet mellan ekonomiska kvalitetsrapporter och 

kostnader för extern kredit via banker.  
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1.7 Disposition 

Kapitel 1 – Inledning 

I det inledande kapitlet redogör vi för bakgrunden till revisionspliktens avskaffande samt tar 

upp de övergripande argument som förts fram. Vi presenterar även det problem vi vill belysa, 

vilket resulterar i en problemformulering och uppsatsens syfte.  

    

Kapitel 2 – Metod 

I det andra kapitlet presenterar vi vårt vetenskapliga synsätt och den forskningsansats som har 

valts för att understödja vårt förklarande syfte där vi tar uttagspunkt i redan existerande 

teorier. Vi påbörjar även en introduktion av de teorier som sedan utförligare diskuteras i 

kapitel 3.     

 

Kapitel 3 – Teori 

I detta kapitel redogörs för de två teorier som legat till grund för uppsatsen. Vi tar även upp 

forskning som behandlat liknande relationer mellan bank och företag. Ur denna forskning har 

sedan våra hypoteser utmynnat. Kapitlet avslutas med presentation av kontrollvariablerna.  

    

Kapitel 4 – Empirisk metod 

I kapitlet presenterar vi den undersökningsmetod som har använts med tanken att besvara 

uppsatsens syfte. Vi redogör närmare för hur vi gått till väga vid utformningen av det fiktiva 

företag som utgör enkätens bas, hur enkätutformningen gått till samt praktiskt 

tillvägagångssätt och operationalisering.  

    

Kapitel 5 – Empirisk analys 

I kapitlet beskrivs de resultat som undersökningen indikerar. Vi redogör även för de statistiska 

tester som har används för att bearbeta den insamlade datan och undersöka hypotesernas 

rimlighet.    

    

Kapitel 6 – Slutsatser 

Det avslutande kapitlet redogör för undersökningens slutsatser. De funna resultaten diskuteras 

med återkoppling till tidigare refererad forskning och teorier. Kapitlet avslutas med förslag till 

vidare forskning.  



 16 

2 METOD 

__________________________________________________________________________________ 

I kapitlet presenteras uppsatsens vetenskapliga synsätt och den forskningsansats som använts 

för att besvara syftet. Här diskuteras även teoriers applicerbarhet på ämnet. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Syftet med uppsatsen är att förklara sambandet mellan ekonomiska kvalitetsrapporter och 

kostnaden för extern finansiering. Syftet är alltså förklarande. Detta förklarande syfte ligger 

till grund för uppsatsen då vi eftersträvar att genomföra undersökningen med ett objektivt, 

öppet och neutralt förhållningssätt. Det innebär att vi inte bör tolka in egna värderingar i den 

insamlade datan. Så är av särskild vikt då syftet med uppsatsen är att spegla bankernas 

användande och därmed värdering av ekonomiska kvalitetsrapporter, ej författarnas. 

Vi är dock medvetna om kritiken som riktas mot denna typ av utgångssätt. Att genomföra en 

studie med objektivt förhållningssätt ifrågasätts med bakgrund i svårigheten att hålla sina 

egna värderingar utanför arbetet. Kritikerna hävdar att valet av data, insamlingsmetod och 

framförallt tolkningen av data till viss del påverkas av forskarnas egna värderingar (Saunders, 

Lewis och Thornhill, 2007). För att undvika vår egen påverkan är hypoteserna utformade och 

tar utgångspunkt i redan existerande teori, något som stöds av Bryman och Bell (2005). Att vi 

har valt att samla in vår kvantitativa data genom en enkätundersökning ökar även det 

objektiviteten då vi undviker intervjuareffekter enligt både Ejlertsson (2005) och Svenning 

(1999). 

Vad som dessutom påverkat valet av objektivt synsätt är den möjlighet till generalisering av 

insamlad data som det ger, vilket underbygger syftet med vår undersökning (Bryman & Bell, 

2005; Jacobsen, 2002). Saunders et al. (2007) understryker vidare att användandet av 

existerande teorier för att utveckla och testa hypoteser är i överensstämmelse med detta 

synsätt. Då vi tar utgångspunkt i agentteorin och institutionell teori och utifrån dessa 

formulerar hypoteser som sedan testas empiriskt har vi valt en deduktiv ansats.  

Ett alternativ till vårt förklarande syfte är ett förstående syfte. Vi anser dock inte att det passar 

vår uppsats då det förespråkar användandet av egna värderingar och erfarenheter vid analysen 

av den empiriska datan (Bryman & Bell, 2005; Patel & Tebelius, 1987). Det förstående 

synsättet framhåller även subjektivitet, tolkning av innebörden bakom samband och hävdar att 
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samband inte kan generaliseras enligt Patel och Tebelius (1987). Att utgå från ett förstående 

synsätt är inte i linje med uppsatsens syfte och har därför valts bort. 

2.2 Forskningsansats  

Då vårt syfte är förklarande har vi valt att använda oss av en deduktiv ansats. Saunders et al. 

(2007) menar att den deduktiva ansatsen understödjer sambandssökandet och generalisering 

av datan vilket har bidragit till vårt val. Vidare utgår vi från existerande teorier inom området 

för att undersöka samband, vilket enligt Patel och Tebelius (1987) medför att en deduktiv 

ansats är mer naturlig än den induktiva. Halvorsen (1992) skriver att en deduktiv ansats är 

lämpligare än en induktiv om man har en snävare problemformulering, vilket är ytterligare en 

orsak till vårt val av forskningsansats. Att det empiriska material vi samlar in till största delen 

består av kvantitativ data anser Halvorsen (1992) återigen talar för valet av en deduktiv 

ansats.  

Även vid vårt val av forskningsansats har vi tagit den kritik som framförs i samband med den 

deduktiva ansatsen i beaktning. Jacobsen (2002) betonar risken för att få svar på hur 

respondenterna i undersökningen uppfattar forskarens tolkning av verkligheten, istället för hur 

respondenten uppfattar verkligheten. Vi har haft detta i åtanke under arbetets gång men tror 

oss kunnat undvika detta fenomen. Risken för att respondenterna tolkar vår verklighet 

reduceras då vi i samarbete med PwC samt Sparbanken 1826 tagit fram det fiktiva företag 

som vi använder oss av i vår enkätundersökning.  

Varför samarbete med just PwC och Sparbanken 1826 tog form beror dels på en tillgång till 

dessa samt då det från deras håll fanns ett intresse för undersökningen och därför var praktiskt 

genomförbart. Framförallt är dock huvudanledningen att båda företagen är intressenter för de 

bolag som omfattas av revisionspliktens avskaffande och därför har stor erfarenhet av dessa 

vilket ytterligare ökar verklighetsförankringen. PwC har genom sin ställning som ett av de 

största revisionsbolagen stor kunskap om företags nyckeltal och trovärdiga ekonomiska 

rapporter vilket har varit en viktig faktor vid utformandet av vår enkät. Som en representant 

för kreditgivarna till den aktuella företagskategorin har Sparbanken 1826 kunskap om vilka 

faktorer som de facto är av vikt vid ett kreditgivningsbeslut. Detta har av naturliga 

anledningar varit ett viktigt element för framtagandet av vårt fiktiva företag och vår enkät.  

Utifrån dessa samarbeten med deras erfarenheter och synpunkter har det fiktiva företaget 

utvecklats ur ett empiriskt perspektiv med hög verklighetsförankring och därmed har vår egen 

tolkning av verkligheten minskats. Att respondenterna endast, som vi senare återkommer till, 
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fått ett alternativ att ta hänsyn till; oreviderat, reviderat eller bokslutsrapport, tror vi 

underlättar för respondenterna att utgå från sin egen verklighet. Risken för att respondenterna 

skulle tolka vår verklighet och se det samband vi försöker förklara minskar när de endast 

ombeds att besvara ett av tre alternativ. Att ta fram en verklighetsbaserad experimentell miljö 

stärker även vår undersökningsvaliditet enligt Svenning (1999).  

Hade vi i syftet med uppsatsen eftersträvat förståelse istället för förklaring hade en induktiv 

ansats varit naturlig. Den innebär i kort att vi skulle ha samlat in empirisk data för att skapa en 

modell och teori inom området. Den induktiva ansatsen lämpar sig även bättre när man utför 

undersökningar med kvalitativ data (Halvorsen, 1992). Att man har en begränsad tidsperiod 

under vilken man genomför undersökningen anser Saunders et al. (2007) talar emot en 

induktiv ansats. Då induktion ofta kräver att data samlas in vid flera tillfällen blir denna mer 

tidskrävande än den deduktiva. Tidsaspekten talar således ytterligare för vårt val av deduktiv 

ansats. Däremot stödjer vi Ramberg (1997) i resonemanget att lärdomar ständigt dras från 

empiriskt material vilka sedan påverkar undersökningen. Därför är ansatsen inte enbart 

deduktiv, utan snarare så i huvudsak men med induktiva anslag.  

Under arbetets gång har vi använt oss av utvalda delar från olika teorier för att både 

understödja, samt undersöka, våra hypoteser. Jacobsen (2002) och Falkman och Tagesson 

(2008) betonar att vid kombination av olika teorier kan man i vissa fall nå en tydligare 

förklaring av det empiriska fenomenet. Detta i sin tur kan hjälpa oss förklara sambandet 

mellan ekonomiska kvalitetsrapporter och extern kredit. Användandet av olika teorier tror vi 

kommer bidra till att skapa en tillfredsställande förklaring, utan att vi därmed är tvungna att 

integrera en teoris samtliga faktorer i de andra teorierna. Som Collin, Tagesson, Andersson, 

Cato och Hansson (2009) samt Broberg, Tagesson, och Collin (2010) påpekar har vårt 

arbetssätt således präglats av ett eklektiskt angreppssätt. Under arbetets gång har vi använt de 

olika teorierna som alternativ och komplement till varandra.  

För att kunna förklara sambandet mellan ekonomiska granskningstjänster och kreditkostnader 

via banker, vilket alltså är uppsatsens syfte, har agent principal teorin använts. Denna bidrar 

till att undersöka vilka lånevillkorens påverkansfaktorer är och vilka möjligheter företagen har 

att inverka på dessa för att minska lånekostnaderna. Teoriavsnittet inleds med en kort 

sammanfattning av agentteorin. Den har valts då den på ett effektivt sätt lyfter fram och 

förklarar det informationsövertag som det kreditsökande företaget besitter gentemot banken. 

Vidare berör teorin hur banken i egenskap av principal agerar för att minska denna 
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informationsasymmetri. Då Jensen och Meckling (1976) hävdar att båda parter arbetar för 

maximal egennytta har banken på grund av informationsasymmetrin ett behov av att 

kontrollera agentens handlande. Detta resulterar i agentkostnader, vilka banken enligt Liao et 

al. (2009) kommer att kompensera sig för i form av större lånekostnader för företaget. 

Eftersom agentkostnaderna utgör en del av lånevillkorens påverkansfaktorer är dessa viktiga 

för sambandet mellan granskningstjänst och kreditkostnader.  

Då vi i uppsatsen endast behandlar små företag av anledningen att det enbart är dessa som 

omfattas av revisionspliktens avskaffande, har vi lagt särskild vikt vid huruvida agentteorin är 

applicerbar på små företag. Cosh, Cumming och Hughes (2009) hävdar att mindre företag har 

svårare att få beviljade banklån. En anledning till att så är fallet skulle kunna vara att bankens 

bedömda utlåningsrisk är högre för mindre företag än för stora. Högre utlåningsrisk innebär i 

sin tur högre agentkostnader för att kompensera dessa, vilket alltså talar för användandet av 

agentteorin vid undersökning av mindre företag. Dessutom hävdar Lasfer (2009) samt Berger 

och Udell (1995) att små företag, i förhållande till stora, bidrar till en större grad av 

asymmetrisk information gentemot en annan organisation. Det talar ytterligare för att 

agentkostnaderna är närvarande i mindre företag varför vi har dragit slutsatsen att agentteorin 

torde vara tillämplig för små företag.  

Vidare behandlar teoriavsnittet en sammanfattning av den institutionella teorin, vilken 

används för att förklara hur banker, dess anställda och deras fattade beslut påverkas. Teorin 

diskuterar tre faktorer vilka påverkar en organisation, exempelvis en bank. Som Hedlund 

(2007) påpekar kan banken som begrepp inte ta några beslut då den utan det humankapital 

som styr och utgör dess verksamhet endast är ett skal. Därför är det indirekt istället bankens 

anställda som påverkas och därmed även de kreditbeslut som dessa personer tar. Vi tar i 

avsnittet upp Norths (1993) förklarande formella och informella normer vilka DiMaggio och 

Powell (1983) menar kan indelas i tre faktorer. 

De tre faktorerna, isomorfismerna, vilka ligger till grund för institutionell förändring är enligt 

DiMaggio och Powell (1983) den tvingande, mimetiska och normativa isomorfismen. Den 

tvingande innefattar bland annat de lagar, regler och förordningar som reglerar en banks 

kreditgivning. Det krävs att de bankanställda tar hänsyn till dessa vid lånebeslut, varför dess 

påverkan på kreditgivningsprocessen är tydlig. Den mimetiska isomorfismen kan ligga till 

grund för de likheter vid kreditbeslut som finns mellan dels olika bankkontor inom samma 
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bank, men även mellan olika banker. Slutligen beskriver den normativa isomorfismen vilka 

interna faktorer som påverkar inom en bank men även i banksektorn som helhet.  

North (1993) menar att de informella normerna speglar olika samhälles kulturer, en 

utveckling som Bruzelius och Skärvad (2004) påstår även är tillämplig på företag. De anser 

att i likhet med ett samhälle och land utvecklar företag normer som bland annat behandlar 

vilka värderingar företaget har, hur affärshändelser äger rum och hur man bemöter externa 

parter. Det innebär att Norths informella normer och vilken påverkan de har även är 

applicerbara på bankorganisationer.  

Efter en kortare genomgång av de två teorierna följer nedan våra hypoteser uppdelade på 

kategorierna revision, granskningsrapport, organisatorisk tillhörighet och geografisk 

placering. Hypoteserna tar sin utgångspunkt i agentteorin samt den institutionella teorin och 

har arbetats fram ur argument tagna från dessa. 
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3 TEORI 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras de teorier som är relevanta för ämnet. Dessa följs av en 

presentation av de hypoteser som utvecklats genom teorierna. Hypoteserna har delats upp i 

kategorierna revision, granskningstjänst, organisatorisk tillhörighet samt geografisk 

placering. Avslutningsvis presenteras undersökningens kontrollvariabler. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.1 Agent principal teorin 

För att kunna förklara olika relationsformer mellan bank och företag används normalt agent 

principal teorin (Aggarwal & Kyaw, 2009; Barclay & Smith, 1995; Berger & Udell 1995; 

Binks & Ennew, 1996; Heyman, Deloof, & Ooghe, 2008). Den är emellertid inte enbart 

applicerbar vid detta förhållande, utan är även tillämplig på ett mer generellt plan för att förstå 

relationen mellan två aktörer, principalen och agenten, där principalen önskar att få ett arbete 

utfört av agenten (Jensen & Meckling, 1976).  

En vanlig utgångspunkt i teorin är att både principalen och agenten är nyttomaximerare, vilket 

innebär att båda parterna handlar i eget intresse. Jensen och Meckling (1976) pekar på att 

nyttomaximeringen bidrar till att det finns motiv för agenten att till viss del åsidosätta 

principalens intressen till fördel för sina egna. För att förstå hur detta påverkar relationen 

mellan banken och företaget måste vi börja med att definiera vilken av parterna som är agent 

respektive principal. Kreditinstitutens affärsidé är att lämna kredit för vilket de mottar en 

betalning i form av ränta från kredittagarna. Som Binks och Ennew (1996) argumenterar för 

använder alltså banken företaget för att generera kapitalavkastning. Heyman et al. (2008) 

påstår utifrån detta argument att företaget därmed kan anses vara agenten och banken ses som 

principal. 

3.1.1 Agentkostnader 

Jensen och Meckling (1976) ser agent principal relationen som ett kontrakt mellan de två 

parterna. Detta kontrakt kan parterna utforma för att anpassa just deras unika förhållande. 

Utifrån agentkostnadernas storlek kommer banken försöka säkerställa att agenten arbetar 

gentemot bankens mål, det vill säga att företaget uppnår en tillräckligt god likviditet för att 

betala ränta och amortering. Enligt Jensen och Meckling (1976) är agentkostnaderna en rörlig 

och påverkbar kostnad som uppkommer genom principalens behov och kostnader för att 

övervaka agentens agerande. Sådana kan exempelvis vara kostnader för att skriva kontrakt 
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samt att begära in och kontrollera månads- och kvartalsrapporter. Ju större bankens upplevda 

kontrollbehov av företaget är, desto större kommer agentkostnaderna att bli.  

Agentkostnaderna har ett positivt samband med lånekostnaderna eftersom de tas ut för att 

kompensera principalens kostnader, varför högre agentkostnader ger ökade lånekostnader för 

företaget (Heyman et al., 2007; Jensen och Meckling, 1976; Liao et al., 2009). Det är därför 

troligt att anta att företag som bedöms vara förknippade med högre utlåningsrisk även 

kommer att proportionerligt belastas med högre lånekostnader. Företagen har emellertid goda 

möjligheter att påverka sina lånevillkor, vilket kan resultera i mindre omfattande 

kreditkostnader. Dessa påverkansmöjligheter bottnar i agentkostnadernas rörlighet som sedan 

utgör grunden för lånevillkoren. Kreditsökande företag har därför starka incitament att hitta de 

aspekter vilka påverkar agentkostnaderna samt att hålla dessa nere. 

3.1.2 Asymmetrisk information 

Agentteorin behandlar även det naturliga informationsövertag som agenten, enligt Cressy och 

Toivanen (2001) samt Heyman et al. (2008), besitter genom att denne har större kunskap och 

information om företaget. Att agenten har mer tillgång till information om företagets 

intentioner och ställning gör att agenten kan utnyttja informationsövertaget opportunistiskt 

enligt Bruns och Fletcher (2007).  

Områden där informationsasymmetrin framförallt är till bankens nackdel menar Shi och 

Zhang (2009) är låntagarens verksamma bransch; huruvida dess efterfrågan redan har blivit 

mött av ett tillräckligt utbud, konkurrenssituationen samt en realistisk uppskattning av 

agentens kommande, alternativt nuvarande, marknadsandel. Vidare har banken mindre 

tillgänglig information om eventuella fördelar och risker involverat i det projekt till vilket det 

sökta lånet ska användas inom; vad är en rimlig kapitalavkastning, inom vilken tidsperiod kan 

projektet förväntas gå med vinst och innebär projektet svårigheter för agenten att klara av en 

från banken krävd återbetalningsplan? Slutligen, och kanske den viktigaste aspekten ur 

bankens perspektiv, har låntagaren ett informationsövertag gällande hans finansiella situation 

och kreditvärdighet med fokus på likviditet och lönsamhet i företaget. 

3.2 Institutionell teori 

Institutionella teorin behandlar enligt Carruthers (1995) hur organisatorisk förändring sker 

utan att effektivitetsbehov och konkurrensfördelar driver den. North (1993) och Hedlund 

(2007) menar att en sådan förändring drivs av faktorer vilka kan bestå av både formella och 

informella normer. I relationen dessa emellan menar North (1993) att tillkomsten av en ny 
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formell regel, exempelvis en ny lag, medför att informella normer specialanpassar dessa och 

utvidgar dess tillämpningsområde. Hedlund (2007) utvecklar resonemanget då han anser att 

de informella faktorerna är de som verkligen ligger bakom hur vi agerar. Härav kan utläsas att 

de informella normerna har en tydlig och stark påverkan på organisatorisk förändring.  

DiMaggio och Powell (1983) delar upp faktorerna vilka driver organisatorisk förändring i tre 

kategorier som de benämner tvingande, mimetisk och normativ isomorfism. 

3.2.1 Tvingande isomorfism 

Den tvingande isomorfismen behandlar både formella och informella påtryckningar. Sådana 

kan enligt DiMaggio och Powell (1983) komma från staten, organisationer i företagets 

intressesfär, men även från kulturella förändringar i samhället där företaget verkar. 

Exempelvis kan samhälleliga förväntningar vara så starka att en organisation känner sig 

tvingade att leva upp till den. Det kan även grunda sig i en lagförändring vilken blir tvingande 

för företag att följa.  

Att driva bankverksamhet är förknippat med både formella och informella tvingande regler. 

Ur ett lagperspektiv finns ett omfattande regelverk som gäller samtliga banker, där de 

viktigaste är Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt Lag (2006:1 371) om 

kapitaltäckning och stora exponeringar. I likhet med andra vinstdrivande organisationer 

utsätts banker för ägarpåtryckningar. Ägarna har investerat i banken med förhoppningen att 

verksamheten genererar ett överskott tillräckligt stort för att ge utdelning. Detta krav är dock 

inte detsamma för alla banker då vissa Sparbanker drivs i stiftelseform där ett ekonomiskt 

överskott istället går delvis till samhället där banken verkar (Sparbankernas Riksförbund, 

2011). Krav från ägarna på vinstgenerering innebär i sin tur en direkt press på att rätt 

kreditbeslut tas, vilka sedan i en optimal situation, skall skapa vinst.  

Det finns vidare även informella påtryckningsmekanismer från samhället då vi förväntar oss 

att banken där vi placerar vårt kapital upprätthåller en tillräckligt restriktiv riskhantering så att 

vi kan återfå insatt kapital. Samhället har med andra ord generellt antagit att en bankplacering 

är en riskfri, men ändå räntegenererande, placering. 

3.2.2 Mimetisk isomorfism 

Den härmande faktorn härrör ur organisatorisk osäkerhet och det behov att härma andra 

organisationer som det resulterar i. Framförallt kommer organisationer som företaget 

uppfattar vara framgångsrika att stå som förebild. Situationer där företag härmar andra kan 
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enligt DiMaggio och Powell (1983) vara vid användandet av teknologi som inte förstås, när 

deras mål är tvetydliga eller när den kringliggande miljön skapar en symbolisk osäkerhet.  

3.2.3 Normativ isomorfism 

Den normativa isomorfismen behandlar hur professioner, vilka har inflytande i organisationer, 

påverkar dessa. Även här menar Carruthers (1995) att både formella och informella normer 

behandlas då bankprofessionen har fått en formell utbildning men sedan har påverkats av 

informella normer inom de organisationer de arbetat för, samt i olika professionella nätverk.  

3.3 Hypoteser  

3.3.1 Revision 

En förutsättning för att revisionen skall vara av betydelse för banken är att räkenskaperna de 

facto ligger till grund för kreditgivningsbeslut. Om så inte är fallet, är det helt irrelevant om 

dessa är reviderade eller ej. Det finns argument från bland annat Berry, Faulkner, Hughes och 

Jarvis (1993) samt Danos, Holt & Imhoff (1989) som hävdar att vid utlåning till små bolag är 

de ekonomiska räkenskaperna inte optimala för att utgöra det viktiga underlag som banken är 

i behov av. De menar att den tillgängliga informationen ofta är inkonsekvent, inaktuell och 

alltför trögrörlig för att spegla en korrekt nutida bild, samtidigt som dessa små företag sällan 

har dokumenterade ekonomiska framtidsplaner. Just den ekonomiska framtiden är av 

naturliga skäl av stort värde för bankens förståelse gällande företagets 

återbetalningsmöjligheter. Utan visande från företaget att de besitter möjlighet och vilja att 

sköta sina återbetalningar till banken, bör troligen chanserna för ett beviljat lån minska. Berry 

et al. (1993) menar istället att besluten bör tas på annan tillgänglig information eller ställda 

säkerheter. Annan tillgänglig information kan innefatta låntagarens personliga egenskaper 

eller tidigare relation med banken.   

Det finns dock omfattande forskning såsom Collis (2010), Svensson (2003), samt Evans et al. 

(2007) som visar att bankers användning av årsredovisningar är betydande. Vi utgår ifrån att 

detta användande grundar sig i att bankerna anser de vara till nytta och bidrar till att skapa en 

rättvisande bild av företaget. Detta då det inte är rationellt att undersöka en årsredovisning 

som man sedan inte anser vara viktig för det kommande kreditbeslutet. Även uttalanden från 

bankers kreditansvariga ger tydliga indikationer på att räkenskaperna utgör en viktig del vid 

en kreditbedömning (”Noteringar: Bankerna vill”, 2007).  
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Eftersom det finns flera indikationer som pekar på bankers användande av årsredovisningar 

vid kreditbeslut, blir en naturlig följdfråga huruvida även revisionen värderas av banken vid 

samma situation. Att de finansiella rapporterna reviderats anser Bruns och Fletcher (2007) 

samt Blackwell, Noland och Winters (1998) bör innebära en ökad trovärdighet för att den 

finansiella information som företagen lämnar till banken är korrekt och pålitlig. Påståendet 

stöds av forskare såsom Nestor (2004) som menar att en effektiv och kompetent revisor kan 

vara avgörande för att minska risken för en felaktig och inkorrekt bokföring.  

Som exempelvis Svensson (2003) pekar på ligger årsredovisningen ofta till grund för 

bankernas kreditbeslut. Felaktigheter i densamma innebär att beslut tas baserade på ej korrekt 

information, varför risken för ett felaktigt kreditbeslut ökar. Därför innebär kreditgivning till 

oreviderade företag i förhållande till reviderade ett större risktagande för banken; en risk som 

författarna tror att banken kommer kompensera sig för i form av högre säkerheter eller sämre 

lånevillkor. Det kan dock även resultera i avslag av kreditansökan.  

Ju mindre information banken har tillgång till om det kreditsökande företaget, desto större blir 

informationsasymmetrin mellan banken och företaget. Eftersom informationsasymmetri 

medför en osäkerhet för banken innebär det att utlåningsrisken ökar i takt med asymmetrins 

storlek, vilket stöds av både Lambert, Leuz och Verrecchia (2007) samt Liao et al. (2009). 

Vid de tillfällen banken har en liten mängd tillgänglig information och utlåningsrisken är 

högre blir deras behov och kostnader, agentkostnaderna, för att kontrollera företaget större. 

Informationsasymmetrin bidrar således till förhöjda agentkostnader och sambandet är positivt; 

agentkostnadernas omfattning ökar i förhållande till informationsasymmetrins storlek. 

Lambert et al. (2007) pekar på att företag med hög informationsasymmetri har svårare att få 

banklån beviljat samtidigt som Liao et al. (2009) argumenterar för att ju större 

informationsasymmetrin är mellan banken och företaget, desto sämre bör företagens 

lånevillkor bli.   

Marriott, Collis och Marriott (2006) samt Bruns och Fletcher (2007) menar att granskning av 

företagets årsredovisning resulterar i att informationsasymmetrin de facto minskar. Deras 

påstående stöds även av Aggarwal och Kyaw (2009) som menar att asymmetrin minskas av 

en väl genomförd revision. Eftersom revision ökar transparensen gentemot företagets bank, 

tror vi att bankerna bedömer reviderade bolags utlåningsrisk som lägre, varför det oftare 

borde beviljas lån till dessa företag. 
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Med utgångspunkt i ovanstående anser vi att i en situation där banken har större tillgång till 

relevant information om företaget minskar utlåningsrisken. Eftersom lånekostnadernas storlek 

bestäms för att kompensera bankens övervakningskostnader och utlåningsrisk, hävdar vi att 

lånekostnaderna ökar i takt med agentkostnadernas storlek. Därför är företagets 

kapitalkostnader direkt beroende av informationsasymmetrin mellan banken och företaget och 

i ett försök att minska sina lånekostnader bör företag därmed titta på de faktorer som bidrar 

till att minska informationsasymmetrin gentemot banken.  

Som vi har sett finns indikationer på att revision minskar informationsasymmetrin mellan 

banken och företaget, något som alltså i sin tur minskar utlåningsrisken. Vi har även pekat på 

att revisorn anses vara en riskminskningsfaktor för felaktig bokföring. Bokföringen resulterar 

sedan i finansiella rapporter vilka utgör en del av bankens beslutsunderlag vid en 

kreditsituation. Reviderade finansiella rapporter bör därför vara förknippad med lägre risk än 

oreviderade. Eftersom banken därför inte behöver kompensera sig för risken för felaktigt 

beslutsunderlag, hävdar vi att revision resulterar i en fördelaktigare position vid en 

kreditsituation. 

Hypotes 1: Reviderade företag har lättare att få lån beviljat jämfört med oreviderade företag.   

Hypotes 2: Reviderade företag som beviljas banklån ges förmånligare lånevillkor än 

oreviderade företag. 

3.3.2 Granskningstjänst 

Som nämnts ovan är det troligt att det i kölvattnet av revisionspliktens avskaffande uppstår 

nya ekonomiska granskningstjänster. En av dessa, och den som vi tagit i beaktning i 

uppsatsen, är den tidigare diskuterade bokslutsrapporten. Enligt SRF bekräftar 

bokslutsrapporten att företagets redovisning och finansiella rapporter håller hög kvalitet och 

uppfyller kraven enligt lagar och normer.  

Redovisningskonsulten som upprättar bokslutsrapporten är enligt SRF även den som upprättar 

företagets löpande redovisning, deklaration, bokslut och årsredovisning. De är även 

deltagande vid ekonomisk planering och budgetarbete. SRF menar att redovisningskonsulten i 

många fall kan ses som det mindre företagets ekonomiavdelning. Eftersom den konsult som 

upprättar bokslutsrapporten arbetar löpande med företaget under en stor del av året är han inte 

oberoende till företaget. Det innebär vidare att konsulten även granskar sitt eget arbete, varför 

det kan finnas ett motstånd till att belysa upphittade fel. Då revisorn inte granskar sitt eget 
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arbete finns det därför en risk associerad med bokslutsrapporten som inte finns i 

revisionsfallet.  

Ovan har vi visat att revisionen av många ses som en kvalitetsstämpel vilken tillför 

trovärdighet till räkenskaperna. Vi hävdar att det till stor del är revisorns oberoende som 

bidrar till denna trovärdighet, vilket stöds av Moberg (2006) och Far. De menar att 

trovärdigheten grundar sig i samhällets förtroende för revisorernas oberoende. Deras 

påstående överensstämmer med forskning från Watson, Shrives och Marston (2002) samt 

Prencipe (2004), som visar att revision utförd av en oberoende revisor minskar 

informationsasymmetrin och därmed agentkostnaderna.  

Eftersom revision minskar både den inneboende risken och kontrollrisken (Hayes et al., 2004; 

Watson et al., 2002; Prencipe, 2004), minskar som ett direkt resultat också bankens 

övervakningsbehov av företaget. Däremot minskar inte kontrollrisken i samma omfattning om 

den som gjort räkenskaperna granskar sitt eget arbete då Hayes et al. (2004) menar att denna 

har ett naturligt motstånd att rapportera egna gjorda fel. Eftersom så är fallet i 

bokslutsrapporten men inte i revisionen, drar vi slutsatsen att revision medför en lägre 

risknivå. Omfattningen på övervakningen bestäms i förhållande till den risknivå som banken 

bedömer företaget vara förknippat med. En lägre risknivå resulterar i en lägre omfattande 

övervakning, vilket i sin tur resulterar i en proportionerlig storlek kreditkostnader. Därför tror 

vi att en oberoende granskning kommer att resultera i sänkta kreditkostnader. 

De företag som endast väljer att upprätta bokslutsrapport och inte revidera sina räkenskaper 

förlorar alltså det oberoende som en revisor medför. Baserat i ovanstående argument om 

medförandet av högre agentkostnader och ökad risk, anser vi att avsaknad av en oberoende 

granskare bör ge uttryck i form av en sämre ställning vid en kreditsituation. 

Hypotes 3: Reviderade företag har lättare att få lån beviljat jämfört med företag som använder 

sig av bokslutsrapport. 

Hypotes 4: Reviderade företag som beviljas banklån ges förmånligare lånevillkor än företag 

som använder sig av bokslutsrapport.  

3.3.3 Organisatorisk tillhörighet 

En av de tvingande isomorfismerna som påverkar bankers förändring menar DiMaggio och 

Powell (1983) är statligt utformade lagar och regler. I lagen om kapitaltäckning och stora 

exponeringar regleras de olika metoder som banker tillåts att använda vid beräkning av 
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kapitalbasen. Beräkningen av denna görs med bakgrund i kreditrisker, marknadsrisker och 

operativa risker som banken utsätts för. Kapitalbasen skall finnas som en säkerhet för att möta 

de förluster som uppkommer och dess storlek ökar i proportion med de bedömda riskerna. 

Lagen ger en ram om hur kapitalbasen beräknas vilken samtliga banker måste hålla sig inom. 

Däremot tillåts bankerna använda sig av olika metoder för att beräkna kapitalbasens storlek. 

(Finansinspektionen, 2011).  

 

Praktiskt sett innebär tillämpandet av metodval att bankerna till viss del gör en 

egenuppskattning av de risker de utsätts för. Wahlström (2009) menar att lagen uppmuntrar 

banker att använda en internt upparbetad riskbedömningsmodell. En sådan modell medför en 

egenberäkning av risker, vilket innebär att resultatet för ett kreditsökande företag bör bli 

detsamma oavsett vem inom banken som gör beräkningen. Dock möjliggör de internt 

upparbetade riskbedömningsmodellerna att två banker beräknar utlåningsrisken associerad 

med ett och samma företag till olika storlek. Som ett direkt resultat härav, då banken 

kompenserar sig för den utlåningsassocierade risken, kommer den bank vilken bedömer 

risken som högre att erbjuda företaget sämre lånevillkor än den bank som bedömer 

utlåningsrisken som lägre.  

Det finns således möjlighet att olika bankers kreditbedömning av ett och samma företag 

skiljer sig åt. När nu revisionsplikten har avskaffats för vissa aktiebolag krävs det att banker, 

för att ge ett korrekt kreditbeslut, värderar hur risken associerad inom de tre alternativen att 

inte använda ekonomisk granskning, en bokslutsrapport och en revision förhåller sig gentemot 

varandra. Även om oreviderade företag, i form av enskilda firmor och handelsbolag, funnits i 

kreditsituationer tidigare är den situation som nu uppstått helt ny. Bokslutsrapporten som ett 

alternativ för aktiebolag har tillkommit som ett resultat av revisionspliktens avskaffande. Det 

finns således inga tidigare tagna beslut om hur dessa tre alternativ förhåller sig gentemot 

varandra, varför det finns en stor osäkerhet kopplad hit. 

När organisationer, i detta fall banker, befinner sig i ett läge där osäkerhet om hur resultatet 

blir beroende på vilket beslut som tas, hävdar Carruthers (1995), DiMaggio och Powell 

(1983), Barreto och Baden-Fuller (2006) samt Kondra och Hurst (2009) att behovet att 

efterlikna andra organisationer är särskilt stort. Det är i just denna situation som svenska 

banker nu befinner sig i. Som vi tidigare sett finns det möjligheter för olika banker att bedöma 

kreditrisken för ett och samma företag till olika storlek. Däremot vet en bank inte hur deras 

konkurrenter värderar de olika granskningstjänsterna. Resultatet av en alltför skiljaktig 
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bedömd risk, och därmed erbjudna lånevillkor, gentemot andra banker kan resultera i 

förlorade kunder. Som Barreto och Baden-Fuller (2006) menar är därför det läge som 

bankerna nu befinner sig i till viss del kritiskt, då ett alltför stort bortfall av kunder kan hota 

bankens fortsatta existens. De säger vidare att det är just i ett sådant läge som ett mimetiskt 

beteende är särskilt troligt att uppstå samt att banker är en bransch med historiskt omfattande 

mimetik.  

 

Vi har sett att banker har en lagenligt stödd möjlighet till egenbedömning av utlåningsrisk, 

samt att kreditgivningsbeslut på grund av revisionspliktens avskaffande nu präglas av en 

omfattande osäkerhet. Med detta som bakgrund och i kombination med den forskning som 

visar att det är i just ett sådant läge som organisationer tenderar att efterlikna varandra har vi 

kommit fram till följande hypoteser: 

Hypotes 5: De ekonomiska granskningsrapporternas betydelse vid kreditbeslut tenderar att 

vara liknande, oberoende av bankens organisatoriska tillhörighet.  

Hypotes 6: De ekonomiska granskningsrapporternas betydelse för kreditvillkor tenderar att 

vara liknande, oberoende av bankens organisatoriska tillhörighet. 

3.3.4 Geografisk placering 

Informella riktlinjer, enligt Hedlund (2007), utformas inte enbart inom en organisation utan 

även inom en miljö. Både North (1993) och Hedlund (2007) menar att dessa informella 

riktlinjer utgör en viktig faktor i hur beslut fattas vilket talar för att kreditgivningsbeslut inom 

olika miljöer och regioner inte är homogena. Vidare innebär det en möjlighet för att även 

värderingen av de ekonomiska rapporternas betydelse är regionrelaterat.  

Carruthers (1995) stödjer ovanstående när han säger att organisationer vilka agerar i samma 

miljö tenderar att efterlikna varandra. Det talar ytterligare för regionrelaterade skillnader då 

det borde innebära att bankkontor som agerar i samma miljö tenderar att efterlikna varandra. 

Därför borde bankkontor inom samma organisation skilja sig åt beroende på dess geografiska 

placering. Med det menas att bankkontor i storstadsregioner efterliknar varandra samtidigt 

som bankkontor på landsbygden gör detsamma. Detta bör resultera i att det uppstår 

geografiska likheter och skillnader inom banken. Ett sådant resultat kan exempelvis vara 

beroende av den inneboende osäkerhet som resulterar i ett mimetiskt beteende. Det skulle 

även kunna bero på den normativa isomorfismens påverkan om banktjänstemän inom ett 
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geografiskt område, oavsett organisatorisk tillhörighet, tillhör och samverkar inom ett socialt 

nätverk och påverkas därigenom.  

Med bakgrund i ovanstående resonemang om hur bankkontor tenderar att närma sig varandra 

då de befinner sig i samma miljö, har vi kommit fram till följande hypoteser. 

Hypotes 7: De ekonomiska granskningsrapporternas betydelse vid kreditbeslut skiljer sig åt 

geografiskt.  

Hypotes 8: De ekonomiska granskningsrapporternas betydelse för kreditvillkor skiljer sig åt 

geografiskt. 

3.4 Kontrollvariabler 

3.4.1 Kön 

Det finns flera studier som undersöker huruvida riskbenägenhet är beroende av den 

risktagande individens kön. Ett flertal av dessa, såsom Carlsson, Daruvala och Johansson-

Stenman (2005), Weber, Blais och Betz (2002) samt Jianakoplos och Bernasek (1998) visar 

att kvinnor är mer riskaversa än män. Det bör dock påpekas att det även finns studier som 

visar att det inte finns något samband mellan riskbenägenhet och kön där Harrison, Lau och 

Rutström (2007) utgör ett exempel. Jianakoplos och Bernasek (1998) är särskilt intressant ur 

vår synvinkel då de visar att män även ur ett finansiellt perspektiv oftare väljer 

högriskplaceringar än kvinnor. Då det alltså finns implikationer som visar på att kvinnor är 

mindre riskbenägna än män har kön tagits med som en kontrollvariabel för att undersöka om 

företagsrådgivarens kön påverkar kreditbeslut och lånevillkor.  

3.4.2 Utbildning 

Ett antal studier har undersökt om individers utbildningsstatus påverkar deras riskbenägenhet. 

En av dessa studier är Harrison et al. (2007) som pekar på att individer med högre utbildning 

är mer riskaversa i jämförelse med lågutbildade. Deras resultat invänds dock av Rosen, Tsai 

och Downs (2003) samt Donkers, Melenberg och Van Soest (2001) som istället presenterar 

det motsatta sambandet mellan lågutbildade individer och riskaversion. Då det trots allt finns 

indikationer på ett samband mellan utbildning och riskbenägenhet, oavsett vilken riktning 

denna ter sig, har vi valt att ta med utbildning som en kontrollvariabel.  
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3.4.3 Ålder 

Forskning såsom Donkers et al. (2001) visar stöd för påståendet att äldre människor tenderar 

att vara mer riskaversa än yngre. Även annan forskning visar att individers riskbenägenhet 

förändras med deras ålder, där Byrnes, Miller och Schafer (1999) och Harrison et al. (2007), 

utgör exempel på forskare. Med utgångspunkt i denna forskning har ålder tagits med som 

kontrollvariabel.  
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4 EMPIRISK METOD 

___________________________________________________________________________ 

Här presenteras den undersökningsmetod som ligger till grund för uppsatsen. 

Framarbetandet av enkätens utformning, tillvägagångssätt och operationalisering 

presenteras och diskuteras. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

4.1 Experiment 

Som nämnt ovan är syftet med uppsatsen att förklara sambandet mellan ekonomiska 

kvalitetsrapporter och kostnaden för kredit via banker. Förklarande undersökningar, även 

kallade kausalanalytiska undersökningar, har enligt Svenning (1999) som huvudsyfte att 

förklara olika faktorers samband. Metoden för att genomföra dessa förklarande 

undersökningar är ofta att använda sig av någon form av experiment. Vår experimentella 

undersökning består av en enkätundersökning baserad på ett fiktivt företag.  

Enligt Sweringa och Weick (1982) är experiment vanligt förekommande i olika 

forskningssammanhang. Anledningen till detta beror på möjligheten till undersökning och 

observering av orsak - verkan relationer, så kallad kausalitet. Vidare menar Libby, Bloomfield 

och Nelson (2002) att experiment tillåter forskaren att fokusera på enskilda och miljöspecifika 

egenskaper vilket i sin tur leder till att man kan belysa hur och varför olika situationer uppstår.  

Utifrån Libby et al´s. (2002) påstående att experiment tillåter fokus på enskilda egenskaper 

och då vi velat belysa hur just ekonomiska kvalitetsrapporter påverkar kostnaden för kredit 

via banker, har vi valt en experimentell metod. Naturligtvis finns det andra aspekter utöver de 

ekonomiska kvalitetsrapporterna som kan påverka företagets möjlighet till kredit via banker. 

Exempelvis kan en stabil och långvarig relation mellan principal och agent bidra till att 

minska agentkostnaderna (Sharpe 1990; Jeffrey 1992; Hernández-Cánovas och Koëter-Kant, 

2008). Långvariga relationer skapar enligt Binks och Ennew (1996) även en för banken ökad 

kännedom om det kreditsökande företaget. Det medför att informationsasymmetrin minskar 

och som en effekt därav anser Berger och Udell (1995) samt Blackwell et al. (1998) att 

lånevillkoren för det kreditsökande företaget blir fördelaktigare.  

Vid en långvarig relation besitter banken en unik kunskap och förståelse för företaget, dess 

bransch och verksamhet som inte kan fås på annat sätt. Forskning som Altman, Sabato och 

Wilson (2010) visar att en sådan kvalitativ kunskap är av stor vikt vid kreditgivningsbeslut. I 
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takt med att bankens kunskap om företaget ökar så minskar även dess utlåningsrisk till 

företaget. Banken behöver därmed inte kompensera sig för risk i samma höga grad vilket 

resulterar i förmånligare lånevillkor för företaget. 

En annan faktor som kan inverka på företagets möjlighet till kredit är företagets ålder. Bruns 

och Fletcher (2007) menar att avsaknaden av finansiell historik och de indikationer dessa ger 

försvårar kreditbedömningen och därmed ökar informationsasymmetrin för unga och nya 

bolag. Forskning från bland annat Bougheas, Mizen och Yalcin (2006) bekräftar att unga 

företags möjligheter till kredit är sämre än de som stora och äldre företag har.  

Även äldre företags möjlighet att påvisa att de bedrivit en framgångsrik verksamhet för att 

hålla sig kvar på marknaden en längre tid ger indikationen att deras affärsidé fungerar. Det 

indikerar även att de har en befintlig kundkrets, vilket resulterar i lägre utlåningsrisk jämfört 

med utlåning till yngre företag. Risken associerad med företagets överlevande bör därför, om 

hänsyn tas endast till ålder och utlåningsrisk, vara störst för ett nytt bolag för att sedan minska 

i takt med företagets ålder. 

Vidare kan även företagets storlek påverka möjligheten till kredit. Heyman et al. (2007) 

(Smith & Warner (1979); Pettit & Singer (1985) vidare referens) pekar på att 

agentkostnaderna anses vara högre i små än stora bolag. Att så är fallet beror till stor del på att 

informationsasymmetrin naturligt är större i relationer med mindre bolag än med stora bolag. 

Stora bolag, framförallt börsnoterade, lämnar ofta självmant ut information om företaget. 

Detta görs för att bibehålla en bra relation till befintliga investerare samt för att locka nya 

investerare. Resultatet blir dock att även övriga intressenter har tillgång till denna 

information. 

Eftersom banker har sämre informationstillgång till små företag än till stora företag, innebär 

det att informationsasymmetrin mellan det mindre bolaget och banken är större. Som vi 

tidigare pekat på har relationen mellan informationsasymmetri och lånekostnader ett positivt 

samband, varför små företag därför ofta belastas med sämre lånevillkor. Cosh et al. (2009) 

visar även på att dessa mindre företag har svårare att få banklån än vad större företag har. 

Vi har dock valt att inte ta med dessa variabler då vi velat lägga fokus på ekonomiska 

granskningsrapporter och undvika att andra faktorer påverkar respondenten alltför mycket. 

Denna renodling har även gjorts i syfte att minska enkätens omfattning och på så sätt försöka 

bidra till en ökad svarsfrekvens.  
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I motvikt till Libby et al. (2002) framför Halvorsen (1992) kritik mot experimentella studier. 

Han menar att den experimentella situationen skiljer sig alltför mycket från verkligheten, 

vilket i sin tur medför att man inte kan generalisera resultaten till att gälla utanför den 

experimentella situationen. Kritiken som Halvorsen (1992) framför har vi varit medvetna om 

under arbetets gång. Vi har därför, som nämnts i kapitel 2, i samarbete med PwC samt 

Sparbanken 1826 tagit fram det fiktiva företag som används i undersökningen. Detta har 

gjorts för att få en så verklighetsbaserad experimentell situation som möjligt. Att det finns en 

verklighetsförankring i den experimentella situationen bidrar till att generaliseringen av den 

kvantitativa datan får en högre tillförlitlighet, men även att reliabiliteten och validiteten i 

undersökningen ökar enligt Svenning (1999).   

Det förklarande syftet som genomsyrar vårt arbete medför att vi valt att genomföra vår 

undersökning i form av ett kvasiexperiment. Tillvägagångssättet som detta innebär är vad 

Sweringa och Weick (1982) benämner judgmental tasks, att man tar laboratoriet till 

försökspersonen. Med det förstås att respondenten befinner sig i sin naturliga miljö med 

ordinarie rutiner och bedömningskriterier. I vår undersökning blir respondenterna ombedda att 

göra vardagliga bedömningar under förhållanden som är experimentellt framtagna för att 

fokusera på hur respondentens användning av ekonomiska kvalitetsrapporter påverkar deras 

kreditbeslut.  

Precis som en kvasiexperimentell undersökning stödjer vårt förklarande syfte, menar 

Svenning (1999) att kvasiexperiment underbygger valet av att utföra experimentet genom en 

enkätundersökning. En enkätundersökning som utförs ex-post-facto är av förklarande art. 

Detta är fallet i vår situation då vi vill förklara avskaffandet av revisionspliktens påverkan på 

extern kredit via banker, efter det att revisionsplikten avskaffats.  

4.2 Utformning av enkäten 

Enkäten vi använder för att genomföra vår undersökning utformades med hjälp av det 

nätbaserade enkätprogrammet Websurvey. Enligt Bryman och Bell (2005) kan en sådan 

utformning underlätta en mer professionell layout av enkäten vilket i sin tur kan påverka vår 

svarsfrekvens positivt. Vi har av denna anledning, men även för att underlätta distributionen 

av enkäten och insamlandet av datan, valt att använda oss av detta tillvägagångssätt. En 

webbaserad enkät möjliggör också att respondenten kan fylla i sina svar direkt i 

enkätprogrammet vilket gör att datan därmed kan laddas ner automatiskt till en databas för 

vidare analys (Bryman & Bell, 2005). 
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I uppförandet av enkäten har vi tagit olika faktorer i beaktning som kan komma att påverka 

vår svarsfrekvens. Saunders et al. (2007) anger ett antal faktorer som kan motverka ett 

betydande svarsbortfall och därmed även påverka undersökningens validitet och reliabilitet. 

Sådana faktorer är bland annat, som nämnt ovan, layouten samt behovet av en effektiv enkät. 

Dock påpekar samma forskare svårigheten med att ta fram just detta. Vi har vid utformningen 

av vår enkät försökt undvika att sådana faktorer försämrar vår svarsfrekvens och därför 

arbetat med att skapa en så tydlig, välstrukturerad och inte alltför omfattande eller 

tidskrävande enkät.  

Enkäten är utformad i två delar. Dess första del behandlar demografiska frågor som kopplas 

till respondenternas svar i enkätens andra del för att testa hypoteserna 5-8. Den andra delen 

består av ett fiktivt företag där respondenten ombeds bedöma företagets möjlighet till kredit 

samt vilka lånevillkor som kan bli aktuella för företaget. Enkät samt följebrev finns i bilaga 1 

och 2. Bilaga 1 innehåller samtliga tre versioner då dessa är identiska förutom gällande 

ekonomisk granskningsrapport. I bilagan framgår vilken information som varierades.   

Vi har i huvudsak valt att använda oss av slutna frågor i enkäten. I många fall anser man att 

slutna frågor passar bättre för enkätundersökningar och insamling av kvantitativ data. Enligt 

Bryman och Bell (2005) minskar det enkätens omfattning, svaren är lätta att bearbeta och 

jämförbarheten ökar. Vårt undersökningsområde fungerar väl med slutna frågor då svaren går 

att standardisera och är likartade. Vi anser också att slutna frågor bidrar till en mer tilltalande 

layout; enkäten ser enkel, stilren samt mindre tidskrävande ut, vilket enligt Bryman och Bell 

(2005) samt Saunders et al. (2007) kan bidra till en högre svarsfrekvens.    

Vi har dock valt att till viss del även arbeta med öppna frågor i enkäten. Vi är medvetna om 

den kritik som riktas mot denna typ av frågeställning. Bryman och Bell (2005) pekar till 

exempel på att öppna frågor kan försvåra arbetet med att bearbeta svaren då det finns flera 

olika sätt att besvara en fråga. Dock tror vi inte att denna nackdel kommer att påverka vår 

analys i någon större utsträckning. Det område vår undersökning berör har tydliga fackliga 

termer och vår frågeställning medför per automatik likartade, korta, koncisa och kvantitativa 

svar. Begreppen som används samt efterfrågas i undersökningen är vedertagna och bör ej 

bidra till någon osäkerhet för företagsrådgivare inom banksektorn. Denna typ av svar 

möjliggör kategorisering och underlättar vår analys trots valet att i vissa fall använda öppna 

frågor. Typen av frågeställning och svar gör att vi indirekt även undviker långa svar, vilket 

enligt Bryman och Bell (2005) är ytterligare en nackdel med öppna frågor. De menar att 
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öppna frågor kan påverka svarsfrekvensen negativt om respondenten måste skriva omfattande 

svar vilket denne kan uppfatta som alltför tidskrävande och därför avskräcka från 

medverkande. De fördelar vi ser med att använda oss av öppna frågor och anser överskugga 

nackdelarna är möjligheten till oförutsedda svar och reaktioner som också Bryman och Bell 

(2005) poängterar. Vi anser även att det kan förbättra resultatet då det ger respondenten 

möjlighet att bedöma företagets kreditsituation utan att vi styr dem i en viss riktning och låser 

dem till givna alternativ.  

Vi behåller således undersökningens objektivitet och möjligheten att generalisera vår data 

genom att i huvudsak använda oss av slutna frågor (Bryman & Bell, 2005). Samtidigt 

undviker vi att leda respondenten i en viss riktning i de fall vi väljer att använda oss av öppna 

frågor. För att respondenten skall kunna lämna ytterligare kommentarer och information som 

de anser vara av vikt har vi möjliggjort för detta i enkätens slutskede.   

För att undvika misstolkningar och strategiska svar är det fiktiva företaget detsamma för alla 

respondenter. Dock har vi valt att nyansera undersökningen genom att dela respondenterna i 

tre grupper. En tredjedel av respondenterna får information om att företaget anlitar revisor, en 

tredjedel att företaget upprättar bokslutsrapport samt den sista tredjedelen att företaget inte 

använder sig av någon typ av ekonomisk granskningstjänst. Oavsett om man ställs inför 

reviderat bolag, bokslutsrapport eller oreviderat, ges informationen att företaget har använt 

samma och endast den typen av granskning, sedan dess start för tre år sedan. Utefter detta 

ombeds respondenten att besvara huruvida företaget beviljas kredit, och om så görs, vilken 

ränta krediten beläggs med samt vilka säkerheter banken kräver av företaget. Mer detaljerad 

information om hur uppdelningen har skett presenteras under 4.4.2 Praktiskt tillvägagångssätt. 

Att vi valt att låta respondenterna besvara undersökningen utifrån ett av de tre alternativen är 

för att undvika vad Bryman och Bell (2005) samt Halvorsen (1992) kallar strategiska svar. Ett 

strategiskt svar innebär att respondenterna svarar utifrån vad de tror att vi förväntar oss, varför 

de tolkar undersökningen, vilket medför att deras svar inte blir verklighetsförankrade. 

Lösningen med att respondenterna ska ta ställning endast för ett av de tre alternativen i 

kombination med användandet av ett fiktivt företag förkortar även enkäten väsentligt vilket 

kan påverka vår svarsfrekvens positivt enligt Saunders et al. (2007). Sparbanken 1826 

påpekade även risken för att respondenterna skulle förstå sambandet om de ombads besvara 

alla tre alternativen vilket ytterligare underbyggde vårt val att dela respondenterna i tre 

grupper. 
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Då vi samlar in data genom en enkätundersökning är det av yttersta vikt enligt Bryman och 

Bell (2005) att enkäten innehåller all information som respondenterna behöver för att besvara 

densamma. Vi har ingen möjlighet att förtydliga informationen eller frågorna för 

respondenten vilket vi enligt Bryman och Bell (2005) haft om vi genomfört undersökningen 

genom till exempel personliga intervjuer. Genom samarbetet med PwC och Sparbanken 1826 

har vi försökt säkerställa att väsentlig och tillräcklig information om företaget samt 

undersökningens specifika situation tagits fram och bifogats för att respondenterna skall 

kunna besvara enkäten på ett korrekt sätt.  

Då enkätinformationen inte kan utvecklas efter utskick har vi gjort särskilda förtydliganden 

angående viss information i enkäten. Vi har velat undvika att de respondenter som ställs inför 

alternativet bokslutsrapport eller oreviderat företag gör ett antagande om att vi missat att det 

inte finns några 3-åriga aktiebolag som aldrig blivit reviderade och därmed tror att vi utformat 

enkäten fel. Om respondenten misstänker att så är fallet, kan det resultera i att de svarar 

utifrån antagandet att det endast är det senaste året som revision ej förekommit i bolaget, 

vilket inte är den situation vi velat undersöka. Därför har vi varit noga med att, både i 

enkätens inledning samt i följebrevet, poängtera detta och förtydliga att det är ett fiktivt 

företag i en fiktiv situation som respondenten ställs inför.  

Vid framtagandet av det fiktiva företaget som utgör enkätens bas eftersträvade vi att skapa ett 

så verklighetstroget företag som möjligt. Vi hade möten och samrådde med både PwC och 

Sparbanken 1826 angående vilka faktorer utöver de ekonomiska kvalitetsrapporterna, som 

skulle kunna påverka bankernas kreditbeslut och lånevillkor, samt hur vi skulle hantera dessa. 

Som tidigare nämnts medför en verklighetsförankring enligt Ejlertsson (2008) och Svenning 

(1999) att undersökningens reliabilitet och validitet förstärks. Verklighetsförankringen hjälper 

oss således att mäta det vi avser att mäta och ökar tillförlitligheten i undersökningen.  

Genom samarbetet med PwC och Sparbanken 1826 har vi försökt säkerställa att väsentlig och 

tillräcklig information om företaget tagits fram och bifogats för att respondenterna skall kunna 

besvara enkäten på ett korrekt sätt. Med Sparbanken1826 diskuterades djupare hur omfattad 

företagsinformation som krävs samt hur denna bör presenteras. Återigen var tanken att 

underlätta för ett korrekt besvarande av frågorna, vilket har varit särskilt viktigt då de 

insamlade svaren i sin tur ligger till grund för att besvara uppsatsens syfte.   

För företaget tog vi fram resultat- och balansräkning för år 2010 samt detsamma i budgeterad 

form för 2011. Utifrån dessa upprättades kassaflödesanalyser för de båda åren för att 
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säkerställa att företaget, med 2010 års resultat, ej har möjlighet att betala de nya 

lånekostnaderna. Tanken var att de endast ska klara det nya låneåtagandet om det budgeterade 

resultatet uppnås. Anledningen till att vi utformade företaget på det viset är att vi återigen vill 

undvika ett alltför opportunistiskt investeringsalternativ för bankerna. På inrådan av 

Sparbanken 1826 inkluderades balans- och resultaträkning för 2010 samt den budgeterade 

resultaträkningen i enkäten.  

Vidare diskuterades med PwC och Sparbanken 1826 faktorer som kan vara viktiga vid 

kreditbeslut, såsom företagets branschtillhörighet, ägarstruktur, tidigare relation till banken 

samt företagsägarens möjlighet att lämna personlig pant. Vi har vid val av samtliga dessa 

eftersträvat ett neutralt förhållningssätt med stabilitet och låg risk men samtidigt inte alltför 

opportunistisk. Detta för att undvika att dessa faktorer påverkar respondentens svar i alltför 

stor utsträckning och därför inskränker på de ekonomiska kvalitetsrapporternas betydelse för 

kreditbeslutet.  

4.3 Kritik mot enkäten 

I framtagandet av enkäten och det fiktiva företag som används i undersökningen var vi 

medvetna om att bankerna ofta baserar sin kreditgivning på mer än bolagets ekonomiska 

ställning. Då främst med tyngdpunkt på en tidigare relation till företaget och företagsägaren 

samt intrycket av densamma vid en eventuell ny kund. Vi betonade i följebrevet till enkäten 

att respondenten skulle försöka bortse från ytterligare omständigheter som kan påverka en 

kreditbedömning, där bland annat personligt intryck menas och påpekas. 

Att vi inte har haft möjlighet att inkludera personligt intryck i undersökningen har medfört att 

vi fått svar från individuella respondenter som valt att ej delta i undersökningen. Detta av 

anledningen att de ej anser sig kunna ta ett korrekt kreditbeslut endast på den information vi 

gett dem. De menar att det personliga intrycket, samt relationen mellan bank och kund, är en 

alltför stor del av deras beslutsunderlag. Att dessa faktorer inte kunnat inkluderas har fått 

resultatet att vår experimentella studie skiljer sig gentemot verkligheten. Det är även en av de 

nackdelar som Halvorsen (1992) framför mot experimentella studier.  

Vi hade även kontakt med Handelsbanken där kreditchefen på regional nivå tittade på enkäten 

men banken avstod från att delta i undersökningen. Deras nekande svar grundade sig, enligt 

egen utsago, enbart i att de lägger så stor vikt vid det personliga intrycket att om de skulle 

bortse från detta skulle resultatet oavsett bli felaktigt och därmed inte stämma överens med 
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verkligheten. Det faktum att vi inte fick med Handelsbanken kan ha haft en negativ påverkan 

på vårt resultats tillförlitlighet. 

Sedan enkäten avslutades kunde vi se vissa indikationer på att respondenterna uppfattat 

företaget som alltför osäkert. I anledningar som angivits till ett icke beviljande av kredit till 

företaget finns exempelvis följande: 

”[… ] även om vi skulle ta ut företagsinteckningar så har inventarier av ovanstående slag ett 

mycket lågt värde vid ett ev obestånd.” 

Att bolaget i somliga av företagsrådgivarnas ögon var alltför osäkert kan ha påverkat 

kreditbeslutet negativt i alltför stor omfattning. Genom att respondenternas fokus i vissa fall 

lagts på inventariernas låga andrahandsvärde har dess ekonomiska granskningsrapporter blivit 

sekundära. Därmed har de inte varit den styrande faktorn i kreditbeslutet vilket var vår 

avsedda tanke. Ovanstående fall kan därför ha inverkat negativt på undersökningens validitet.  

”Avslag baseras på: 1. För låg egeninsats […]” 

Vidare har en av de mest frekventa kommentarer från de som svarat Nej till beviljandet av 

kredit varit att respondenten ansett ägarens insats som alltför låg och därför nekat lån. Då 

detta inte varit den variabel vi velat mäta kan ägarens alltför låga insats ha påverkat resultatet 

på ett icke avsett vis. På liknande sätt som andrahandsvärdet på inventarierna kan ha haft 

negativt påverkan på undersökningens validitet, gäller detta även för ägarens låga insats.  

4.4 Tillvägagångssätt, urval och population  

Enligt Burns och Fletcher (2007) är den svenska riskkapitalmarknaden välutvecklad i 

jämförelse med många andra europeiska länder. Men trots det faktumet menar Svensson-

Kling (1999) att små bolag sällan passar riskkapitalisternas kriterier när de letar efter nya 

företag att investera i. Dessutom anser många små bolag, enligt Burns och Fletcher (2007), att 

det är alltför kostsamt och tidskrävande att hitta rätt riskkapitalister. Samma forskare belyser 

även att företagare ser en stor nackdel i att riskkapital som finansieringskälla eventuellt 

innebär att ägarstrukturen och ledningen av företaget påverkas. Om en sådan utveckling vill 

undvikas ter sig banklån som en mer tilltalande finansieringskälla. Burns och Fletcher (2007) 

menar att det är anledningar till att, trots den välutvecklade svenska riskkapitalmarknaden, de 

svenska bankerna utgör en betydande del av den externa finansieringen av detta segment. 
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Med denna forskning som bakgrund och det faktum att möjligheterna till riskkapital för små 

företag är begränsad har vi valt att fokusera på finansiering via banker.  

Att i kvantitativa undersökningar genomföra en totaltundersökning menar Svenning (1999) är 

det optimala tillvägagångssättet. En sådan är emellertid enligt både Svenning (1999) och 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) ofta kostsam och svår att genomföra, varför det 

vanligaste sättet istället är att göra ett urval från populationen (Djurfeldt et al., 2010; 

Ejlertsson, 2008). Det är även det tillvägagångssätt som vi har använt oss av. Enligt Halvorsen 

(1992) är urval behövligt när man inte har någon klart avgränsbar population vilket gäller för 

vår undersökning där företagsrådgivare utgör populationen. För denna aktuella population 

finns det inte något för oss tillgängligt register; populationen är enligt Jacobsen (2002) 

teoretiskt okänd. Att så är fallet försvårar sökandet av möjliga respondenter då populationens 

storlek och sammansättning inte är helt identifierbar.  

Efter att resultatet analyserats i sådana urvalssituationer kan det sedan i många fall, 

framförallt vid kvantitativa undersökningar såsom en enkätundersökning, generaliseras till att 

gälla hela populationen enligt Djurfeldt et al. (2010) samt Halvorsen (1992). För att kunna 

generalisera vårt material är det enligt både Jacobsen (2002) och Saunders et al. (2007) viktigt 

att urvalet är tillräckligt stort och representativt för den undersökta populationen. Ett större 

urval medför, enligt Halvorsen (1992), en högre sannolikhet för att urvalet liknar den totala 

populationen. Då därtill användandet av en enkätundersökning gör att vi riskerar ett 

betydande svarsbortfall har vi försökt nå ett så stort antal företagsrådgivare som var praktiskt 

möjligt vid de olika bankerna. På grund av att det inte finns något centralt register över 

företagsrådgivare i Sverige, vilket alltså får till följd att den teoretiska populationen är okänd, 

tog vi kontakt med de olika bankerna runt om i Sverige.  

För att ta fram vårt urval av respondenter har vi använt oss av flerstegsurval där vårt första 

urval var banker som arbetar med kreditgivning till företag. Vi undersökte sedan på vilka av 

dessa banker vi hade personliga kontakter och därmed en möjlig ingång. Övriga banker och 

bankkontor kontaktades sedan utifrån de uppgifter som finns officiellt tillgängliga. Summerat 

har vi använt oss av ett flerstegsurval beroende av banker som arbetar med kredit till företag, 

kontakter och tillgänglighet (Djurfeldt et al., 2010). Hur urvalsprocessen gick till kan ses 

nedan i figur 4.1.  
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Figur 4.1, Urval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Praktiskt tillvägagångssätt 

De banker vi kontaktade var främst de största bankerna Swedbank, Nordea, SEB och 

Handelsbanken vilka har en fördel att de har stor geografisk spridning och betydande 

erfarenhet av kreditbeslut. Utöver dessa tog vi kontakt med övriga banker såsom Danske 

Bank, IKANO, Länsförsäkringar och samtliga Sparbanker runt om i Sverige där 

kontaktuppgifter kunnat nås. Av de kontaktade bankerna valde Sparbanker, Danske Bank, 

SEB, Nordea och Swedbank att delta i undersökningen. 

Den initiala kontakten togs dels för att utreda deltagningsintresset för vår enkät och dels för 

att undersöka huruvida det fanns möjlighet till distributionshjälp inom respektive bank. 

Intresset för medverkan varierade och tillvägagångssättet hur vi har distribuerat enkäten 

varierar även det. I första hand har vi försökt få kontakt med och därmed en ingångsmöjlighet 

hos någon med högre befogenhet på banken eller de individuella kontoren för att genom dessa 

skicka ut enkäten. Vid positiva medverkansbesked från de här kontaktpersonerna har vi då fått 

distributionshjälp nedåt i organisationen av alltifrån bankens vice VD, kreditchef, regionalt 

ansvariga eller kontorschefer.  

Vi tror att detta tillvägagångssätt påverkat vår svarsfrekvens positivt då det borde ge större 

gehör att från sin chef uppmanas att besvara enkäten, jämfört med två utomstående och 
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främmande studenter. Däremot kan detta distributionssätt ha andra negativa konsekvenser. 

Vår initiala tanke var att försöka få maillistor på aktuella respondenter inom respektive bank 

vilket dock visade sig vara svårt då många banker ogärna delar med sig av sådan information. 

På grund av detta har vi svårare att uppskatta antalet företagsrådgivare som tilldelats enkäten. 

Även möjligheten att skicka ut påminnelser direkt till företagsrådgivarna försämrades vilket 

kan ha en negativ påverkan på svarsfrekvensen. Vi har dock valt att acceptera ovanstående då 

vi annars skulle ha gått miste om dessa bankers medverkan. Hos andra banker har vi lyckats 

få maillistor, alternativt mailat enkäten direkt till företagsrådgivarna baserat på mailadresser 

funna på respektive kontors hemsidor. Som tidigare nämnts innebär enkätundersökningar ofta 

ett stort svarsbortfall varför vi prioriterat att skicka ut ett så stort antal enkäter som vi fått 

möjlighet till inom varje bank.  

Av anledningar som nämnts under 4.2 Utformning av enkäten har vi valt att utforma enkäten i 

tre versioner. Då vi velat minska risken för ett snedvridet resultat krävdes det att de tre 

versionerna fördelades ut jämt till företagsrådgivarna i stort, men även inom de olika 

bankerna. För att uppnå detta har vi i de fall där vi fått tillgång till maillistor, delat 

respondenterna i tre lika stora delar och sedan skickat en version per grupp. I dessa fall har vi 

en större vetskap om en jämn fördelning av versionerna. När enkäten distribuerats via den 

ingångskälla vi fått på bankerna har vi till dem poängterat vikten av en jämn fördelning av 

versionerna. I dessa fall har vi en mindre påverkansmöjlighet, vilken emellertid har fått stå 

tillbaka till förmån för den totala svarsfrekvensen. Eftersom vi troligtvis inte annars hade haft 

möjlighet att nå ut till dessa banker då de inte varit villiga att lämna ut sina företagsrådgivares 

mailadresser, har vi valt att acceptera denna minskade påverkansmöjlighet.  

Om vi fått maillistor till samtliga banker hade det varit intressant att även få en jämn 

könsfördelning i de tre grupperna för att kunna dra en slutsats baserat på denna variabel. Nu 

har så inte skett då enkäten till största delen inte distribuerats via oss, varför vi av denna 

anledning inte haft någon påverkan på respondenternas kön. Därför kan resultat baserade på 

företagsrådgivarens kön ge en missriktad indikation, ett faktum som vi godtagit då detta inte 

var vårt primära undersökningssyfte. När slutsatser baserat på kön dras, måste således 

resultatet betraktas med viss försiktighet. För att bibehålla en positiv inställning hos våra 

kontaktpersoner till att vilja distribuera vår enkät har vi medvetet hållit nere deras arbetsbörda 

och därför inte haft krav på könsfördelning. Vi ansåg det vara viktigare att trycka på en jämn 

fördelning av de tre versionerna än en jämn könsfördelning. 
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Enkäten skickades ut med början på den 11 april 2011 via e-post till de ca 400 

respondenterna. Tre dagar senare skickade vi ut en påminnelse baserad på samma 

information. En andra påminnelse skickades ut den 18 april, där vi även upplyste om att 

enkäten skulle finnas tillgänglig att besvara till och med måndagen den 25 april 2011.  

4.5 Bortfallsanalys 

Saunders et al. (2007) menar att svarsfrekvensen vid internetbaserade enkätundersökningar 

ofta är väldigt låg. Både Bryman och Bell (2005) och Jacobsen (2002) anser att en 

svarsfrekvens på 50 procent är önskvärt vid undersökningar. Bryman och Bell (2005) menar 

vidare att en låg svarsfrekvens kan medföra att resultatet inte speglar den totala populationen, 

vilket i sin tur försvårar generalisering. Samtidigt poängterar Bryman och Bell (2005) att 

undersökningar med betydligt lägre svarsfrekvens har publicerats av tidskrifter som är 

ansedda i vetenskapliga kretsar.  

Jacobsen (2002) menar att storleken på bortfallet är sekundärt då det viktigaste är att 

svarsbortfallet inte orsakar en snedvridning av resultatet. Detta menar samma forskare kan 

undvikas genom att respondenterna de facto är representativa för populationen. I vårt fall tror 

vi oss kunnat uppnå detta och därmed undvikit en snedvridning då vi endast skickat ut 

enkäten till personer som arbetar med företagskreditgivning. Företagsrådgivare har dessutom 

varit den enda aspekt vid sökandet av respondenter som vi använt oss av, varför de svar vi fått 

borde överensstämma väl med populationen och minska risken för snedvridning. Av de cirka 

400 enkäter vi skickat ut har 143 respondenter svarat på undersökningen. Det medför att vi 

totalt har en svarsfrekvens på ungefär 36 procent.  

Vid utskicket av de olika versionerna av enkäten ansträngde vi oss som tidigare sagt för att 

undvika en direkt snedfördelning versionerna emellan. Vi bad alltså de personer på bankerna 

som hjälpt oss att distribuera enkäten att skicka versionerna till tre lika stora grupper. I de fall 

där vi själv skickat ut enkäten har vi skickat ut ett lika stort antal av varje version, alltså borde 

utskicksfördelningen mellan de tre versionerna vara jämn. Det är därför troligt att 

svarsdifferensen mellan de olika versionerna till stor del beror på svarsbortfall och ej är 

resultatet av ett ojämnt antal utskick av versionerna. Dock är det omöjligt att i förtid veta hur 

svarsfrekvensen kommer att se ut, varför detta fenomen blir oerhört svårt att undvika. Som 

kan utläsas i tabell 5.1 är svarsfrekvensen mellan de tre versionerna inte särskilt stor. Därför 

bör alltså resultatet inte heller vara snedvridet och generalisering av resultatet borde därmed 

vara möjlig.  
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I en del fall har individuella respondenter valt att höra av sig och meddela att de inte kan delta 

i undersökningen på grund av bankens policy, högt arbetstryck eller att de anser sig ej kunna 

ta ett verklighetstroget kreditbeslut utan ett personligt intryck av den kreditsökande. En annan 

anledning till externt svarsbortfall har varit att respondenterna har varit frånvarande under 

hela den period som undersökningen pågått. En del av de personer vi skickat enkäten till har 

helt enkelt valt att inte svara och ej meddelat anledningen till detta.  

För att undvika internt svarsbortfall ville vi i största möjliga mån göra frågorna obligatoriska, 

det vill säga att respondenterna inte kunde avsluta enkäten utan att svara på frågorna. 

Dessvärre var det främst den demografiska delen av enkäten som möjliggjorde detta 

tillvägagångssätt. Gällande kreditdelen kunde endast en fråga göras obligatorisk. Då 

resterande endast krävde svar om respondenten svarade Ja på frågan om kredit beviljas, 

krävdes det att vi inte gjorde övriga frågor obligatoriska. Det grundar sig i att de som valde att 

svara Nej på kreditbeviljandet skulle kunna avsluta enkäten. Svårigheten att göra samtliga 

frågor obligatoriska kan därför ha medfört att respondenter har svarat Ja på beviljandet av 

kredit men sedan inte lämnat någon räntesats eller krävd säkerhet.  

4.6 Operationalisering 

4.6.1 Val av data 

Som nämnt ovan underbygger kvasiexperimentet genom en enkätundersökning vårt 

förklarande syfte. Valet att använda enkäten för att samla in kvantitativ data bygger på att vi 

vill ha möjlighet att generalisera datan samt bibehålla vårt objektiva förhållningssätt under 

hela insamlingen. Som Svenning (1999) pekar på verkar undersökningsmetoder för insamling 

av kvantitativ data vanligen per definition objektiverande och gentemot en verklig kunskap.  

Vår vilja att kunna generalisera det insamlade materialet underlättar valet av kvantitativ data 

framför kvalitativ sådan (Bryman & Bell, 2005). Dessa forskare menar att arbete med 

kvantitativ data ökar möjligheten till generalisering av materialet då sådan ofta tas fram i stora 

mängder från stora populationer. Kvalitativ data tas däremot framförallt fram från ett litet 

antal respondenter i en viss organisation eller miljö. Detta begränsar möjligheten att 

generalisera resultatet till andra miljöer.  

Intresset för generaliserbarhet är enligt Bryman och Bell (2005) särskilt stort hos forskare som 

använder kvantitativ data och tvärsnittsdesign eller longitudinell design. Men även inom den 

experimentella forskningen finns intresse för generaliserbarhet av framtaget material. Intresset 
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av att kunna generalisera datan beror på möjligheten att anta att våra resultat gäller även för 

de delar av populationen som ej ingått i undersökningen. (Bryman & Bell, 2005; Jacobsen, 

2002).  

4.6.2 Beroende variabler 

Undersökningen har två beroende variabler; huruvida kredit beviljas eller ej samt vilka 

lånevillkor som krävs vid ett beviljande. Data för att testa de beroende variablerna har samlats 

in genom företagsrådgivares svar på vår enkätundersökning. Deras svar är i sin tur baserade 

på det fiktiva företag som vi har utformat i samarbete med PwC och Sparbanken 1826. Vi 

lämnade även ett fält öppet för kommentarer där respondenterna kunde ge ytterligare 

upplysningar om sitt kreditbeslut. Här kunde vi så utläsa hur de beroende variablerna 

påverkade beslutet samt om detta berodde på andra faktorer än de beroende variablerna.  

4.6.3 Oberoende variabler 

Uppsatsens syfte är att förklara sambandet mellan ekonomiska kvalitetsrapporter och 

kostnader för extern kredit via banker. Därför är reviderat bokslut, bokslutsrapport och 

oreviderat bokslut de tre oberoende variablerna. Dessa har, som kan utläsas i teorikapitlet, i 

huvudsak valts utifrån teorier och tidigare forskning. Som ett direkt resultat av 

revisionspliktens avskaffande har bokslutsrapporten tillkommit och utgör därmed en av de 

oberoende variablerna. I de test där vi har inkluderat samtliga enkätversioner har versionerna 

kodats om till; Reviderat 1, Bokslutsrapport 2 och Oreviderat 3.  

Reviderat bokslut. Genom att i en av enkätversionerna ge förutsättningen att det fiktiva 

företagets bokslut är reviderat och har varit så sedan dess start för tre år sedan, har vi avsett att 

mäta huruvida revision påverkar kreditbeslut och räntenivå. Variabeln mäts i analysen genom 

att den görs om till en dummyvariabel där reviderat bokslut kodas till 1 och bokslutsrapport 

samt oreviderat bokslut till 0 (Djurfeldt et al., 2010). 

Bokslutsrapport. I den andra enkätversionen ges förutsättningen att företaget enbart har 

upprättat bokslutsrapport sedan starten för tre år sedan. Utifrån detta avser vi att mäta om 

upprättandet av bokslutsrapport påverkar företags lånesituation. I analysen görs även dessa 

svar om till en dummyvariabel där de respondenter som besvarat utifrån förutsättningen att 

bokslutsrapport upprättats, omkodas till 1. Övriga, där respondenterna tagit hänsyn till 

reviderat respektive oreviderat bokslut, kodas till 0.  
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Oreviderat bokslut. Den tredje versionen av enkäten ger förutsättningen att det fiktiva 

företaget sedan starten för tre år sedan varit oreviderat. Det ges även upplysningen att ägaren 

själv sköter bokföringen för att inte missförstånd ska uppstå om huruvida en professionell 

byrå anlitats till denna eller ej. För att kunna analysera variabeln används återigen en 

dummyvariabel där de oreviderade svaren kodas om till 1 och de svar som baserats på 

revision och bokslutsrapport kodas till 0.  

4.6.4 Kontrollvariabler 

Utöver de oberoende variablerna finns andra faktorer vilka kan påverka kreditbeslut och 

lånevillkor. Våra kontrollvariabler som ska bidra med att belysa om så är fallet har valts 

utifrån tidigare forskning och etablerade teorier. Så har gjorts för att stärka undersökningens 

validitet genom att undvika att faktorer som de facto påverkar de beroende variablerna 

utelämnas från undersökningen.  

Kön. Huruvida kreditbeslut och lånevillkor varierar med företagsrådgivarens kön har testats 

genom att denna gjorts till dummyvariabel, där Man kodats till 1 och Kvinna till 2 (Djurfeldt 

et al, 2010).  

Utbildning. Huruvida kreditbeslut och lånevillkor varierar med företagsrådgivarens utbildning 

har detta testats genom en dummyvariabel. I enkäten fanns alternativen Grundskola, 

Gymnasiell och Eftergymnasiell. Vid analysen har de två förstnämnda slagits ihop och kallas 

Lägre Utbildning. Denna ställs sedan gentemot resterande nivå; Eftergymnasiell. 

Omkodningen har gjorts så att den högre utbildningsnivån kallas 1 och den lägre kallas 2.  

Ålder. I enkäten var åldersfrågan en stängd fråga, där respondenten valde det alternativ som 

stämmer in på sin egen ålder av de sex tillgängliga. För att noggrannare kunna utläsa i vilken 

ålderskategori en eventuell skillnad finns, har samtliga kategorier behållits och kodats enligt 

följande:  

< 20 som 0 

 20-29 som 1 

 30-39 som 2 

 40-49 som 3 

 50-59 som 4 

 > 60 som 5 
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Organisatorisk tillhörighet. Av våra respondenter var ett flertal från mindre Sparbanker runt 

om i landet där vi endast hade möjlighet att få svar från en företagsrådgivare per enkätversion. 

För att ändå kunna generalisera dessa resultat till en större population valde vi att 

sammanfoga alla Sparbanker till en grupp. Övriga banker har behandlats var för sig. Kodning 

mellan 1-5 har sedan utförts slumpmässigt för att kunna behandla bankerna konfidentiellt.  

Geografisk placering. Som diskuteras närmre under 5.1 Beskrivande statistik fick vi en 

snedfördelning av svar från Skåne som troligen berodde på en snedfördelning av utskick dit. 

Vi valde därför att istället utgå från kategorierna Stad och Landsbygd, där den senare kodats 

till 1 och den andra till 2.  
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5 EMPIRISK ANALYS 

__________________________________________________________________________ 

I kapitlet ges initialt en kort beskrivning av de statiska metoder som använts för att analysera 

den insamlade datan. Det följs av en analys och tabellredovisning av de framkomna 

resultaten, där varje hypotes genomgås.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.1 Beskrivande statistik 

För att ge en överblick och förståelse för den data som samlats in genom 

enkätundersökningen presenteras här den beskrivande statistiken. Därefter analyseras datan 

separat utifrån hypoteserna och resultatet visar huruvida desamma förkastas eller ej.  

För att ett resultat skall antas vara normalfördelat utan att kompletterande statistiska 

beräkningar görs, krävs enligt Körner (1985) att urvalsantalet är större än 30. Då vi både per 

enkätversion och totalt har en högre svarsfrekvens än så har inte några 

normalfördelningsuträkningar utförts för kreditbeviljande. Däremot var de respondenter som 

valt att bevilja företaget lån och därmed angivit en räntesats endast 35 stycken. Då antalet är 

nära den gräns som urvalsantalet minst bör vara för att normalfördelning skall antas har vi valt 

att komplettera de ränterelaterade beräkningarna. Vi har i detta syfte använt oss av ett One-

Sample Kolmogorov-Smirnov test för att kontrollera normalfördelningen. Testet visade en ej 

signifikantnivå (0,556), varför urvalet kan antas vara normalfördelat. 

Övriga statistiska beräkningar och analysen av insamlad data har gjorts med hjälp av 

programmet SPSS. I samtliga tester har vi valt att arbeta med en konfidensgrad på 90 procent 

(Tagesson et al., 2005; García-Meca & Sánchez Ballesta, 2009). Vi är medvetna om att 

användning 90 procents konfidensgrad framför 95 procent medför att risken för felskattningar 

blir något större (Körner, 1985). Att vi valt denna lägre konfidensgrad betyder att vi förkastar 

hypoteser först vid p ≥ 0,100.  

För att kontrollera korrelationen mellan variablerna har en korrelationsmatris utifrån 

Spearman´s Rho correlation test tagits fram för både kreditbeviljande och lånevillkor (Körner 

& Wahlgren, 2002; Aronsson, 1999.) Dessa finns i bilaga 3 respektive 4. Då 

korrelationsmatriserna visar att vi har en viss korrelation mellan flertalet av våra 

kontrollvariabler har vi testat dessa för multikollinearitet. Begreppet innebär att det finns en 

möjlighet att två högt korrelerade variabler mäter samma sak varför den ena bör uteslutas ur 
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testet. Alternativt kan de slås ihop till en variabel. Det kritiska värdet för när multikorrelation 

möjligen påverkar resultatet i alltför stor utsträckning är när korrelationsvärdet uppgår till och 

överstiger 0,8-0,9 (Körner & Wahlgren, 2006). Dock har ingen av våra kontroll- eller 

oberoende variabler så hög korrelation, vilket kan utläsas i bilaga 3 och 4.   

I den multipla regressionen där vi testar kontroll- och oberoende variablers påverkan på 

räntenivån har vi även utfört ett Collinearity diagnostics-test. Så har gjorts för att ytterligare 

undersöka huruvida påföljande försiktighetsåtgärder vid de statistiska testerna bör vidtas. 

Sådan kan exempelvis vara att utelämna en variabel eller slå ihop två starkt korrelerade 

variabler. Ur Collinearity diagnostic-testet kan tolerans och Variance Inflation Factor (VIF)-

värde för våra kontroll- och oberoende variabler utläsas. Djurfeldt et al. (2010) menar att VIF-

värden på över 2,5 indikerar att det finns problem med multikollinearitet. Då samtliga av våra 

VIF-värden understiger 2,5 anser vi oss ha undvikit problem med multikollinearitet. 

För att testa hypotes 1, 3, 5 och 7, vilka undersöker kreditbeviljande, har ett Chi
2
 test i 

kombination med en logistisk regressionsanalys utförts. För hypotes 2 och 4, där lånevillkor 

utifrån ekonomiska granskningsrapporter undersöks, har t-test och Mann-Whitney test i 

kombination med en multipel regressionsanalys utförts. Hypotes 6 och 8 behandlar lånevillkor 

utifrån ekonomiska granskningsrapporter i kombination med (i) organisatorisk tillhörighet och 

(ii) geografisk placering. För dessa har ANOVA och multipel regressionsanalys gjorts. 

Totalt antal svar på enkätundersökningen var 143 stycken. Tabell 5.1 visar hur 

svarsfrekvenserna fördelat per beroende variabel, oberoende variabel samt kontrollvariabel 

ser ut. 
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Tabell 5.1 Beskrivande statistik  

 

Tabell 5.1 visar att fördelningen på antal svar mellan reviderat företag, bokslutsrapport och 

oreviderat företag är jämn. Vi har som tidigare nämnt ansträngt oss för att uppnå detta då vi 

primärt velat undersöka de ekonomiska granskningsrapporternas påverkan på företags kredit. 

Då fördelningen är jämn innebär det att resultatet utifrån de ekonomiska 

granskningsrapporterna inte bör vara snedfördelat. Därför kan slutsatser dras med en större 

säkerhet än vad som annars hade varit fallet. 



 51 

Vi kan även utläsa att majoriteten av respondenterna är män, samt att större delen har 

eftergymnasiell utbildning. Eftersom populationen är teoretiskt okänd kan vi inte dra någon 

slutsats huruvida vår uppmätta svarsfrekvens är i överensstämmelse med populationens 

verkliga sammansättning eller ej.  

Vad gäller respondenternas ålder har utfallet i likhet med de ekonomiska 

granskningsrapporterna blivit relativt jämn. I tabellen kan vi utläsa att de flesta respondenter 

har eftergymnasiell utbildning. Det kan innebära att avsaknaden av svar för respondenter 

under 20, samt de fåtal vi fått i ålderskategorin 20-29, är i överensstämmelse med 

verkligheten. I kategorierna 30-39, 40-49 samt 50-59 har svarsfrekvenserna utfallit enhetligt. I 

den sista kategorin där respondenterna är över 60, är det naturligt att ha ett lägre svarsantal då 

den allmänna pensionen infaller här.  

Tabell 5.1 visar också att fördelningen bankerna emellan är ojämn. Utfallet är troligen 

beroende av en initial snedfördelning vid utskicket då vissa banker var svårare att få ett större 

antal respondenter hos än andra.  

Vidare har vi geografiskt försökt få en spridning över större delen av Sverige men utfallet har 

blivit en överrepresentation av kontor i Skåne. Att resultatet har blivit så kan bero på ett större 

kontaktnät till Skånes fördel gentemot övriga Sverige. För att undvika att denna 

snedfördelning påverkar vårt resultats trovärdighet har vi valt att inte göra en regionbaserad 

jämförelse baserad på exempelvis södra, mellersta och norra Sverige. Istället har vi valt att 

dela in våra respondenter i kategorierna Stad och Landsbygd. Som underlag för grupperingen 

har befolkningsstatistik från SCB (SCB, 2011) över de 15 största städerna i Sverige utgåtts 

ifrån. Då Sveriges geografiska fördelning är övervägande landsbygd anser vi att en sådan 

uppdelning är mer verklighetsförankrad och därför har denna indelning använts för den 

geografiska variabeln.  

5.2 Hypotesprövning 

Nedan testas hypoteserna 1-8 med hjälp av det empiriska materialet. Analysen av vår 

insamlade data visar om hypoteserna bör förkastas eller ej.  

Hypotes 1: Reviderade företag har lättare att få lån beviljat jämfört med oreviderade 

företag. 
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De kommentarer som respondenterna för det oreviderade företaget har lämnat i enkätens 

slutskede indikerar stöd åt hypotesen: 

”Jag kan tänka mig en sån här kund med följade krav: Jag vill att företaget skaffar en 

revisor. Eftersom ekonomin är helt beroende av inventariernas värde vill jag veta att 

bokföringen stämmer överens med verkligheten. [...] 

”Jag skulle rekommendera företagaren att återkomma med en reviderad bokslutsrapport 

[…]” 

” [...] Kvalitetsstämpeln som ett reviderat bokslut (för det mesta) innebär är viktig - i 

synnerhet vid en ny affärsrelation [...]” 

Som framställts i 5.1 Beskrivande statistik har hypoteserna 1, 3, 5 och 7 alla testats genom 

Chi
2
 test. Resultatet från detta visas i tabell 5.2. 

Tabell 5.2 Kreditvillkors beroende av ekonomisk granskning, organisatorisk tillhörighet 

och geografisk placering. 

 

 

 

 

 

 

 

För hypotes 1 visar testet att det finns en mindre indikation (0,146) på att kreditbeviljandet 

skiljer sig åt mellan reviderade och oreviderade företag. Då vi emellertid förkastar hypoteser 

när p-värdet överstiger 0,100 är det observerade resultatet inte signifikant. Det innebär att 

hypotesen för tillfället förkastas.  

Hypotes 2: Reviderade företag som beviljas banklån ges förmånligare lånevillkor än 

oreviderade företag. 
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Så som vi i kapitlets inledning beskrivit har hypotes 2, 4, 6 och 8 testats genom t-test, Mann-

Whitney och ANOVA. Resultatet per hypotes och test finns att se under tabell 5.3.   

Tabell 5.3 Räntenivå per ekonomisk granskning, organisatorisk tillhörighet och 

geografisk placering. 

 

I den information som är aktuell för hypotes 2 kan vi se att reviderade företag ges en något 

lägre ränta (ca 6,11 %) jämfört med oreviderade företag (ca 6,52 %). Däremot är dessa 

uppmätta nivåer ej signifikanta för varken t-test (0,316) eller Mann-Whitney (0,377).  

Vi kan dock utifrån givna svar på om det krävs säkerhet för den beviljade krediten och vad 

denna i sådana fall skulle vara utläsa att samtliga kreditbeviljande förutsätter någon form av 

säkerhet. För det oreviderade företaget finns en indikation på att bankerna kräver en något 

mer omfattande säkerhet än från ett reviderat företag.  

Vi måste dock för tillfället förkasta hypotesen.  

Hypotes 3: Reviderade företag har lättare att få lån beviljat jämfört med företag som 

använder sig av bokslutsrapport.  

Även för denna hypotes finns det intressanta kommentarer. Nedanstående uttalanden har 

lämnats av respondenter vilka ställts inför förutsättningen att företaget endast upprättar 
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bokslutsrapport. Kommentarerna indikerar en skillnad mellan företag som upprättar 

bokslutsrapport och företag som reviderar sina räkenskaper.  

”Vi vill nog se reviderat bokslut inför kreditgivning även sedan lagkravet tagits bort. [...]” 

”[...] Om både bolaget och ägaren är nya för oss bör vi ha ett yttrande av en revisor 

angående resultat- och balansräkning.[...]” 

Resultatet från det utförda Chi
2
 testet som har använts för att testa hypotesen finns i tabell 5.2. 

För hypotes 3 ser vi att det, i likhet med hypotes 1, finns en indikation på sambandet mellan 

kreditbeviljande och huruvida företaget använder sig av revision eller bokslutsrapport. Dock 

är p-värdet 0,130>0,100 varför vi för tillfället måste förkasta hypotesen.  

Hypotes 4: Reviderade företag som beviljas banklån ges förmånligare lånevillkor än 

företag som använder sig av bokslutsrapport.  

Resultatet från det t-test och Mann-Whitney test som utförts för att testa hypotesen redovisas i 

tabell 5.3. Tabellen visar en viss tendens till högre ränta för företag med bokslutsrapport (6,46 

%) än för reviderade bolag (6,11 %). Däremot är resultatet inte signifikant för vare sig t-testet 

(0,318) eller Mann-Whitney (0,408) varför någon slutsats angående räntenivå ej kan dras.  

I frågan gällande säkerhet för lånet kan vi inte påvisa någon skillnad mellan ett reviderat 

företag i förhållande till företag som upprättar bokslutsrapport.  

För tillfället måste vi förkasta hypotesen.  

Hypotes 5: De ekonomiska granskningsrapporternas betydelse vid kreditbeslut tenderar att 

vara liknande, oberoende av bankens organisatoriska tillhörighet. 

Genom att granska respondenternas kommentarer kan vi konstatera att det finns indikationer 

på att de ekonomiska granskningsrapporternas betydelse är liknande mellan vissa banker, men 

även att dess betydelse skiljer sig åt mellan andra.  

”Nejet beror inte på avsaknad av reviderade bokslut” – Bank 1 

”[…] Oreviderade siffror skapar osäkerhet […]” – Bank 4 

”Bokslutet skall vara reviderat” – Bank 5 
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Både Bank 4 och Bank 5 verkar utifrån givna kommentarer värdesätta revision vid ett 

kreditbeslut. Även om Bank 1 inte säger att de gör det motsatta, ger deras kommentar en 

indikation på att bankers värdering av ekonomisk granskning inte är homogen. 

Chi
2
 testet som genomfördes för att undersöka hypotesen redovisas i tabell 5.2. Där kan vi 

utläsa att resultatet mellan bankerna för det reviderade företaget är signifikant (0,093). För vår 

undersökning innebär det att Bank 5 ger en lägre andel kreditbeviljanden än övriga banker, se 

Chi
2
 testets resultat i bilaga 5. Då det signifikanta resultatet går emot vår hypotes, måste den 

för tillfället förkastas.  

Hypotes 6: De ekonomiska granskningsrapporternas betydelse för kreditvillkor tenderar att 

vara liknande, oberoende av bankens organisatoriska tillhörighet. 

För att testa hypotesen måste räntenivåerna kategoriseras dels per bank och dels per 

ekonomisk granskningsrapport. När så görs får vi emellertid mycket låga svarsfrekvenser och 

i vissa kategorier saknas svar helt. På grund av detta kan vi inte göra några statistiska tester 

som ger ett rättvisande och tillförlitligt resultat för hypotes 6. Därför måste vi för tillfället 

förkasta hypotesen.  

Eftersom vi trots allt har tillräckliga svar för att testa huruvida det finns någon skillnad i 

räntenivåer mellan bankerna, oavsett vilken enkät respondenten besvarat, har vi valt att göra 

det. På så sätt kan man visa ränteskillnader generellt utifrån organisatorisk tillhörighet. Det 

testades genom en ANOVA utförd på de banker där tillräckligt många svar fanns, vilket var 

Bank 1, 3 och 5. Utfallet från denna redogörs för i tabell 5.3.  

Resultatet från testet är signifikant (0,014). Vi kan ur tabellen utläsa att Bank 1 (5,85 %) och 

Bank 3 (ca 5,84 %) kräver liknande räntenivåer oberoende av ekonomisk granskning. 

Däremot särskiljer sig Bank 5 genom att sätta en högre ränta (ca 6,73 %) än de övriga två 

bankerna. Vi har även valt att göra ett kompletterande Scheffe post hoc test för att undersöka 

signifikansnivån mellan de tre bankerna. Det visade att skillnaden mellan Bank 1 och 3 inte är 

signifikant (1,000), vilket stödjer vår ANOVA då dessa banker låg räntemässigt mycket nära 

varandra. Post hoc testet, vilket återfinns i bilaga 6, visade även att skillnaderna mellan Bank 

3 och 5 inte är signifikant (0,100) men ger en stark indikation. Däremot är skillnaden mellan 

Bank 1 och 5 signifikant (0,040). Dock kan vi inte påvisa att den säkerhet som bankerna 

kräver skiljer sig åt organisatoriskt. 
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Hypotes 7: De ekonomiska granskningsrapporternas betydelse vid kreditbeslut skiljer sig åt 

geografiskt.  

För hypotesens testande har ett Chi
2
 test utförts, vilket återfinns i tabell 5.2. Tabellen visar att 

resultatet för reviderat företag (0,076) och oreviderat företag (0,019) är signifikant. Chi
2
 

testets kompletta resultat finns att se i bilaga 7. Det fullständiga resultatet visar att 

landsbygdskontor tenderar att bevilja kredit i liknande utsträckning oavsett vilken ekonomisk 

granskning, eller avsaknad av sådan, som företaget använder. Samtidigt ser vi att 

stadskontoren lägger stor vikt vid ett reviderat bokslut och mer sällan beviljar kredit till 

företag som endast upprättar bokslutsrapport. Även om resultatet för bokslutsrapport inte var 

signifikant (0,159) ger det ändå en indikation. Det kan även vara värt att nämna det 

signifikanta resultatet att inget stadskontor, oavsett bank, har beviljat kredit till det 

oreviderade företaget.  

Hypotesen förkastas ej.  

Hypotes 8: De ekonomiska granskningsrapporternas betydelse för kreditvillkor skiljer sig åt 

geografiskt. 

För att testa hypotesen måste vi som under hypotes 6 kategorisera räntenivåerna utifrån de två 

faktorerna kontor och ekonomisk granskningsrapport. När så görs får vi emellertid även i 

detta fall låga svarsfrekvenser och i vissa kategorier saknas svar helt. Vi har i prövningen av 

denna hypotes därför samma problem som vid prövningen av hypotes 6. Eftersom vi inte kan 

göra några statistiska tester som ger ett rättvisande och tillförlitligt resultat måste vi för 

tillfället förkasta hypotesen. Vi hade alltså behövt ett större svarsunderlag för att kunna testa 

den.  

Dock har vi tillräckligt antal svar för att testa skillnaden i räntenivåer mellan kontoren om vi 

bortser från vilken enkät respondenten besvarat. Vi kan därmed undersöka om generella 

skillnader i räntenivåer beror på kontorets geografiska placering. Så har gjorts genom en 

ANOVA som presenteras i tabell 5.3. I denna kan vi se att landsbygdskontor sätter en högre 

ränta (ca 6,49 %) än vad stadskontoren gör (ca 5,78 %). Tabell 5.3 visar även att resultatet är 

signifikant (0,044). Däremot framgår inga skillnader i den krävda säkerheten för krediten 

beroende på om företaget ansöker om kredit från ett kontor i staden eller på landsbygden.  
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5.3 Regressionsanalyser 

Då tidigare gjorda statistiska tester inte tar hänsyn till kontrollvariablerna har vi valt att 

komplettera dessa. För kreditbeviljande har så skett genom en logistisk regression medan en 

multipel regression utförts för lånevillkoren.  

5.3.1 Logistisk regressionsanalys 

I bilaga 3 finns som ovan nämnt korrelationsmatrisen för lånebeviljande och samtliga 

kontroll- och oberoende variabler. Vi kan där se att ingen av vare sig kontrollvariablerna eller 

de oberoende variablerna är signifikant korrelerade med den beroende variabeln 

kreditbeviljande.  

Resultatet från den logistiska regressionsanalysen presenteras nedan i tabell 5.4.  

Tabell 5.4 Kreditbeviljandets påverkan av kontroll- och oberoende  

variabler. (N = 143) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I likhet med korrelationsmatrisen visar tabellen att det inte går att statistiskt säkerställa 

påverkan från varken de oberoende variablerna eller våra kontrollvariabler. Det finns 

emellertid en indikation på att ett reviderat företag har större möjligheter att beviljas kredit än 

ett oreviderat företag då p-värdet 0,138 är relativt lågt och nära acceptansvärdet 0,100. 

Liknande indikation visar relationen mellan reviderat och bokslutsrapport, även om den i detta 
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fall är något mindre (0,155). Dock är dessa värden de facto större än 0,100. Detta i 

kombination med att det kritiska wald-värdet 2,706 är högre än wald-värdena för samtliga 

individuella variablerna, visar att resultatet ej är signifikant.  

Däremot finns det alltså indikation på att revision påverkar kreditbeviljandet från både Chi
2
 

testet och den logistiska regressionen. Att resultatet inte är signifikant kan bero på att vår 

undersökning bygger på ett litet svarsunderlag. För tillfället måste dock samtliga hypoteser 

som behandlar kreditbeviljande förkastas.  

5.3.2 Multipel regressionsanalys 

Bilaga 4 innehåller korrelationsmatrisen mellan räntenivån och samtliga kontroll- och 

oberoende variabler. Den visar att Bank 3 och geografisk placering är signifikant negativt 

korrelerade med räntenivån. För hypotes 6 innebär det att stöd inte ges då det indikerar en 

organisatorisk skillnad mellan bankerna. Det ger dock stöd för hypotes 8 eftersom 

korrelationsmatrisen indikerar en geografisk ränteskillnad.  

Resultatet från den multipla regressionen redogörs för i tabell 5.5. 

Tabell 5.5 Lånevillkorens påverkan av kontroll- och oberoende  

variabler. (N = 143) 
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Som visas i tabellens nederkant är testet signifikant (0,047) för konfidensgraden 90 procent. 

För lånevillkoren är Kön (0,096), Bank 1 (0,021), Bank 3 (0,038), Bank 4 (0,027) och 

Utbildning (0,059) signifikant.  

Betavärdet för Kön indikerar att det finns en positiv korrelation mellan kön och ränta. I vårt 

fall innebär det att kvinnor tenderar att sätta en högre ränta än vad män gör.  

Som nämnts ovan har hypotes 6, vilken är byggd på Organisatorisk tillhörighet, redan 

förkastats på grund av alltför liten svarsfrekvens. Generellt visar emellertid tabell 5.5 

signifikanta ränteskillnader för Bank 1, 3, och 4. Vi kan utläsa att Bank 5 i jämförelse med de 

andra bankerna sätter högre räntenivåer. Dock kan vi se i tabell 5.1 att svarsfrekvensen mellan 

bankerna är snedfördelad. Då banktillhörighet är signifikant med räntenivån enligt tabell 5.5 

medför den snedvridna fördelningen att slutsatser baserat på variabeln Organisatorisk 

tillhörighet måste göras med viss försiktighet. 

Det negativa betavärdet för Utbildning visar att respondenter med eftergymnasiell utbildning 

tenderar att kräva en högre ränta än de med en lägre utbildning. Det relativt höga betavärdet  

(-0,719) indikerar även en tydlig skillnad mellan de två utbildningsnivåerna.  

Efter analysen av resultatet från våra tester kan det konstateras att samtliga av våra hypoteser 

måste förkastas.   

 

 

 

 

 

 

 



 60 

6 SLUTSATSER 

___________________________________________________________________________ 

Kapitlet behandlar undersökningens slutsatser utifrån tidigare teorier och det resultat som 

statistiskt analyserats. Uppsatsens initialt beskrivna syfte skall med hjälp av slutsatserna 

besvaras. Vi presenterar även förslag till vidare forskning. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6.1 Undersökningens syfte 

Syftet med uppsatsen var att förklara sambandet mellan ekonomiska kvalitetsrapporter och 

kostnaden för extern kredit via banker. Materialet som använts för att utforma 

enkätundersökningen tar sin utgångspunkt i etablerade teorier och tidigare forskning. Det 

insamlade empiriska materialet har sedan statistiskt analyserats och använts för att besvara 

frågeställningarna. De dragna slutsatserna gäller för undersökningens totala population. Vi 

vill dock poängtera att svarsunderlaget är litet varför generaliseringar bör göras med viss 

försiktighet. 

6.2 Revision 

Den första aspekten som undersökts är revisionens påverkan på kreditbeviljande och 

lånevillkor utifrån agent principal teorin. Även om vi kan se en indikation att ett reviderat 

bokslut innebär större möjlighet för kreditbeviljande kan vi inte påvisa något statistiskt 

samband. Vi kan inte heller visa på att revision medför bättre räntenivåer för företaget. 

Agentteorin hanterar det informationsövertag som företaget enligt Cressy och Toivanen 

(2001) samt Heyman et al. (2008) har gentemot banken. Eftersom båda aktörerna enligt 

Jensen och Meckling (1976) är nyttomaximerare och principalen vill utjämna 

informationsasymmetrin innehar banken en drivande faktor att kontrollera agenten i dess 

handlande. Detta behov resulterar i agentkostnader vilka Liao et al. (2009) hävdar att banken 

kommer att kompensera sig för genom ökade lånekostnader för agenten.  

Flertalet respondenter har i vår undersökning nämnt att de kräver av företagaren att denne blir 

helkund i banken. Med det menas ett ackumulerande av samtliga bankåtaganden på den 

aktuella banken för att ett kreditbeviljande ska äga rum. Det indikerar att banken i enlighet 

med agentteorin vill ha uppsikt över agentens fullständiga ekonomi och att kontroll innebär ett 

sänkande av agentkostnaderna. Respondenterna har alltså i detta avseende agerat i likhet med 
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agentteorins menande. Kommentarerna gäller kreditbeviljande och det är även där vår 

undersökning visar en indikation.  

Forskare som Lambert et al. (2007) och Liao et al. (2009) pekar på att informationsasymmetri 

försvårar kreditbeviljande och medför sämre lånevillkor. Eftersom informationsasymmetrin 

och agentkostnaderna är dynamiska är det tänkbart att företaget själv kan påverka sin 

kreditmöjlighet. Marriott et al. (2006), Bruns och Fletcher (2007) samt Aggarwal och Kyaw 

(2009) menar att informationsasymmetrin kan hållas nere genom granskning av företags 

årsredovisning. Enligt vår undersökning kan emellertid inte något sådant samband påvisas. 

Vår analys ger dock en indikation på revisionens positiva påverkan på kreditbeviljande. 

Däremot kan ingen liknande indikation visas för räntevillkoren.  

Liao et al. (2009) menar även att avsaknad av ekonomisk granskning kan medföra att banken 

kräver en ökad mängd säkerhet för lånet. Det är även vad vi kan utläsa ur respondenternas 

kommentarer. De säkerheter som efterfrågas av det oreviderade företaget är mer omfattande 

än de som krävs för det reviderade. Utöver företagsinteckning och borgen som krävs för 

reviderat företag kräver vissa respondenter även pantsättning av aktier för det oreviderade 

företaget.   

Eftersom vi inte kan påvisa revisionens påverkan på företags kreditbeviljande och lånevillkor 

är det istället troligt att dessa beror på andra faktorer. I lämnade kommentarer från 

respondenter kan vi utläsa att många värdesätter ett bra personligt intryck. Det har även varit 

vanligt med kommentarer om en tidigare relation eller personlig kännedom och hur viktigt det 

är. Vår undersökning har också visat att företagsrådgivarens kön och utbildning påverkar 

räntenivån. 

6.3 Granskningstjänst 

Undersökningens resultat ger inget stöd åt att revision innebär bättre förutsättningar för 

kreditbeviljande eller lånevillkor jämfört med vad bokslutsrapporten gör.  

Den informationsasymmetri som Jensen och Meckling (1976) diskuterar kan minskas genom 

granskning av ett företags finansiella rapporter (Marriott et al., 2006; Bruns och Fletcher, 

2007). När nu revisionsplikten avskaffats är det inte längre definitivt att denna granskning 

består av revision. En tjänst som framkommit som ett alternativ till revision är 

bokslutsrapporten. En stor skillnad dessa emellan är, enligt SRF, att den redovisningskonsult 
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vilken upprättar bokslutsrapporten i många fall är densamma som gör företagets löpande 

redovisning.  

Som Hayes et al. (2004) visar minskar revision både den inneboende risken och 

kontrollrisken. Den minskade risken medför att bankens övervakningsbehov av företaget 

reduceras. Utifrån respondenternas kommentarer kan vi se stöd åt detta. En del av de som 

besvarat enkäten utifrån företaget med bokslutsrapport har angivit att de anser risken 

förknippad med utlåning till företaget som alltför stor. Däremot har inte en enda liknande 

kommentar givits om det reviderade företaget. Vi ser därför en indikation på att 

företagsrådgivare anser ett företag med bokslutsrapport vara mer riskabelt än ett reviderat 

företag.  

Watson et al. (2002) och Prencipe (2004) pekar vidare på att revisorns oberoende bidrar till 

den trovärdighet som sänker informationsasymmetrin mellan agent och principal. Ett 

oberoende som inte är närvarande i relationen mellan redovisningskonsulten och det anlitande 

företaget. Därför borde informationsasymmetrin dessa emellan vara högre än om 

granskningen varit revision. Som Liao et al. (2009) visar ger informationsasymmetrin högre 

lånekostnader. De kommentarer som våra respondenter, vilka ställdes inför företaget med 

bokslutsrapport, lämnat är i enlighet med ovanstående forskningsresultat. En del av dessa har 

angett att de föredrar en reviderad årsredovisning framför en bokslutsrapport. Däremot har de 

indikationer som dessa kommentarer ger inte kunnat påvisas med statistiska tester. Vår 

undersökning visar således inte att reviderat bokslut ger bättre förutsättningar vid en 

lånesituation än vad bokslutsrapporten gör. Oavsett om det gäller kreditbeviljande eller 

lånevillkor.  

Det resultat vi fått fram från testerna vid analysen av det empiriska materialet visar även att 

det för företag som upprättar bokslutsrapport i jämförelse med oreviderade företag inte finns 

några skillnader i huruvida företaget beviljas kredit eller de lånevillkor som beläggs krediten. 

Till exempel kan vi i bilaga 5 se att det procentuella genomsnittet för beviljande av kredit till 

ett företag som upprättar bokslutsrapport respektive är oreviderat endast skiljer sig med 

knappa 0,5 procentenheter. Dessutom ser vi i tabell 5.3 att medelvärdet för den ränta som 

företagsrådgivarna krävt av det företag som upprättat bokslutsrapport ligger väldigt nära 

medelvärdet för det oreviderade företagets ränta. Vi kan alltså utifrån våra resultat se att 

bankernas reaktion på om företaget upprättar bokslutsrapport eller är oreviderat tenderar att 

vara mycket liknande varandra. 
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6.4 Organisatorisk tillhörighet 

För aspekten kan vi ej redogöra för att banker tenderar att efterlikna varandra utifrån den 

institutionella teorin och beroende på vilken ekonomisk granskning som kunden använder. 

Samtliga verksamma banker i Sverige omfattas vid kreditgivning av lagen om kapitaltäckning 

och stora exponeringar. Lagen är dock inte strikt tvingande, varför den möjliggör för 

organisatoriska skillnader. Beroende på ägarstruktur har vissa banker även ett krav på 

vinstgenerering vilken i sin tur kan ge utdelning till bankens ägare.  

Det läge som de svenska bankerna befinner sig i, då företag nu kan välja mellan olika 

ekonomiska granskningstjänster, medför en stor osäkerhet för bankerna (Barreto & Baden-

Fuller, 2006). Det är i just detta läge, hävdar Carruthers (1995), DiMaggio och Powell (1983), 

Barreto och Baden-Fuller (2006) samt Kondra och Hurst (2009), som organisationer tenderar 

att efterlikna varandra. Vi kan delvis se en liknande tendens utifrån enkätens kommentarer. 

Vissa banker hävdar gemensamt att revision är viktigt vid en kreditsituation. Det emotsägs 

dock från andra banker vilket indikerar att ekonomiska granskningsrapporters betydelse 

skiljer sig åt mellan organisationerna. Kommentarernas antydan stöds av vår bivariata 

undersökning som visar att kreditbeviljandena tenderar att skilja sig åt mellan bankerna. Detta 

resultat kan dock inte bekräftas när övriga variabler inkluderas i testet. Vi kan alltså inte 

påvisa att de svenska bankerna har en tendens att efterlikna varandra utifrån den institutionella 

teorin.  

Vår undersökning visar snarare på skillnader mellan bankerna. Som vi tidigare sett har vissa 

banker ägarkrav för vinstgenerering medan andra banker inte har ett sådant. Då vi i analysen 

sett organisatoriska skillnader vid både kreditbeviljande och räntenivåer kan 

vinstgenereringskrav som tvingande isomorfism förklara en del av dessa organisatoriska 

skillnader. Även informella normer såsom organisationskultur kan verka som 

förklaringsmekanism för dessa skillnader. Exempelvis menar North (1993) att de informella 

normerna är en av de starkaste drivkrafterna vid en organisations förändring. Eftersom ett 

företags kultur är ett unikt fenomen kan det även avspegla sig i bankers handlande. Därför kan 

skillnader mellan bankerna till viss del även förklaras genom företagskulturen. 

Som DiMaggio och Powell (1983) påpekar är det mimetiska beteendet särskilt närvarande när 

omgivningen skapar en symbolisk osäkerhet. Vi har som tidigare nämnt inte kunnat testa de 

ekonomiska granskningsrapporternas påverkan för lånevillkor vid de olika organisationerna. 

Däremot har vi oberoende av ekonomisk granskning ändå valt att undersöka räntenivåerna 
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mellan bankerna. Då räntenivån skiljer sig relativt markant åt mellan vissa banker går det inte 

att hävda att den nu närvarande symboliska osäkerheten återspeglar sig i ett mimetiskt 

beteende. 

6.5 Geografisk placering 

Vår undersökning kan inte påvisa att bankens geografiska placering påverkar beroende på 

företagets ekonomiska granskning. Både North (1993) och Hedlund (2007) anser att de 

informella normerna är en viktig faktor bakom individers agerande och till stor del ligger 

bakom organisatorisk förändring. Carruthers (1995) exemplifierar bankorganisationernas 

informella miljö genom dels dess tillhörande organisation och dels olika professionella 

nätverk där företagsrådgivare agerar.  

Carruthers (1995) menar vidare att organisationer som verkar i samma miljö tenderar att 

efterlikna varandra. Det bivariata test som utfördes i vår undersökning gällande 

kreditbeviljandet stödjer den tidigare gjorda forskningen. Vi kunde där se att 

landsbygdskontoren beviljade kredit i samma utsträckning oavsett om företagets räkenskaper 

granskas eller ej. Detsamma gällde däremot inte för stadskontoren, då inget av dessa beviljade 

kredit till ett oreviderat företag. Sambandet var emellertid inte signifikant för de test där även 

andra variabler inkluderades. Av denna anledning kan vi inte påvisa att bankkontorens 

geografiska placering påverkar kreditbeviljandet utifrån ekonomisk granskning.  

På grund av ett för litet svarsunderlag har vi inte kunnat testa om bankkontorens placering 

påverkar räntenivån utifrån ekonomisk granskning. Dock har vi undersökt generella 

ränteskillnader utifrån stad och landsbygd. Resultatet visar återigen att de informella 

normerna speglar organisationers handlande då stadskontoren kräver en högre ränta än vad 

landsbygdskontoren gör. 

Sammanfattningsvis har undersökningen inte kunnat visa någon påverkan från de ekonomiska 

granskningsrapporterna på företags kreditsituation. Däremot är de resultat som utfallit 

signifikanta för kontrollvariablerna i enlighet med tidigare forskning. Vår undersökning visar 

exempelvis att kvinnor sätter högre ränta än män vilket är i likhet med tidigare forskning 

såsom Carlsson et al. (2005) och Weber et al. (2002). I dessa båda undersökningar har 

kvinnor visats vara mer riskaversa. Vår undersökning visar också att högre utbildade 

företagsrådgivare kräver högre ränta, återigen ett resultat som är i enlighet med tidigare 

forskning (Harrison et al., 2007). Att utfallet överensstämmer med tidigare forskning inom 
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ämnet stärker vår undersöknings trovärdighet. Det kan därför innebära att de indikationer som 

påvisas för ekonomisk granskning trots allt är riktiga, även om vi inte statistiskt kan påvisa att 

så är fallet i just vår undersökning.  

6.6 Förslag till vidare forskning 

Under arbetet med uppsatsen har vi vid olika tillfällen begränsat undersökningens omfattning 

av olika anledningar. Vi har även under arbetets gång upptäckt delar och vinklingar som vi 

borde ha haft i åtanke eller som påverkat undersökningen på ett vis som ej var avsett.  

I analysen av den insamlade datan har vi endast fått ett fåtal signifikant säkerställda resultat. 

Att vi har ett lågt deltagande samt redan vid utskicket av enkäten fått en snedfördelning 

mellan de deltagande bankerna påverkar analysen negativt. I en del fall har det även påverkat 

möjligheten att genomföra de statistiska testen och därmed prövningen av hypoteserna.  

Den begränsade och främst mellan bankerna något snedvridna svarsfrekvensen påverkar i viss 

mån undersökningens reliabilitet. Dessutom medför det att möjligheten att generalisera 

resultatet till att gälla hela populationen försvagas. Vårt begränsade antal svar kan bero på att 

vi kontaktade bankerna under en period med hög arbetsbelastning, att en del banker på grund 

av intern policy inte hade möjlighet att delta eller av annan anledning valt att ej göra så. Dock 

är den grundläggande anledningen att vi helt enkelt inte lyckats nå ut till en tillräckligt stor 

population vid utskicket av enkäten.  

Ur det redan låga antalet totala respondenter har endast en begränsad del av dessa beviljat 

företaget kredit. Kombinationen av dessa två faktorer har haft en direkt påverkan på 

svarsfrekvensen gällande vilka lånevillkor som beläggs krediten. Detta kan ha varit beroende 

av att vi operationaliserat undersökningen felaktigt. Som vi lyfter fram i avsnitt 4.3 Kritik mot 

enkäten finns det indikationer på att det fiktiva företaget varit alltför osäkert, varför 

belåningen har innebrutit en för stor risk för banken. Vi har även kunnat se att bankerna 

lägger väldigt stor vikt vid det personliga intrycket samt en eventuell relation till företaget och 

därför haft svårigheter att ta ett kreditbeslut baserat på underlaget i enkäten.   

Utifrån ovanstående skulle det därför vara intressant att genomföra en liknande undersökning 

med ett större urval som är jämnt fördelat mellan de deltagande bankerna. Det innebär att 

sannolikheten för att urvalet är mer likt den verkliga populationen ökar. Det skulle även vara 

intressant att undersöka om bankernas agerande varierar utifrån kundens branschtillhörighet. 

Ytterligare kan i en ny undersökning tas hänsyn till huruvida företagsledarens relation till 
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banken, eller avsaknad av densamma, påverkar kreditsituationen. Företagsägarens egna insats, 

möjlighet att lämna säkerhet samt personliga ekonomiska ställning kan även det undersökas. 

Eftersom revisionspliktens avskaffande nyligen har genomförts kan ett vidare förslag vara att 

utföra en tidseriestudie för att titta på eventuella förändringar över tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

REFERENSLISTA 

Aggarwal, R., & Kyaw, NN. A. (2009). International Variations in Transparency and Capital 

Structure: Evidence from European Firms, Journal of International Financial Management 

and Accounting, 20(1), 1-33. 

 

Altman E.I., Sabato, G. & Wilson, N. (2010). The value of qualitative information in SME 

risk management.  

 

Aronsson, Å. (1999). SPSS En introduktion till basmodulen. Lund: Studentlitteratur. 

 

Artsberg, K. (2005).  Redovisningsteori – policy och praxis. Malmö: Liber Ekonomi. 

 

Barclay, M.J., & Smith, C.W. Jr. (1995). The maturity structure of corporate debt, The 

Journal of Finance, 50(2), 609-631.  

 

Barreto, I., & Baden-Fuller, C. (2006). To Conform or To Perform? Mimetic Behaviour, 

Legitimacy-Based Groups and Performance Consequences, Journal of Management Studies, 

Journal of Management Studies, 43(7), 1559-1581.  

 

Berger, A.N., & Udell, G.F. (1995). Relationship Lending and Lines of Credit in Small Firm 

Finance, The Journal of Business, 68(3), 351-381. 

 

Berry, A., Citron, D., & Jarvis, R. (1987). The Information Needs of Bankers Dealing 

with Large and Small Companies. Research Report 7. London: ACCA 

 

Berry, A J., Faulkner, S., Hughes, M., & Jarvis, R. (1993). Financial Information, The Banker 

and the Small Business, British Accounting Review, 25, 131-150.  

 

Binks, M.R., & Ennew, C.T. (1996). Growing Firms and the Credit Constraints, Small 

Business Economics, 8(1), 17-25. 

 

Blackwell, D.W., Noland T.R., & Winters, D.B. (1998). The Value of Auditor Assurance: 

Evidence from Loan Pricing, Journal of Accounting Research, 36(1), 57-70. 

 

Bokslutsrapporten. Nu avskaffas revisionsplikten. Hämtad: 2011-02-02. 

http://bokslutsrapporten.se/ 

 

Bolagsverket. Statistik om företag och föreningar. Hämtad: 2011-05-12. 

http://www.bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/index.asp 

 

Bougheas, C., Mizen, P., & Yalcin, C. (2006). Access to external finance: Theory and 

evidence on the impact of monetary policy and firm-specific characteristics, Journal of 

Banking and Finance, 30(1),199-227. 

 

Broberg, P., Tagesson, T., & Collin S-O. (2010). What explains variation in voluntary 

disclosure? A study of the annual reports of corporations listed on the Stockholm Stock 

Exchange, Journal of Management and Governance, 14(4), 351 -377. 

 



 68 

Bruns, V., & Fletcher, M. (2007). Banks’ risk assessment of Swedish SMEs, Venture Capital, 

10(2), 171–194. 

 

Bruzelius, L.H., & Skärvad, P-H. (2004). Integrerad organisationslära. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Bryman, A., & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber 

 

Byrnes, J.P., Miller, D.C., & Schafer, W.D. (1999). Gender Differences in Risk Taking: A 

Meta-Analysis, Psychological Bulletin, 125(3), 367-383. 

 

Carlsson, F., Daruvala, D., & Johansson-Stenman, O. (2005). Are People Inequality-Averse, 

or just Risk-Averse?, Economica, 72(3), 375-396. 

 

Carruthers, B.G. (1995). Accounting, Ambiguity, And the New Institutionalism. Accounting, 

Organizations and Society, 20(4), 313-328. 

 

Collin, S-O., Tagesson, T., Andersson, A., Cato, J., & Hansson, K. (2009). Explaining the 

choice of accounting standards in municipal corporations: Positive accounting theory and 

institutional theory as competitive or concurrent theories, Critical Perspectives on 

Accounting, 20(2), 141–174. 

 

Collis, J. (2003). Directors’ Views on Exemption from the Statutory Audit, A Research 

Report for the DTI. 

 

Collis, J. (2010). Audit Exemption and the Demand for Voluntary Audit: A Comparative 

Study of the UK and Denmark, International Journal of Auditing, 14(2), 211-231.  

 

Collis, J., Jarvis, R., & Skerratt, L. (2010). The Demand for the Audit in Small Companies in 

the UK.  

 

Cosh, A., Cumming, D., & Hughes, A. (2009). Outside Entrepreneurial Capital, The 

Economic Journal, 119(540), 1494-1533. 

 

Cressy, R., & Toivanen, O. (2001). Is there adverse selection in the credit market? Venture 

Capital, 3(3), 215- 238. 

 

Dahlberg, F. (2010-11-01). Debatt: Livet blir enklare för småföretagarna. Dagens Industri, s 

4. 

 

Danos, P., Holt, D.L., & Imhoff, E.A. (1989). The use of accounting in bank lending 

decisions, Accounting, Organization and society, 14(3), 235-246. 

 

 

DiMaggio, P.J., & Powell, W.W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism 

and Collective Rationality in Organizational Fields, American Sociological Review, 48(2), 

147-160.  

 



 69 

Djurfeldt, G., Larsson, R., & Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verktygslåda 

samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Donkers, B., Melenberg, B., & Van Soest, A. (2001). Estimating Risk Attitudes using 

Lotteries: A Large Sample Approach, The Journal of Risk and Uncertainty, 22(2),165-195.  

 

Ejlertsson, G. (2008). Enkäten i praktiken. En handbok om enkätmetodik. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Evans, L., Gebhardt, G., Hoogendoorn, M., Marton, J., Pietra, R.D., Mora, A., Thinggård, F., 

Vehmanen, P., & Wagenhofer, A. (2007). Problems and Opportunities of an International 

Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities. The EAA FRSC's 

Comment on the IASB's Discussion Paper, Accounting in Europe, 2(1), 23-45.  

 

Falkman, P., & Tagesson, T. (2008). Accrual accounting does not necessarily mean accrual 

accounting: Factors that counteract compliance with accounting standards in Swedish 

municipal accounting, Scandinavian Journal of Management, 24(3), 271–283. 

 

FAR SRS (2010). Samlingsvolymen Revision. Stockholm: FAR SRS Förlag. 

 

Finansinspektionen. Kapitaltäckning. Hämtad: 2011-03-14. 

http://www.fi.se/Regler/Kapitaltackning/   

 

García-Meca, E., & Sánchez Ballesta, J. P. (2009). Corporate Governance and Earnings 

Management: A Meta-Analysis, Corporate Governance: An International Review, 17(5), 594-

610. 

 

Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

 

Harrison, G.W., Lau, M.I., & Rutström, E.E. (2007). Estimating Risk Attitudes in Denmark: 

A Field Experiment, Scandinavian Journal of Economics, 109(2), 341-368. 

 

Hayes, R., Dassen, R., Schilder, A., & Wallage, P. (2004). Principles of auditing. An 

introduction to international standards on auditing. London: Prentice Hall Financial Times. 

 

Hedlund, S. (2007). Institutionell teori. Ekonomiska aktörer, spelregler och samhällsnormer. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Hernández-Cánovas, G., & Koëter-Kant, J. (2008). Debt Maturity and Relationship Lending 

An Analysis of European SMEs. International Small Business Journal, 26(5), 595–617. 

 

Heyman, D., Deloof, M., & Ooghe, H. (2008). The Financial Structure of Private Held 

Belgian Firms, Small Business Economics, 30(3), 301-313.  

 

Jacobsen, D-I. (2004). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund:  Studentlitteratur.  

 

Jeffrey, C. (1992). The Relation of Judgment, Personal Involvement, and Experience in the 

Audit of Bank Loans, The Accounting Review, 67(4), 802-819.  



 70 

 

Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency 

Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. 

 

Jianakoplos, N.A., & Bernasek, A. (1998). Are Women more Risk Averse?, Economic 

Inquiry, 36(4), 620-630. 

 

Justitiedepartementet. (2010). En frivillig revision. Hämtad: 2011-05-12. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/48/34/cb0eca03.pdf 

 

Kondra, A.Z., & Hurst, D.C (2009). Institutional processes of organizational culture, Culture 

and organization, 15(1), 39-58. 

 

Körner, S. (1985). Statistisk slutledning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Körner, S., & Wahlgren, L. (2002). Praktisk statistik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Körner, S., & Wahlgren, L. (2006). Statistisk dataanalys. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lambert, R., Leuz, C., & Verrecchia R.E. (2007). Accounting Information, Disclosure, and 

the Cost of Capital, Journal of Accounting Research, 45(2), 385–420. 

 

Lasfer, M. A. (2009). Debt Structure, Agency Costs and Firm’s Size: An Empirical 

Investigation.  

 

Liao, H-H., Chen K-T., & Lu C-W. (2009). Bank credit risk and structural credit models: 

Agency and information asymmetry perspectives. Journal of Banking & Finance, 33(8), 

1520–1530. 

 

Libby, R., Bloomfield, R., & Nelson, M.W. (2002). Experimental research in financial 

accounting. Accounting, Organizations and Society, 27, 775–810 

 

Lindgren, T., & Eriksson, M. (2010-11-01). Debatt: De flesta har vunnit på revisionen. 

Dagens Industri, s 4. 

 

Marriott, N., Collis, J., & Marriott, P. (2006). Qualitative review of the accounting and 

auditing needs of small and medium-sized companies and their stakeholders. A working 

paper. 

 

Moberg, K. (2006). Bolagsrevisorn. Stockholm: Norstedts Juridik. 

  

NE. Kapitalmarknad. Hämtad: 2011-02-16. http://www.ne.se/lang/kapitalmarknad 

 

Nestor, S. (2004). The Impact of Changing Corporate Governance Norms on Economic 

Crime, Journal of Financial Crime, 11(4), 347-352.  

 

North, D.C. (1993). Institutionerna, tillväxten och välståndet. Stockholm: SNS Förlag 

 

Noteringar: Bankerna vill ha reviderade årsredovisningar, (2007 nr 2). Balans. 



 71 

 

Noteringar: Kreditgivare informerades om pliktens avskaffande, (2007 nr 12). Balans 

 

Patel, R., & Tebelius, U. (1987). Grundbok i forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 

 

Prencipe, A. (2004). Proprietary Costs and Determinants of Voluntary Segment Disclosure: 

Evidence from Italian Listed Companies, European Accounting Review, 13(2). 319-340.  

 

Prop. 1997/98:99. Aktiebolagets organisation.  

 

Prop. 2009/10:204. En frivillig revision.  

 

Ramberg, U. (1997). Utformning och användning av kommunala verksamhetsmått. ( 

Avhandling för doktorsexamen, Lunds Universitet).  

 

Rosen, A.B., Tsai, J.S., & Downs, S.M. (2003). Variations in Risk Attitude across Race, 

Gender and Education, Medical Decision Making, 23(6). 511-517. 

 

Revisionens rötter. (2010, nr 1) Input. (Citat från Wilhelm Gejier) 

 

Saunders, M., Lewis, P & Thornhill, A. (2007). Research methods for business students. 

London: Prentice Hall Financial Times 

 

SCB. (2010). Befolkningsstatistik. Hämtad: 2011-04-26. 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____228197.aspx  

 

SFS 2010:834, Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).  

SFS 2009:565, Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).  

SFS 1999:1079, Revisionslag (1999:1079).  

 

SFS 2004:297, Lag om bank- och finansieringsrörelse (2004:297).  

 

SFS 2006:1371, Lag om kapitaltäckning och stora exponeringar (2006:1371).  

 

Sharpe, S.A. (1990). Asymmetric information, bank lending and implicit contracts: A 

stylished model of customer relationships, Journal of Finance, 45(4). 1069-1087. 

 

Shi, C., & Zhang, K. (2009). Study on Commercial Bank Credit Risk Based on Information 

Asymmetry. 2009 International conference on business intelligence and financial 

engineering. 

 

SOU 2008:32, Delbetänkande av Utredningen om revisorer och revision: Avskaffande av 

revisionsplikten för små företag.  

 
Sparbankernas Riksförbund. (2010). Samhällsnytta. Hämtad: 2011-05-12. 

http://www.sparbankerna.se/web/page.aspx?refid=15  

 



 72 

Svenning, C. (1999). Metodboken, samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. Lund: 

Lorents förlag 

 

Svensson, B. (2003). Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags 

kreditvärdighet, (Avhandling för doktorsexamen, Uppsala Universitet). 

 

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Bokslutsrapporten – ett nytt kvalitetsbevis för 

ekonomisk rapportering. Hämtad: 2011-01-25. 

http://www.srfkonsult.se/portal/page/portal/srf/om_srf/Avskaffad_revisionsplikt  

 

Tagesson, T., Dahlgren, M., Gamlén, M., & Håkansson, M. (2005). Swedish Financial 

Managers’ Attitudes towards the Implementation of the IASB’s Standards- The Relationship 

between Attitudes towards Harmonisation and the Internationalisation of the Corporation. 

Financial Reporting, Regulation and Governance. 4(2). 1-24. 

 

Tauringana, V., & Clarke, S. (2000). The demand for external auditing: managerial share 

ownership, size, gearing and liquidity influences, Managerial Auditing Journal, 15(4). 160-

168. 

 

Wahlström, G. (2009). Risk management versus operational action: Basel II in a Swedish 

context, Management Accounting Research, 20(1). 53-68. 

 

Wallerstedt, E. (2009). Revisorsbranschen i Sverige under hundra år. Stockholm: SNS 

Förlag. 

 

Watson, A., Shrives, P., & Marston, C. (2002). Voluntary disclosure of accounting ratios in 

the UK, British Accounting Review, 34. 289-313 

 

Weber, E.U., Blais, A-R., & Betz, N.E. (2002). A domain-specific risk-attitude scale: 

measuring risk perceptions and risk behaviors, Journal of Behavioral Decision Making, 15(4). 

263-290. 

 

Yin, R.K. (2003). Case Study Research: design and methods. Thousand Oaks: SAGE 

Publications. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

BILAGA 1 - ENKÄT 
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BILAGA 2 – FÖLJEBREV 

 
Hej!  

  

Påverkar revisionspliktens avskaffande företags kapitalkostnader? 

  

Vi utför en undersökning vars syfte är att förklara sambandet mellan ekonomiska 

kvalitetsrapporter och möjligheten samt kostnaden för extern kredit via banker.   

 

I enkäten behandlas Du konfidentiellt då ingen enskild person kommer identifieras. Enkätens 

första del består av ett antal demografiska frågor samt banktillhörighet. Denna information 

efterfrågas för att användas i analysen men samtliga svar behandlas anonymt.  

  

Enkätens andra del består av ett fiktivt företag i en fiktiv situation. Där ombeds Du ta ställning 

till huruvida företaget beviljas lån samt, om så är fallet, dess lånevillkor. I bedömningen ska 

Du endast ta hänsyn till den information som presenteras i enkäten. Därför ber vi Dig bortse 

från information som normalt finns tillgänglig vid en kreditbedömning såsom personligt 

intryck. I slutet av enkäten finns det möjlighet att kommentera Din bedömning eller lämna 

eventuella övriga kommentarer.    

  

Att besvara enkäten beräknas ta Dig cirka 15 minuter. 

  

Vi uppskattar verkligen att Du tar dig tid att besvara undersökningen och är tacksamma för 

Dina svar inom kort.  

  

Vi, Charlotta Christenson och Elinor Tornborg, skriver under våren vårt examensarbete inom 

revision vid Civilekonomprogrammet på Lunds Universitet. 

  

Du når enkäten via nedanstående länk: 

  

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=45489 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Charlotta Christenson och Elinor Tornborg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=45489
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BILAGA 3 - SPEARMAN´S RHO CORRELATION, 

KREDITBEVILJANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78 

BILAGA 4 - SPEARMAN´S RHO CORRELATION, 

RÄNTENIVÅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

BILAGA 5 – CHI
2
 TEST, KREDITBEVILJANDE PER BANK   

OCH ENKÄT 
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BILAGA 6 – SCHEFFE POST HOC TEST, BANK 1, 3 OCH 5 
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BILAGA 7 – CHI
2
 TEST, KREDITBEVILJANDE PER 

GEOGRAFISK PLACERING OCH ENKÄT 
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BILAGA 8 – POPULÄRVETENSKAPLIG ARTIKEL 

Artikeln är tänkt att publiceras i Driva Eget, en tidning som riktar sig till småföretagare. 

 

Frivillig revision, det nya sparkontot? 

1 november 2010 avskaffades den revisionsplikt 

som berört samtliga svenska aktiebolag. Tanken 

är att minska småföretagarnas administrativa 

börda och kostnader. Men är det verkligen vad 

som sker eller omallokeras kostnaderna istället?  

Under ett antal år bakåt i tiden har revisionsobligatoriets vara eller inte vara diskuterats 

filitigt. I juni 2010 gick regeringens förslag om frivillig revison för mindre privata aktiebolag 

igenom i riksdagen. 1 november 2010 trädde den nya lagen i kraft. De som förespråkat 

avskaffandet har haft som främsta argument att en frivillig revision kommer att minska 

företagens administrativa bördor och kostnader. Att förenkla för svenska företagare, och då 

främst små sådana, är något som regeringen velat satsa på under de senaste åren. Frivillig 

revision är alltså tänkt som ett steg mot en enklare vardag för svenska småföretagare. 

Motståndarna till frivillig revision menar att risken för ökade fel i skattedeklarationer, och 

därmed uteblivna skatteinkomster för staten, ökar markant. Faktum är att detta är en tendens 

som ligger i linje med vad som skett i Danmark efter deras införande av den frivilliga 

revisionen. När nu beslutet är taget är ingen riktigt medveten om vilka konsekvenser 

avskaffandet i praktiken kan komma att innebära för de berörda företagen. Detta är en viktig 

aspekt som vi tycker har förbigåtts i debatten. 

I motvikt till de för- och nackdelar som listas ur statens perspektiv och hur avskaffandet skulle 

kunna komma att påverka revisionsbranschen i Sverige, ställde vi oss under hösten frågande 

till om en frivillig revision endast innebär fördelar för företagen. Även om möjligheten finns 

att behålla sin revisor undrar vi vilka indirekta konsekvenser som kan ha förbigåtts i denna 

aspekt av den ständiga hysterin kring att kapa kostnader. Är det de facto så att den minskade 

kostnaden till revisorn blir en direkt besparing eller tillkommer det ökade kostnader för 

företag som inte har en revisor? Kan ett reviderat bokslut innebära en faktisk fördel och rent 

utav vara en kostnadsbesparing? 
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Det finns mycket forskning som tyder på att förtagens samarbetspartner använder revisionen 

som en kvalitetsstämpel och en indikation på att företaget är stabilt. Som intressent är det 

viktigt att de redovisade siffrorna stämmer överens med verkligheten och i många fall direkt 

avgörande för att inleda en affärsrelation. Det kan sägas att revisionen anses vara en försäkran 

samtidigt som den reducerar risken i att inleda en affärsrelation med företaget. 

I studien har vi valt att fokusera på en kostnadspost som är en stor ekonomisk börda för 

många företagare; kostnaden för kredit. Detta är även en kostnad som kan påverkas direkt och 

därför är extra intressant. Det vi med studien främst avsett att undersöka är huruvida företag 

som väljer att ej längre anlita revisor ökar risken att få avslag på sina kreditansökningar, samt 

hur kreditvillkoren påverkas av om räkenskaperna är reviderade eller ej.  

Både revisionsbranschen och banksektorn har till viss del framhävt i den tidigare debatten att 

bankerna även i fortsättningen kommer kräva reviderade bokslut från företagen. Med 

utgångspunkt i tidigare forskning inom området utfördes vår studie för att undersöka hur stor 

roll revisionen verkligen spelar vid de svenska bankernas kreditbeslut och bestämning av 

lånevillkoren.  

Studien genomfördes innan avskaffandet av revisionsplikten nått full genomslagskraft. Först 

vid årsskiftet 2011/2012 möter vi aktiebolag utan reviderade räkenskaper och 

revisionsberättelse. Vad vi däremot vet är att det sedan länge diskuterats inom både 

revisionsbranschen och banksektorn hur man skall agera vid ett eventuellt avskaffande. Vi 

ville därför redan nu undersöka åt vilket håll bankerna lutar gällande vikten av ett reviderat 

bokslut. Studien genomfördes med hjälp av en enkätundersökning med företagsrådgivare på 

svenska banker under våren 2011.  

Efter avslutad analys kan vi konstatera att utifrån vår mindre studie kan inga definitiva 

slutsatser dras att reviderade företag har lättare att få lån än företag som uppför 

bokslutsrapport eller står helt utan ekonomisk granskning. Dock indikerar resultatet av 

undersökningen att reviderade företag beviljas kredit i något högre utsträckning än 

oreviderade företag.  

Kommentarer från företagsrådgivare på olika banker och bankkontor runt om i Sverige 

indikerar också att banker föredrar ett reviderat bokslut.  

”Vi vill nog se reviderat bokslut inför kreditgivning även sedan lagkravet tagits bort. [...]” 
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”Jag skulle rekommendera företagaren att återkomma med en reviderad bokslutsrapport 

[…]” 

Det finns alltså tecken på att ett reviderat bokslut kan påverka företagets möjlighet till kredit i 

en positiv riktning. Vi har även sett en tydlig trend att bankkontor i stadsmiljö lägger stor vikt 

vid ett reviderat bokslut. Däremot verkar landsbygdskontor inte lägga samma tyngd vid om 

företaget använder ekonomisk granskning eller inte.  

I undersökningen har vi använt oss av olika metoder för att säkerställa att den eventuella 

skillnad vi fått fram verkligen beror på företagets val av ekonomisk granskning och inte på 

andra faktorer som kan spela in vid ett kreditbeslut. Genom att även analysera andra faktorer 

kan vi se en tendens till att somliga banker beviljar en större andel kreditansökningar än 

andra. Även bankkontorets geografiska placering kan, som indikerat ovan, ha påverkan 

huruvida kreditansökan beviljas eller avslås.  

Som låntagare är förvisso kreditbeviljandet ett första och viktigt steg. Men det är vid 

lånevillkorens bestämmelser som den verkliga kostnadsposten uppstår. Därför har vi valt att 

även titta på de lånevillkor som företaget gavs i de fall det beviljades kredit. Inte heller här 

kan vi utifrån vårt tillgängliga material visa se att den räntenivå som belades krediten är 

beroende på om företaget revideras eller ej. Vad vi dock kunnat utläsa ur våra resultat är att de 

säkerheter som banken kräver av företaget är mer omfattande när det är frågan om ett 

oreviderat företag i jämförelse mot ett reviderat företag. Dessutom kan vi i resultatet se att 

andra faktorer såsom företagsrådgivarens kön, utbildning samt banktillhörighet spelar roll för 

lånevillkoren. Även kontorets geografiska placering, stad eller landsbygd, inverkar på den 

ränta som företagsrådgivaren kopplar till krediten.  

En del branscher är av naturen mer riskabla och kan komma att ha en annorlunda verklighet 

än de företag vi använt oss av i studien. Utifrån de kommentarer som vi fått under 

undersökningen ser vi en tendens att företagets bransch är viktig för både kreditbeviljande och 

lånevillkor. Det innebär en möjlighet för att indikationen vi sett, där ett reviderat bokslut 

påverkar möjligheten till kredit positivt, kan vara större i riskbedömda branscher än i andra. 

Revision kan alltså ha olika betydelse för kreditbedömningsprocessen beroende på företagets 

branschtillhörighet.    

Sammanfattningsvis kan vi således se att resultaten från vår studie pekar på att företag som 

reviderar sitt bokslut har något lättare att få lån. På det stora hela skiljer sig dock inte 
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räntenivån åt beroende på om företaget använder revision eller inte. Däremot tenderar de krav 

som banken ställer på säkerhet för krediten att vara mer omfattande för oreviderade företag än 

för reviderade.  

Med utgångspunkt och stöd i tidigare forskning inom området gällande företagskredit och 

revision samt den påvisade indikationen tror vi oss kunna påstå att det för en del företag kan 

vara motiverat att behålla sin revisor. Då främst för företag med stort behov av extern 

finansiering, samt för företag vilka är verksamma inom känsliga och mer riskfyllda branscher. 

Även de kommentarer som vi fått under undersökningen från företagsrådgivare på olika 

banker och bankkontor runt om i Sverige visar detsamma: 

” [...] Kvalitetsstämpeln som ett reviderat bokslut (för det mesta) innebär är viktig - i 

synnerhet vid en ny affärsrelation [...]” 
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