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Bakgrund och problemdiskussion: Under åren har revisorprofessionen uppmärksammats på 

grund av en rad skandaler. Ett missförstånd som intressenter har gemensamt är att de anser att 

en ren revisionsberättelse är en garanti för ett företags fortlevnad. Intressenterna menar att den 

rena revisionsberättelsen ska garantera att bolagets räkenskaper är korrekt utförda och inte 

innehåller väsentliga fel. Tidigare forskning påvisar att kreditgivare har för höga 

förväntningar på revisorns skyldigheter och ansvar i förhållande till revisorns arbetsuppgifter 

enligt lagar och normer. De höga förväntningarna kan ge upphov till allvarliga följder på den 

finansiella marknaden om det vill sig illa, som i sin tur kan bidra till att förtroendet för 

revisorprofessionen försämras. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om kreditgivare har för höga förväntningar på de 

krav som revisorer ska uppfylla och om revisionsberättelsen fortfarande är en aktuell handling 

som underlag i kreditbeslut.   

Metod: Denna studie utgår från befintlig litteratur och dels genom både kvantitativ och 

kvalitativa metod i form av intervjuer och enkätundersökningar. Enkätundersökningen syftar 

till att undersöka om det existerar ett förväntningsgap. I intervjuerna med kreditgivare 

undersöks om revisionsberättelsen har en betydande roll vid långivning. 



Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen består av relevanta lagar och normer på 

revisionsområdet. Det består även av litteratur om förväntningsgapet och revisionsberättelsen 

betydelse samt kreditgivningsprocessen. 

Empiri: Empirin består av en enkätundersökning som besvarats av olika kreditgivare från de 

fyra storbankerna i Sverige beträffande revisorns roll och revision. Empirin består även av 

intervjuer med kreditgivare beträffande revisionsberättelsens betydelse vid dagens 

kreditgivning.  

Analys och slutsats: Denna studie påvisar att det råder ett förväntningsgap mellan 

kreditgivare och revisorer beträffande omfattningen av revisorns arbete. Vidare påvisar 

studien att en revisionsberättelse har en betydande roll men samtidigt en tvetydig roll i 

kreditbeslut.  
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Title: Expectation gap from a lender´s perspective.  
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Background and problem discussion: In recent years, the auditing profession has attracted 

attention due to a number of scandals. A misunderstanding that stakeholders have in common 

is that they believe that a clean audit report is a guarantee of a company's survival. The 

stakeholders argue that the pure audit report must ensure that the company's accounts are 

correctly executed and do not contain material errors. Earlier research shows that creditors 

have too high expectations of the auditor's obligations and responsibilities in relation to the 

auditor's duties according to laws and standards. The high expectations can give rise to 

serious consequences on the financial market if it wants to be bad, which in turn can 

contribute to the confidence in the auditing profession deteriorating. 

Purpose: The purpose of the study is to examine whether creditors have higher expectations 

on the requirements that the auditors must meet and whether the audit report is still a topical 

document as a basis for today's credit decision.  

Methodology: This study is based on existing literature and partly through both quantitative 

and qualitative methods in the form of interviews and questionnaires. The survey aims to 

investigate whether there is an expectation gap. In the interviews with creditors, it is 

examined whether the audit report has a significant role in lending. 

 

Theoretical perspectives: The theoretical frame of reference consists of relevant laws and 

standards in the audit area. It also consists of literature regarding the expectation gap and the 

audit report's significance as well as the credit granting process. 

 



Empirical foundation: The empirical study consists of a questionnaire survey that was 

answered by various creditors from the four major banks in Sweden regarding the auditor's 

role and audit. The empire also consists of interviews with creditors regarding the significance 

of the audit report in lending process.  

Analysis and Conclusions:   

Based on the data obtained in this study, the analysis leads to the following conclusions: there 

is an expectation gap between creditors and auditors regarding the extent of the auditor´s 

work and responsibilities. Furthermore, the study also shows that an audit report does have a 

significant role, but at the same time it has an ambiguous role in credit decision making.  
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1 Inledning 

Inledningsvis presenteras bakgrunden till det problemområde som ligger till grund för 

studien. Vidare presenteras syftet med studien samt de frågeställningar som ska undersökas 

under studiens gång. Avslutningsvis redogörs det för de avgränsningar som har gjorts för 

studien samt den disposition som arbetet följer. 

 

1.1 Bakgrund 

Bankerna är de största aktörerna på marknaden och är vitala för det finansiella systemet samt 

samhällsuppbyggnaden. Utöver stora kreditinstitutet har även små och medelstora företag en 

betydande roll för landets ekonomiska tillväxt, välstånd och arbetssituation (Andersson, 

2002). För att företag i Sverige ska kunna växa behöver de införskaffa kapital för 

verksamhetens investeringar. Kapital kan införskaffas genom nyemissioner där potentiella 

eller befintliga ägare skjuter in kapital i utbyte mot aktier. Ett annat sätt att införskaffa kapital 

är genom att bolaget ansöker om kredit hos olika kreditinstitut. För kreditinstitut är reviderade 

bokslut väsentlig information vid bedömning huruvida ett företag ska beviljas kredit eller inte. 

Vid kreditgivning bedöms företagets kreditvärdighet. Kreditgivaren tar hänsyn till bolagets 

affärsidé, personerna bakom bolaget, säkerheter och reviderade årsbokslut etc. (Svensson & 

Ulvenblad, 1994).  

Reviderade årsbokslut är årsredovisningar som är granskade av en revisor (Trohammar, 

2005). Bokslutet betraktas som en viktig informationskälla för att minimera kreditgivarens 

informationsbrist vid kreditgivning. Revisorns ansvar är att granska bolagets årsredovisning, 

bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning (Revisorinspektionen). Syftet med revision är 

att revisorn ska upprätta en revisionsberättelse där revisorn uttalar sig om styrelsens och vd:s 

förvaltning samt om årsredovisningen och bokföringen. Revisionsberättelsen tillsammans 

med årsredovisningen ska utgöra ett beslutsunderlag för företagets intressenter. Revision ger 

ökad trovärdighet och tillförlitlighet för företagets finansiella rapporter och hur styrelsen samt 

vd:n har fullföljt sina åtaganden.  För att uppnå ett väl fungerande näringsliv och samhälle är 

revision en förutsättning (Trohammar, 2005). Därmed är det väsentligt att årsredovisningen 

stämmer överens med verkligheten då finansiella rapporter ligger till grund för beviljandet av 

krediter (Schleifer & Friedlob, 1997). 
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Vidare har tidigare studier påvisat att ett förväntningsgap råder mellan kreditgivare och dess 

förväntningar på revisorernas arbetsuppgifter (Best et al. 2001). I en amerikansk studie 

framgår det att bankernas förväntningar på revision inte stämmer överens med vad revision 

egentligen innebär. I artikeln diskuteras det att kreditgivare lever kvar i tron att en revisors 

insikt i ett bolag är heltäckande samt att kreditgivare tenderar att tolka den granskade 

finansiella informationen på ett sätt som inte överensstämmer med vad revisorn avser att 

förmedla (Almer & Brody, 2002). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Under åren har revisorprofessionen hamnat i rampljuset på grund av en rad skandaler som 

bl.a. Enron, Prosolvia, Worldcom etc. Skandalerna innefattade allt från redovisningsfiffel, 

tvivelaktiga affärer, orimliga bonusprogram för höga chefer i börsbolag samt brottsligt 

agerande av företagsledningar och styrelser. Detta har lett till att både de enskilda individerna 

och samhällsorganisationer anklagar revisorerna för deras passivitet (Johansson et al. 2005). 

Intressenter såsom aktieägare, potentiella investerare och kreditgivare som har ett intresse för 

ett företag borde kunna förlita sig på företagets publicerade finansiella rapporter för att kunna 

fatta rationella beslut (Godsell, 1992). Om det inte förekommer korrekt information som berör 

företagets finansiella ställning kan det leda till att intressenterna fattar felaktiga beslut. Dessa 

felaktigheter leder till att intressenterna vill anklaga någon och oftast riktas anklagelserna mot 

revisorerna (Koh & Woo, 1998). Intressenterna anser att det är revisorns uppgift att ansvara 

över företagets redovisning samt att det är deras uppgift och skyldighet att upptäcka dessa 

felaktigheter och eventuella bedrägerier (Cassel, 1996). Revisorerna säger ifrån och hävdar att 

det är orimligt att behöva agera moralisk polis över företagsledningen. Dessutom ingår inte 

sådana åtagande i revisorns arbete (Johansson, et al. 2005).  

Dessa skillnader i förväntningar på revisorer och deras prestationer är vad forskare definierar 

som förväntningsgap (Liggio, 1974; Koh & Woo, 1998; Monroe & Woodliff, 1993; Rien, 

2014). Vidare har tidigare studier påvisat den assymmetriska informationen som råder mellan 

kreditgivare och dess förväntningar på revisorernas arbetsuppgifter (Rien, 2014). Flera 

forskare som bl.a. Porter (1993), Humphrey et al. (1993) och Lee et al. (2009) har i sina 

studier påvisat att det föreligger ett förväntningsgap mellan revisorer och användare av 

finansiella rapporter beträffande deras uppfattningar om revisorns arbetsuppgifter och ansvar 

att upptäcka eventuella oegentligheter. Humphrey et al (1993) bekräftar att ett 
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förväntningsgap existerar och att det är kreditgivarna som har störst förväntningar och krav på 

revisorerna. Porter (1993) menar att ett förväntningsgap existerar dels på grund av bristfälliga 

standarder i revisorns arbete men också att samhället har orimliga förväntningar på 

revisorerna.  

Vidare har en revisor i uppgift att upprätta en revisionsberättelse vars funktion är att öka 

trovärdigheten för de finansiella rapporterna. Revisionsberättelsen är ett underlag som 

används av olika kreditinstitut vid beslut av krediter. En revisionsberättelse som oavsiktligt 

eller avsiktligt baserats på felaktig information kan resultera i att kreditgivare fattar 

kreditbeslut på felaktiga grunder. Det i sin tur kan ge upphov till uteblivna betalningar från 

kredittagaren och förorsaka kreditförluster för kreditinstitut (Trohammar, 2005).  

 

1.3 Problemformulering 

 Har kreditgivare en skiljaktig uppfattning och förväntning på revisorer och revision i 

förhållande till revisorns arbetsuppgifter enligt lagar och normer? 

 

 Är revisionsberättelsen en avgörande faktor i kreditbeslut? 

 

1.4 Syfte 

Denna uppsats syftar till att undersöka om det existrerar ett förväntningsgap mellan svenska 

banker och revisorernas arbete samt om revisionsberättelsen har en avgörande roll i 

kreditbeslut. 
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1.5 Avgränsning 

I den empiriska undersökningen har avgränsning skett till de fyra storbankerna i 

Stockholmsområdet, nämligen Swedbank, Nordea, Handelsbanken samt Skandinaviska 

Enskilda Banken (SEB). Valet av respondenter grundar sig i att de fyra stora svenska 

bankerna är de största aktörerna på marknaden och är vitala för samhällsuppbyggnaden samt 

det finansiella systemet. Vidare riktar studien mot kreditgivare som arbetar med små och 

medelstora företag som uppfyller kriterierna för revisionsplikt. 

Med hjälp av intervjuer kan man iaktta de underlag bankerna begär in för att reducera 

risktagandet vid utlåning.  Bankerna har en utarbetad kreditprocess som möjliggör att mäta 

revisionsberättelsens relevans i kreditbeslut. Med andra ord kommer man kunna se vilka 

underlag som blir viktiga för de stora aktörerna för att undvika kreditförluster.  
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1.6 Disposition 
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2 Metod 

I följande kapitel redogörs den metod uppsatsen använt samt motivering till de val som gjorts. 

Kapitlet inleder med att presentera teorival för att därefter redogöra för forskningsprocessen. 

Kapitlet redogör tillvägagångssättet vid enkät- och intervjuutformningen samt för hur 

insamlat material analyseras för att besvara frågeställningen. Kapitlet avslutas med en 

metodutvärdering.  

 

2.1 Teorival 

Syftet med denna uppsats är att undersöka förväntningsgapet hos kreditgivare.  

Förväntningsgap grundar sig i vad som är revisorns roll enligt lagar och regler, därför kan det 

vara passande att använda lagar och regler samt uttalanden om revisorns arbetsuppgifter som 

teoretisk referensram. I uppsatsen utgår jag från olika källor som behandlar ämnet 

förväntningsgap. Artikeln ”Evidence of the Audit Expectation Gap in Singapore” som 

genomförts av Best et al. (2001) har varit den huvudsakliga modellen för förväntningsgapet. 

Anledningen till att enkäten är baserad på tidigare studier är för att kunna få ett svenskt 

perspektiv på förväntningsgapet, då det tidigare har undersökts på internationell marknad. 

Information om förväntningsgap har inhämtats från vetenskapliga artiklar och lagboken. De 

vetenskapliga artiklarna inhämtades från Söderscholar och Google Scholar. Jag har även 

inhämtat information från elektroniska källor som bl.a. FAR, Riksbanken, 

Revisorinspektionen, Svenska författningssamling (SFS). 

 

2.2 Forskningsprocess 

2.2.1 Kvantitativ metod 

För att undersöka den första forskningsfrågan ”Har kreditgivare en skiljaktig uppfattning och 

förväntning på revisorer och revision i förhållande till revisorns arbetsuppgifter enligt lagar 

och normer” har jag valt att genomföra en kvantitativ undersökning. En kvantitativ 

undersökning utgår från att mäta något och att statistiskt beskriva fenomenet. Detta kan 

genomföras med hjälp av en enkätundersökning. Genom att genomföra en enkätundersökning 

kan man på ett snabbt och kostnadseffektivt tillvägagångssätt se om det föreligger generella 

samband bland respondenterna (Bryman & Nilsson, 2011). Därmed kan man dra generella 

slutsatser om förväntningsgapet ur kreditgivarnas perspektiv. En nackdel med denna metod är 
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att den inte ger utrymme för diskussion. Den begränsar respondenterna från att uttrycka sig till 

fullo och göra sig förstådda då den är styrd av den som utformat undersökningen (Creswell, 

2013). Vidare är inte mätprocessen i den kvantitativa undersökningen alltid koncist och riktig 

(Bryman & Nilsson, 2011). Om valet föll på en kvalitativ metod hade man inte fått en 

generell och klar bild över det eventuella förväntningsgapet. Resultatet hade blivit svårt att 

tolka och jämföra, vilket blir problematiskt när man väger in allas åsikter mot varandra 

(Bryman & Nilsson, 2011). 

 

2.2.1.1 Enkätutformning 

Enkätens utformning och dess påståenden är baserad på tidigare forskning. Den är inspirerad 

av de påståenden som framgår i studien ”Evidence of the Audit Expectation Gap in 

Singapore” som utfördes av Best et al. (2001). Syftet med dessa påståenden är att undersöka 

om det existerar ett förväntningsgap. Artikeln är skriven på engelska och därmed krävdes en 

översättning till svenska för att öka validiten och replikerbarheten.  Det uppstod inga direkta 

komplikationer med att översätta texten till svenska, dock fick jag korrigera texten något för 

att förtydliga påståendena som presenterats. I enkäten har jag använt mig av en semantisk 

differentialskala (SDS). Den består av en sjugradig skala med motsatta adjektiv på var sida. 

SDS-skalan används för att mäta kreditgivarens ståndpunkt, värderingar och åsikter om en 

specifik fråga eller påstående (Kumar et al. 1999). I detta fall får respondenterna möjligheten 

att rangordna sina åsikter genom den sjugradiga skalan. SDS-skalan ger en möjlighet till en 

säkrare och mer informationsrik mätning än att bara låta respondenten ange ja eller nej 

(Kumar et al. 1999). En nackdel med SDS-skalan är att respondenterna möjligtvis kan tröttna 

på att läsa påståendena då de noggrant måste läsa igenom varje enskilt påstående och ta 

ställning till vilken grad de är eniga respektive oenig (Bryman & Nilsson, 2011). 

Uppsatsen ämnar undersöka om det existerar ett förväntningsgap. Med hjälp av SDS-skalan 

kan man se hur en individs åsikt skiljer sig från det som föreskrivs i lagar och normer 

beträffande revisorns arbetsuppgifter och revision. Med andra ord hur en kreditgivares 

uppfattning om revisorns arbetsuppgifter och revision skiljer sig från det som föreskrivs i 

lagar och normer. Alla påståenden är uppbyggda så att det som föreskrivs i lagar och normer 

speglas mot siffran ett (1) eller sju (7). I enkäten finns det sju olika svarsalternativ, där 

svarsalternativ (1-3) representerar påståendet närmast till vänster och svarsalternativ (5-7) 

representerar påståendet närmast till höger. Om respondenten svarar siffran fyra (4) 
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representerar det ett neutralt ställningstagande, det kommer att likställas med att man inte vet 

svaret. Genom att ha med siffran fyra (4) neutralt ställningstagande, minimerar man risken att 

tvinga respondenten att uttrycka en åsikt de faktiskt inte har (Bryman & Nilsson, 2011). 

Varje siffra representerar olika grader av respondenternas ställningstagande. Nedan förklaras 

de olika graderna: 

1. Extremt enig 

2. Enig 

3. Mindre enig 

4. Neutralt ställningstagande 

5. Mindre oenig 

6. Oenig 

7. Extremt oenig 

 

 

Figur 1. Exempel på ett påstående 

 

I figur ett illustreras ett påstående från enkäten. Om respondenten svarar siffran två (2) på 

påståendet ovan och svaret enligt lagar och normer är siffran sju (7) innebär det att 

respondenten är enig till påståendet dvs. respondenter anser att revisorn är ansvarig för att 

upptäcka alla bedrägerier i boksluten, vilket inte stämmer överens med det som föreskrivs i 

lagar och normer. Det innebär att respondenten har en avvikande uppfattning beträffande 

revisorns arbetsuppgifter i förhållande till det som föreskrivs i lagar och normer. 

Syftet med de påståenden som är ställda i enkätundersökningen är att undersöka vilken 

uppfattning och förväntning en kreditgivare har på revisorns roll och revision. Enkäten är 

uppdelad i kategorier som behandlar två separata områden; revisorns ansvarsområde (enligt 

lagar och normer) respektive revisionens trovärdighet. Kategorierna är baserade på en studie 

utförd av Best et al. (2001). I tabellen nedan kan man utläsa de påståenden som framgick i 

deras studie samt vilka påståenden jag valt att inkludera och vilka jag valt att utelämna i min 
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studie. De påståenden vars text är betonade har jag valt att utelämna, då jag anser att de inte 

täcker syftet och området förväntningsgap som denna studie försöker mäta.   

Tabell 1. Påståenden översatta till svenska från en studie utförd av Best et al. (2001). 

 

 

Nedan beskrivs kategorierna och en motivering till varför påståendena har selekterats.  

Påståenden om revisorns ansvar: 

Studien som är utförd av Best et al. (2001) påvisar att det föreligger störst förväntningsgap 

inom området revisorns ansvar. Det framkommer även att förväntningsgapet är förknippat 

med granskning, därmed vill jag använda dessa påståenden för att undersöka om det är den 

generella bilden bland respondenterna. Enkäten inleder med några grundläggande påståenden 

Påståenden om revisorns ansvar                                      

1.      Revisorn är ansvarig för att upptäcka alla bedrägerier i  boksluten

2.      Revisorn är ansvarig för ett företags interna kontroll är sund och hållbar.

3.      Revisorn är ansvarig för att upprätthålla företagets bokföring

4.      Företagsledningen bär ansvaret för att upprätta ett företags bokslut.

5.      Revisorn är inte ansvarig för att förebygga bedrägerier i  företagets bokslut.

6.      En revisor måste vara opartisk och objektiv i  sitt ställningstagande

7.      Revisorn uttalar sig inte angående val av revisionsförfaranden

Påståenden om revisionens trovärdighet

8.      Det reviderade bokslutet är en absolut säkerhet (försäkran) för användarna att den inte innehåller

väsentliga felaktigheter.

9.        Revisorn instämmer inte med de redovisningsprinciper som används i de finansiella rapporterna.

10.      Baserad på revisorns utfästelse så finns det tydliga indikationer.

11.       Den finansiella rapporten ger en korrekt och rättvisande bild om företagets verksamhet.

12.       Det förekommer inga bedrägerier i företaget

13.       Omfattningen av det utförda revisionsarbetet framgår tydligt i  revisionsberättelsen.

Påståenden om bokslutets användbarhet.

14.       Det reviderade boksluten är inte användbara vid uppföljning av företagets prestanda.

15.       De reviderade boksluten är inte användbara för att fatta ekonomiska beslut. 

16.       Företaget är skötsamt, välhanterat.
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beträffande revisorns arbetsuppgifter då de täcker området och syftet med undersökningen. I 

enkäten görs även påståenden om arbetsuppgifter som inte föreligger inom revisorns 

ansvarsområde, det har framkommit i tidigare forskning att även de varit främsta orsakerna 

till förväntningsgapet. I denna kategori valde jag att ta med samtliga påståenden i Best et al. 

(2001) studie. 

 

Påståenden om revisionens trovärdighet: 

Ett syfte med revision är att den finansiella informationen som är tillgänglig för intressenter 

ska vara tillförlitlig, detta genom revisorns utlåtande i revisionsberättelsen (Trohammar, 

2005). Därmed syftar denna kategori till att undersöka respondenternas uppfattning och 

förväntning om revisionens trovärdighet. Som framkommer i tabellen ser vi tre påståenden 

som har en betonad text. Dessa tre påståenden har jag valt att utelämna då de inte mäter 

kreditgivarens förväntningar på revisorns roll och revision. Resterande påståenden har jag valt 

att ta med i min studie eftersom de täcker syftet och området förväntningsgap som denna 

studie försöker mäta.  

 

Påståenden om bokslutets användbarhet: 

De påståenden som ingår i denna kategori har jag valt att utelämna helt. Syftet med uppsatsen 

är att undersöka om det föreligger ett förväntningsgap ur kreditgivarens perspektiv 

beträffande revisorns roll och revision, inte för att undersöka användbarheten av reviderade 

årsredovisningar. Best et al. (2001) applicerade denna kategori för att mäta användbarheten av 

reviderade årsredovisningar. Vilket den här uppsatsen inte avser att göra. 

 

2.2.1.2 Urval och utförande 

Det har delats ut 40 pappersenkäter till olika kreditgivare på de fyra svenska storbankerna och 

alla kreditgivare som mottagit enkäten har besvarat den. Anledningen till att urvalsgruppen 

består enbart av kreditgivare är för att bankerna är en primärintressent då de utsätter sig för 

kreditrisker vid utlåning till företagskunder. För att reducera risktagandet vid utlåning har 

bankerna ett intresse i att ett företags räkenskaper är kvalitetsäkrade. Inom varje bank har det 

fördelats en enkät till en person på tio olika kontor. Respondenterna valdes med hjälp av ett 
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bekvämlighetsurval. Det innebär att man använder sig av personer som varit tillgängliga 

(Bryman & Nilsson, 2011). Det finns en problematik i att enbart ge ut enkäter till olika 

personer i en och samma bank, då svaret kan bli ensidigt pga. interna arbetssätt.  

Alla respondenter som deltagit i enkätundersökningen arbetar som kreditgivare. Deras 

yrkesroll är viktig eftersom studien utforskar frågan om det existerar ett förväntningsgap 

mellan kreditgivare och revisorer. De kreditgivare som har besvarat enkäten har ingen 

utbildning inom redovisning och revision. Valet grundar sig i att det inte finns ett krav på att 

man behöver vara utbildad inom redovisning och revision för att kunna fatta ett kreditbeslut. 

Samtidigt är det ett krav i arbetsrollen att kunna utläsa en revisionsberättelse. Vid utskick av 

enkäterna har det även skickats ut en kort presentation om studiens syfte och en förklaring till 

varför just de får delta i enkätundersökning. Det framgår även hur den semantiska 

differentialskalan fungerar. Resultaten från enkäterna kommer sedan att jämföras med det 

som står i regelverket som är beskrivet i kapitel 3, Teoretisk referensram. 

Tabell 2. Fördelning av utsända enkäter inom urvalsgruppen 
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2.2.1.3 Databearbetning 

Vid databearbetning och analys av kvantitativ data använde jag Excel för att generera olika 

analyser.  Enkäten delades ut till 40 respondenter, varav alla 40 respondenter besvarade den. 

Påståendena i enkäten är klassificerade efter en sjugradig semantisk differentialskala. 

Respondenternas svar på enkäten kodades enligt den semantiska differentialskalans rankning 

med siffrorna 1-7, där siffran ett (1) representerar extremt enig och siffran sju (7) 

representerar extremt oenig och alternativen däremellan med siffrorna 2-6.  Datanivån hamnar 

på en intervallskala där variablerna i intervallskalan har lika stora skalsteg (Bryman & 

Nilsson, 2011).  För att testa och analysera datamaterialet använde jag deskriptiv statistik som 

fokuserar i huvudsak på de centrala tendenser och spridning. De centrala tendenserna bidrar 

till att ge ett generellt intryck av värden med hjälp av median, genomsnitt och 

standardavvikelsen (Eliasson, 2018). Då studiens datanivå ligger på en intervallskala, har jag 

valt att använda medianen som centralmått.  

Medelvärdet beskriver ett genomsnitt för en population. Genom att lägga samman alla 

observationer och dividera med antalet observationer får man fram medelvärdet. Det ger dock 

inte den mest representativa bilden av fördelningens tyngdpunkt. Medelvärdet är känsligt för 

extremt låga och extremt höga svar, ett mått som inte påverkas är t.ex. median (Eliasson, 

2018).  

 

Medianen gör en uppdelning av data i två lika stora grupper. Vid jämförelse av median och 

medelvärde kan man se variabelns snedfördelning. Om det visar sig att medelvärdet är större 

än medianen innebär det att variabeln är positivt snedfördelad. Det brukar förekomma i 

extremt höga värden i fördelningen. Om medianen uppvisar ett större värde än medelvärdet 

innebär det att variabeln är negativt snedfördelad, förmodligen på grund av låga värden i 

fördelningen (Eliasson, 2018)  

 

Standardavvikelsen hänger samman med medelvärdet. Med hjälp av standardavvikelsen kan 

man beskriva hur stor andel av observationerna som ligger inom ett visst avstånd från 

medelvärdet. En hög standardavvikelse innebär en stor spridning av observationer, medan en 

låg standardavvikelse påvisar en låg spridning av observationer (Bryman & Nilsson, 2011). 

  



13 
 

2.2.2 Kvalitativ metod 

För att besvara den andra forskningsfrågan ”Är revisionsberättelse en avgörande faktor i 

kreditbeslut?” har jag valt att samla in data genom en kvalitativ metod.  Med hjälp av en 

kvalitativ metod kan man få en djupare förståelse inom ett specifikt ämne, en situation eller en 

händelse. Vidare får man även mer djupgående information om människors resonemang om 

ämnet i fråga. Nackdelen med denna metod är att det blir svårt att dra en korrekt 

generaliserbar bild, då studien främst riktar sig mot att erhålla information om ett specifikt 

ämne (Bryman & Nilsson, 2011). Syftet med forskningsfrågan är att fördjupa sig i 

revisionsberättelsens roll, därmed är intervjuer lämpligast eftersom man kan få djupgående 

information om människors resonemang kring detta ämne (Bryman & Nilsson, 2011). Om 

valet föll på kvantitativ metod skulle det inte vara möjligt att få lika djupgående information. 

Kreditgivarens personliga åsikt om revisionsberättelsens roll hade uteblivit till grund för att 

man inte hade kunnat ställa följdfrågor och få ut kompletterande information (Bryman & 

Nilsson, 2011).  

 

2.2.2.1 Utformning av intervjufrågor 

I denna studie har det utformats en semi-strukturerad intervjuguide. Med en semi-strukturerad 

intervju behöver intervjufrågorna nödvändigtvis inte följa den ordning i intervjuguiden, utan 

det finns möjlighet till att vara flexibel för att kunna ha en löpande dialog. Man kan ställa 

öppnare frågor och de behöver inte ställas i ordningsföljd, de kan även kompletteras med 

andra följdfrågor om intervjuaren vill fokusera mer på ett svar som anses extra viktigt. Den 

semistrukturerade intervjun får respondenten att känna en trygghet. Intervjun upplevs därmed 

som en konversation mellan respondenten och intervjuaren snarare än ett förhör, samtidigt 

som frågebatteriet och den röda tråden gör att intervjun upplevs mer seriöst och professionellt. 

Det är av vikt att ha koll på respondenternas kompetenser och tidigare erfarenheter som man 

vill veta mer om under intervjun. Detta för att undvika sidospår som är irrelevanta när man 

ska jämföra respondenternas åsikter med varandra (Bryman & Nilsson, 2011). 

Denna intervjuform har valts för att öka jämförbarheten samtidigt som den gör intervjun mer 

intressant, då det ger utrymme för diskussion. Kreditgivarna får besvara frågor om 

revisionsberättelsen ur eget perspektiv. En intervjuguide med intervjufrågor finns i bilaga 2.  
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2.2.2.2 Urval och utförande 

Jag valde att intervjua fyra av de 40 respondenterna som besvarade enkäterna, en i varje 

storbank. Valet grundar sig i att respondenterna har mer än fem års erfarenhet inom 

kreditgivning för att säkerställa att respondenterna har tillräckligt med kunskap inom området 

för att jag ska få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Utförandet av intervjuerna skedde via 

ett personligt möte på respektive bankkontor. Det var respondenternas önskemål att intervjun 

skulle ske på deras kontor, de ville även delta i undersökningen under pseudonymnamn, 

därmed är det fiktiva namn som presenteras i intervjuerna. Fördelen med ett personligt möte 

är att respondenten får en klar bild av den som intervjuar samt att författarna kan avläsa 

respondentens reaktion under intervjuns gång (Bryman & Nilsson, 2011). 

Under intervjun användes en ljudinspelare för att spela in samtalet. Genom att spela in 

samtalet kunde fokus ligga på att föra en dialog med respondenten samt ställa lämpliga 

följdfrågor. Det underlättade även sammanställningen av empirin genom att man kunde lyssna 

på ljudfilerna upprepande gånger. Därmed minskade risken för att missa viktig information 

som respondenterna uppgett.  

Respondenterna blev tillfrågande ”vad revisionsberättelsen har för betydelse för dem i 

kreditbeslut?” samt ”hur en oren revisionsberättelse påverkar deras kreditbedömning vid 

kreditgivning?” Respondenternas svar är sammanställt och resultatet hittar ni i kapitel 4. 

Empiriskt resultat. 

Tabell 3. Sammanställning över de utförda intervjuerna 

 

 

2.3 Datainsamling 

I denna uppsats utgör intervjuerna och enkätundersökningen primärdata, då data är inhämtat 

direkt från informationskällan och är anpassad till uppsatsens syfte. En fördel med att inhämta 

data direkt från informationskällan är att man får aktuella och personliga åsikter från 

respondenterna samt att det möjliggör för författaren att säkerställa graden av riktigheten i 

materialet som granskats (Jacobsen, 2002).   

Datum Intervjuform Respondent Titel Tid

2018-11-05 Personligt möte Lars-Åke Kreditchef 53 minuter

2018-11-14 Personligt möte Malin företagsrådgivare 48 minuter

2018-11-15 Personligt möte Andreas företagsrådgivare 46 minuter

2018-11-21 Personligt möte Anders Kontorschef 58 minuter
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Sekundärdata i denna uppsats utgörs av vetenskapliga artiklar, lagtext, standarder, ramverk 

och tidningsartiklar. Sekundärdata har bidragit till att kunna sätta primärdata i ett större 

sammanhang och relatera den till tidigare forskning inom området.  Sekundärdata har även 

bidragit till att kunna dra slutsatser kring primärdata som har samlats in (Jacobsen, 2002). 

 

2.4 Metodutvärdering 

2.4.1 Validitet 

Inledningsvis förklarades för respondenterna avsikten med undersökningen för att uppnå 

validitet i studien. Att inledningsvis informera respondenterna vad undersökningen avser 

medför att det som ska mätas verkligen mäts. Det validerar empirin och gör den relevant 

(Jacobsen, 2002).  

Påståendena och intervjufrågorna är formulerade på ett så tydligt sätt som möjligt för att 

undvika missförstånd och feltolkningar. Påståendena i enkätundersökningen är inspirerade 

från internationella studier för att kunna se en koppling mellan teori och insamlad data vilket 

ska stärka relevansen. Vid utförandet av intervjuerna användes en kvalitativ metod, vilket gör 

det nästintill omöjligt att dra generella samband från de observationer som gjorts (Jacobsen, 

2002). Dessutom blir det svårt att hävda att det resultat som framkommit från det relativt lilla 

urvalet av respondenter gäller för hela populationen.  

 

2.4.2 Reliabilitet 

Enkätundersökningen anses ha hög reliabilitet om resultatet man får blir detsamma vid 

upprepade undersökningar (Bryman & Nilsson, 2011). Vid utformningen av enkäten 

utformades det påståenden med motsatta adjektiv på var sida. Detta för att få respondenterna 

att läsa igenom varje enskilt påstående och ta ställning till vilken grad de är eniga respektive 

oeniga innan de besvarar frågorna.  Detta för att inte riskera att respondenterna chansar genom 

att välja att de är extremt eniga på samtliga påståenden. Påståendena som framgick i enkäten 

var tydligt formulerade och respondenterna har inte uttryckt några problem med att tolka dem. 

Det är däremot svårare att uppnå en hög reliabilitet vid intervjuer, eftersom det inte är troligt 

att respondenterna uttalar sig likadant vid två separata intervjuer (Bryman & Nilsson, 2011).   
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I ett försök att uppnå jämförbara resultat har det utformats en semistrukturerad intervjuguide, 

där samtliga respondenter har fått besvara samma frågor. Det har även förekommit följdfrågor 

beroende på respondenternas svar. Dessa följdfrågor har i största möjliga mån ställts på 

liknande sätt i samtliga intervjutillfällen. Samtalen under intervjun har spelats in, som 

förklarats i avsnitt 2.2.2.2 Urval och utförande, vilket har reducerat risken för feltolkningar. 

Ljudfilerna har tolkats individuellt av både mig och en kreditgivare som inte medverkat i 

undersökningen för att därefter jämföra resultaten. Detta tillvägagångssätt säkerställer att 

svaren från respondenterna tolkats på ett liknande sätt. För att stärka studiens reliabilitet har 

det funnits kriterier för urvalet av respondenter. Kriterierna för att få medverka i 

undersökningen var att respondenterna ska besitta kunskap, erfarenhet och insikt i området 

som studien avser att undersöka.  

 

2.4.3 Metodkritik 

Urvalet består av 40 kreditgivare, vilket är en relativt liten urvalsgrupp för att kunna 

generalisera slutsatsen. En nackdel med enkätundersökningen är att resultatet kan anses vara 

missvisande på grund att frågorna och svarsalternativen är standardiserade. Det innebär att 

respondenterna påtvingas ett svarsalternativ istället och får ingen möjlighet att uttrycka sina 

personliga åsikter (Jacobsen, 2002).  

Intervjuguiden har heller inte skickats ut till respondenterna i förväg. Detta för att undvika att 

få planerade svar. Istället kan man få respondenternas personliga åsikter på frågorna och få ta 

del av respondenternas kunskap och erfarenhet inom området (Jacobsen, 2002).  

 

2.4.4 Källkritik 

I denna uppsats har det främst använts vetenskapliga artiklar som anses vara trovärdiga, då de 

har granskats och blivit godkända av andra forskare.  Jag har varit restriktiv med att använda 

internetbaserade källor, då de kan anses vara mindre pålitliga än vetenskapliga artiklar. Vid 

tillfällen internetbaserade källor har använts har det varit i syfte att få tag på lagar och regler. 

De internetbaserade källor som har använts är FAR, Riksbanken, Revisorinspektionen och 

Svenska författningssamling (SFS). Dessa källor anses vara pålitliga eftersom FAR 

representerar regleringen om revision och revisorinspektionen är svenska revisorers 
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tillsynsmyndighet. SFS är en sammanställning av svenska lagar och regler i Sverige samt 

Riksbanken som är Sveriges centralbank. 

Några av de artiklar som har använts är av äldre karaktär t.ex. Porter (1993) och Liggio 

(1974). Det anses dock inte vara ett problem då senare artiklar hänvisar till just dessa. Deras 

forskning är omfattande och berör det förväntningsgap som denna studie har i syfte att 

undersöka. Det gör dem väsentliga och aktuella i denna undersökning. Dessutom tas det 

hänsyn till att de vetenskapliga artiklar som använts är av internationell karaktär. Deras 

studier har genomförts i andra länder vars lagar, regler och utbildningar skiljer sig från 

Sverige. Därmed har jag varit försiktig med att applicera deras resultat och resonemang till 

denna undersökning.  

En stor del av denna studie är baserad på tidigare forskning. Detta kan vara till en nackdel då 

frågeställningarna i de vetenskapliga artiklarna kan skilja sig något åt jämfört med denna 

studie. Vid skapandet av enkät- och intervjufrågor har detta beaktats genom att frågorna har 

anpassats efter denna studies syfte.  
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de teorier som anses relevanta till denna studie och som kommer 

användas för att analysera insamlad data. Kapitlet avslutas med vad tidigare forskning har 

kommit fram till inom området.  

 

3.1 Revisorns roll och revision 

Revisorns ansvar är att granska bolagets årsredovisning, bokföring samt styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande 

som god revisionssed kräver (Revisorinspektionen). Syftet med revision är att revisorn ska 

upprätta en revisionsberättelse där revisorn uttalar sig om styrelsens och vd:ns förvaltning 

samt om årsredovisningen och bokföringen. Revisionsberättelsen tillsammans med 

årsredovisningen ska utgöra ett beslutsunderlag för företagets intressenter (Trohammar, 

2005). Det är av stor vikt att inte låta revisorn bli påverkad av styrelsen eller 

företagsledningen under granskningsuppdraget (Öhman, 2007). När revisorn genomför 

revision för att lämna en revisionsberättelse är det väsentligt att revisorn följer god 

revisionssed (Diamant, 2004). Företagsledningen ansvarar för upprättandet och utformandet 

av årsredovisningen, medan revisorn har i ansvar att utforma och uttala sig om 

årsredovisningen i revisionsberättelsen. Revisionen av årsredovisningen befriar inte 

företagsledningen från dess ansvar (Trohammar, 2005).  

Revisionen är inte enbart till för företagets ägare, utan likväl för deras intressenter bl.a. Stat 

och kommun, leverantörer, kreditgivare, kunder etc. Den ger ökad trovärdighet och 

tillförlitlighet för företagets finansiella rapporter och hur styrelsen samt VD har fullföljt sina 

åtaganden.  För att uppnå ett väl fungerande näringsliv och samhälle är revision en 

förutsättning. En revisor ska agera självständigt, opartiskt och vara objektiv i sitt 

ställningstagande. Vid varje uppdrag en revisor åtar sig, säkerställer man att denne uppfyller 

kraven och prövar om det finns några omständigheter som kan rubba dennes självständighet 

eller opartiskhet. En revisor bedömer även risken för felaktigheter och oegentligheter i 

revisionen. Det kan vara väsentliga felaktigheter och oegentligheter som har en påverkande 

effekt på företagets resultat och finansiella ställning. Det kan även handla om revisorn ska 

bevilja företagsledningen ansvarsfrihet. Dock är det inte revisorn som ansvarar för att 

förebygga och upptäcka oegentligheter, utan ansvaret ligger på styrelsen och 

företagsledningen (Trohammar, 2005). 
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3.2 Revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen är den enda kontakt intressenterna har med revisorn och revisionen 

(Carrington, 2014). I revisionsberättelsen rapporterar revisorn till bolagsstämman om 

årsredovisningen har upprättats enligt ÅRL. I rapporten tillstyrker eller avstyrker revisorn att 

resultaträkning och balansräkning fastställs, att vinsten eller förlusten behandlas enligt 

förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelseledamöterna och VD beviljas ansvarsfrihet. 

Tre veckor innan bolagsstämman äger rum, ska revisionsberättelsen lämnas in till styrelsen. 

En undertecknad revisionsberättelse ses som en kvalitetsstämpel. Det är ett kvitto på att 

årsredovisningen följer god redovisningssed och att resultaträkningen och balansräkningen 

stämmer överens med förvaltningsberättelsen. Däremot innebär det inte att en undertecknad 

revisionsberättelse är en garanti för att allt står rätt till (Trohammar, 2005).  I FAR:s mall 

framgår det att en revisor ska ”genom planering och genomförande av revisionen uttala sig 

med hög men inte absolut säkerhet om att det inte finns några väsentliga fel” (Far Online, 

2006). 

En revisionsberättelse kan vara ren eller oren. En ren revisionsberättelse är en berättelse utan 

anmärkningar, medan en oren revisionsberättelse innehåller väsentliga avvikelser från god 

redovisningssed och lagstiftning. En ren revisionsberättelse följer RevR 700 

standardutformning. En oren revisionsberättelse får de företag vars årsredovisning avviker 

från standardutformningen, om de har använt felaktiga poster eller möjligtvis uteslutit vissa 

poster (Carrington, 2014). Andra faktorer som kan resultera i orena revisionsberättelser är 

felaktigheter och brister i fråga om oriktiga periodiseringar, rubriceringar samt värderingar. 

Om företaget har misskött sig med betalningar av skatter och avgifter skickas en kopia till 

Skatteverket. Det kan även gälla om revisorn har upptäckt att VD:n eller styrelsen har handlat 

i strid med ABL, stadgar eller tillämplig lag om årsredovisningen. En oren revisionsberättelse 

leder till negativ uppmärksamhet och kan skada bolagets affärsförmåga. Innan revisorn gör en 

anmärkning i revisionsberättelsen informerar hen företagets styrelse och ledning för att 

minska risken för missförstånd. Det förekommer att anmärkningar ibland tas med in i 

revisionsberättelsen även om företaget har åtgärdat felet. Det beror på om bristerna varit 

väsentliga eller om de lett till allvarliga konsekvenser för bolaget (Trohammar, 2005). 
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3.3 Revisionsprocessen 

Revisionsprocessen innefattar allt det revisorerna gör under ett verksamhetsår. 

Revisionsprocessen delas in i fyra olika delar: Företagsledningens påstående, bestyrkande 

åtgärder, dokumentation samt rapportering (Carrington, 2014). 

 

Figur 2. (Revisionsprocessen, Carrington 2014, s 41) 

 

3.3.1 Företagsledningens påstående 

De påståenden som företagsledningen uttalar sig i sin årsredovisning kallas för direkta eller 

underförstådda påståenden och måste bestyrkas av en revisor. Dessa påståenden handlar 

exempelvis om hur ledningen har värderat bolagets tillgångar och skulder och att dessa poster 

är bokförda och värderade enligt lag etc. Revisorn behöver ta hänsyn till alla dessa påståenden 

men har inte möjlighet att granska allt. Istället gör revisorn en bedömning om vilka 

påståenden som är mest relevanta och väsentliga samt har störst risk att vara felaktiga.  För att 

revisorn ska kunna göra denna bedömning är det avgörande att hen har kunskap om företagets 

verksamhet (Carrington, 2014). 
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3.3.2 Bestyrkande åtgärder 

Bestyrkande åtgärder handlar om revisorns granskning och att revisorn behöver känna sig 

komfortabel med att bestyrka företagsledningens påståenden. För att revisorn ska känna sig 

komfortabel med att bestyrka företagsledningens påstående behöver revisorn ett 

revisionsbevis. Revisionsbevis är informationen som revisorn inhämtar för att komma till sin 

slutsats. Den stora utmaningen för en revisor är att avväga vilken information som är relevant 

och övertygande. För att göra en avvägning för vad som är relevant eller inte beror på vilket 

påstående revisorn söker bestyrka (Carrington, 2014).  

 

3.3.3 Dokumentation 

Efter att revisorn har genomfört sin granskning ska revisionen dokumenteras. 

Dokumentationen är som ett underlag för revisorns uttalande. Den innefattar alla moment i 

revisionsprocessen. Efter att revisorn har genomfört sin granskning ska revisionen 

dokumenteras. I dokumentationen ska det framgå vilka risk- och väsentlighetsbedömningar 

som gjorts, vad som har granskats, hur de gått tillväga samt hur omfattande granskningen 

varit. Det ska även framgå vilka iakttagelser och bedömningar som legat till grund för 

revisorns slutsats och vilka åtgärder som företagits i den mån det är nödvändigt för att förstå 

hur bedömningen i revisionsrapporten har gått till (Trohammar, 2005). En revisor måste 

dokumentera sina uppdrag i revisionsverksamheten (Carrington, 2014). Anledningen till att 

man dokumenterar är följande: 

 Revisorn har ett omfattande arbete, vilket gör att det kan bli svårt att memorera alla 

detaljer. Därmed är dokumentationen väsentlig (Carrington, 2014). 

 

 Dokumentationen är viktig i de sammanhang där revisionsuppdragen hanteras av flera 

medlemmar i ett revisionsteam och även för revisionsteamet över tid. 

Dokumentationen blir som ett kommunikativt verktyg som underlättar för personer 

som inte varit insatta i uppdraget tidigare för att få en inblick (Carrington, 2014). 

 

 Enligt lag måste en revisor dokumentera och detta är för att i efterhand möjliggöra det 

för revisorsnämnden eller domstol att bedöma om revisorn har utfört granskningen 

enligt gällande lag och god revisionssed (Carrington, 2014). 
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3.3.4 Rapportering 

I rapporteringen uttalar sig revisorn om årsredovisningen och räkenskaperna samt 

förvaltningen i en revisionsberättelse. I sitt uttalande tillstyrker eller avstyrker revisorn 

bolaget att resultat- och balansräkningen fastställs, hur vinsten kommer disponeras alternativt 

hur förlusten behandlas enligt förvaltningsberättelsen samt att VD och styrelseledamöterna 

beviljas ansvarsfrihet. Revisorn utfärdar även fler rapporter under revisionens gång. Hen 

lämnar både en muntlig och skriftlig rapport till beslutsfattarna i bolaget. I rapporterna kan det 

framgå observationer och kritiska synpunkter på företagets interna kontroller men även 

konstruktiva förbättringsförslag. Revisorn behöver i förväg informera styrelsen om 

felaktigheterna, för att de ska få möjlighet att åtgärda det och på så sätt undvika en 

anmärkning i revisionsberättelsen. Målet med revisionsberättelsen är att ge en rättvis bild av 

företaget. Om det inte förekommer några anmärkningar skriver revisorn en ren 

revisionsberättelse. Skulle det förekomma anmärkningar ska detta framgå i 

revisionsberättelsen och kallas då för oren revisionsberättelse (Trohammar, 2005). 
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3.4 Banken- Kreditgivaren 

3.4.1 Kreditgivare 

Bankerna och andra kreditinstitut i den finansiella sektorn utgör en stor betydelse för den 

svenska ekonomiska välfärden.  Bankerna bidrar även till samhällets grundläggande 

infrastruktur (Swedish Bankers, 2014). En bank är en av många intressenter där de 

tillsammans med ägarna bidrar till att ett företag får det kapital som är nödvändigt för att 

bedriva verksamhet. I utbyte vill kreditgivaren erhålla ränta på det deponerade kapitalet och 

amortering som betalas på föreskriven tid (Bruzelius & Skärvad, 2011). Det finns flera 

kreditgivare på den svenska kreditmarknaden, såsom sparbanker, finansieringsbolag, 

affärsbanker, försäkringsbolag och myndigheter (Brommé et al. 1998). 

Hur Bank-och finansieringsrörelse i Sverige bedömer krediter regleras enligt svensk lag (SFS 

2004:297, 2004). 

”1§ Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit ska det pröva risken för att de 

förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. Institutet får bevilja en kredit bara 

om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda” (SFS 2004:297, 2004). 

”2§ Ett kreditinstituts kreditprövning skall vara organiserad så att den som fattar beslut i ett 

ärende har tillräckligt beslutsunderlag för att bedöma risken med att bevilja krediten” (SFS 

2004:297, 2004). 

”3§ Ett kreditinstituts kreditbeslut skall dokumenteras så att beslutsunderlaget redovisas och 

att kreditärendets hantering även i övrigt kan följas” (SFS 2004:297, 2004). 

Lagen redogör för vilka kriterier banker och finansinstitut ska förhålla sig till när de bedömer 

risk vid eventuell finansiering.   
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3.4.2 Kreditgivningsprocessen och kreditbedömning  

Bankernas kärnverksamhet är kreditgivning, vilket medför risker som bankerna behöver mäta, 

bedöma och hantera. Kreditgivningsprocessen sker på ett likartat sätt i de fyra storbankerna i 

Sverige. När en företagskredit ska beviljas, handläggs ärendet av en kreditgivare som tar fram 

ett beslutsunderlag och därefter lägger fram det för kreditkommittén (Riksbanken, 2001).  

För att ta fram ett beslutsunderlag behöver rådgivaren beakta information beträffade 

företagets affärsidé, ledning, årsbokslut och budgetar samt säkerheter. När banken gör en 

riskbedömning utgår de från två aspekter, dels företagets återbetalningsförmåga och dels de 

säkerheter som kan ställas mot krediten (Green, 1997). 

Återbetalningsförmågan är den viktigaste aspekten i en kreditbedömning. Säkerheter ställs för 

att minska kreditgivarens förlust om kredittagaren inte kan infria sina åtaganden. Innan 

kreditgivaren fattar ett beslut om krediten ska betalas ut, måste risken för fallissemang 

bedömas. För att kunna bedöma risken behöver banken information om kundspecifika 

förhållanden, t.ex. information om bolagets finansiella styrka och förväntade lönsamhet samt 

andra kända egenskaper. När riskklassificering görs används både kvalitativa och kvantitativa 

faktorer. Kvalitativa analysen baseras på ledningens kvalitet och företagets konkurrenskraft.  

Den kvantitativa analysen baseras på företagets resultat-och balansräkning. De svenska 

bankerna använder sig även av oberoende externa kreditbedömare som bl.a. 

Upplysningscentralen AB (UC) som analyserar och uppskattar konkurssannolikheter på två 

års sikt för svenska företag och företaget Dun & Bradstreet (D & B) som bedömer företagens 

återbetalningsförmåga (Riksbanken, 2001). Målet med kreditbedömningen är att undvika 

kreditförluster och maximera avkastningen på bankens riskkapital (Green, 1997). 

Efter att banken har beviljat krediten behöver de även göra en årlig kredituppföljning på 

engagemanget. Bankerna gör en kredituppföljning på engagemanget minst en gång per år. Det 

kan även förekomma att banken behöver följa upp kreditengagemanget flera gånger under ett 

år. Anledningen till att bankerna behöver följa upp kreditengagemanget kan vara på grund av 

att det signaleras problem i företaget, i branschen eller i den geografiska regionen bolaget 

verkar i (Riksbanken, 2001). En av anledningarna till varför kreditgivare har stora 

säkerhetskrav idag är på grund av Kreugerkraschen som orsakade bankerna stora 

kreditförluster (Brommé et al. 1998). 
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3.5 Tidigare studier om förväntningsgapet 

Samtliga forskare har kommit fram till slutsatsen att det existerar ett förväntningsgap mellan 

revisorernas faktiska uppgift och allmänhetens samt intressenternas uppfattning. Två studier 

visar på att kreditgivarna har mest krävande förväntningar på revisorerna än andra 

intressenter och har därmed den mest avvikande uppfattningen. Flera av studierna hävdar att 

förväntningsgap går att reducera med ökad utbildning hos intressenterna. Studierna är 

gjorda för mer än 14 år sedan förutom studien som gjordes 2014 som är baserad på en 

indonesisk undersökning. 

 

3.5.1 Förväntningsgap 

Förväntningsgap är inget nytt fenomen utan gapet introducerades första gången till 

revisionsbranschen år 1974 av Carl D. Liggio. Han definierade förväntningsgapet som 

skillnaden i förväntad prestation mellan revisorerna och intressenterna. Användarna av de 

finansiella rapporterna ifrågasatte revisorns funktion i samhället och man insåg att det 

förekommer missuppfattningar kring vad revisoryrket innefattar (Liggio, 1974).  Strax 

därefter år 1978 konstaterade Cohen Commission (revisorkommissionen) att det föreligger ett 

förväntningsgap, men att detta beror på revisorernas egen oförmåga (Koh och Woo, 1998). 

Definitionen av förväntningsgapet varierar bland forskare och har fått ett flertal definitioner 

under åren. 

 

Figur 3. FAR´s beskrivning av varför ett förväntningsgap uppstår inom revision. 

(Trohammar, 2005 s. 139).  
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3.5.2 Olika varianter av förväntningsgap 

Ett förväntningsgap kan variera från en intressent till en annan. De vanligaste intressenterna 

som använder de finansiella rapporterna är främst bankirer, aktieägare, direktörer, investerare 

och allmänheten (Salehi, 2011). År 1989 genomförde Porter en empirisk studie i Nya 

Zeeland, studien “An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap” 

publicerades år 1993.  Syftet med studien var att undersöka om det existerar ett 

förväntningsgap mellan revisorer och allmänheten beträffande revisorernas roll och utförandet 

av arbetsuppgifter. Studien resulterade till att 50 % av respondenterna ansåg att ett 

förväntningsgap existerar pga. bristfälliga standarder i revisorns arbete. Det var 34 % av 

respondenterna som ansåg att samhället hade orimliga förväntningar på revisorer.  Resterande 

respondenter ansåg att förväntningsgapet uppstod på grund av att revisorerna presterade 

sämre. Samhället upplevde att revisorerna har brister i deras arbetssätt vilket föranleder gapet. 

Humphrey et al. (1993) genomförde en undersökning likt Porters om förväntningsgap i 

Storbritannien. Studien ”The Audit Expectations Gap in Britain: An Empirical Investigation” 

publicerades år 1993. De undersökte skillnaden mellan vad allmänheten och revisorer har för 

uppfattning beträffande revisorernas arbetsuppgifter och deras roll att upptäcka eventuella 

oegentligheter. I studien kan man utläsa att det inte förekommer en signifikant skillnad i 

uppfattningar om revision. Däremot finns det signifikanta skillnader mellan allmänheten och 

revisorerna beträffande deras uppfattningar om revisorns roll och ansvar att upptäcka 

eventuella oegentligheter. I studien bekräftar de att ett förväntningsgap existerar och att det är 

kreditgivarna som har störst förväntningar och krav på revisorerna. 

Ett förväntningsgap existerar inte enbart mellan revisorer och allmänheten. Det förekommer 

även ett förväntningsgap mellan andra användare av finansiella rapporter som bl.a. bankirer, 

aktieägare, investerare och direktörer. I artikeln framgår det att användare av de finansiella 

rapporterna är överlag missnöjda med revisionsbranschen, framförallt när det gäller 

oberoende granskningar (Schelluch, 1996).  

Best et al. (2001) replikerade Schelluch (1996) studie men i Singapore. Artikeln ”Evidence of 

the Audit Expectation Gap in Singapore” publicerades i april 2001. Syftet med studien var att 

undersöka om det existerar ett förväntningsgap genom att identifiera skillnader mellan 

revisorers, investerares och bankirers uppfattningar om revisorernas ansvar samt revisionens 

tillförlitlighet och användbarheten av reviderade årsredovisningar. Studien resulterade i att det 
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finns signifikanta skillnader avseende användarnas uppfattning om bl.a. revisorns ansvar att 

upptäcka och förhindra bedrägerier. 

Baron et al. (1977) undersökning handlar om vilka förväntningar intressenterna har på 

revisorer gällande revisorernas ansvar och arbetsuppgifter samt deras skyldighet att upptäcka 

eventuella företagsbedrägerier etc.  Artikeln ”Uncovering Corporate irregularities: Are we 

closing the expectation gap”, publicerades i oktober 1977. Undersökningen genomfördes i 

olika delar av finansbranschen år 1975 och resultatet publicerades två år senare. För att få 

fram olika individers förväntningar från den finansiella sektorn utformade de en 

undersökningsenkät som baserades på forskningsfrågorna ”Existerar det ett förväntningsgap? 

” samt ”finns det signifikanta skillnader mellan revisorernas och intressenternas syn på 

denna fråga?”. Fokusgruppen bestod av fem grupper inom den finansiella sektorn som antogs 

vara välinformerade och berörda av revisionsstandarder. Dessa fem grupper var bl.a. 

revisorer, småföretagare, partners från stora revisionsbyråer, företagsekonomiska chefer samt 

kreditgivare och finansiella analytiker. Resultatet från undersökningen visade statistiskt att det 

existerade signifikanta skillnader mellan revisorernas och de övriga intressenternas 

förväntningar beträffande revisorernas ansvar att upptäcka och avslöja bedrägerier samt andra 

olagliga handlingar. 

Rien (2014) undersöker i sin studie ”Audit Expectation Gap And Its Implication On Credit 

Decision Making” om det existerar ett förväntningsgap mellan revisorer och användaren av 

finansiella rapporter avseende revisorernas ansvar att upptäcka väsentliga felaktigheter och 

bedrägerier i bokslutet. Undersökningen påbörjades år 2012 och urvalet för undersökningen 

var kreditgivare från fyra stora lokala banker samt ekonomistudenter från olika universitet i 

Indonesien. Undersökningen publicerades i februari år 2014.  Studien resulterade i att det 

finns signifikanta skillnader avseende användarnas uppfattning om bl.a. revisorns ansvar att 

upptäcka och förhindra bedrägerier samt att användarna anser att det reviderade bokslutet är 

en absolut säkerhet för användarna att den inte innehåller väsentliga fel. Slutsatsen med 

studien är att det finns signifikanta skillnader mellan revisorernas och kreditgivarnas 

uppfattning beträffande revisorernas ansvarsområden, tillförlitlighet och beslutfattande. Hon 

förklarar att det finns olika uppfattningar om bland annat revisorns ansvar för 

bedrägeribekämpning och felaktigheter i rapporterna. Vidare hävdar hon att det kan bero på 

att användarna fortfarande inte förstår revisorernas uppgifter och ansvar att förebygga 

bedrägerier. 
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3.5.3 Olika delar av förväntningsgap 

 

 

Figur 4. Förväntningsgapet (Porter, 1993 s. 50 modell, s5). 

Enligt Porter (1993) består förväntningsgapet av två huvudkompontenter: Rimlighetsgap och 

prestationsgap. Rimlighetsgap definieras som skillnaden mellan vad allmänheten förväntar sig 

att revisorerna ska uppnå och vad revisorerna rimligen kan förväntas åstadkomma. 

Anledningen till att det föreligger ett rimlighetsgap är på grund av att allmänheten är 

omedvetna om de begränsningar revisionsarbetet innehar (Salehi, 2011). Prestationsgapet 

definieras som skillnaden mellan vad allmänheten rimligen kan förvänta sig att en revisor ska 

prestera och vad allmänheten upplever att revisorn faktiskt uppnår. En faktor som bidrar till 

ett prestationsgap är den ofullständiga informationen i de finansiella rapporterna t.ex. i 

revisionsberättelsen (Porter, 1993). 

Prestationsgapet kan även delas in i ytterliga två delar, bristfälliga standarder och bristfälliga 

prestationer (Porter, 1993). Bristfälliga standarder definieras som skillnaden mellan de 

arbetsuppgifter som allmänheten rimligen kan förvänta sig av revisorerna och de uppgifter 

som revisorerna är skyldiga att uträtta enligt lagar och normer (Porter, 1993). Anledningen till 

att detta gap uppstår är främst på grund av att det inte finns tillräckligt med standarder för att 

täcka hela revisionspraxisen (Salehi, 2011).  Bristfälliga prestationer definieras som 

skillnaden mellan allmänhetens förväntningar om revisorns prestationer kontra revisorns 

arbetsuppgifter enligt lagar och normer (Porter, 1993). Anledningen till att detta gap uppstår 

är för att revisorn även utför andra tjänster än enbart revisionstjänster, vilket rubbar revisorns 

oberoende och självständighet (Salehi, 2011). 
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3.5.4 Reducera förväntningsgapet 

I en del studier framgår det att allmänhetens kunskap påverkar storleken på förväntningsgapet. 

Ju mindre kunskap allmänheten har om revisionsyrket desto större kan förväntningsgapet bli 

och vice versa.  

Best et al. (2001) förklarar att man kan förebygga förväntningsgap genom att utbilda 

användarna av de finansiella rapporterna. Fadzly och Ahmed (2004) instämmer och hävdar att 

genom utbildning erhåller intressenterna mer kunskap om revisorernas ansvar. Därmed 

reduceras de missuppfattningar som förekommer beträffande revisorns roll och skyldigheter. 

Även Monroe & Woodliff (1993) anser att utbildning ökar allmänhetens kunskap om 

revisionsyrket. De anser att man bör skapa ett aktivt utbildningsprogram och undervisa 

samhället inom området för att öka kunskapen beträffande revisorns arbetsuppgifter, 

skyldigheter och syftet med revisionsberättelsen.  

Ett ytterligare förslag på hur man kan reducera förväntningsgapet är genom att utöka 

revisorernas befintliga uppgifter och ansvar. Det kan göras på två sätt, dels genom att reglera 

revisionsavgifterna, dels genom att utöka revisorernas lagstadgade arbetsuppgifter (Humphrey 

et al. 1993). Genom att utöka revisorernas ansvar och möta allmänhetens förväntningar, 

behöver man ta hänsyn till de kostnader som tillkommer för sådana tjänster (Lee et al. 2009). 

Tidigare studier visar att en mer omfattad revisionsberättelse kan reducera förväntningsgapet. 

En utökad revisionsberättelse ger möjligheten för läsaren att få en bredare förståelse för 

verksamheten och dess omfattning. Dessutom får läsaren en ökad förståelse för det ansvar en 

revisor har (Lee et al. 2009). 

Hatherly et al. (1991) anser att det finns två sätt att reducera förväntningsgapet. Ett alternativ 

är att sluta använda standardiserade begrepp som förekommer i revisionsberättelsen. Ett annat 

alternativ är att behålla dessa begrepp men att utöka informationen i rapporten, detta medför 

en ökad förståelse för de bedömningar som har gjorts under revisionsprocessen. 

Enligt Trohammar (2005) kan förväntningsgapet reduceras genom att man informerar 

intressenterna om vad revisoryrket och lagstadgad revision innefattar. Det kan även reduceras 

genom att man förtydligar vad vd:ns samt styrelsens ansvar är.  
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3.6 Tidigare studier om revisionsberättelsen 

Samtliga forskare har kommit fram till slutsatsen att en revisionsberättelse har en betydande 

roll i kreditgivningsprocessen. Tre studier visar på att revisionsberättelsen är av hög grad 

relevant i kreditbeslut, medan en forskare menar att revisionsberättelsen är relevant men att 

dess informationsvärde är överskattad, då det finns andra faktorer som kreditgivarna tar 

hänsyn till i sin kreditbedömning. En studie som genomfördes i Kina påvisar att en oren 

revisionsberättelsen har ingen betydande roll i deras kreditbedömning. Studierna är gjorda 

för mer än 10 år sedan. 

 

3.6.1 Bankernas behov av revisionsberättelsen 

Guiral-Contreras et al. (2007) genomförde en undersökning i Spanien där de studerade 

informationsvärdet i revisionsberättelsen ur kreditgivares perspektiv. Artikeln”Information 

content and recency effect of the audit report in loan rating decisions” publicerades år 2017. 

Studien påvisar att revisionsberättelsen har ett informationsvärde som kan variera när ett 

företag ansöker om banklån. Å ena sidan uppvisar studien att kreditgivare misstror och 

därmed inte beaktar en oren revisionsberättelse om de sedan innan mottagit annan information 

som är till nackdel för företagskunden vid låneansökan. Å andra sidan om kreditgivare till en 

början är positiva till kundens kreditpropå, kan ett uttalande från revisorn få dem att ändra sin 

inställning till det negativa.  Slutsatsen med studien är att en revisionsberättelse fungerar som 

en varningsflagga. Den signalerar till kreditgivaren att vara mer uppmärksam och noggrann i 

sin granskning inför ett kreditbeslut. I situationer där ett företag befinner sig i ekonomiska 

svårigheter har revisorns uttalande en mindre betydelse.  

I Spanien undersökte Gómez-Guillamón (2003) hur användbar revisionsberättelsen är för 

kreditgivare och analytiker som beslutsunderlag för ekonomiska beslut. Artikeln ”The 

usefulness of the audit report in investment and financing decisions” publicerades år 2003. 

Syftet med undersökningen var att ta reda på om kreditgivarnas beslut påverkas av 

revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen. För att ta reda på detta genomförde han en 

enkätundersökning. Resultatet visade att en revisors utlåtande har en betydande roll i 

kreditgivningsprocessen. Revisionsberättelsen ökar trovärdigheten i årsredovisningen och det 

hjälper bankerna med sitt kreditbeslut. Slutsatsen med studien är att en revisionsberättelse är i 

hög grad relevant och användbar som informationsunderlag vid kreditbeslut och investeringar. 
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Schneider & Church (2008) genomförde en undersökning i USA där de studerade revisorns 

och revisionsberättelsens betydelse vid kreditgivning. Forskarna valde att inrikta sin studie 

främst på företagets interna kontroll som revisorer granskar och om brister i denna har en 

påverkan på bankernas kreditbeslut. Studien “The effect of auditors’ internal control opinions 

on loan decisions” publicerades i januari år 2008. Studien resulterade i att kreditgivare 

värdesätter revisorernas granskning och uttalanden i revisionsberättelsen vid kreditgivning. 

Dessutom visade det sig att den interna kontrollen som revisorer granskar och kvalitetssäkrar 

anses vara en väsentlig del i kreditprocessen. Om en revisor uttalar sig negativt om den 

interna kontrollen och därmed upprättar en oren revisionsberättelse kan det leda till att 

trovärdigheten för de finansiella rapporterna försvagas. Slutsatsen med undersökningen är att 

de företag som har investerat i den interna kontrollen och får en god revisionsutlåtande från 

revisorn i revisionsberättelsen har en större möjlighet att få banklån. 

Berry et al. (1993) tar upp i sin undersökning ”Financial information, the banker, and the 

small business” vad bankerna samlar in för information vid kreditgivning till företag. De 

hävdar att ett reviderat bokslut som innehåller en revisionsberättelse är viktig i 

kreditgivningsprocessen, men att dess betydande roll har börjat minskat. Det har uppkommit 

andra faktorer som har en mer betydande roll i kreditbedömningen som bl.a. företagets 

fortsatta överlevnad, kreditens säkerställande samt personliga kontakter.  

Berry & Robertson (2006) genomförde en studie där de undersökte vilka förändringar som har 

skett sedan år 1985 beträffande kreditgivarnas användning av information i 

revisionsberättelsen vid kreditbeslut. Artikeln ”Overseas bankers in the UK and their use of 

information for making lending decisions: Changes from 1985” publicerades år 2006.  

Studien påvisade att revisionsberättelsen som helhet förblir en mycket viktig 

informationskälla som informerar och bistår bankerna i kreditgivningsprocessen, men att den 

relativa betydelsen och användningen av komponenterna har förändrats. Några av dessa 

förändringar är positiva då innehållet i revisionsberättelsen har förbättrats genom åren. 

Lin et al. (2003) undersöker i sin studie ”An experimental study of users’ responses to 

qualified audit reports in China” intressenternas uppfattningar och reaktioner på en ren 

respektive oren revisionsberättelse samt vilken nytta revisionsberättelsen tillför intressenterna. 

Artikeln publicerades i december år 2003. Deltagarna i denna undersökning bestod främst av 

kreditgivare och aktieägare. Studien påvisade att när en revisor upprättar en oren 

revisionsberättelse har det en negativ inverkan på användarnas bedömning av tillförlitligheten 
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i årsredovisningen. Det leder till att användarna uppfattar årsredovisningen mindre trovärdig. 

Det var främst kreditgivare som ansåg att tillförlitligheten för årsredovisningen påverkades 

negativt av den orena revisionsberättelsen. Däremot hävdar han att en oren revisionsberättelse 

inte har en avgörande roll i kreditbeslut med hänsyn till deras riskexponering. Slutsatsen är att 

revisorerna inte har en betydande roll i kreditgivningsprocessen. Man får dock ta hänsyn till 

att denna undersökning är genomförd i Kina och att redovisningslagarna samt betydelsen av 

revisionsberättelsen kan skilja sig jämfört med de svenska reglerna. 

 

3.7 Motivering för val av teorier 

Val av teorier grundar sig i att man behöver förstå varför revisionsyrket finns och vilken nytta 

den tillför i samhället. Därmed beskrivs revisorns roll och revisionens syfte. Efter att ha fått 

en inblick i revisionsyrket blir nästa steg att förstå hur revisorer arbetar. Detta redogörs 

grundligt med hjälp av revisionsprocessen. Revisionsprocessen skapar möjlighet för läsaren 

att förstå revisorns arbetsuppgifter, vilket är en betydande del i analysen. I denna uppsats 

undersöker man förekomsten av förväntningsgapet samt revisionsberättelsens betydande roll i 

kreditbeslut, därmed blir det naturligt att även förklara vad dessa begrepp innebär och hur 

kreditgivningsprocessen går till. 
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4 Empiriskt resultat 

4.1 Enkät resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet från enkätundersökningen som syftade till att få 

kännedom om förväntningsgapet från kreditgivarens perspektiv. Vidare presenteras 

respondenterna som valt att delta i en intervju gällande revisionsberättelsens roll i ett 

kreditbeslut samt resultatet som deras svar har gett. 

 

4.1.1 Resultat förväntningsgap 

I nedanstående figur presenteras påståendena som ingick i enkätundersökningen. Här 

presenteras även totalen på de tillfrågande respondenterna, medelvärdet, median och 

standardavvikelsen samt score. Score redovisar det rätta svarsalternativet i enlighet med vad 

lagar och normer föreskriver.  

Tabell 4. Översiktsbild 

 

 

 

Kategori 1- Påståenden om revisorns ansvar                                        
Antal 

respondenter
Medelvärde Median Std Score

1. Revisorn är ansvarig för att upptäcka alla bedrägerier i boksluten. 40 3,6 1,5 2,8 7

2. Revisorn är ansvarig för ett företags interna kontroll är sund och hållbar. 40 4,8 6,5 2,6 7

3. Revisorn är ansvarig för att upprätthålla företagets bokföring 40 5,1 6 2,3 7

4. Företagsledningen bär ansvaret för att upprätta ett företags bokslut. 40 1,8 1 1,7 1

5. Revisorn är ansvarig för att förebygga bedrägerier i företagets bokslut. 40 3,9 4 2,8 7

6. En revisor måste vara opartisk och objektiv i sitt ställningstagande 40 1,5 1 1,3 1

7. Revisorn ska uttala sig angående val av revisionsförfaranden 40 3,4 2,5 2,3 1

Kategori 2- Påståenden om revisionens trovärdighet              

8. Den finansiella rapporten ger alltid en korrekt och rättvisande bild om företagets verksamhet 40 4,7 6 2,5 7

9. En reviderad årsredovisning utan anmärkningar innebär alltid att företaget är fri från 

bedrägerier.
40 6,4 7 1,1 7

10. Omfattningen av det utförda revisionsarbetet framgår tydligt i revisionsberättelsen. 40 2,9 2 2,3 1

11. Det reviderade bokslutet är en absolut säkerhet (försäkran) för användarna att den inte 

innehåller väsentliga felaktigheter.
40 2,9 1 2,6 7
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Revisorns ansvar: 

 

”Revisorn är ansvarig för att upptäcka alla bedrägerier i boksluten” 

Siffran sju (7) representerar det som föreskrivs i lagar och normer beträffande detta påstående 

dvs. revisorn är inte ansvarig för att upptäcka alla bedrägerier i boksluten. Kreditgivarnas svar 

på följande påstående gav ett medelvärde på 3,6, median på 1,5 och standardavvikelsen på 

2,8.  

 

”Revisorn är ansvarig för ett företags interna kontroll är sund och hållbar” 

Siffran sju (7) representerar det som föreskrivs i lagar och normer beträffande detta påstående 

dvs. revisorn är inte ansvarig för ett företags interna kontroll ska vara sund och hållbar. 

Kreditgivarnas svar på följande påstående gav ett medelvärde på 4,8, median på 6,5 och en 

standardavvikelse på 2,6.  

 

 

”Revisorn är ansvarig för att upprätthålla företagets bokföring”    

Siffran sju (7) representerar det som föreskrivs i lagar och normer beträffande detta påstående 

dvs. revisorn är inte ansvarig för att upprätthålla företagets bokföring. Kreditgivarnas svar på 

följande påstående gav ett medelvärde på 5,1, median på 6 och standardavvikelse på 2,8. 

 

”Företagsledningen bär ansvaret för att upprätta ett företags bokslut” 

Siffran ett (1) representerar det som föreskrivs i lagar och normer beträffande detta påstående 

dvs. Företagsledningen bär ansvaret för att upprätta ett företags bokslut. Kreditgivarnas svar 

på följande påstående gav ett medelvärde på 1,8, median på 1 och standardavvikelsen på 1,7.  

 

 

”Revisorn är ansvarig för att förebygga bedrägerier i företagets bokslut” 

Siffran sju (7) representerar det som föreskrivs i lagar och normer beträffande detta påstående 

dvs. revisorn är inte ansvarig för att förebygga bedrägerier i företagets bokslut. Kreditgivarnas 

svar på följande påstående gav ett medelvärde på 3,9, median på 4 och standardavvikelsen på 

2,8. 
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”En revisor måste vara opartisk och objektiv i sitt ställningstagande” 

Siffran ett (1) representerar det som föreskrivs i lagar och normer beträffande detta påstående 

dvs. en revisor måste vara opartisk och objektiv i sitt ställningstagande. Kreditgivarnas svar 

på följande påstående gav ett medelvärde 1,5, median på 1 och standardavvikelsen på 1,3.  

 

 

”Revisorn ska uttala sig angående val av revisionsförfaranden” 

Siffran ett (1) representerar det som föreskrivs i lagar och normer beträffande detta påstående 

dvs. Revisorn ska uttala sig angående val av revisionsförfaranden. Kreditgivarnas svar på 

följande påstående gav ett medelvärde 3,4, median på 2,5 och standardavvikelsen på 2,3.  

 

Revisionens trovärdighet: 

”Den finansiella rapporten ger alltid en korrekt och rättvisande bild om företagets 

verksamhet”     

Siffran sju (7) representerar det som föreskrivs i lagar och normer beträffande detta påstående 

dvs. dem finansiella rapporten ger inte alltid en korrekt och rättvisande bild om företagets 

verksamhet. Kreditgivarnas svar på följande påstående gav ett medelvärde på 4,7, median på 

6 och standardavvikelsen på 2,5. 

 

”En reviderad årsredovisning utan anmärkningar innebär alltid att företaget är fri från 

bedrägerier” 

Siffran sju (7) representerar det som föreskrivs i lagar och normer beträffande detta påstående 

dvs. En reviderad årsredovisning utan anmärkningar innebär inte alltid att företaget är fri från 

bedrägerier.  Kreditgivarnas svar på följande påstående gav ett medelvärde på 6,4, median på 

7 och standardavvikelsen på 1,1. 

 

”Omfattningen av det utförda revisionsarbetet framgår tydligt i revisionsberättelsen” 

Siffran ett (1) representerar det som föreskrivs i lagar och normer beträffande detta påstående 

dvs. Omfattningen av det utförda revisionsarbetet framgår tydligt i revisionsberättelsen. 

Kreditgivarnas svar på följande påstående gav ett medelvärde 2,9, median på 2 och 

standardavvikelsen på 2,3. 
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”Det reviderade bokslutet är en absolut säkerhet (försäkran) för användarna att den inte 

innehåller väsentliga felaktigheter” 

Siffran sju (7) representerar det som föreskrivs i lagar och normer beträffande detta påstående 

dvs. det reviderade bokslutet är inte en absolut säkerhet (försäkran) för användarna att den 

inte innehåller väsentliga felaktigheter. Kreditgivarnas svar på följande påstående gav ett 

medelvärde på 2,9, median på 1 och standardavvikelsen på 2,6. 

 

4.2 Intervju resultat 

I detta avsnitt presenteras respondenterna som deltagit i intervju gällande 

revisionsberättelsen roll i ett kreditbeslut samt resultatet som deras svar har gett. Intervjun 

syftar till att få ett perspektiv på revisionsberättelsens roll vid kreditbedömning. 

 

4.2.1 Presentation av respondenterna- Banktjänstemän 

Handelsbanken, intervju med Malin som är kundansvarig företagsrådgivare/kreditgivare 

Malin arbetar som kundansvarig på företagssidan inom segmentet små och medelstora bolag 

sedan 2004. Som kundansvarig får Malin träffa företagskunder och ge dem rådgivning kring 

kreditgivning, cash-management och placeringsalternativ av kapital. Malin har en 

kandidatexamen i nationalekonomi.  

 

Swedbank, intervju med Lars-Åke, Kreditchef 

Lars-Åke har jobbat på Swedbank i 36 år där han enbart jobbat med företagsaffären. Idag är 

han kreditchef på Swedbank och har haft den yrkesrollen de senaste 7 åren. Tidigare har han 

arbetat som kreditanalytiker i 29 år. Lars-Åkes arbetsuppgifter är att verka som en rådgivare i 

kreditfrågor och kreditupplägg. Han ger även en second opinion på nyutlåning och 

fastställande av riskklassificering samt deltar i olika projekt inom kreditområdet. Lars-Åke 

har en Jur- och fil Kandidatexamen i nationalekonomi.   
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SEB, Intervju med Andreas, Kundansvarig företagsrådgivare/kreditgivare 

Andreas arbetar som företagsrådgivare med egen kundbas inom segmentet Midcorp sedan år 

2009. Han har kontinuerligt kontakt med sina 20 företagskunder där han hjälper dem med 

olika finansieringslösningar. Dessutom har Andreas ett kundstöd som hjälper honom 

tillgodose kundernas övriga bankbehov såsom cash-managementlösningar, 

placeringsrådgivning, försäkringsrådgivning etc. Andreas har ingen akademisk utbildning.  

 

Nordea, Intervju med Anders Företagschef  

Anders är kontorschef på Nordea och har varit det de senaste 10 åren. Tidigare har han arbetat 

på Swedbank som kontorschef i 15 år. Han är dessutom ordförande i bankens lokala 

kreditkommitté där de är 3 delegater som ska fatta kreditbeslut upp till 80mkr med vissa givna 

förutsättningar avseende rating på motpart och säkerställande. Anders har en kandidatexamen 

inom nationalekonomi och stadsvetenskap.  

 

4.2.2 Kreditgivarens syn på revisorn och dess revision 

Frågor har ställts till kreditgivarna kring hur deras uppfattningar och förväntningar på 

revisorn och revision ser ut ur kreditgivarens perspektiv, för att få en förklaring till revisorns 

och revisionsberättelsens roll vid kreditgivning.   

Revision innebär enligt samtliga respondenter att ge en korrekt bild av bolagets ekonomiska 

ställning för att intressenterna såsom aktieägare, långivare, leverantörer etc. kan fatta 

rationella beslut. Respondenterna är eniga om att revisionen skapar en trovärdighet och 

trygghet mot dessa parter genom att upprätta en revisionsberättelse där revisorn gör sina 

uttalanden om företagets bokföring, årsredovisning samt styrelsens och vd:ns förvaltning. 

Respondenterna delar samma mening om att revisorernas arbetsuppgifter är att granska 

bolagets räkenskaper och bedöma om företagsledningen följt lagar och regler. Lars-Åke och 

Andreas anser även att revisorns huvuduppgift är att informera bolagets intressenter om 

bolagets finansiella ställning, bekräfta att bokföringen speglar faktiska förhållanden och att 

bolaget har följt gällande lagstiftning och normer. Samtliga respondenter tillägger även att en 

revisors uppgift är att vara en rådgivande part.  Malin tillägger även att hon anser att det är en 

revisors uppgift att granska alla poster i årsredovisningen för att se om det förekommer några 
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väsentliga fel. Om det skulle förekomma några väsentliga fel förutsätter hon att revisorn 

uttalar sig om det i revisionsberättelsen. Även Anders förväntar sig att en revisor ska granska 

alla poster, men han är medveten om att en revisor inte har den möjligheten att granska alla 

poster på grund av det skulle bli för omfattande och dyrt.   

Enligt Malin och Andreas grundar sig en stor del av deras kreditbedömning på revisorns 

prestationer och därför förväntar de sig att revisorn granskar alla poster som ingår i 

årsredovisningen samt att det granskade materialet är tillförlitligt och korrekt. Samtliga 

respondenter förväntar sig att om det skulle förekomma felaktigheter i bolagets redovisning 

ska revisorn agera och tala om det för styrelsen, för att styrelsen ska kunna rätta till felet. 

Revisorn får inte vara rädd för att påpeka dessa fel och tro att hen kommer mista sitt uppdrag 

på grund av det. Respondenterna är eniga om att revisorn ska vara oberoende och objektiv i 

sin bedömning.  

Anders anser dock att i många fall är inte revisorn medveten om vilken funktion hen fyller i 

kreditgivningsprocessen. Han menar att ett felaktigt utlåtande i revisionsberättelsen som 

banken grundar sitt beslut på kan leda till stora konsekvenser.  

 

4.2.3 Vilken information är av intresse och vilka verktyg använder man vid kreditbeslut 

Respondenterna tillfrågades vilken information är av intresse och vilka verktyg använder de 

sig av vid en kreditanalys för att få fram hur relevant revisionsberättelsen är i deras 

kreditbeslut.  

Ett viktigt instrument som samtliga respondenter använder sig av när de får en kreditansökan 

från kund är att de tar en kreditupplysning på bolaget, för att få information om bolagets 

kreditvärdighet och risknivå för fallissemang. De får information om bolaget har gjort en 

styrelseändring, om de har betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogden.  Den 

informationen använder de för att bilda sig en uppfattning om hur skötsamt bolaget är. 

Därefter granskar de bolagets årsredovisning för att se hur det har gått för bolaget under ett 

eller flera räkenskapsår och läser igenom revisionsberättelsen för att få en uppfattning om 

bolaget skötsamhet. De granskar även olika nyckeltal för att kunna göra en branschjämförelse 

men även för att analysera bolagets finansiella ställning och kassaflöde. Här förekommer det 

ingen skillnad på kreditprocessen mellan de olika kreditgivarna. 
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Kreditprocessen för Malin och Andreas ser väldigt lika ut. De ber företagskunden att upprätta 

en likviditetsbudget för två år framåt i tiden samt förse de med historiska siffror. Malin anser 

att ju fler årsredovisningar hon får ta del av desto bättre granskning och bedömning kan hon 

göra. Hon är medveten om att hon kan få fram årsredovisningarna själv men vill att 

företagsledningen ska förse henne med den informationen för att se om de döljer något eller 

inte. Efter att Malin och Andreas fått ta del av informationen de önskar, upprättar de en 

kassaflödesanalys med hjälp av ett verktyg som banken har tagit fram. De ber även 

företagsledningen att kommentera bolagets historiska siffror och framtida kassaflöde för att de 

ska få en inblick av företagets ekonomiska ställning och vad som kommer ske framöver. 

Lars-Åke och Anders gör egna bedömningar om företagets framtida kassaflöde trots att 

kunden upprättar en budget för kommande två åren. De tar hänsyn till den men utgår från sina 

egna bedömningar om vad de anser vara rimligt. Anders använder sig av ett Excel verktyg 

som banken har skapat, där han matar in bolagets historiska siffror som därefter beräknar 

bolagets framtida kassaflöde med hänsyn till en omsättningsökning på 10-15 % och likadant 

gör den på kostnadssidan. Enligt Anders brukar kunderna alltid ha en övertro på vad bolaget 

kommer omsätta under kommande period. Lars-Åke gör en egen bedömning som baseras på 

hans erfarenhet och kunskap om den bransch företaget är verksam i. 

Malin, Anders och Andreas upprättar även en SWOT-analys där de identifierar bolagets 

interna styrkor och svagheter samt externa möjligheter och hot. Detta för att klargöra för sina 

beslutsfattare att de har beaktat riskerna som företaget har, men att de inte anser ha en 

påverkande effekt på bolagets framtida kassaflöde.  Lars-Åke upprättar ingen SWOT-Analys 

utan i hans yrkesroll ger han ”second opinion” om ett finansieringsupplägg. Second opinion 

innebär att en kreditanalytiker ger sin synpunkt gällande affärsupplägget och de risker som 

medföljer. Man kan se det som en rekommendation.  

Samtliga respondenter efterfrågar även information om företagsledningens bakgrund och 

erfarenhet av att driva företag inom en viss bransch samt att de upprättar en 

borgenmansutredning för att se ägarnas förmåga att skjuta in kapital om bolaget skulle hamna 

i eventuell obeståndsituation. Detta är för att få en heltäckande bild över bolaget och de 

personer som driver bolaget.  Malin menar att enbart läsa bokslut inte är tillräckligt för att 

göra en kreditbedömning.  
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4.2.4 Revisionsberättelsens användning vid kreditgivning till ett företag 

Frågan har ställts till kreditgivarna för att se vilken roll revisionsberättelsen har vid 

kreditgivning.  

Samtliga respondenter är eniga om att revisionsberättelsen är ett bra verktyg i 

kreditgivningsprocessen. De anser att revisionsberättelsen fungerar som ett underlag, där 

revisorn har granskat årsredovisningen och gett sitt godkännande om att allting står rätt till i 

bolaget. Skulle det uppstå en oren revisionsberättelse betraktar de den som en varningssignal 

och blir därmed mer uppmärksamma och noggranna i sin analys. Revisionsberättelsen har en 

stor betydelse för samtliga respondenter i deras kreditbedömning. Malin hoppas på att 

revisorn har gjort rätt ifrån sig och skulle det förekomma felaktigheter i årsredovisningen, 

skall revisorn uttala sig om det i revisionsberättelsen och inte vara rädd för att förlora 

uppdraget om hen går emot företagsledningen. Lars-Åke förklarar vidare att 

revisionsberättelsen är väsentlig eftersom bankernas riskklassificering baseras på reviderade 

bokslut och andra faktorer. 

När Malin och Andreas läser igenom revisionsberättelsen kontrollerar de enbart om den är 

oren och därefter gör de en fördjupad analys på företaget baserad på revisorns anmärkning. 

Lars-Åke och Anders läser igenom och kontrollerar revisionsberättelsen oavsett om den är ren 

eller oren och gör därmed en egen bedömning. Malin och Andreas förklarar att det sällan 

förekommer att ett företag med en oren revisionsberättelse ansöker om lån. De har haft för få 

företagsärenden där företagskunden haft en oren revisionsberättelse. Det fall det har 

förekommit har de bett företagskunden förklara situationen och även åtgärda felet om det är 

möjligt. Samtliga respondenter anser att en oren revisionsberättelse kan vara en påverkande 

faktor för företagets framtida återbetalningsförmåga och därmed har det en negativ påverkan i 

kreditbedömningen. De förklarar vidare att om en potentiell ny kund ansöker om finansering 

och det visar sig att företaget har en oren revisionsberättelse skulle de på banken tacka nej till 

affären och be de återkomma när de har en ren revisionsberättelse.  Om det däremot är en 

befintlig kund som de haft en lång kundrelation med och har förtroende för, då har 

revisionsberättelsen en sekundär betydelse. Malin förklarade vidare med ett exempel om 

revisorn har avstyrkt på grund av att hennes företagskund har förbrukat sitt eget kapital, 

brukar hon begära att företagsledningen återställer det egna kapitalet samt att de ger en 

förklaring till varför de förbrukat det. Om förklaringen är giltig och den framtida 

återbetalningsförmågan inte påverkas, har en oren revisionsberättelse en mindre betydelse i 

kreditbedömningen. Däremot tar banken bättre betalt för risken de tar vid utlåning. Om det 
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däremot förekommer att bolaget har skatteskulder och det framgår i revisionsberättelsen, gör 

Malin en analys på hur stor skulden är, hur ofta detta förekommer och vad anledningen är till 

den uteblivna betalningen. Om den uteblivna betalningen är av engångskaraktär har Malin 

förståelse och är inte lika hård i bedömningen. Om det däremot förekommer flertal gånger, 

leder det till att hon blir hårdare i bedömningen och ger ett avslag alternativt dra tillbaka 

befintligt lån. 

Anders och Andreas förklarar att i de fall deras befintliga företagskunder har en oren 

revisionsberättelse brukar de boka in ett möte med styrelsen, vd:n och revisorn för att 

diskutera vad som har hänt och hur de kan åtgärda felet samt om det kommer ha en negativ 

effekt på företagets framtida återbetalningsförmåga. Om det har en negativ effekt, kommer de 

att dra tillbaka lånet eller eventuellt ge avslag om det avser en ny kreditpropå.  

Lars-Åke är väldigt hård i bedömningen när det kommer till befintlig och nyutlåning till 

företagskunder som har en oren revisionsberättelse. Han menar att 95 % av fallen är det ett 

avslagsärende. Även om det är en ren revisionsberättelse litar han inte på den fullt ut. Han 

menar att han har svårt att lita på revisorer som inte angivit något, då han inte vet om bolaget 

är stabilt eller om revisorn valt att inte agera eller kanske t.o.m. ”sitter i knät på bolaget”. Av 

egen erfarenhet väljer Lars-Åke att alltid göra en egen bedömning av bolagets årsredovisning. 

Han har varit med om att bolag som gått dåligt i princip alltid har övervärderade tillgångar 

och att bolag som går bra har undervärderade tillgångar. Vidare menar han att revisorer som 

har hand om företag inom t.ex. restaurang- och entreprenadbranscher, inte har någon aning 

om hur det går till och därför litar han mindre på dem. Vid långivning till dessa branscher och 

även några andra branscher utgår han från att man inte kan lita på boksluten och därmed 

säkerställer han lånet genom att ta t.ex. privata säkerheter, stor egen insats och borgen.  
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5 Analys 

I detta kapitel presenteras analysen som är baserad på resultatet som enkätundersökningen 

och intervjuerna har bidragit samt tar stöd från det som presenteras i kapitlen ”teoretisk 

referensram och tidigare studier. Vid utförande av analys fås uppfattning om 

förväntningsgapet. 

 

5.1 Förväntningsgap 

I resultatet kan man observera att det finns en viss nivå av förväntningsgap som kan vara av 

betydelse. I studien går det att identifiera att det råder meningsskiljaktigheter beträffande 

revisorns roll och dess revision ur kreditgivarens perspektiv. 

 

5.1.1 Rimlighetsgap 

Enkätundersökningen som genomfördes i uppsatsen påvisar att det förekommer ett 

rimlighetsgap. De påståenden som majoriteten av respondenterna var oense om är följande:  

 ”Revisorn ansvarar för att upptäcka alla bedrägerier i boksluten.”  

Respondenternas svar på ovanstående påståendet gav ett medelvärde på 3,6 vilket påvisar att 

respondenterna har ett neutralt ställningstagande, vilket tolkas som att de inte vet svaret.  

Medianen på 1,5 påvisar att majoriteten av respondenterna är eniga och anser att det är 

revisorns ansvar att upptäcka alla bedrägerier i boksluten. Standardavvikelsen på 2,8 påvisar 

att spridningen på svaret är stort. Vid jämförelse av median och medelvärde kan man se att 

variabeln medelvärdet är positivt snedfördelad dvs. det finns extremvärden som drar upp 

medelvärdet. Med andra ord har ett fåtal respondenter svarat att de är extremt oeniga till 

påståendet. Medelvärdet ger inte den mest representativa bilden av fördelningens tyngdpunkt. 

 ”Revisorn är ansvarig för att förebygga bedrägerier i företagets bokslut” 

Respondenternas svar på ovanstående påstående gav ett medelvärde på 3,9 vilket påvisar att 

respondenterna har ett neutralt ställningstagande. En median på 4 talar mot samma sak som 

medelvärdet, avvikelsen mellan media och medelvärdet är låg. Det innebär att majoriteten av 

respondenterna har ett neutralt ställningstagande till påståendet, vilket i denna studie tolkas 

som att de inte vet svaret. En standardavvikelse på 2,8 tyder på att spridningen på svaret är 

stort. Vid jämförelse av median och medelvärde kan man se att variabeln medelvärdet är 
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negativt snedfördelad dvs. det finns låga värden i fördelningen som drar upp medelvärdet.  

Med andra ord har ett fåtal respondenter svarat att de är extremt oeniga till påståendet 

Medelvärdet ger inte den mest representativa bilden av fördelningens tyngdpunkt. 

 ”Det reviderade bokslutet är en absolut säkerhet (försäkran) för användarna att den 

inte innehåller väsentliga fel”.  

Respondenternas svar på ovanstående påstående gav ett medelvärde på 2,9, vilket påvisar att 

genomsnittet av observationerna tyder på att respondenterna är eniga beträffade påståendet. 

Medianen på 1 påvisar att majoriteten av respondenterna är extremt eniga till påståendet att 

det reviderade bokslutet är en absolut säkerhet (försäkran) för användarna att den inte 

innehåller väsentliga fel. Standardavvikelsen på 2,6 tyder på att det är en stor spridning på 

svaret. Medelvärdet är positivt snedfördelad dvs. det finns extremvärden som drar upp 

medelvärdet. Med andra ord har ett fåtal respondenter svarat att de är extremt oeniga till 

påståendet. Medelvärdet ger inte den mest representativa bilden av fördelningens tyngdpunkt. 

Följande tre förväntningar går emot det som föreskrivs att revisorns arbetsuppgifter ska 

innefatta enligt lagar och normer. En revisor har inte möjlighet att granska alla påståenden 

som företagsledningen uttalar sig om i sin årsredovisning. Utan revisorn gör en bedömning 

om vilka påståenden som är mest relevanta och väsentliga samt har störst risk att vara 

felaktiga. Den som däremot ansvarar för att förebygga och upptäcka oegentligheter är 

styrelsen och företagsledningen. Dessutom innebär en undertecknad revisionsberättelse att 

årsredovisningen följer god redovisningssed samt att resultat- och balansräkning stämmer 

överens med förvaltningsberättelsen. Dock innebär det inte att en undertecknad 

revisionsberättelse är en garanti för att allt står rätt till. Enligt FARs mall framgår det att en 

revisor ska ”genom planering och genomförande av revision uttala sig med hög men inte 

absolut säkerhet om att det inte finns några väsentliga fel”. Det kreditgivarna förväntar sig att 

en revisor ska utföra anses inte vara rimligt. Om en revisor ska ha i uppgift att upptäcka alla 

fel och uttala sig med absolut säkerhet skulle det vara tidskrävande och kostnadskrävande för 

revisorn att prestera. Likt tidigare studier från bl.a. Rien (2014) förekommer det ett 

förväntningsgap mellan revisorerna och kreditgivarnas uppfattningar inom revisorernas 

ansvarsområde, tillförlitlighet och beslutfattande. I studien framgår det att det råder olika 

uppfattningar om bland annat revisorns ansvar beträffande bedrägeribekämpning och 

felaktigheter i rapporterna. Rien (2014) hävdar att kreditgivare anser att det är revisorns 
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ansvar att förebygga bedrägerier och att det kan bero på att användarna fortfarande inte förstår 

revisorernas uppgifter och ansvar för att förebygga bedrägerier. 

 

 

5.1.2 Prestationsgap 

I enkätundersökningen kan man inte deklarera att det förekommer ett prestationsgap, däremot 

i det samlade materialet från intervjuerna kan man se att det råder ett prestationsgap bland 

respondenterna. Respondenterna anser att revision ska ge en korrekt bild av bolagets 

ekonomiska ställning för att kunna fatta rationella beslut. Revisionen skapar en trovärdighet 

och trygghet mot dessa parter genom att revisorn uttalar sig i en revisionsberättelse. Det råder 

konsensus bland respondenterna kring revisorns arbetsuppgifter. En revisor ska enligt 

respondenterna informera bolagets intressenter om verksamhetens finansiella ställning, 

bekräfta bokföringen i enlighet med lagstiftning och normer samt tillägger de att revisorn ska 

ha en rådgivande roll. Anders och Malin menar att revisorn ska granska samtliga poster vilket 

i sig strider mot vad som föreskrivs enligt lagar och normer, varpå prestationsgapet uppstår 

(Porter, 1993). Dock är Anders medveten om att revisorerna kanske inte har möjlighet att 

granska alla poster för att det blir ett för omfattande och tidskrävande arbete. I lagar och 

normer om revisorns roll framgår det att det inte är revisorns ansvar att förebygga och 

upptäcka oegentligheter, ansvaret ligger hos styrelsen och företagsledningen (Trohammar, 

2005). Anders menar att revisorn inte är medveten om vilken funktion denne fyller i 

kreditgivningsprocessen. Ett felaktigt utlåtande i revisionsberättelsen som banken grundar sitt 

beslut på kan leda till stora konsekvenser. Revisorns prestationer har en betydande del i 

bankens kreditbedömning enligt Andreas och Malin, därmed förväntar de sig att revisorn 

granskar alla poster som ingår i årsredovisningen. Därför ska det granskade materialet enligt 

dem vara tillförlitligt och korrekt. Utifrån prestationsgapet som kan delas upp i två delar, 

bristfälliga prestationer och bristfälliga standarder blir gapet tydligt i detta sammanhang. Då 

respondenternas syn på revisorernas arbetsuppgifter och prestationer inte är förenligt med vad 

som föreskrivs i lagar och normer. 
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5.2 Vilken information är av intresse och vilka verktyg använder man vid 

kreditbeslut  

Vid kreditbedömning utgår man inte enbart på bokslut utan man samlar in ytterligare 

information. Kreditgivarna gör en rad olika kontroller där de bl.a. tar en kreditupplysning för 

att få information om företagets kreditvärdighet och risknivå för fallissemang. Därefter 

granskas årsredovisningen och kreditgivarna upprättar en kassaflödesanalys för att se om det 

finns framtida återbetalningsförmåga. Vidare granskar man ägarna och verksamheten i sin 

helhet för att få en bra bild om företagets välmående. 

Revisionsberättelsen har utifrån vår dokumentation och tidigare studier en betydande roll vid 

kreditgivning (Godsell, 1992). Som nämnt ovan behöver kreditgivare ytterligare information 

som komplement för att få en så pass bra bild som möjligt om företaget. Anledningen till att 

kreditinstitut kräver mer information än bara revisionsberättelsen är för att kunna bedöma 

kreditrisken hos företaget och detta enligt 2 § (SFS 2004:297, 2004). 

 

5.3 Revisionsberättelsens roll vid kreditgivning till ett företag 

Revisionsberättelsen är ett viktigt underlag för bankerna då deras riskklassificeringssystem 

baseras på ett reviderat bokslut. Det fungerar som ett underlag på att revisorn har granskat 

årsredovisningen och gett sitt godkännande om att allting står rätt till i bolaget, vilket ska öka 

tillförlitligheten för innehållet i årsredovisningen (Gómez-Guillamón, 2003). Skulle det 

uppstå en oren revisionsberättelse innebär det att det finns felaktigheter i företagets 

årsredovisning. Samtliga respondenter anser att en oren revisionsberättelse kan vara en 

påverkande faktor för företagets framtida återbetalningsförmåga och att det kan ha en negativ 

effekt på kreditbedömningen. De förklarar vidare att om en potentiell ny kund ansöker om 

finansiering och det visar sig att företaget har en oren revisionsberättelse skulle de på banken 

tacka nej till affären och be de återkomma när de har en ren revisionsberättelse. Om det 

däremot är en befintlig kund som de haft en lång kundrelation med och har förtroende för, då 

har revisionsberättelsen en sekundär betydelse. Beroende på situationen beaktar man 

revisionsberättelsen mer i vissa fall och mindre i andra. Revisionsberättelsens funktion liknar 

mest vid en varningssignal som kan ändra kreditgivarnas inställning från det positiva till det 

negativa i enlighet med (Guiral-Contreras et al. 2007). Samtliga respondenter gör en egen 

bedömning på vad revisorn har anmärkt i revisionsberättelsen. Om anmärkningen inte är 
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väsentlig har den en liten påverkan i kreditbedömningen. Beroende på hur väsentlig 

felaktigheterna är och hur ofta det förekommer blir de hårdare i bedömningen.  
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6 Slutsats 

I detta kapitel besvaras uppsatsens forskningsfråga. Här presenteras även 

slutsatsdiskussionen och avslutas med förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Förväntningsgap 
Problemformuleringen som denna uppsats avser att besvara lyder ”Har kreditgivare en 

skiljaktig uppfattning och förväntning på revisorer och revision i förhållande till revisorns 

arbetsuppgifter enligt lagar och normer?”  

Definitionen av förväntningsgapet varierar bland forskare och har fått ett flertal definitioner 

under åren. Men den generella definitionen innebär ”skillnaden mellan intressenternas 

förväntan på vad en revisor uträttar och vad en revisor faktiskt uträttar i relation till lagar 

och normer”.  

I denna undersökning kan man se att det råder en viss mån av förväntningsgap mellan 

kreditgivare och revisorer i förhållande till revisorers arbetsuppgifter enligt lagar och normer. 

Om man tittar på undersökningen kan man se varierande resultat beträffande kreditgivares 

förväntningar på revisorers arbetsuppgifter och revisionen. De påståenden som ställdes kan 

vara mer eller mindre relevanta men tre påståenden som jag vill lyfta fram där ett gap tydligt 

uppstår är följande: 

 ”Det reviderade bokslutet är en absolut säkerhet(försäkran) för användarna att den 

inte innehåller väsentliga fel” 

 

 ”Revisorn ansvarar för att upptäcka alla bedrägerier” 

 

 

 ”Revisorn är ansvarig för att förebygga bedrägerier i bokslutet”  

Det deklarerade gapet på ovanstående påståenden är förenligt med vad Rien (2014) 

redovisade i sin studie, där forskaren deklarerade ett gap på samma påståenden. Vidare kunde 

Best et al. (2001) redovisa ett gap på två av tre påståenden från ovan, ”revisorn ansvarar för 

att upptäcka alla bedrägerier” och ”revisorn är ansvarig för att förebygga bedrägerier i 

bokslutet”. Men inte på den tredje ”det reviderade bokslutet är en absolut 

säkerhet(försäkran) för användarna att den inte innehåller väsentliga fel”. I samtliga 
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påståenden ovan framgår det att majoriteten av respondenterna har en avvikande uppfattning 

från vad som föreskrivs i lagar och normer, vilket är tillräckligt för att kunna deklarera ett 

gap. 

Ett gap kan leda till allvarliga konsekvenser för kreditgivare och det finansiella systemet som 

är byggt på tillit. Den höga förväntansbilden hos kreditgivarna på revisorerna som skapar ett 

förväntningsgap medför stora risker (Almer & Brody, 2002). Det kan leda till att man beslutar 

om krediter på fel grunder vilket kan ge upphov till allvarliga konsekvenser för aktörerna på 

marknaden och samhället i stort.  

 

6.2 Revisionsberättelsens roll i kreditbeslut 
Den andra problemformuleringen som uppsatsen avser att besvara lyder ”Är 

revisionsberättelsen en avgörande faktor i kreditbeslut?” 

En stor del av kreditgivningsprocessen innebär att granska och kalkylera siffror från bokslut. 

Det är av vikt för intressenterna att dessa siffror stämmer för att de ska kunna fatta rationella 

beslut (Godsell, 1992). I kreditgivningsprocessen gör man en rad olika kontroller innan man 

beviljar en kredit. Man kan se att revisionsberättelsen har en betydande roll för kreditgivare 

men samtidigt kan den vara något tvetydig. Tvetydigheten framgår tydligt när det är fråga om 

vilken typ av kund som söker en kredit. Vid potentiella nya kunder som söker en kredit hos 

banker och kunden har en oren revisionsberättelse är revisionsberättelsen betydande. Då 

kreditgivarna förklarar att man tackar nej till affären och ber kunden återkomma när de har en 

ren revisionsberättelse. Likt Lin et al (2003) som påvisar att en oren revisionsberättelse har en 

negativ inverkan hos kreditgivarna vid bedömning av tillförlitligheten i årsredovisningen.  

Däremot om kreditgivarna har haft en lång kundrelation och förtroende för kunden är 

revisionsberättelsen av sekundär betydelse. Vilket är förenligt med Berry et al. (1993) som 

deklarerar att revisionsberättelsens roll har minskat i betydelse och där andra faktorer har fått 

en mer betydande roll i kreditbedömningen. 

Revisionsberättelsen ligger till grund som ett viktigt underlag för kreditgivarnas 

riskklassificeringssystem. Men i samband med kreditgivning är revisionsberättelsen ett 

komplement i kreditgivningsprocessen likt andra underlag som kreditgivare brukar för att få 

en helhetsbild av kunden i fråga. I grund kan revisionsberättelsen likna vid en varningssignal 
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som i vissa fall kan ändra kreditgivarnas inställning från det positiva till det negativa (Guiral-

Contreras et al. 2007). 

 

6.3 Slutsatsdiskussion 

Uppsatsen kan deklarera att ett förväntningsgap existerar mellan de fyra stora kreditinstitut 

beträffande revisorns skyldigheter enligt lagar och normer. I de olika påståendena som ställts 

till respondenterna är gapet större eller mindre än i andra påståenden. Denna studie kan ligga 

till grund för vidare förbättring av studien främst genom att utöka antalet respondenter i både 

den kvalitativa som kvantitativa undersökningen, med större population blir det mer legitimt 

att kunna generalisera slutsatsen. Studiens bidrag kan framöver ligga till grund för att 

undersöka gapet närmre och förhoppningsvis leda till hur det kan reduceras. Vidare har 

uppsatsen bidragit till att förklara revisionsberättelsens betydande men ack så tvetydiga roll i 

kreditgivningsprocessen hos fyra stora svenska kreditinstitut. Initialt i denna uppsats 

upprättades en enkätundersökning som under arbetets gång byttes ut mot den nuvarande som 

presenterats. Anledningen till denna korrigering är för att den tidigare enkätundersökningen 

inte avsåg att mäta förväntningsgapet. 

 

6.4 Vidare forskning 

Med grund för denna studie är det främsta förslaget på vidare studier att utöka antalet 

respondenter kvantitativt respektive kvalitativt för att få en större population, vilket gör det 

mer legitimt att generalisera resultatet. Det är även av intresse att inkludera revisorer för att få 

deras uppfattning om revisorernas roll och mäta det mot intressenternas syn i förhållande till 

lagar och normer. Vidare kan det vara av intresse att genomföra en liknande studie på andra 

aktörer än kreditgivare, såsom börsnoterade bolag stora som små för att mäta 

meningsskiljaktigheterna sinsemellan de aktörerna. Det är även intressant att undersöka hur 

man kan reducera det förväntningsgap som råder mellan intressenter och revisorernas arbete, 

detta för att reducera bankernas risktagande vid kreditgivning  
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Bilagor: 

Bilaga 1 

Enkätutskick till kreditgivare 

Hej  

Jag erbjuder dig att delta i en kortare enkätundersökning. Du får erbjudandet att besvara 

enkätundersökningen med anledning av din yrkesroll som kreditgivare på bank. Jag studerar 

kreditgivarens förväntningar och uppfattningar på revisionsyrket i förhållande till revisorns 

arbetsuppgifter enligt lagar och normer. Förväntningsgapet mellan allmänheten och 

revisionsbranschen har diskuterats i flera år och nu vill jag ta reda på hur just dina 

förväntningar ser ut i din roll som kreditgivare.  

  

Jag hoppas att du har möjlighet att delta i denna undersökning. Enkäten tar ca 5-10 minuter att 

genomföra. Resultatet kommer att ligga till grund för det fortgående arbetet med studien. 

Jag skulle gärna vilja ha dina svar så snart som möjligt, dock senast 21 december.  

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Nancy Akkurt 



 
 

Enkätundersökning 

Följande enkätundersökning använder sig av en sjugradig skala. Siffran 1-3 representerar 

svaret närmast påståendet till vänster. Siffran 5-7 representerar svaret närmast påståendet till 

höger. Siffran fyra (4) representerar ett neutralt ställningstagande, det kommer likställas med 

att man inte vet svaret.  

Exempel 

 

Om du väljer siffran två (2) på påståenden ovan innebär det att du anser att revisorn är 

ansvarig för att upptäcka alla bedrägerier i boksluten.   

Var vänlig och ringa in ditt svar. 

  



 
 

Uppfattning om revisorns 

ansvarsuppgifter 

  

1 Revisorn är ansvarig för att 

upptäcka alla bedrägerier i 

boksluten 

 

1     2     3     4      5     6    7   

Revisorn är inte ansvarig för 

att upptäcka alla bedrägerier 

i boksluten 

2 Revisorn är ansvarig för ett 

företags interna kontroll är 

sund och hållbar 

 

1     2     3     4      5     6    7   

Revisorn är inte ansvarig för 

ett företags interna kontroll 

ska vara sund och hållbar 

3 Revisorn är ansvarig för att 

upprätthålla företagets 

bokföring 

 

1     2     3     4      5     6    7   

Revisorn ansvarar inte för 

att upprätthålla företagets 

bokföring 

4 Företagsledningen bär 

ansvaret för att upprätta ett 

företags bokslut 

 

1     2     3     4      5     6    7   

Företagsledningen bär inte 

ansvaret för att upprätta ett 

företags bokslut 

5 Revisorn är ansvarig för att 

förebygga bedrägerier i 

företagets bokslut 

 

1     2     3     4      5     6    7   

Revisorn är inte ansvarig för 

att förebygga bedrägerier i 

företagets bokslut 

6 En revisor måste vara 

opartisk och objektiv i sitt 

ställningstagande 

 

1     2     3     4      5     6    7   

En revisor måste inte vara 

opartisk och objektiv i sitt 

ställningstagande 

7 Revisorn ska uttala sig 

angående val av 

revisionsförfaranden 

 

1     2     3     4      5     6    7   

Revisorn uttalar sig inte 

angående val av 

revisionsförfarande 

 

          

  



 
 

Uppfattning om tillförlitlig 

information. 

  

8 Den finansiella rapporten 

ger alltid en korrekt och 

rättvisande bild om företagets 

verksamhet 

 

1     2     3     4      5     6    7   

Den finansiella rapporten 

ger inte alltid en korrekt och 

rättvisande bild om 

företagets verksamhet 

9 En reviderad 

årsredovisning utan 

anmärkningar innebär alltid 

att företaget är fri från 

bedrägerier 

 

1     2     3     4      5     6    7   

En revideras årsredovisning 

utan anmärkningar innebär 

inte alltid att ett företag är 

fri från bedrägerier 

10 Omfattningen av det 

utförda revisionsarbetet 

framgår tydligt i 

revisionsberättelsen 

 

1     2     3     4      5     6    7   

Omfattningen av det utförda 

revisionsarbetet framgår 

inte tydligt i 

revisionsberättelsen 

11 Det reviderade bokslutet 

är en absolut säkerhet 

(försäkran) för användarna att 

den inte innehåller väsentliga 

felaktigheter 

 

1     2     3     4      5     6    7   

Det reviderade bokslutet är 

inte en absolut säkerhet 

(försäkran) för användarna 

att det inte innehåller 

väsentliga felaktigheter 

 

  



 
 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till kreditgivare 

 

 Berätta gärna om dig själv och din roll (namn, yrkesroll, arbetsuppgifter, antal år som 

du arbetat inom den rollen, utbildning). 

 

 Vilken information om företaget behöver ni för att kunna fatta ett kreditbeslut? 

 

 

 Med vilka verktyg analyserar ni informationen ni efterfrågar? 

 

 Vad har en revisionsberättelse för betydelse för dig som kreditgivare? 

 

 

 Hur påverkar en ren revisionsberättelse din kreditbedömnings vid långivning? 

 

 

 Hur påverkar en oren revisionsberättelse din kreditbedömning vid långivning? 

 

 Vad har ni för uppfattningar och förväntningar på revisorn och dess revision? 

 

 

 

                

 

 

 

 


