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Sammanfattning 
 
Examensarbete vid Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 
Företagsekonomi, 4FE17E, VT 2018. 
  
Författare: Emma Larsson och Caroline Petersson 
Handledare: Karin Jonnergård 
Medbedömare: Ulf Larsson Olaison 
  
Titel: “En experimentell studie om användningen av ekonomisk information vid 
kreditbedömning” 
  
Inledning: I de flesta företag uppstår det någon gång ett behov av att öka företagets 
kapital. Ett sätt för företag att öka sitt kapital är att söka kredit hos en bank. Det ställs 
höga krav på bankerna att de har bra underlag för att bevilja företag en kredit. 
Kreditbedömaren måste samla in en mängd olika informationskällor för att de ska ha 
möjlighet att göra en korrekt bedömning. Revisionsberättelsen är en av de 
informationskällor som kreditbedömare kan använda i sin kreditbedömning. Den 15 
december 2016 infördes nya standarder gällande revisionsberättelsen. De nya 
standarderna innebär förändringar i revisionsberättelsens utseende och innehåll vilket 
kan ha påverkat användarnas arbete. Även tidigare erfarenhet verkar enligt tidigare 
studier ha en avgörande betydelse vid kreditbedömningar.   
  
Syfte: Studiens syfte är att undersöka och förstå huruvida olika informationskällor 
används olika i en kreditbedömning beroende på om beslutsfattaren besitter erfarenhet 
eller inte. Slutligen kommer studien även se till om detaljeringsgraden i 
revisionsberättelsen påverkar dess informationsvärde för de som ska bedöma en kredit. 
  
Metod: Genom en experimentell studiedesign har två delstudier upprättats. Den första 
består av en kvasiexperimentell enkät som skickats ut till både erfarna och oerfarna. I 
enkäten har den nya alternativt gamla revisionsberättelsen medföljt. Enkäten testar dels 
om bedömningen av olika informationskällor får olika utfall beroende på om 
respondenten har erfarenhet eller inte samt om respondenten tagit del av den nya eller 
gamla revisionsberättelsen. Delstudie två består av semistrukturerade intervjuer med 
både erfarna kreditbedömare och oerfarna studenter och innehar en deduktiv ansats. 
  
Slutsats: Det finns inga bevis på att erfarenheten påverkar om en kredit beviljas eller 
inte. Inte heller enskilda ekonomiska informationskällor påverkar ett beslut om kredit. 
Att förändra innehållet i starkt institutionaliserade dokument påverkar inte bedömningen 
eller beslutet vilket gjort att den nya revisionsberättelsen inte kan ses som en bidragande 
hjälp för personer som arbetar med kreditbedömning av företag. 
  
Nyckelord: Informationsanvändning vid kreditbedömning, Kreditbedömning, 
Erfarenhet, Den nya revisionsberättelsen, The Brunswiks Lens Model  
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Abstract 
 
Master Thesis in business Administration, School of Business and Economics, Linnaeus 
University, 4FE17E, 2018. 
  
Authors: Emma Larsson and Caroline Petersson 
Supervisor: Karin Jonnergård 
Examiner: Ulf Larsson Olaison 
  
Title: “An experimental study of the useness of financial information in a credit 
assessment” 
  
Background: In most companies, there is sometimes a need to increase the company’s 
capital. One way for companies to increase their capital is to do a credit application in a 
bank. The creditor at the bank has to collect a lots of information to make it possible to 
do a correct assessment. One part of the information that can be used in a credit 
assessment is the audit report. In 15 December 2016 new standards from IAASB were 
introduced for the audit report. The new standards imply changes in the audit report's 
appearance and content, which may have affected users' daily work. Also previous 
experience seems, according to previous studies, to be important in credit assessments. 
  
Purpose: The purpose of the study is to investigate and to understand whether different 
financial information sources are used differently in a credit assessment depending on 
whether the decision maker has experience or not. Finally, the study will also ensure 
that the degree of detail in the audit report affect the information value. 
  
Method: The study has an experimental study design where two substudies have been 
established. The first one consists of a experimental survey sent to both experienced and 
inexperienced. In the survey, the new alternative to the old audit report has been 
included. The survey tests whether the assessment of different sources of information 
has different outcomes depending on whether the respondent has experience or not. It 
also tests whether the respondent has taken part in the new or old audit report. The 
second studie consists of semistructured interviews with both experienced creditors and 
inexperienced students and has a deductible approach. 
  
Conclusions: There is no evidence that the experience affects whether a credit is 
granted or not. Neither individual parts of the annual report affect the outcome of 
the  credit. Changing the content of highly institutionalized documents does not affect 
the assessment or decision, which has meant that the new audit report can not be seen as 
a contributing help for individuals who work with creditors to companies. 
  
Keywords: The use of information in credit assessment, Credit assessment, Experience, 
The new audit report, The Brunswiks Lens Model.  
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1 Inledning 

I detta kapitel ges en introduktion till hur en kreditbedömning ser ut och vilka olika 

informationskällor som ingår i en kreditbedömning. Det ges även en kort presentation 

av The Brunswiks Lens Model, vilken är studiens huvudmodell. Genom 

problemdiskussionen lyfts studiens teoretiska och praktiska problem fram, vilka ger 

utrymme för att genomföra denna studie. Därefter fastställs problemformuleringen och 

syftet med studien. Avslutningsvis återfinns studiens praktiska och teoretiska bidrag.  

  

1.1 Olika informationskällor och dess betydelse för kreditbeslut 

I de flesta företag uppstår det någon gång ett behov av att investera i olika maskiner, 

fastigheter och andra resurser. Genom denna typ av investeringsbehov ställs krav på att 

företaget har eller kan skaffa sig kapital. Företag kan gå tillväga på olika sätt för att få 

tillgång till kapital. Ett sätt som kan lösa behovet av kapital är genom så kallad 

självfinansiering. Självfinansiering innebär att företaget investerar med hjälp av sina 

tidigare vinster. Ett alternativ som blir allt vanligare är att söka efter kapitalet hos ett 

kreditinstitut, det vill säga att företaget gör en låneansökan hos en bank (Broomé, Elmér 

& Nylén, 1998). 

 

Behovet av information 

För att företaget ska få en kreditansökan beviljad gör banken en kreditbedömning av 

företaget, vilken innefattar stora krav på säkerheter och information. 

  

Svedin (1992) definierar kreditbedömning enligt följande:  

 

“Kreditbedömning bör ha som syfte, att vara en framtidsinriktad bedömning 

av kredittagaren och att genom relevanta nyckeltal och andra 

bedömningskriterier klä ett företags siffror i substans”  

 

Idag styrs kreditbedömningen i de svenska bankerna av Lagen (2004:297) om bank- och 

finansieringsrörelse. Lagen består av ramlagar vilket innebär att den 

kreditbedömningsprocess som kreditbedömare använder sig av inte är styrd i detalj. 

Vikten av riskavvägningar är dock stor och det 8 kapitlet 1§ i Lagen (2004:297) om 

bank- och finansieringsrörelse säger att en bank endast får bevilja en kredit om det finns 
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goda grunder i att banken får tillbaka det utlånade kapitalet i framtiden. Lagar och 

regleringar som vuxit fram genom åren har lett till åtstramningar. För att uppfylla 

riskavvägningen innebär det att de som arbetar med kreditbedömning måste samla in en 

hel del information om det kreditsökande företaget. Vilken information är det egentligen 

som behövs?  

 

Berry och Robertson (2006) är några som studerat olika informationskällor som ingår i 

bedömning av kredit. För att undersöka vilka informationskällor som är viktiga vid 

kreditbedömning, och hur dess betydelse ändrats över tid, så gjorde Berry och 

Robertson (2006) en studie där de testade hur en äldre studies resultat (Berry, Citron & 

Jarvis, 1985) möjligen hade ändrats från år 1985 till 2001. Studiens syfte var att 

undersöka hur betydelsen av olika delar i årsredovisningen används vid bankers 

utlåningsbeslut i Storbritannien samt hur användningen förändrats över tid. Resultat av 

studien visar att den uppfattade betydelsen av revisionsberättelsen och redogörelsen för 

redovisningsprinciper har minskat sedan år 1985 medan vikten för kassaflödet har ökat. 

Kassaflödet ses i studiens resultat som en av de viktigaste delarna och har mer betydelse 

än resultat- och balansräkning. Författarna drog slutsatsen av kassaflödets vikt på grund 

av dess svårmanipulerade siffror. 

  

Även Svensson (2003) har undersökt vilka informationskällor som är viktiga för 

institutionella kreditbedömare vid kreditbedömning och fann att resultat- och 

balansräkning var viktigast medan noter och övriga upplysningar hamnade på plats 3–4. 

Kassaflödesanalysen rankades på plats 5 av 8 vilket inte kan ses som speciellt viktig. På 

plats 6 av 8 återfinns delårsrapporter. Revisionsberättelsen rankades på plats 7 av 8 

bland de institutionella kreditgivarna. Lägst rang fick förvaltningsberättelsen. Svenssons 

(2003) studie är utförd på svenska företag och det empiriska resultatet förklarar hon 

beror på att institutionella investerare ofta har en lång relation med sina kunder och 

därför kan komma över mycket information både från utomstående aktörer men även 

direkt från företaget. Det leder i sin tur till att varken revisionsberättelsens eller 

förvaltningsberättelsens innehåll väger så tungt då det finns mer aktuell information att 

komma över (Svensson, 2003). Frågan är hur viktiga de olika informationskällorna är 

idag och om någon anses viktigare nu än för 15 år sedan då Svensson genomförde sin 

studie. 
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Silver (2001) delar in informationen som samlas in vid en kreditbedömningsprocess i 

kvantitativ och kvalitativ information. Den kvantitativa informationen innefattar 

konkreta uppgifter som återfinns i årsredovisningar, budgetar etcetera medan den 

kvalitativa informationen är den som nås genom att bygga upp en relation med det 

kreditsökande företaget. Att enbart använda sig av kvantitativ information vid 

kreditbedömningsprocessen har fördelen att det minskar arbetskostnaderna men för med 

sig risken att kreditbedömningen missar viktig information som kvalitativ information 

bär med sig. Men räcker det att endast använda kvantitativ information för att göra en 

korrekt bedömning? Studien visar även att informationskällor som bygger på 

återupprepade kontakter och möten med företaget är viktigare än det som finns i 

årsredovisningen, även om båda krävs för en rättvis bedömning (Silver, 2001). Bruns 

och Fletcher (2008) gjorde en studie som motbevisar det Silver (2001) kommit fram till 

i sin studie. Enligt resultatet i Bruns och Fletchers (2008) studie lägger kreditinstituten 

störst vikt på konkreta redovisningsuppgifter vid en kreditbedömning. Vilken typ av 

information är egentligen viktigast?  

 

Bruns och Fletchers (2008) menar att om banken endast ser till kvantitativ information 

kan mindre företag utnyttja den informationsasymmetri som uppstår för att fördelaktigt 

öka sin ekonomiska ställning för att se bättre ut än vad ekonomin egentligen är. Detta 

kan skada banken som godtar en kredit på grund av att kreditbedömningsprocessen 

saknar den kvalitativa informationen. Det är därför viktigt att banken även får tag i den 

kvalitativa informationen för att försöka förutsäga företagets beteende och genomskåda 

informationsasymmetrin. Det utnyttjande som företag gör kallas för Moral Hazard1. 

Bruns och Fletcher (2008) menar att det är svårt och komplicerat att bedöma risker hos 

företag, speciellt i onoterade företag, då informationsasymmetrin ofta är större i dessa 

företag än vad det är i de noterade bolagen. Detta styrker även Zambaldi, Aranha, Lopes 

och Politi (2011) vilka i sin studie fann att banker i Brasilien har svårt att ge krediter till 

mindre företag bland annat på grund av informationsasymmetrin.  

 

                                                
1 Moral hazard kommer från agentteorin och är en situation där en part (agenten) som engageras 

för en viss uppgift har mer och bättre information än motparten och uppdragsgivaren 

(principalen) (Bergström & Samuelsson, 2012). 
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Då revisionsberättelsen är den informationskälla som har närmast kontakt med 

fenomenet Moral Hazard kan eventuellt en förändring av dess utseende mildra 

fenomenet. Att detaljera revisionsberättelsen ytterligare och ta med mer företagsspecifik 

information från den oberoende revisorn kan vara ett sätt för att minska det utnyttjande 

som företaget gör. Därför är det av stor vikt att behandla tidigare studier kring 

revisionsberättelsens användbarhet vid kreditbedömning. 

  

Revisionsberättelsen som informationskälla 

Det finns ett flertal studier som talar för revision och revisionsberättelsens vikt vid 

kreditbedömning. Kanske kan en mer informativ revisionsberättelse hjälpa till vid 

kreditbedömningen och minska Moral Hazard fenomenet. Gómez-Guillamón (2003) är 

en av dem som förespråkar revisionsberättelsen och dess informationsförmedlande. I 

studien undersökte han förväntningsgapet genom att fråga personer på kreditinstitut hur 

viktig de ansåg revisionsberättelsen vara vid kreditbedömning. Genom att studera detta 

fick författaren fram ett medelvärde på 3,68 (1 = inte alls viktig och 5 = viktig) vilket 

visar att revisionsberättelsen är relativt viktig för spanska kreditbedömare vid 

kreditbedömning. I sin studie fann han även att det viktigaste att bedöma vid 

kreditbedömning var information om företagets risker, vilket IAASB (2015) infört i 

december 2016 i den nya standarden för revisionsberättelsen. Att finansiella rapporter är 

en central del i kreditbedömares beslutsfattande och bör därför vara mycket trovärdiga 

styrker Guiral, Ruiz och Choi (2014). Författarna menar att revisionsberättelsen är en av 

de primära informationskällorna vid just kreditbedömning tack vare dess 

kvalitetsstämpel på de finansiella rapporterna (Guiral, Ruiz & Choi, 2014). Men om nu 

revisionsberättelsen och dess kvalitetsstämpel anses viktig, varför innefattas inte alla 

företag av revisionsplikt?  

 

I Sverige fanns revisionsplikten kvar fram till år 2010 då den avskaffades för mindre 

aktiebolag. Avskaffandet bidrog till att cirka 70 procent av Sveriges aktiebolag inte 

längre ligger under revisionsplikt. Reformen innebär att revisionen är frivillig för alla 

bolag som inte överstiger mer än ett av gränsvärdena; tre anställda, en och en halv 

miljoner kronor i balansomslutning samt tre miljoner i nettoomsättning (Glantz 

Hadjipetri, 2017). Sett utifrån Bruns (2004) avhandling kan avskaffandet av 

revisionsplikt vara negativt för företags kreditmöjligheter. I avhandlingen “Who 

receives bank loans?” kommer Bruns (2004) fram till att kreditinstitut behandlar 
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svenska små och medelstora företags rapporter och räkenskaper som om de är 

fullständiga och att den finansiella informationen är tillförlitlig. Detta menar han beror 

på att samtliga svenska bolag låg under revisionsplikt år 2004 och att kreditinstitut litar 

på rapporter och siffror som är reviderade. Bruns (2004) studie styrker att revisorns 

utlåtande spelar roll och att reviderade bolag bör ha fördel vid en kreditbedömning. Det 

är tydligt att revision är viktigt men ställer banker krav på detta i sin 

kreditbedömningsprocess? 

 

Även Dedman och Kausar (2012) styrker i sin studie utförd i Storbritannien, att 

revisionen är viktig vid kreditbedömningsprocessen. Författarna analyserade sambandet 

mellan avskaffandet av revisionsplikten och kreditvärdet. De fann att företag som valt 

att behålla revisorn gavs ett högre kreditvärde än företag som valde bort revisionen. 

Studien nämner inte hur viktig just revisionsberättelsen är men den trycker på att 

revisionen kan avgöra ett företags kreditvärde då den ger kreditbedömaren ett ökat 

förtroende genom att rapporterna är granskade av en revisor. En annan studie inom 

ämnet är skriven av Blackwell, Noland och Winters (1998). De lägger i sin studie fram 

empiriska bevis på att företag som använder sig av en revisor, som i sitt arbete går 

igenom företagets risker, tenderar att få en lägre låneränta än företag som inte har 

revisor. 

  

Det är en skild diskussion om revisionens och revisionsberättelsens betydelse men det 

står klart att International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB, som är ett 

standardsättande organ under IFAC, var av åsikten att en ny revisionsberättelse skulle 

leda till förbättring för användarna av revisionsberättelsen. Den nya utformningen av 

revisionsberättelsen grundar sig delvis i IAASB:s remiss. Enligt remissen var den gamla 

revisionsberättelsen standardiserad och sa inget specifikt om företaget, såvida en oren 

revisionsberättelse inte upprättas. Då revisorn använder sig av revisionsberättelsen för 

att kommunicera resultat och eventuella tvivelaktigheter från den utförda revisionen är 

det av stor vikt att den förmedlar relevant information. IAASB ansåg att den gamla och 

standardiserade utformningen av revisionsberättelsen missade viktiga delar när det 

gällde VD och styrelsens ansvar, revisorns ansvar samt vilka risker som finns i företaget 

(IAASB, 2011). 
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I remissen identifierade IAASB två gap, informationsgapet och förväntningsgapet vilka 

ligger till grund för den nya revisionsberättelsen. Enligt IAASB innebär 

informationsgapet ett gap mellan den information som användarna har tillgång till, från 

företaget, eller det reviderade bokslutet och den information som inte kommer ut 

officiellt. Framförallt kreditbedömare påverkas av detta gap då de anser att mycket av 

den information som de behöver för att kunna bevilja en kredit väljer företaget att inte 

framhäva genom finansiell rapportering eller undanhåller från revisionen (IAASB, 

2011). Förväntningsgapet kan definieras som skillnaden mellan vad allmänheten 

förväntar sig av en revision och vad revisionsbranschen anser målet med revision vara, 

enligt gällande standarder (Lee, Ali & Bien, 2009). Den nya revisionsberättelsen är 

tänkt att förmedla mer information om företaget för att minska de två gapen. Det är 

revisionsberättelsen som revisorerna använder för att visa att företaget är reviderat 

(IAASB, 2011). År 2015 lade IAASB fram förslaget till nya standarder gällande en ny 

revisionsberättelse. De nya standarderna trädde sedan i kraft 15 december 2016 

(IAASB, 2015). Berörs verkligen kreditbedömare som intressentgrupp av de båda gapen 

och efterlyste de därför en ny revisionsberättelse?  

  

Det var fler än IAASB som ansåg att en ny utformning av revisionsberättelsen var 

nödvändig. Forskare hade även dem sett problem med den tidigare standarden för 

revisionsberättelsen. Asare och Wright (2012) gjorde en laborationsstudie där de 

upprättade ett fiktivt företag för att se hur erfarna bankirer, oerfarna investerare och 

revisorer såg på den information som en standardiserad revisionsberättelse ger. 

Resultatet visade på stora tolkningsskillnader mellan de olika gruppernas uppfattning av 

informationen, vilket kan leda till ökade gap mellan revisorn, företaget och tredje part. 

Vidare menar Asare och Wright (2012) att framförallt oerfarna intressenter kommer dra 

nytta av en förändrad revisionsberättelse som förmedlar mer och tydligare information 

om företaget, dess risker för investeringar, strategier samt risken för bedrägeri. Asare 

och Wright (2012) talar därför för en ny revisionsberättelse som kommunicerar mer 

vilket kan leda till att informationsasymmetrin minskar tack vare att fler intressegrupper 

kan komma att tolka informationen mer lika.  

  

Är det då en förändring i revisionsberättelsen som krävs för att hjälpa intressenternas, i 

vårt fall kreditbedömares, beslutsfattande? Sormunen (2014) är av den åsikt att 

revisionsberättelsen inte är en primär källa vid en kreditbedömning och att det är andra 
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informationskällor som väger tyngre vid ett beslut. Författarens studie handlar om 

kreditbedömares syn på den information som en oren revisionsberättelse, med betoning 

på going concern- varning, ger kreditgivarna vid beslut om lån till små och medelstora 

företag. Resultatet i studien visar att kreditbedömare inte uppfattar informationen som 

förmedlas via revisionsberättelsen som särskilt användbar när det gäller företag där 

banken redan, via andra källor, känner till företagets dåliga ekonomiska situation. Den 

orena revisionsberättelsen används endast som en varningsklocka där det ekonomiska 

förtroendet för företaget varit stort. Vidare menar Sormunen (2014) att kreditbedömare 

använder sig mycket av alternativa källor, som inte är offentliga, för att hämta in 

information om företaget. Denna information är bland annat den som kreditgivarna 

samlar på sig över tid genom sitt samarbete och kontakt med företaget. 

  

En ny revisionsberättelse med ett mer informativt innehåll och högre detaljeringsgrad 

skulle kunna täcka upp de brister i informationen som gör att många forskare idag 

tvivlar på revisionsberättelsen som informationskälla. Men kanske kan en ny och längre 

revisionsberättelse snarare försvåra kreditbedömarnas arbete då den blir tyngre att läsa 

samtidigt som den inte tar upp den företagsspecifika information som intressenterna 

söker. Tanken är att den nya revisionsberättelsen mer detaljerat ska förklara den 

genomförda revisionen, men är det vad de som bedömer krediter söker? Är 

kreditbedömare verkligen intresserade av revisionsberättelsens innehåll? 

 

Erfarenhet och beslutsfattande  

För att fatta ett välgrundat kreditbeslut är det alltså många aspekter som väger in. Det är 

viktigt att rätt information samlas in men det är minst lika viktigt att rätt person ligger 

bakom informationsinsamlandet. Genom att personen som ligger bakom 

kreditbedömningen besitter erfarenhet ökar tilliten till den insamlade informationen. 

Dreyfus och Dreyfus (2005) menar att hur mycket erfarenhet en person har inom 

kreditbedömning spelar roll i hur de gör sina bedömningar. En mer erfaren person vet 

genom sin erfarenhet hur han ska handla i olika situationer. Den mer erfarna personen 

utgår alltså mer från upplevd erfarenhet i sin bedömning, än att använda sig av regler 

och rekommendationer jämfört med vad en mer oerfaren person gör. Antalet regler och 

mängden fakta kan inte fånga den kunskap som en expert inom ett område har genom 

sin erfarenhet (Dreyfus & Dreyfus, 2005). Andersson (2001) visar i sin studie att det 

finns skillnad i kreditbedömares sätt att göra kreditbedömningar beroende på om de har 
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erfarenhet eller inte. De mer erfarna kreditbedömarna använder sig av ett färre antal 

typer av information och använder sig i större utsträckning av balansräkningen, 

resultaträkningen och nyckeltal i sin kreditbedömning. Även Svedin (1992) menar att 

erfarenhet är viktigt vid kreditbedömning men även att andra aspekter är viktiga hos 

kreditbedömaren. Erfarenhet måste verka tillsammans med kreditbedömarens sunda 

förnuft, fantasi och inlevelseförmåga i det kreditsökande företagets villkor och 

verklighet. Det är viktigt att kreditbedömaren kan analysera och agera på ett korrekt sätt 

för en bra kreditbedömning (Svedin, 1992, s. 15). Dock är de ovannämnda studierna 

relativt gamla och avspeglar troligen inte hur stor roll erfarenheten spelar vid en 

bedömning idag. Detta gör det intressant att studera om erfarenheten spelar roll eller 

inte i dagens kreditbedömningar. 

 

Ovanstående problematisering gör det intressant att undersöka vilka informationskällor 

som är viktiga vid en kreditbedömning. Då vi även är intresserade av att se om 

revisionsberättelsen är viktig vid kreditbedömning eller inte, kommer delar av studien 

testa om detaljeringsgraden av denna påverkar bedömningsprocessen. Många studier 

styrker att revisionen är viktig vid en kreditbedömning men ingen studie styrker i vilken 

grad revisionen och dess revisionsberättelse används vid en kreditbedömning i Sverige 

idag. Det finns även studier som menar att revisionsberättelsen inte är av särskild 

betydelse vid en kreditbedömning. Då flera studier menar att tidigare erfarenhet inom 

kreditbedömning påverkar hur informationen används är det även intressant att studera 

om företagets kreditbedömning varierar mellan erfarna och oerfarna bedömare. Den 

praktiska verkligheten blir därför intressant att studera, dels för att se 

revisionsberättelsens betydelse vid en kreditbedömning i Sverige, men framförallt för 

att se vilka informationskällor som väger tyngst vid en kreditbedömning och om 

erfarenheten påverkar. 

  

Beslutsfattande och informationsbehov sett utifrån The Brunswiks Lens Model 

Som tidigare nämnt ska en kreditbedömare samla in mycket information om det 

kreditsökande företaget (Svensson, 2003; Svedin, 1992; Berry & Robertsson, 2006; 

Silver, 2001; Bruns & Fletcher, 2008). För att fatta ett välgrundat beslut ska den 

insamlade informationen bearbetas. För att förstå hur ett beslut kan fattas kan en 

tolkning av The Brunswiks Lens Model användas (Deegan & Unerman, 2011). Då vår 

studie avser undersöka vilka informationskällor som används vid en kreditbedömning 
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samt om detaljeringsgraden i revisionsberättelsen påverkar ett beslut så grundar sig 

studien i nedanstående Figur 1 Anpassad modell av The Brunswiks Lens Model. I 

modellen finns en rad olika “cues” vilka är olika informationskällor från 

årsredovisningen som används vid en kreditbedömning. Genom en experimentell studie 

kan vi även få fram ett resultat på om den nya revisionsberättelsen ger någon skillnad i 

bedömningen sett mot den gamla revisionsberättelsen. Därför kommer delar av studiens 

fokus ligga i att manipulera revisionsberättelsen medan övriga “cues” är oförändrade. 

En vidare förklaring och utveckling av modellen återfinns under 3.1.3 The Brunswiks 

Lens Model och studiens anpassning återfinns under 3.1.3.1 Studiens anpassning till 

The Brunswiks Lens Model. 

 

 

Figur 1 Anpassad modell av The Brunswiks Lens Model 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och förstå huruvida olika informationskällor 

används olika i en kreditbedömning beroende på om beslutsfattaren besitter erfarenhet 

eller inte. Slutligen kommer studien även se till om detaljeringsgraden i 

revisionsberättelsen påverkar dess informationsvärde för de som ska bedöma en kredit. 

  

1.3 Problemformulering 

Frågeställningen i uppsatsen har som avsikt att besvara:  

 

Finns det ett samband mellan tidigare erfarenhet av kreditbedömning och 

värdesättandet av olika informationskällor när det gäller givandet av kredit? 
  
För att även besvara om detaljeringsgraden i revisionsberättelsen påverkar 

kreditbedömningen har följande underfråga formulerats: 

 

Hur påverkar detaljeringsgraden i revisionsberättelsen beslutsfattandet vid en 

kreditbedömning? 

 

1.4 Praktiska och teoretiska bidrag 

På ett teoretiskt plan avser denna uppsats utvidga teorin genom att undersöka vikten av 

erfarenhet vid givandet av en kredit. Studien kommer även att bidra till teorin genom att 

undersöka hur en förändring av innehållet i en informationskälla påverkar en 

bedömning av kredit.  

 

Studiens praktiska bidrag handlar om att praktiskt undersöka om IAASB:s arbete till en 

ny revisionsberättelse varit till nytta eller inte för de som bedömer en kredit. Genom att 

även studera skillnaden i den nya och gamla revisionsberättelsen i samband med 

kreditbedömning kan vi rent teoretiskt fylla ut ett forskningsgap gällande eventuella 

skillnader i användandet av revisionsberättelsen. Anledningen till att gapet finns är att 

revisionsberättelsen innehar en ny standard sedan slutet av år 2016 och ingen tidigare 

forskning har gjorts gällande dess nya utseendes användbarhet. 
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Vidare kommer vi även genom vår studie kunna se vilken intressegrupp, oerfarna 

studenter eller erfarna kreditbedömare som dragit störst nytta av den nya 

revisionsberättelsen. Slutligen förväntas studien praktiskt bidra till kunskap om vilka 

informationskällor som är avgörande vid en kreditbedömning. 
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2 Teoretisk metod 
I detta kapitel presenteras vår litteratursökning samt hur uppsatsens syfte och problem 

kommer att besvaras rent teoretiskt. 

 

2.1 Litteratursökning  

För att samla in relevant data till problematiseringen och den teoretiska referensramen 

har vi använt oss av Linnéuniversitetets tillgängliga databaser OneSearch och BSP 

(Business Source Premier). Databaserna innehåller ett brett urval av vetenskapliga 

artiklar från relevanta tidskrifter vilka erhåller hög kvalité. Vi har främst fokuserat på̊ de 

vetenskapliga artiklar som publiceras i relevanta tidskrifter med höga betyg som är 

kopplade till forskningsområdet. Med hjälp av nyckelord har vi kunnat hitta artiklar som 

är relevanta för studien. De artiklar som är används har främst varit publicerade i 

relevanta journaler kopplade till ämnet. Utöver de vetenskapliga artiklarna har även 

vissa populärvetenskapliga artiklar samlats in genom Tidningen Balans och PwC. 

Vidare har vi använt oss av avhandlingar och teoretiska böcker vilka skrivits av 

personer från olika universitet i Sverige. 

 

2.2 Teorianpassning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida olika informationskällor används olika i 

en kreditbedömning beroende på om beslutsfattaren besitter erfarenhet eller inte. 

Studien kommer även se till om detaljeringsgraden i revisionsberättelsen påverkar dess 

informationsvärde för de som ska bedöma en kredit. 

 

Den teori som används för att besvara detta är huvudsakligen beslutsteori som förklarar 

hur personer fattar beslut samt hur de tolkar och bedömer olika typer av 

informationskällor (Libby & Lewis, 1977). Beslutsteorin ger även förklaring till vad 

tidigare erfarenhet spelar för roll vid beslutsfattande (Dreyfus & Dreyfus, 2005). Det 

finns olika teorier inom beslutsteori; normativ beslutsteori och deskriptiv beslutsteori. 

Skillnaderna mellan teorierna är att den normativa teorin grundar sig i ideala 

föreställningar kring hur beslutsfattare fattar beslut för att uppnå bästa möjliga resultat, 

medan den deskriptiva teorin ger en förklaring till hur beslutsfattare faktiskt fattar beslut 

i verkligheten (French, 2001). I denna uppsats kommer betoning ligga på den 

deskriptiva teorin och på den väletablerade modellen, The Brunswiks Lens Model. 
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Modellen ger förklaring till vad som är avgörande vid beslutsfattande och är 

tillämpningsbar på många områden (French, 2001; Libby, 1981). Under 3.4 Studiens 

modell för att vilka informationskällor som är viktiga finns en utförlig förklaring av 

studiens anpassning till The Brunswiks Lens Model. Det är utefter The Brunswiks Lens 

Model som slutsatserna i denna uppsats kommer fastställas. Genom att dessutom 

manipulera revisionsberättelsen i modellen kan vi ta reda på om dess nya respektive 

gamla utformning används olika i en kreditbedömning. Då studien syftar till att besvara 

hur beslut fattas i en kreditbedömningsprocess så är även teorier gällande processen en 

central del i studien. Detta då processen avser att förklara vilka informationskällor som 

är viktiga vid en kreditbedömning och varför. Som komplement till teorierna har viss 

institutionalia lagts fram för att förklara rent formellt vad som skett under tid och vad 

lagen säger. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer beslutsteorin att presenteras i syfte att ge en fördjupad förståelse 

för vad som ligger bakom ett beslutsfattande. Beslutsteorin utmynnar i en djupare 

förklaring till The Brunswiks Lens Model. Det görs även en genomgång av de lagar och 

regleringar som finns gällande givande av kredit till företag samt hur en 

kreditbedömningsprocess går till enligt teorin. Kapitlet innehåller även en beskrivning 

av de olika informationskällorna som ingår i en kreditbedömning. Kapitlet avslutas med 

studiens anpassning till The Brunswiks Lens Model. 

 

3.1 Beslutsteori 

Libby (1981) beskriver beslutsfattande som en kognitiv process i vilken den som ska 

fatta beslut ställs inför ett antal handlingsalternativ. Den kognitiva processen beskriver 

hur en beslutsfattare processar, uppfattar och minns information. Processen består av tre 

olika steg; input, bearbetning och output (Libby & Lewis, 1977). Input innebär att 

beslutsfattaren samlar in information från omgivningen och använder sina tidigare 

erfarenheter. Den insamlade informationen bearbetas sedan för att identifiera eventuella 

problem och att generera hypoteser. Det sista steget i processen är output. Det är i detta 

steg som beslutsfattaren tar beslutet utifrån den insamlade informationen. Outputen kan 

dock påverkas av eventuella felkällor som direkt kan hänföras till steget för input 

(Roberts, 2002). Vid en kreditbedömningsprocess kan inputen innebära att 

informationen bearbetas för att identifiera risker och vilka säkerheter som finns men 

även för att identifiera scenarier som kan påverka företaget i framtiden. 

  

Då vår studie syftar till att se hur informationskällor används olika vid en 

kreditbedömning beroende av erfarenhet samt hur den nya revisionsberättelsen 

eventuellt påverkar bedömarens beslut om kredit, är det av betydelse att identifiera olika 

beslutsteoriers syn på beslutsfattande. French (2001) beskriver att det finns två olika 

sidor av forskningsområdet beslutsteori; normativ beslutsteori och deskriptiv 

beslutsteori.  

  

3.1.1 Normativ beslutsteori 

Den normativa beslutsteorin syftar till att ange hur en beslutsfattare bör fatta beslut för 

att handla rationellt. Enligt den normativa beslutsteorin fattas beslut dels av 
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beslutsfattarens bedömning av troliga konsekvenser av olika handlingsalternativ och 

dels av beslutsfattarens egna värdering av dessa. Beslutsfattaren bedömer alltså 

sannolikheten för de olika konsekvenserna och väljer sedan det handlingsalternativ som 

ger den största förväntade nyttan. Den normativa beslutsteorin är kritiserad för att utgå 

från idealt rationella beslutsfattare och teorin förutsätter en mängd orimliga antaganden, 

till exempel att beslutsfattare har tillgång till obegränsade mängder information och att 

felaktigheter inte kan begås vid beslutsfattandet (French, 2001). Som ovan nämnt, 

menade Libby (1981) att beslutsfattande är en kognitiv process. I en kognitiv process är 

det möjligt att olika felkällor kan uppstå och som då bidrar till att felaktiga beslut fattas. 

Den normativa teorin förutsätter att alla beslut fattas rationellt och att inga felaktiga 

beslut ska kunna fattas. Därmed ger den normativa teorin inte alltid bäst förklaring till 

beslutsfattares beteende. För beslut kring företags kreditvärdighet kan möjligen den 

deskriptiva teorin ge en bättre förklaring till beslutsfattarens handlande och 

beslutstagande. Därför kommer vi använda oss av den deskriptiva teorin, som förklaras 

djupare nedan, i vår studie.  
  

3.1.2 Deskriptiv beslutsteori 

Den deskriptiva teorin, även kallat det beteendevetenskapliga perspektivet, beskriver 

och förklarar hur beslutsfattare faktiskt fattar beslut i verkligheten. Teorin utgår från att 

aktörer och marknaden är förutsägbara och att beslut påverkas av begränsad rationalitet 

(French, 2001). Enligt Bias, Smith och Jansson (2012) utgår den deskriptiva 

beslutsteorin från hur beslutsfattaren faktiskt tillämpar de rekommendationer som ges 

av olika normativa beslutsteorier. Den deskriptiva teorin tar hänsyn till eventuella 

komplikationer som kan uppstå i beslutssituationen. Det finns även kritik riktad mot 

deskriptiva teorier, och det är gällande svårigheten i att förutspå eventuella framtida 

konsekvenser av en beslutsfattares beslut. 

  

Roberts (2002) menar på att det finns begränsningar i hur beslutsfattare inhämtar och 

bearbetar information. De menar dock att dessa begränsningar kan minskas om 

beslutsfattaren har rätt kunskap och erfarenhet gällande det beslut som ska fattas. Vid 

beslutsfattande inverkar alltså den erfarenhet en beslutsfattare har. En mer erfaren 

beslutsfattare vet med hjälp av sin erfarenhetsbakgrund hur han ska handla i olika 

situationer. Dreyfus och Dreyfus (2005) ger en modell av hur kompetensutveckling går 

till. De menar att utvecklingen sker som ett resultat av dels inlärning av kontext och 
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situationsrelaterad kunskap, dels motivation och ett stort personligt engagemang. Enligt 

Dreyfus och Dreyfus (2005) finns det olika nivåer av en persons färdighetsutvecklande 

inom olika områden. De olika nivåerna går från novis, avancerad nybörjare, kompetent 

utförare, skicklig utförare till expert. Den första nivån, novis, kännetecknas av att 

inlärningen sker med hjälp av instruktioner. Själva utförandet går till så att man lär sig 

fakta för färdigheten, och att man sedan använder denna fakta för att själv kunna agera. 

Novisen bygger alltså sin förståelse och sin behandling av de problem han ställs inför på 

objektiva kontextfria kännetecken, fakta och regler. Novisen är beroende av en fast 

struktur och tydliga regler och metoder för att kunna göra en korrekt bedömning. 

Färdighetsnivåerna efter novis innebär att man inte endast vet fakta och regler utan 

också har man kunskap om hur fakta och reglerna ska tillämpas. Erfarenhet blir allt 

viktigare. De efterkommande nivåerna i färdighetsutvecklandet innefattar att 

beslutsfattaren tillgodogörs en egen känsla om vad som är viktigt. Den femte och sista 

nivån kallas för expertnivån och innefattar beslutsfattarens förmåga att använda tidigare 

erfarenhet och har förmågan att själv veta hur ett problem ska lösas. Gemensamma 

beteenden och förhållningssätt hos experter är bland annat att de har en förmåga att veta 

vad som är relevant, agerar snabbare och mer flexibelt samt att de har en mer utvecklad 

bedömningsförmåga (Dreyfus & Dreyfus, 2005). Dreyfus & Dreyfus (2005) modell är 

viktig för studiens fortsatta förståelse i skillnaderna mellan erfarna och oerfarna. De 

oerfarna liknas med noviser och de erfarna med de efterkommande stegen efter novis.  

  

Khatri och Ng (2002) utgår även dem från den deskriptiva beslutsteorin i sin studie. De 

diskuterar hur det intuitiva samspelet mellan beslutsfattares bedömningsförmåga, 

tidigare erfarenhet och magkänsla påverkar ett beslutsfattande. Även Simon (1987) 

diskuterar om hur beslutsfattarens bedömningsförmåga och erfarenhet spelar in i ett 

beslut och hur dem är relaterade till beslutsfattares intuition. Simon (1987) menar att 

beslutsfattaren inte alltid kan beskriva hur ett beslut fattats och på vilka grunder, men att 

beslutsfattare i många fall litar på sin intuitiva förmåga att beslut fattas korrekt. Att 

beslutsfattare kan lita på att de fattat det intuitiva beslutet rätt hänger samman med hur 

pass mycket erfarenhet beslutsfattaren besitter. Enligt Harung (1993) kan erfarenhet 

beskrivas som tidigare intryck, agerande och åstadkommande. Det är troligt att en 

beslutsfattare med tiden förlitar sig mer på sin erfarenhet i olika beslutssituationer, ju 

mer erfarenhet beslutsfattaren samlat på sig. Harung (1993) beskriver även han att en 
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beslutsfattares magkänsla spelar in ett beslutsfattande. Magkänslan beskrivs som en 

dold faktor i beslutsfattande och är en känsla av vad som är ett bra beslut.  

 

Gällande erfarenhet och kreditbedömning menar Andersson (2001) att det finns en 

skillnad i kreditbedömares sätt att göra kreditbedömningar beroende på̊ om de har 

erfarenhet eller inte. De mer erfarna kreditbedömarna använder sig av ett färre antal 

olika typer av information och använder sig i större utsträckning av balansräkningen, 

resultaträkningen och nyckeltal i sin kreditbedömning. Även Svedin (1992) skriver att 

erfarenhet vid kreditbedömning är viktigt då erfarenheten bidrar till en ökad förståelse 

av de olika informationskällorna. 

 

3.1.3 The Brunswiks Lens Model 

The Brunswiks Lens Model är en modell som ger förklaring till vad som är avgörande 

vid beslutsfattande och därmed huvudmodellen i vår studie. Modellen ses som en lins 

där en individs informationsbearbetning utmynnar i ett beslut. I denna 

bearbetningsprocess finns “cues” vilka ger individen möjlighet att i grund i tidigare 

erfarenhet och i viss mån utbildning (the past) inrikta sig på kommande sätt att uppfatta 

sin omvärld (the future). Detta innebär att modellen används vid situationer där 

individer måste göra bedömningar av händelser som inte direkt kan observeras, 

exempelvis på grund av att de kan komma att inträffa i framtiden. Genom detta får 

linsen en vikairell funktion, vilket innebär att den simulerar verkligheten i 

beslutsfattandet (Deegan & Unerman, 2011). 

  

Modellen kan appliceras på många olika beslutsscenarier och ser på relationen mellan 

det verkliga utfallet och olika variationer av information som är tillgänglig inför ett 

beslutsfattande (Deegan & Unerman, 2011). Detta kan kopplas till situationen för 

bedömning av kredit. En kreditbedömning måste innefatta en analys av det 

kreditsökande företagets framtida återbetalningsförmåga. Då den beslutsfattande inte 

kan förutse framtiden så krävs det att de bearbetar och bedömer den information som 

finns tillgänglig. För att fatta ett välgrundat beslut ställs det krav på att beslutsfattaren 

kan skapa sig en egen uppfattning av hur utfallet av beslutet kommer att bli. Tidigare 

erfarenheter är en faktor som hjälper beslutsfattare att göra bedömningar om framtida 

händelser (Jin & Gallimore, 2010). 
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The Brunswiks Lens Model avläses från vänster till höger och sedan tillbaka till vänster. 

Nedan återfinns Figur 2 Grundmodell: The Brunswiks Lens Model vilken ger en enklare 

illustration av modellen. Den högra sidan inleds med att ett underliggande fenomen 

identifieras. Fenomenet existerar i ett yttre ekologiskt system, vilket skapar “cues” för 

att underlätta för beslutsfattaren att fatta beslut. I det yttre ekologiska systemet återfinns 

verkligheten som beslutsfattaren befinner sig i samt alla de händelser som kan distrahera 

beslutsfattaren i beslutsfattandet. I centrum av The Brunswiks Lens Model står just 

dessa “cues”, vilka är den information som beslutsfattaren har om en viss situation. 

Denna information vägs och tolkas sedan av beslutsfattaren och är därför beroende av 

beslutsfattarens kunskap och tidigare erfarenhet. Två faktorer som påverkar en 

beslutsfattares kognitiva inre system är utbildning och erfarenhet, och återfinns på den 

högra sidan av The Brunswiks Lens Model. På den högra sidan av modellen finns alltså 

forskning om hur beslutsfattare använder “cues”, hur informationen används för att fatta 

ett beslut. På den vänstra sidan finns forskning om hur relationen mellan “cues” och det 

som verkligen händer ser ut. Det är den högra och den vänstra sidan ihop som bidrar till 

vilket beslut som fattas (Jonnergård, 2018). Utfallet, beslutet, återfinns på den vänstra 

sidan. 

 

 
Figur 2 Grundmodell: The Brunswiks Lens Model 
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För att tolka modellens förutsägbarhet av ett beslut så finns följande formel: 

  

!"# = 	&" + ()*+) + ("*+" + ⋯+	(-*+-  

 

Där… 

!"	är modellens förutsägbarhet av ett beslut 

+), +", /0ℎ	+-  representerar antalet cues  

()*, ("*	/0ℎ	(-* representerar vikten av varje cues 

 

Formeln används för att avgöra hur pass viktiga olika cues är i ett beslutsfattande. Om 

en cues är viktig i ett beslutsfattande kommer det ge ett högre värde, jämfört med en 

cues som är av mindre vikt (Deegan & Unerman, 2011). 

 

3.2 Beslutsprocessen för kreditbedömning på banker och behovet av 

information 

Vid en kreditbedömning är beslutsprocessen en central del. För att ta ett beslut krävs det 

att mycket information tas in. Informationsinsamlingen är delvis reglerad av lagar men 

kreditbedömare kan även använda sig av mer frivillig information som bör tas in för att 

fatta ett välgrundat beslut. Det finns en del tidigare litteratur och modeller inom området 

gällande informationsbehovet vid en kreditbedömning. Inledningsvis kommer viss 

institutionalia att tas upp för att framhäva vad svensk lag säger och definierar gällande 

givandet av kredit. Fortsättningsvis kommer de modeller och tidigare litteratur som 

finns tas upp för att öka förståelsen för informationsbehandlandet vid beslutsfattning. 
  

3.2.1 Regleringar gällande kreditbedömning 

Det finns flera olika kreditbedömare i Sverige, bland annat affärsbanker, 

finansieringsbolag, företagspartners, sparbanker och försäkringsbolag (Broomé, Elmér 

& Nylén, 1998). I uppsatsen kommer kreditbedömare representeras av anställda på 

affärsbanker, sparbanker samt företagspartners. 
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kreditbedömning handlar om att bedöma ett företags affärsmässiga och ekonomiska 

framtid vilket även innefattar företagets framtida risker och lönsamhet. Det är viktigt för 

kreditbedömaren, banken, att den utlånade krediten grundas i en noggrann 

bakgrundsbedömning för att minimera risken att förlora krediten (Svedin, 1992, ss. 8–

9). Idag grundas all kreditbedömning utifrån Lag (2004:297) om bank- och 

finansieringsrörelse. Lagen består av ramlagar vilket innebär att den process som 

kreditbedömare använder sig av inte är detaljstyrd. I Lagens 8 kapitel 1§ framkommer 

dock vikten av riskavvägningen vid en kreditbedömning och lyder enligt följande: 

  

“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” 

  

Det lagen säger är att en bank enbart får låna ut kapital på kredit om de finns goda 

grunder i att banken får tillbaka det utlånade kapitalet. 

  

Banker lyder under, som ovan nämnt, en mängd lagar (Finansinspektionen, 2017). 

Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse beskriver även de krav som banker 

måste uppfylla för att kunna utföra bankverksamhet. Banken har som huvudsakliga mål 

att ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel från allmänheten och att bevilja 

krediter för egen räkning. Utöver Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 

finns det riktlinjer för hur kreditbedömningen bör gå till. Finansinspektionen har i sin 

författarsamling (FFFS 2004:6) lämnat en hel del allmänna råd i syfte att främja en god 

kredithantering i instituten vilket innebär riktlinjer för hur banker och kreditinstitut ska 

agera vid kreditbedömning. 

  

Enligt FFFS (2004:6) 15§ bör samtliga institutioner ha fastställda styrdokument vilka 

behandlar kreditriskhanteringen i institutionen. Dessa kallas även för kreditpolicys. 

Kreditpolicyns innehåll ska fastställas av institutionens styrelse och bör utvärderas samt 

fastställas regelbundet. Kreditpolicyn ska användas som ett internt regelverk för banken 

och bör beskriva hur bankens kreditbedömningsprocess går till. Dessutom bör policyn 

bland annat innehålla information om vilka instanser som får ta beslut i institutionen, 

hur tillgångar ska värderas och vilka tillgångar som får användas som säkerheter, hur 

identifiering och mätning av kreditrisker får gå till med flera. 
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Även i 8 kapitlet 2§ i Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse framgår att 

banken måste ha en väl utarbetad plan för kreditbedömningen för att undvika att 

felaktiga beslut tas. Paragrafen säger: 

  

“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.” 

  

Då Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse enbart består av ramlagar så 

kan kreditbedömningsprocessen variera mellan olika bank- och försäkringskontor. 

  

Då företagspartnern ALMI är en del av uppsatsen är det av stor vikt att nämna att de 

inte är en tillståndspliktig verksamhet enligt definitionen som finns i Lagen (2004:297) 

om bank- och finansieringsrörelse. Detta innebär att ALMI inte står under 

finansinspektionens tillsyn utan under Riksrevisionens tillsyn och tillämpar sin egen 

förordning, (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag. Dock 

bedriver ALMI en del verksamhet som träder in under Lagen (2004:297) om bank- och 

finansieringsrörelse, vilket innebär att de tillämpar den lag om att ifall det inte går emot 

det som förordning (2012:872) om statlig finansiering säger. Då ALMI är ett statligt 

bolag ska de även följa lagstiftning som rör offentligt ägda bolag i Förvaltningslagen 

(1986:223). 

 

3.2.2 Tidigare forskning och framtagna modeller inom kreditbeslut 

Murray (1959) definierar tre huvudsakliga områden som är viktiga vid givande av 

kredit, (1) informationsinsamling, (2) informationsbearbetning samt (3) analys och 

tolkning av den insamlade informationen för att fatta ett beslut. Delar av den 

information som behandlas under en kreditbedömning kan vara de “cues” som finns 

definierade i uppsatsens tolkning av The Brunswiks Lens Model, se Figur 4 Anpassad 

modell av The Brunswiks Lens Model. Kreditbedömningsprocessen tar dock inte slut vid 

steg tre utan kreditbedömaren följer kontinuerligt upp kredittagarens kreditvärdighet. 

Anledningen till det är att en kreditansökan ofta följs upp av en ny kreditansökan och då 

är uppföljning, övervakning och kontroll av tidigare ingående kreditavtal viktigt 

(Svensson, 2003, s. 12). 
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Svensson (2003, s. 13) gör en redogörelse för de modeller som definierats i tidigare 

litteratur gällande kreditbedömning. Den första modellen är 3C-modellen vilken består 

av tillgångar, Capital, betalningsförmåga, Capability samt personlig karaktär, 

Character. Denna modell utvidgas sedan till 5C-modellen som Altman (1985) tog fram 

där marknad, Condition och säkerheter, Collaterals, även är inkluderade. Dessa två 

modeller är båda väletablerade inom kreditbedömning när det gäller att bedöma ett 

företags kreditvärdighet. Det finns ytterligare en modell som är definierad i Svenssons 

(2003, s. 13) avhandling, CAMPARI-modellen “Character, Ability, Margin, Purpose, 

Repayment och Insurance”, vilken är mer inriktad mot de villkor som gäller vid 

beviljandet av en kredit. I den senast nämnda modellen står företagets ändamål och 

behov av krediten i centrum. Den modell som används mest frekvent vid en 

kreditbedömning är enligt Svensson (2003) 5C-modellen då den omfattar många olika 

och viktiga informationskällor. Capital handlar om företagets tillgångar och innefattar 

storleken på det finansiella innehavet och tidigare investeringar. Capability är företagets 

betalningsförmåga, alltså hur företagets inkomster och upplåning ser ut. Character som 

innebär företagets karaktär vilket handlar om företagets ansvar och integritet för sina 

handlingar. Sedan finns Condition vilken avser målet med lånet, alltså varför företaget 

söker lån. Det sista C:t är Collaterals och kan ses som en av de viktigaste, nämligen de 

säkerheter som företaget lämnar som en garanti att banken ska få tillbaka sina utlånade 

pengar. Det är dock viktigt att information om alla 5C:n finns med vid bedömningen. 

3C-, 5C- och CAMPARI-modellen består alla av en rad olika informationsbehov, 

“cues”, vilka alla är viktiga att se till och bearbeta för att kreditbedömningsprocessen 

ska leda till rätt beslut. I Svenssons (2003) studie fann hon att årsredovisningens olika 

delar dels var de informationskällor som krävs för att uppnå informationskraven i de 

ovanstående modellerna. Hennes studie resulterade i rangordningen 1-2 resultat och 

balansräkning, 3 noter, 4 upplysningar, 5 kassaflödesanalys, 6 delårsrapporten, 7 

revisionsberättelsen och slutligen 8, förvaltningsberättelsen.  

  

För att nå målet med informationsinsamlingen vid en kreditbedömningsprocess är även 

relationen mellan det kreditgivande företaget och det kredittagande företaget viktig. De 

båda parternas förhandlingsstyrka, deras argument, deras förmåga att förhandla men 

även deras personliga egenskaper, kunskaper och tidigare erfarenheter kan vara 

avgörande för utfallet vid kreditbedömningen (Broomé, Elmér & Nylén, 1998, ss. 49 
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ff.). Silver (2001) menar att kreditbedömarens geografiska marknad är en faktor som är 

av stor betydelse vid inhämtning och användning av information. Både sociala nätverk 

och kunskap om den kreditsökande är viktigare i små orter än i storstadsområden. Detta 

beror på att kreditbedömare som har en nära relation till kredittagaren nyttjar de sociala 

nätverken som byggs upp. För storstadsområden är den nära relationen till företaget inte 

lika självklar och här väger årsredovisningen tyngre. Detta då den information som 

framkommer av årsredovisningen kan verifiera det som företagsledningen säger (Silver, 

2001, s. 20ff, s. 113ff). Enligt Svensson (2003) är den senaste kassaflödesanalysen 

tillsammans med företagets nyckeltal och historiska utveckling som tillsammans ger 

viktig information för att kreditbedömaren ska kunna prognostisera framtida 

kassaflöden, kapital- och kreditbehov. Nyckeltal, som är en del av de olika “cuesen”, 

används för att ge en bättre bild av företagets resultatutveckling från tidigare år. Detta 

för att få en tydligare bild av hur framtiden kan se ut. Trenden i nyckeltalens förändring 

ger således en mycket bättre bedömningsgrund än nyckeltal för enstaka år. För 

kreditbedömningen krävs sällan många nyckeltal, ett medvetet urval av få nyckeltal från 

företaget kan räcka för att vara ett utmärkt hjälpmedel för analysen av företagets 

kreditmöjligheter enligt Svedin (1992, s. 40). Även Libby (1975) och Altman (1985) är 

några av de som påvisat att nyckeltal ger en bättre prognos på företagets framtid än 

annan information som kassaflöde, resultat- och balansräkning, såvida de som fattar 

besluten kan tolka den information som nyckeltalen förmedlar. Soliditet är ett vanligt 

nyckeltal som ger en bild av företagets finansiella styrka och en uppfattning av 

företagets möjligheter att bemöta och stå emot framtida finansiella förluster (Svedin, 

1992, s. 45). Det är av stor vikt att kreditbedömaren har god erfarenhet inom de 

områden som ska granskas för att inte missta eller missbedöma bland annat risker i sitt 

beslutsfattande. 

  

Enligt Greens (1997) studie finns det inget enhetligt tillvägagångssätt för 

kreditbedömning till företag. Alla banker och andra institut arbetar olika. Men 

kreditbedömningen består av två huvudsakliga mål, att undvika kreditförluster samt att 

maximera avkastningen på bankens riskkapital, varav det sistnämnda kräver god 

kunskap och förståelse för företaget. Vid en bedömning av ett företag finns en hel del 

olika förhållanden angående den information som bör beaktas. Till exempel så kan 

informationen som tas in avse dåtid som till exempel bokslut, nutida situation samt 

framtida prognoser. Den utveckling som ska studeras kan både innefatta information om 
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företaget, branschen samt konjunkturen. Information som kan vara av betydelse vid en 

kreditbedömning kan vara offentlig information eller information som skapas genom 

nätverk. Dessa typer av information kallas även för kvantitativ (skriftlig) och kvalitativ 

(verbal) information (Green, 1997, ss. 24ff). 

  

De två typer av information som kan samlas in, kvantitativ och kvalitativ, är båda 

viktiga vid en kreditbedömning för att ta rätt beslut. Den kvantitativa informationen 

innebär resultat och budgetar, vilken erhålls från årsredovisningar, transaktioner från 

konton och liknande händelser. Den kvalitativa informationen innefattar kunskap om 

branschen, företagsledningen och den region företaget har sin verksamhet i och erhålls 

genom kontakt med företaget i form av kontorsbesök, samtal med revisorer etcetera. 

Enligt Green (1997) är den kvantitativa informationen mycket mer lättkommunicerad än 

den kvalitativa då den kvantitativa oftast innefattar siffror och räkenskaper som finns 

med i olika finansiella handlingar från företaget. Det finns även kreditbedömare som 

menar att den kvantitativa datan är “säkrare”, “bättre” och är “mer vederhäftig” än 

kvalitativ då de är nedskrivna på offentliga handlingar. Bedömare menar att data som 

inte kan kvantifieras är mindre verkligt förankrad. Dock är den kvalitativa oftast mycket 

viktig vid en kreditbedömning då denna genererar information om företagets drivkrafter 

och villkor på ett sätt som kvantitativ data sällan kan bevisa (Green, 1997). 

  

När det gäller kreditbedömningsprocessen till ett företag är det, som tidigare nämnt 

många aspekter som spelar in. Det finns stora skillnader mellan att ge en kredit till en 

redan befintlig kund och till en ny kund. Hos en redan befintlig kund finns det mer 

information, både kunskap om företagets utveckling men även information från tidigare 

långivningar. Vid en kreditbedömning till en ny kund får banken ofta nöja sig med den 

externa information som finns tillgänglig, här kan bokslut, marknads-, produkt- och 

organisationsbeskrivningar vara exempel på viktigt material till 

informationsinsamlandet. Den enda kvalitativa information som går att få tag i 

genereras genom möten mellan företag och bank vilken kan komma spela en nyckelroll 

vid bedömningen (Green, 1997). Vikten av de sociala nätverken och den kvalitativa 

informationen inom en kreditbedömningsprocess gör det intressant att studera hur 

kreditbedömare bedömer ett företag där fysiska möten inte inkluderas i processen. 
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Då den kvantitativa informationen är mer lättillgänglig hos nya kunder är det viktigt att 

denna är pålitlig. Att kunna lita på den kvantitativa information som ett företag 

förmedlar innebär en stor säkerhet för beslutsfattaren. De räkenskaper som förmedlas 

från företaget måste stämma överens med verkligheten och på så vis vara pålitliga. Ett 

sätt för ett företag att förmedla och uppnå denna säkerhet är att låta en opartisk och 

självständig revisor granska företaget och dess finansiella rapporter. Genom sin 

granskning säkrar revisorn den finansiella informationen och avslutar med en 

revisionsberättelse där revisorn bekräftar att den finansiella informationen stämmer eller 

om osäkerhet funnits. En revisor kan fastställa den finansiella informationen med 

begränsad säkerhet eller med hög men inte absolut säkerhet. Målet med revisionen är att 

revisorn avlägger en revisionsberättelse med hög men inte absolut säkerhet (FAR 

Förlag, 2006). Enligt Svedin (1992) är revisionsberättelsen viktig vid 

kreditbedömningen. Är revisionsberättelsen ren, det vill säga en standardutformad 

revisionsberättelse utan anmärkningar som avlämnas med hög men inte absolut 

säkerhet, så är det en bekräftelse på att företagets finansiella ställning och resultat ger en 

rättvisande bild av företaget. Vidare så kan en revisionsberättelse säga mer, är den 

daterad sent så kan det vara en indikator på att företagets administration är eftersatt eller 

sköts slarvigt. Men för kreditbedömare så är det viktigaste att det finns med en 

revisionsberättelse som är utan anmärkningar och undertecknad av en revisor (Svedin, 

1992, s. 39). För att förstå om en förändring av informationsinnehållet i 

revisionsberättelsen, där revisorn säger mer, påverkar beslutfattares bedömning och 

beslut är det av intresse att förstå hur stor vikt erfarna kreditbedömare och oerfarna 

lägger på revisionsberättelsen som informationskälla i en kreditbedömningsprocess 

jämfört med andra informationskällor. 

 

3.3 Den nya revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen har funnits i flera århundraden och dess innehåll har länge 

diskuterats. Rahnert (2017) skriver i sin doktorsavhandling att dokument och 

markeringar har gått att finna från vad som antas vara revisorer redan år 1652. Den 

första riktiga arkivregistrerade revisionsberättelsen är dock daterad till år 1870. De 

revisionsberättelser som upprättades under 1800-talet är långa och mycket detaljerade. 

De kunde bland annat innehålla resultat- och balansräkningar från de fem senaste åren. 

Revisorn gav även rekommendationer till företaget och uttalade sig om de risker som 

fanns i det reviderade företaget. Det var inte förens i slutet av 1900-talet som 
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revisionsberättelserna blev kortare och mindre detaljerade samt mindre företagsspecifik 

(Rahnert, 2017). 

  

I början av 1800-talet kunde upp till sju revisorer signera revisionsberättelsen. I början 

av 1900-talet låg snittet på två påskrivande revisorer och idag är det sällan mer än en 

revisor som skriver på revisionsberättelsen. Rahnert (2017) har även kunnat identifiera 

att i början av 1900-talet skrev de första auktoriserade revisorerna på 

revisionsberättelsen. Först i mitten av 1900-talet började snittet närma sig en 

påskrivande auktoriserad revisor per revisionsberättelse. 

  

Från runt år 2000 innehåller revisionsberättelsen en beskrivning över styrelsen och 

revisorns ansvarsområden. Beskrivningen av parternas ansvar utökades efter tiden och 

delades upp i två avsnitt i revisionsberättelsen, styrelsens och VD:s ansvar och revisorns 

ansvar (Rahnert, 2017). 

  

Rahnert (2017) har delat in revisionsberättelsens utformning i fem tidsperioder. Den 

första tidsperioden sträcker sig från mitten av 1800-talet till slutet av 1890-talet. I denna 

tidsperiod var revisionsberättelsen helt utan riktlinjer och en helt fri utformning kunde 

användas från företag till företag, revisionsberättelsen innehöll därför väldigt mycket 

företagsspecifik information. Den andra tidsperioden, som sträcker sig från slutet av 

1890-talet till 1945, blev revisionsberättelsen mindre företagsspecifik och mer allmän 

information inkluderades i berättelsen. I den tredje tidsperioden, 1945–1975, ökade 

likheterna mellan revisionsberättelserna allt mer och en trend mot mer allmän 

information gick att se. Fjärde tidsperioden, 1980–2015, kännetecknas av att nästan 

ingen företagsspecifik information förmedlas. Det finns även en hög grad av enhetlighet 

mellan revisionsberättelser. Den femte tidsperioden inleddes 1 januari 2017, det var 

nämligen då som de nya revisionsstandarderna användes på de första 

årsredovisningarna. Det är i den femte tidsperioden som vi befinner oss idag och 

Rahnert (2017) definierar tidsperioden som “en period med delvis standardiserad 

enhetlighet”. Anledningen till detta är att olika krav gäller för olika typer av företag 

(Rahnert, 2017).  

  

Det var i oktober år 2010 som EU-kommissionären Michel Barnier lade fram en så 

kallad grönbok om revisionspolitik. En grönbok är ett dokument, från en officiell 
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instans, som innehåller diskussionsunderlag och eventuella förslag 

(Nationalencyklopedin, 2018). I november året efter lade EU-kommissionen fram 

förslaget om nya regler för revisorer och revision, det så kallade revisionspaketet. 

Revisionspaketet består av ett reviderat revisionsdirektiv och en ny förordning av 

revision. Efter ett EU beslut den 17 juni 2016 trädde även standarderna in i den svenska 

lagstiftningen (Tidningen Balans, 2016). Den svenska tolkningen av EU:s regler trädde 

sedan i kraft den 15 december 2016 för att appliceras på samtliga bolag med avslutat 

räkenskapsår per den 31 december 2016 eller senare. Revisionsberättelsens förändring 

är resultatet av förändringar i två regelsystem; 

 

1. EU:s nya revisionspaket, vilket innebär förändringar i revisionsdirektivet      

      (2006/43/EG) och utökning via en ny revisionsförordning 537/2014 

2. Införande av nya standarder i ISA; ISA 260, 570, 700, 701 samt 705.   

  

Införande av den nya revisionsberättelsen grundades i kritik av den gamla 

standardiserade revisionsberättelsen i avsaknad av företagsspecifik information. Den 

gamla revisionsberättelsen ansågs vara en av anledningarna till att finanskrisen uppstod 

och till alla de företagskriser som kommit att uppstå i flera länder (Rahnert, 2017). I och 

med införandet av den nya standarden för revisionsberättelsen, har det kommit att bli en 

viss skillnad i utformningen av revisionsberättelsen. Med en tydligare kommunikation 

om risker är förhoppningen att den nya revisionsberättelsen ska öka revisionens 

relevans och värde. Förändringarna i revisionsberättelsen har tillkommit för att möta 

behov från berörda parter. 

  

Bruns och Fletcher (2008), Zambaldi et al. (2011) samt Asare och Wright (2012) var 

några forskare som hade sett att det fanns en informationsasymmetri mellan företag, 

revisorn samt tredje parter. Denna informationsasymmetri kan eventuellt mildras genom 

en mer användbar revisionsberättelse som behandlar mer företagsspecifik information, 

likt det Rahnert (2017) skrev om. För att öka revisionsberättelsens användbarhet och 

transparens hos fler användare ansåg flera forskare att det borde finnas upplysningar om 

sådant som är av betydelse för användare (Mock, Turner, Gray & Coram, 2009). 

Vanstraelen, Schelleman, Meuwissen och Hofmann (2012) menar även de att 

informationsvärdet i revisionsberättelsen kan förbättras genom att tydligare klargöra 

revisionens omfattning, och att det tydligare bör framgå̊ vad som är revisorns ansvar. 
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Vidare menar Vanstraelen et al. (2012) att det bör framgå i revisionsberättelsen om det 

funnits några specifika områden som fått extra uppmärksamhet under revisionen. Detta 

är något som de tror att flera olika intressegrupper kan dra nytta av, inte minst enskilda 

individer. Enligt Litjens, Buuren och Vergoossen (2015) är revisorn begränsad av vad 

ledningen visar och berättar, vilket gör att revisorn inte alltid får all information och kan 

därmed inte förmedla den informationen till användaren. Genom att skräddarsy 

revisionsberättelsen för respektive företag så kan revisorn möjligen tillgodose 

intressenternas informationsbehov bättre än vad de gör med den standardiserade 

revisionsberättelsen (Litjens, Buuren & Vergoossen, 2015). 

  

Den nya revisionsberättelsen har huvudfokus på granskning av årsredovisning och 

förvaltningsberättelsen. Men den ska även innehålla och beskriva, utifrån väsentlighet 

och bedömd risk, vilken inriktning och vilket fokus revisionen haft. Revisorns uttalande 

liknas vid en specifikation av tidigare nämnda siffror, som en förenkling av 

informationen från årsredovisningen. Generell formalia kommer även det vara en 

skillnad mellan den gamla och den nya revisionsberättelsen. Den nya 

revisionsberättelsen har en utökad beskrivning av bland annat styrelsens och revisorns 

ansvar (Lennartsson, 2016). 

  

Det som berör alla revisionspliktiga bolag är förändring i revisionsberättelsen gällande 

längd och struktur. Den nya revisionsberättelsen är längre och har en annan uppställning 

av rubrikerna jämfört med den gamla revisionsberättelsen. En ytterligare skillnad 

mellan den nya och den gamla revisionsberättelsen är att den nya ska vara mer 

företagsspecifik, det ska tydligt framgå i vilken bransch företaget är verksamt i. De 

största skillnaderna är dock synliga i de revisionsberättelser som är från de börsnoterade 

bolagen. I börsnoterade bolag ska det ingå ett avsnitt med rubriken ‘särskilt 

betydelsefulla områden’, förkortat SBO. Det nya avsnittet ska bestå av revisorns 

uttalanden om eventuella risker som finns i det reviderade företaget och andra områden 

som varit av särskild betydelse vid den genomförda revisionen (Lennartsson, 2016). 

Under avsnittet kan revisorn uttala sig om till exempel svårvärderade områden, 

riskfyllda företagsspecifika områden eller områden som bär en stor andel av 

balansomslutningen (Özcelik, PwC, 2017). 

  



   

29 

En förändring som kan gälla för alla företag är den rubrik som kallas “annan 

information”. Revisorn behöver dock inte uttala sig om “annan information” i företaget 

om hen inte anser det nödvändigt. Enligt ISA 720 är så kallad annan information viss 

finansiell och icke-finansiell information som ligger utanför årsredovisningen och 

förvaltningsberättelsen. Annan information kan bland annat vara rapporter och 

kommentarer från företagsledningen eller styrelseordförande. Det kan även vara olika 

rapporter om bolagsstyrning, intern kontroll och riskbedömning. Annan information är 

inte separata bransch- och myndighetsrapporter, hållbarhetsrapporten eller rapporter om 

företagets samhällsansvar. En annan väsentlig förändring är att revisorns uttalanden 

ligger först istället för sist som de tidigare gjorde. För att inte gå miste om uttalandena 

gäller det att de som använder berättelsen är medvetna om förändringen (Lennartsson, 

2016). Nedan återfinns Figur 3 Den nya revisionsberättelsen vilket är ett förtydligande 

av den nya revisionsberättelsens utseende sett mot den gamla.  

 
Figur 3 Den nya revisionsberättelsen utseende (Lennartsson, 2016) 
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3.4 Studiens modell för att se vilka informationskällor som är viktiga 

The Brunswiks Lens Model kan som tidigare nämnt anpassas och göras applicerbar på 

många olika beslutssituationer (Deegan & Unerman, 2011). Så även till de som ska 

bedöma en kredit där beslutsfattande om den kreditsökandes kreditmöjlighet sker 

utifrån olika informationskällor. 

  

I denna studie kommer den vänstra sidan av The Brunswiks Lens Model bestå av 

kreditbedömningen och det yttre ekologiska systemet som påverkar det som ska 

bedömas. Det är i mitten av modellen som “cues” finns, alltså årsredovisningens olika 

delar; förvaltningsberättelsen, nyckeltal, resultaträkning, balansräkning, noter, 

upplysningar till resultaträkning, upplysningar till balansräkning samt 

revisionsberättelsen och den övergripande informationen om företaget. Dessa “cues” 

representerar de informationskällor som beslutsfattaren har tillgång till vid sin 

bedömning. Den högra sidan består av beslutsfattaren, kreditbedömare och studenter, 

som tar till sig och tolkar “cuesen” och fattar ett beslut utifrån det. När beslutsfattaren 

tagit till sig informationen som “cuesen” förmedlar så återfinns sedan 

kreditbedömningens utfall på den vänstra sidan. Genom att ge olika “cues” till 

beslutsfattarna kan sambandet mellan ny information i revisionsberättelsen analyseras. 

Hälften av beslutsfattarna kommer få den nya revisionsberättelsen, innefattande risker, 

som “cue” medan resterande beslutsfattare får den gamla standardiserade 

revisionsberättelsen som “cue”. Därav manipuleringen av revisionsberättelsen. En 

utförligare beskrivning om hur detta går till finns under avsnittet 4.2 Metod för 

kvasiexperiment.  

 

Nedan finns en illustration av uppsatsens modellanpassning till The Brunswiks Lens 

Model. 
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Figur 4 Anpassad modell av The Brunswiks Lens Model 
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4 Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metod. Kapitlet inleds med en diskussion kring val 

av undersökningsdesign, vilket är en experimentell design som delats in i två delstudier. 

Den första delstudien innefattar en kvasiexperimentell enkätundersökning som sedan 

följs upp av delstudie två vilken innefattar djupgående intervjuer. Sedan presenteras 

den vetenskapliga ansatsen samt etiska överväganden. Kapitlet fortsätter sedan med en 

djupare beskrivning av de två delstudierna var för sig detta då urval, metod för 

datainsamling då utformningen av de båda studierna skiljer sig. I slutet av 

presentationen de båda delstudierna återfinns även en bortfallsanalys från delstudie ett 

samt en presentation av intervjupersonerna från delstudie två.  

  

4.1 Uppsatsens upplägg 
För att uppnå uppsatsens syfte och besvara huvudfrågan, Finns det ett samband mellan 

tidigare erfarenhet av kreditbedömning och värdesättandet av olika informationskällor 

när det gäller givandet av kredit? samt underfrågan, Hur påverkar detaljeringsgraden i 

revisionsberättelsen beslutsfattandet vid en kreditbedömning?, har studien designen av 

ett experiment. Studien är uppdelad i två delstudier. Den ena delstudien består av en 

kvasiexperimentell enkät och den andra delstudien består av semistrukturerade 

intervjuer. 

  

En experimentell forskningsdesign används då den kännetecknas av hög intern validitet 

och fungerar därför som ett kriterium genom att den skapar stark tilltro till handfasthet 

och trovärdigheten i kausala slutsatser. Det finns två olika typer av experimentella 

studier, laboratorieexperiment samt kvasiexperiment. Den förstnämnda kännetecknas av 

att det utförs i ett typiskt laboratorium eller annan konstlad miljö medan ett 

kvasiexperiment utförs i en verklig miljö såsom en arbetsplats eller i ett klassrum 

(Bryman & Bell, 2005, ss. 54–55). Denna studie kommer att innefatta ett 

kvasiexperiment då personerna som deltar kommer göra det i den verkliga miljön. För 

att ett kvasiexperiment ska utesluta alternativa förklaringar är det viktigt att (1) en 

experimentgrupp utsätts för en viss betingelse, (2) att en kontrollgrupp som inte utsätts 

för betingelsen finns med samt (3) att fördelningen av de individer som testas av de två 

fallen sker slumpmässigt. Syftet med att använda sig av en kontrollgrupp är att 

eliminera de möjliga effekterna av alternativa förklaringar till ett kausalt resultat 
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(Bryman & Bell, 2005, s. 57). Enligt Bryman och Bell (2005, s. 58) är en av de primära 

fördelarna med att utföra ett experiment möjligheten att jämföra och få en bättre 

förståelse av den företeelse som är av intresse. Det är dock av stor vikt att experimentet 

har en hög mätningsvaliditet, vilket innebär att experimentet avspeglar den verklighet 

man vill jämföra. 

  

Den första delstudien testar hur beslutsfattare faktiskt bedömer företagets olika “cues” 

och speglar därför hur viktig vardera “cue” är i förhållande till de andra “cuesen”. 

Delstudien testar, med utgångspunkt i tidigare teorier om erfarenheten påverkar 

beslutsfattandet, och har således en delvis deduktiv inriktning. Genom att ge samma 

fiktiva företag till både oerfarna studenter och erfarna kreditbedömare kan teorierna om 

tidigare erfarenhet testas. 

  

För att även kunna se om detaljeringsgraden i revisionsberättelsen påverkar ett beslut 

består den första delstudien av en kvasiexperimentell enkät där ett fiktivt företag 

upprättats med två olika revisionsberättelser. Respondenterna har fått svara i ett 

enkätformulär där de delvis tar ställning till företagets möjlighet till kreditvärdighet och 

vilka informationskällor som är viktiga vid beslutsfattandet. 50 procent av 

respondenterna får det fiktiva företaget med den nya revisionsberättelsen och resterande 

50 procent av respondenterna får det fiktiva företaget med den gamla standardiserade 

revisionsberättelsen. 

  

För att se om det finns några samband mellan beviljandet av krediten, rangordningen av 

“cues” och kontrollvariablerna kommer den beroende variabeln att bestå av Beviljandet 

av kredit, vilken är en dikotom variabel. För att testa sambanden mellan de olika 

variablerna när det gäller rangordningen av revisionsberättelsen i vår studie så består en 

av den beroende variabeln av rangordningen av revisionsberättelsen och de oberoende 

variablerna av kön, erfarenhet, års erfarenhet samt om respondenten fått den nya eller 

gamla revisionsberättelsen. Den oberoende variabelns manipulerade variant innebär den 

nya revisionsberättelsen används för experimentgruppen och den oberoende variabelns 

icke-manipulerade variant av den gamla standardiserade revisionsberättelsen används 

för kontrollgruppen. Om skillnader uppstår mellan de två grupperna kan det direkt 

hänföras till manipuleringen av den oberoende variabeln (Bryman & Bell, 2005, s. 57). 

Anledningen till att den nya revisionsberättelsen används för den manipulerade 
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oberoende variabeln är för att denna är ny och det är dennes informationsvärde som är 

av intresse för delstudien. 

  

I delstudie två har en kvalitativ metod använts för att få en djupare förståelse för 

kreditbedömningsprocessen och betydelsen av de olika “cuesen” som 

informationskällor i en kreditbedömning. Den kvalitativa metod som är vald är 

semistrukturerade intervjuer. De semistrukturerade intervjuerna syftar till att ge 

respondenten stor frihet i att utforma svaren på sitt egna sätt. Tonvikten ligger på vad 

respondenten själv upplever vara viktigt. Med en kvalitativ metod skapas en djupare 

förståelse genom att respondenten, i detta fall kreditbedömare och studenter, som med 

egna ord får förklara sin verklighet och hur de arbetar vid en kreditbedömning (Bryman 

& Bell, 2015, ss. 390–394, ss. 475–476). Frågor som respondenterna ska besvara är 

upprättade i en intervjuguide, vilket är en lista över frågeställningar som ska täckas eller 

beröras under en intervju (Bryman & Bell, 2015, s. 482). Intervjuguiden är utformad för 

att kunna besvara hur kreditbedömningsprocessen ser ut i de olika bankerna, delvis 

utifrån enkäten i delstudie ett samt för att kunna besvara vad revisionsberättelsen och de 

övriga informationskällorna, som “cue”, spelar för roll i en kreditbedömning. Gällande 

intervjuerna med studenterna kommer endast enkäten diskuteras samt deras tankar om 

revisionsberättelsens betydelse och användningsområde.  

  

Datan från den första delstudien och den andra delstudien kommer analyseras 

tillsammans för att göra det möjligt att dra slutsatser om samtliga “cues” betydelse vid 

en bedömning av kredit samt om erfarenhet spelar roll i bedömningen av de olika 

informationskällorna. För att kunna göra denna analys kommer empirin att inledas med 

delstudie ett som är kvantitativ där vi genom olika tester fått får fram resultat. 

Testresultaten kommer sedan att diskuteras ihop med det som kommit fram under 

intervjuerna med både erfarna och oerfarna samt tidigare teori. Denna diskussion sker 

för att validera det som enkätsvaren påvisat samt för att föra en djupare diskussion kring 

resultaten. Detta möjliggör en djupare förståelse i hur olika “cues” används för erfarna 

och oerfarna samt med ett extra fokus på hur revisionsberättelsen används.  

 

 



   

35 

4.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

De två delstudierna i uppsatsen bygger på olika typer av undersökningar vilka i sin tur 

bygger på olika metodmässiga infallsvinklar. Jacobsen (2002) menar att ett ideal för en 

forskningsstudie är designtriangulering. Designtriangulering innebär att man 

kombinerar intensiva och extensiva undersökningar. En intensiv undersökning innebär 

att man går på djupet för att få fram en helhetsbild av ett fenomen. Genom att använda 

sig av en intensiv undersökning är det möjligt att få fram alla individuella variationer 

men även likheter som urvalet uppfattar av ett fenomen. Den extensiva undersökningen 

grundar sig i att undersöka något på bredden. Att undersöka något på bredden innebär 

att en exakt bild av ett fenomen kan framhävas (Jacobsen, 2002, ss. 94–105). 

  

Den första delstudien bygger på att befintlig teori applicera på ett nytt område, en delvis 

deduktiv ansats tillämpas. Den befintliga teorin består av beslutsteorin och det vi ska 

studera är om beteendet i ett beslutsfattande påverkas av olika informationskällor samt 

hur det påverkas av en förändring i revisionsberättelsen. För att kunna besvara både hur 

och i sådana fall finna en förklaring till varför olika informationskällor bedöms på ett 

visst vis samt om en förändring i utformningen av revisionsberättelsen påverkar 

beteendet vid kreditbedömningen har även den andra delstudien inslag av deduktiva 

ansatser. Den deduktiva ansatsen innebär att befintlig litteratur inom området ställs 

emot praktiken. 

  

4.1.2 Etiska överväganden 

Vid forskning är det viktigt att etiska överväganden är gjorda. Bryman och Bell (2005) 

för fram ett antal etiska aspekter som måste tas i beaktning vid forskning. 

Informationskravet handlar om att samtliga deltagare i forskningen ska vara 

informerade om den aktuella studiens syfte och få vetskap om vilka olika moment som 

studien består av (Bryman & Bell, 2005, s. 557).  I vår studie kommer 

informationskravet till viss del uppfyllas först efter utförd studie då den första 

delstudien innefattar en experimentell enkät vars syfte förstörs om respondenterna har 

vetskap kring experimentets uppbyggnad. Detta kan leda till att den etiska aspekt 

innefattande informationskravet kan ifrågasättas då informationen kommer ut först i 

efterhand. 
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Ett ytterligare etiskt övervägande innefattar det samtycke som måste fås från 

respondenten som ingår i studien. Respondenten måste vara medveten om att 

deltagandet i studien är frivilligt och att de har rätt att avbryta om de önskar (Bryman & 

Bell, 2005, s. 563ff). Samtyckeskravet i denna studie uppfylls genom att respondenterna 

själva får meddela sitt intresse i att deltaga i studien.  

  

Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att studiens respondenters uppgifter 

ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Anonymitetskravet innebär 

respondentens möjlighet till anonymitet i studien (Bryman & Bell, 2005, s. 577). Vi har 

i vår studie valt att hålla samtliga intervjurespondenter anonyma.  

  

4.2 Metod för kvasiexperiment  

Som ovan nämnt består den första delstudie av en kvasiexperimentell enkät som testas 

på två olika urvalsgrupper. Nedan följer en djupare beskrivning av urvalet, 

utformningen av experimentets datainsamlingsmetod, kodning av enkät, vilka 

analytiska tester som ska göras samt data på insamlingen. 

  

4.2.1 Urval 

Det urval som förväntats kunna besvara den första delstudien på bästa sätt är erfarna 

kreditbedömare samt studenter som är oerfarna av bedömningen i kreditbedömnings 

processer. De studenter som valts ut är studenter som studerat en eller flera kurser inom 

områdena redovisning och revision då viss förkunskap om ett företags räkenskaper och 

årsredovisning är viktigt för förståelsen av experimentet. Genom experimentet nås en 

hög mätningsvaliditet och resultatet speglar således verkligheten och kan därför ge svar 

på om tidigare erfarenhet inom kreditbedömning påverkar i bedömningen av företagets 

kreditvärdighet. 

  

De studenter som kommer delta i studien återfinns på Civilekonomprogrammets tredje 

år med inriktning redovisning på Linnéuniversitetet i Växjö samt på Lunds Universitet 

där studenterna läser tredje året med en bakomliggande utbildning som liknar 

växjöstudenternas. Studenterna i årskurs tre på Linnéuniversitetet med inriktningen 

redovisning har under sitt tredje år läst 7,5 hp redovisningsteori samt 7,5 hp 

årsredovisning och koncernredovisning, vilka båda anses som relevanta kurser för att 

förstå den årsredovisning som kvasiexperimentet bygger på. 
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De studenter som läser Civilekonomprogrammet årskurs 1 och 2 i Växjö anses inte ha 

tillräcklig utbildning för att förstå det upprättade experimentet och de studenter som 

läser vid Civilekonomprogrammet årskurs fyra, som innehar rätt utbildningsnivå, 

skriver uppsatser och är därför svårtillgängliga under den tidsperiod som studien 

genomförs. Därför har dessa exkluderats från urvalet i den första delstudien. 

Anledningen till att enbart årskurs 3 från Lunds universitet är inkluderade i studien är 

för att handledaren, Professor Karin Jonnergård, håller i en utbildning för klassen och 

kan därför dela ut enkäten fysiskt till dessa.  

  

För att få en någorlunda jämn fördelning mellan de oerfarna och erfarna som besvarat 

enkäten valde vi även att maila ut en webbaserad version av enkäten till kreditbedömare 

på banker. Enkäterna mailades ut till kreditbedömare på småländska banker där 

mailadresserna finns tillgängliga på bankens hemsidor. De kreditbedömare som fått 

enkäten arbetar på Sparbanker, Handelsbanken, Nordea eller DanskeBank. Vi använde 

oss av webbenkater.com för att upprätta den digitala enkäten. 

  

Följebrevet till enkäterna återfinns i Bilaga 1. 

 

4.2.2 Metod för datainsamling 

Syftet med den första delstudien, att dela ut ett kvasiexperiment till studenter och 

kreditbedömare i en kontrollerad miljö, är att kunna jämföra resultaten dels mellan 

studenter och kreditbedömare men även var grupp för sig. Fördelningen av experimentet 

gällande kontrollgrupp och experimentgrupp skedde slumpmässigt. 

  

Vid presentation av enkäten utelämnades upplägget med delstudien för att minska 

risken för placeboeffekten, det framgick alltså inte att enkäten hade upplägget av ett 

experiment och att revisionsberättelsen skiljde sig.  Enkäterna delades ut så att hälften 

fick enkäten med den nya revisionsberättelsen och hälften fick enkäten med den gamla 

revisionsberättelsen. Både studenterna och kreditgivarna fick ta del av exakt samma 

företag där den enda skillnaden var revisionsberättelsen beroende på om de hamnade i 

kontroll- eller experimentgruppen. 
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Efter att enkäterna samlats in har svaren kodats om till kvantifierbara data, som förts in i 

Excel för att sedan matas in i statistikprogrammet SPSS. Empirin av enkätinsamlingen 

återfinns under rubriken 5. Empiriska resultat.  

  

4.2.3 Utformning av experiment 

Upprättandet av det fiktiva företaget har skett med hjälp av allabolag.se. Hemsidan har 

använts för att få en bild över hur liknande företag ser ut gällande ekonomi, 

årsredovisning och annan relevant information. Det fiktiva företaget i studien är ett 

fastighetsföretag som äger nio fastigheter och förvaltar 78 stycken lägenheter. Företaget 

söker ett lån om 1,5 miljon för att finansiera en renovering av sex stycken lägenheter. 

Ett fastighetsföretag är valt då det finns en god grund i att söka lån för att investera i 

renoveringar men även för att nyckeltal och räkenskaper kan se svaga ut. Det 

sistnämnda beror på att ett företag som äger och förvaltar fastigheter ofta är högt 

belånade då fastigheter är dyra investeringar men å andra sidan så finns oftast 

fastighetsinteckningar som säkerheter. I det upprättade experimentet finns soliditet med 

som nyckeltal. Soliditet är ett av de vanligaste måtten som visar hur stor del av 

tillgångarna som har finansierats med eget kapital. Experimentet innefattar även 

flerårsöversikter om fyra år vilka visar hur olika värden har förändrats över tid. Ett av 

dessa värden är nettoomsättning vilket är samtliga hyresintäkter under året med avdrag 

för skatter och eventuella rabatter (e-conomic.se, 2018:1). Den andra flerårsöversikten 

gäller resultat efter finansiella poster vilket är de finansiella intäkterna under året minus 

de finansiella kostnaderna under året (e-conomic.se, 2018:2). Även om kassaflödet ses 

som viktigt för vissa kreditbedömare så har vi valt att utesluta denna “cue” från 

experimentet. Detta då erfarna kreditbedömare lätt kan räkna ut det på egen hand samt 

att de som tar ett beslut ofta har ett större intresse i vad som ligger bakom siffrorna och 

vad pengarna använts till snarare än okommenterade belopp. Även studenterna har läst 

kurser om hur en kassaflödesanalys upprättas och bör därför anses ha kunskap i detta 

och bör kunna upprätta en kassaflödesanalys om de känner behov av att ta med det i sin 

bedömning. Men den främsta anledningen till att kassaflödet inte är en del av 

experimentet är att ett kassaflöde inte var en del av det företags årsredovisning som vi 

utgick ifrån när experimentet upprättades. 

Det fiktiva företaget är döpt till Hyresföretaget AB och beläget i “Finstaden” vilken i 

övergripande information om företaget är förklarat som en attraktiv stad att bo i. I den 

övergripande informationen återfinns mer detaljerad information om varför 
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Hyresföretaget AB söker lån samt vilka intäkter och kostnader som företaget årligen har 

på fastigheten som ska renoveras. Efter den övergripande informationen om företaget 

återfinns företagets årsredovisning från 2016, dock finns inga givna årtal med i 

årsredovisningen. Detta för att minska risken att respondenterna reagerar på att 

revisionsberättelsen är av gammal standard i kontrollgruppens enkät. Istället har åren 

uttryckts som “årets, 20XX-12-31 samt föregående års, 20XX-12-31”. 

Det enda som skiljer de två enkäterna åt är som tidigare nämnt revisionsberättelsen där 

kontrollgruppen får Hyresföretaget AB med den gamla revisionsberättelsen medan 

experimentgruppen får Hyresföretaget AB med den nya revisionsberättelsen. Förutom 

att den nya revisionsberättelsen är avsevärt längre än den gamla så har ytterligare 

information lagts till under rubriken “annan information än årsredovisningen”. Den 

information som lagts till är att revisorn bedömer att vissa risker gått att identifiera 

under den genomförda revisionen. Dessa risker är att ytterligare sju stycken lägenheter 

är i sämre skick och att marknadsvärdet på fastigheten bör ses över innan nästa års 

räkenskapsår avlutas. Revisorn skriver även att flera fastigheters bokförda värden kan 

vara överskattade. Dessa risker är något som kan komma att påverka företagets framtida 

intäkter och kan därav ha stor påverkan vid givandet av en kredit. 

För att få in respondenternas bedömning av företaget har ett enkätformulär upprättats. 

Inledningsvis så ombeds respondenterna besvara två frågor om sig själva, detta för att få 

viss bakgrundsinformation om deras tidigare erfarenhet och om respondenten är man 

eller kvinna. Gällande erfarenhet finns svarsalternativen ’Ja, jag har erfarenhet sedan 

tidigare’ respektive ’Nej, jag har inte erfarenhet sedan tidigare’. Om respondenten 

svarar Ja ombeds denne även att svara på hur många års erfarenhet som personen har 

under fråga tre. Nästkommande fråga, fråga 4, är formulerad ”Tror du att företaget 

beviljas krediten om 1,5 miljon med en ränta om 5 procent och årlig amortering om 100 

000 kr?”. Denna fråga finns med för att ge en bra grund för vidare diskussion under 

intervjun, i delstudie två, men framförallt för att se om beviljandet skiljer sig beroende 

på rangordningen av informationskällor och om erfarenhet finns eller inte. Genom 

denna fråga kan vi även se om någon information som utmärkt sig påverkar ett 

beviljande. 

Den näst sista frågan är en fråga där respondenterna ombeds att rangordna de olika 

informationskällor, “cues”, som finns med om det fiktiva företaget med en skala 1–9, 

där 1 avser det viktigaste och 9 det minst viktiga vid bedömningen. De “cues” som finns 
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med är främst tagna från hur en relativt standardiserad årsredovisning ser ut och 

innefattar därför förvaltningsberättelse, nyckeltal, resultaträkning, balansräkning, noter 

samt revisionsberättelse. Utöver dessa finns inledningsvis en övergripande information 

om företaget i sig samt den renovering som deras låneansökan grundas i. Även den 

övergripande informationen finns med i rangordningen. Anledningen till rangordningen 

är för att efter insamlandet av enkäterna kunna räkna ut ett snitt av hur viktig varje 

“cues” är vid bedömningen av ett företags möjlighet till kredit. Sista frågan är en öppen 

fråga där respondenten ombeds besvara om det fanns något i informationen om 

företaget som fick respondenten att reagera extra, och om det var så, så ombeds 

respondenten att precisera vad detta var. Tanken med den sista frågan är främst avsedd 

för att se om de som fått enkäten med den nya revisionsberättelsen reagerat på de risker 

som finns skriftligt uttryckta i revisionsberättelsen men även för att se om annan 

information väcker extra uppmärksamhet. 

Enkäterna återfinns i Bilaga 2, där hyresföretagets årsredovisning och 

revisionsberättelse finns. Även enkätformulären finns med, vilka skiljer sig med 

sidnumren beroende på respondenten fått den nya eller gamla revisionsberättelsen.  

4.2.4 Kodning av enkät 

Enkäten består av sex olika frågor. Fråga 1 består av dikotoma variabler vilka inte går 

att rangordna och endast två kategorier finns, man eller kvinna, dessa kommer kodas (0) 

för man, (1) för kvinna. Även fråga 2 och 4 består av dummyvariabler och därför 

kommer även dessa att kodas som (0) för Ja och (1) för Nej. Fråga 3 besvaras endast om 

respondenten har erfarenhet och då i antalet år och blir därför till en kvotvariabel där 

antalet år blir koden, vid 0 års erfarenhet blir (0) koden. Fråga 5 är en rangordningsfråga 

där intervallet mellan svarsalternativen är lika stort vilket innebär att variablerna är av 

slaget ordinalvariabel och kommer därför kodas med den siffra som respondenten anger 

(1–9). Den sista och sjätte frågan i enkäten är en öppen fråga där svaret inte går att koda 

utan kommer samlas ihop i skriftlig form (Bryman & Bell, 2015, s. 348). 

4.2.5 Tester 

Syftet med experimentet är att jämföra skillnader i bedömningen mellan nya respektive 

gamla revisionsberättelsen. Men även om dessa skillnader beror på tidigare erfarenhet 

inom kreditbedömning. För att besvara syftet kommer olika statistiska analyser att 

genomföras. De statistiska analyserna genererar olika statistiska tester. Dessa tester tar 
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hänsyn till både en variabel i taget men det finns även tester som analyserar relationen 

mellan två eller flera variabler. Studien kommer innefatta bivariata, univariata samt 

multivariata analyser. 

Univariat analys 

En univariat analys innebär att man titta på varje variabel var för sig. Syftet med dessa 

analyser är att få en översikt på de variabler som finns med i de bivariata och 

multivariata analyserna. Enligt Bryman och Bell (2015) är vanliga modeller vid 

genomförandet av en univariat analys diagram, frekvenstabeller, medelvärden samt 

spridningsmått. Dessa modeller ger omfång, typvärde och standardavvikelse på den 

insamlade datan. Genom en univariat analys kommer en bortfallsanalys att upprättas där 

svarsfrekvens och bortfall beskrivs. 

  

Bivariat analys 

Även bivariata analyser kommer upprättas. Detta innebär att två variabler testas 

samtidigt för att se om det finns något samband mellan dem. Det som testen går ut på är 

att se om en variation i en oberoende variabel sammanfaller med en variation i en 

beroende variabel samt styrkan i detta samband. Det finns flera olika bivariata tester 

som kan användas. I vår analys har vi valt att använda oss av T-test samt Pearson 

korrelation då både vår beroende och oberoende variabel är av slaget ordinalvariabel 

och dikotom variabel. 

Den bivariata analysen kommer även att användas för att räkna ut ett aritmetiskt 

medelvärde i rangordningen av informationskällorna (Bryman & Bell, 2015). Denna 

rangordning gäller fråga 5 och kommer att visa medelvärdet för varje informationskälla, 

“cue”. 

Genom T-test är det möjligt att se skillnader i olika medelvärden mellan två olika 

grupper. Vi kommer att använda oss av T-test dels för att se hur erfarna respektive 

oerfarna i snitt har rangordnat de olika “cuesen”. Rangordningen som respondenterna 

gjort kommer sedan presenteras i tabeller för att ge en tydlig bild av skillnaderna.  

Korrelationsanalysen, Pearsons korrelation, kommer att resultera korrelationsvärden 

som ligger mellan 0 och 1. Ju närmare noll korrelationen är desto svagare är sambandet 

mellan de två variablerna. Både en positiv och negativ korrelation kan förekomma och 

detta förklarar om riktningen på sambandet är positivt eller negativt (Bryman & Bell, 
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2015). Enligt Hair (2010) kan modellens tillförlitlighet ifrågasättas om korrelationen 

överstiger 0,9. Det som Pearsons korrelation kommer användas till i vår studie är till 

exempel för att se erfarenhet, kön samt om de fått den nya eller gamla 

revisionsberättelsen i relation till vilken rangordning som görs på de olika “cuesen”. 

I analysen har vi tittat så att värdena i korrelationen inte överstiger 0,9 då det kan tolkas 

som att de oberoende variablerna korrelerar för mycket med varandra. Ytterligare en sak 

som är viktigt att kontrollera är att de oberoende variablerna inte korrelerar med 

varandra mer än vad de gör med den beroende variabeln, i vårt fall den rangordnade 

revisionsberättelsen samt beviljandet av kredit (Stafsudd, 2017). 

Multivariat analys 

I en multivariata analys analyseras tre eller fler variabler samtidigt. Då det som tidigare 

nämnt är intressant att se om revisionsberättelsen rangordnas olika för olika erfarna, 

olika kön, om de fått den gamla eller nya revisionsberättelsen men framförallt om 

beviljandet av krediten påverkas av rangordningen av “cues” eller andra faktorer så är 

det intressant att se hur samtliga variabler relaterar till varandra. Detta görs genom 

logistiska och linjära regressionsanalyser. Regressionen kontrollerar även om det finns 

ett samband mellan de olika oberoende variablerna, allt för att se om multikollinearitet 

förekommer eller inte. Vår studie avser grunden i de antaganden som görs om att 

erfarenhet påverkar kreditbedömningsprocessen som i sin tur påverkar 

revisionsberättelsens användning som “cue”. Genom en logistisk regression kan vi se 

om samband finns mellan rangordningen på “cues” och om krediten beviljats eller ej. 

Genom en linjär regression kan vi se om rangordningen av de olika 

informationskällorna var för sig påverkas av kön, erfarenhet eller ej, antal år av 

erfarenhet eller vilken revisionsberättelse de fått. Den oberoende variabeln är således 

erfarenhet och resterande variabler är kontrollvariabler. 

För att även se det finns ett samband mellan beviljandet av krediten, vilken är en 

dikotom variabel, och de övriga variablerna upprättas logistiska regressioner. En 

logistisk regression används då den beroende variabeln är dikotom och endast kan anta 

två värden, 0 och 1. Varav 0 innebär att krediten beviljas och 1 innebär att den inte 

beviljas. Det första steget är att studera modellens signifikans vilket görs i tabellen 

Omnibus Tests of Model Coefficients på raden Model. Då testet inte innefattar ett 

vanligt R-Square värde som det gör i de linjära regressionerna ser vi till de två Pseudo-

R2-måtten istället. Dessa är ”Cox & Snell R Square” och ”Nagelkerke R Square”. Dessa 
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mått är anpassade för logistiska regressioner och liknar R Square i den linjära 

regressionen. De två Pseudo-R2-måtten kan anta värden från 0 till 1. Generellt sett så 

indikerar högre värden att den oberoende variabeln är bättre på att förklara den 

beroende variabeln. Dock kan denna inte riktigt tolkas som andelen förklarad 

varians.  Istället kan man kolla på hur bra modellen är på att förklara den beroende 

variabeln i tabellen Classication Table. Denna tabell visar hur väl modellen predicerar 

de olika kodningarna av den beroende variabeln. Tabellen visar på vad vår modell 

gissade att varje analysenhet skulle ha för värde och vad den faktiskt hade för värde 

(Stafsudd, 2017; SPSS-akuten, 2011). 

Slutligen ser man till tabellen Variables in the Equation där effekterna av de olika 

variablerna går att utläsa. Om det finns ett minustecken framför värdet i “B” kolumnen 

så innebär detta att den oberoende variabeln har en negativ effekt på den beroende 

variabeln. Samma sak gäller om värdet är positivt så har den oberoende variabeln en 

positiv effekt på den beroende variabeln.  I kolumnen “sig.” ser vi om effekten är 

statistisk signifikant eller inte. Om den är signifikant kan vi vara ganska säkra på att 

effekten inte är orsakad av en slumpmässig variation i det datamaterial som undersöks. 

Vi använder en p-nivå på 0,05, vilket innebär att värden som överstiger 0,05 medför att 

modellen som helhet inte är signifikant (Stafsudd, 2017; SPSS-akuten, 2011). 

I de linjära regressionerna används toleransnivåerna för att påvisa multikollinaritet. 

Toleransnivåerna kan anta värden mellan 0 och 1 får inte vara under 0,1. Om 

toleransvärdena varierar mycket mellan de olika variablerna kan det vara ett tecken på 

att multikollinearitet förekommer. 

R-square är ett mått på modellens förklaringsgrad och kan anta ett värde mellan 0 och 1. 

Detta kan översättas med en procentsats. Ett högt värde anger att en hög grad av den 

beroende variabeln kan förklaras av modellen. 

I ANOVA tabellen återfinns ett värde på signifikansen. Detta ger en antydan på om 

modellen som helhet är signifikant eller inte. Vi använder även i dessa tester en p-nivå 

på 0,05, vilket innebär att värden som överstiger 0,05 medför att modellen som helhet 

inte är signifikant (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). 

I våra statistiska tester består de beroende variablerna av de olika “cuesen” alltså de nio 

delar som respondenterna rangordnade. De oberoende variablerna är kön, erfarenhet, års 
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erfarenhet samt om respondenten tagit del av den nya eller gamla revisionsberättelsen. 

Vi kommer även att få göra dubbla regressionstester då erfarenhet operationaliseras på 

två olika sätt i enkäten. Dels om respondenten har erfarenhet, 0, eller om respondenten 

inte har erfarenhet, 1. Samt antalet år erfarenhet som en person besitter vilket antar 

värden mellan 0–39 år. 

4.2.6 Insamlad data 

Totalt har 169 enkäter delats ut varav 99 har besvarats. Endast en av de besvarade 

enkäterna är felaktigt ifylld där rangordning saknas på fråga fem, detta enkätsvar har vi 

därför valt att klassa som bortfall då rangordningen är vår beroende variabel. Det totala 

bortfallet för de bivariata och multivariata analyserna är således 71 personer. 

Bland de 98 korrekt ifyllda enkäterna är alla frågor besvarade förutom sista frågan som 

är öppen. Sista frågan är besvarad av 68 respondenter men den sista frågan påverkar inte 

testerna i SPSS då denna inte kodas. Totalt sett har 58 procent av de som besvarat 

enkäten besvarat den korrekt. 

Tack vare att insamlingen skett delvis via fysiska enkäter har svaren kunnat samlas in 

snabbt och då studenterna fått ut sina enkäter under lärarledda föreläsningar så har en 

hundraprocentig svarsnivå uppnåtts i denna urvalsgrupp. Hos de kreditbedömare som 

deltagit på intervjuer har en hundraprocentig svarsnivå uppnåtts då de blev informerade 

en vecka innan intervjun om enkäten och dess betydelse för intervjun. För att öka 

antalet enkäter som erfarna besvarat har 112 enkäter mailats ut till kreditbedömare 

belägna på småländska kontor där svarsfrekvensen blivit lägre, cirka 38 procent. Denna 

svarsfrekvens uppnåddes efter 3 utskickade påminnelser. Bland de 70 personerna som 

inte svarat har vi endast kodat det vi vet, vilket är kön, att de har erfarenhet samt om de 

fått den nya eller gamla revisionsberättelsen. Totalt har 47 erfarna besvarat enkäten.  

 

Bland de som inte besvarat enkäten återfinns både män och kvinnor samt kommer dem 

från olika banker. Inget mönster i bortfallen har gått att se. Dock skickades enkäterna ut 

runt påsk vilket kan ha bidragit till att många har en hektisk period innan och efter 

ledighet. Endast 2 av de 71 bortfallen har besvarat mailet att de inte haft tid att besvara 

enkäten. Nedan återfinns Tabell 1 Bortfallsanalys vilken ger en tydligare bild av 

bortfallsanalysen.  
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 Totalt Erfarna Oerfarna 

Utdelade enkäter 169 st 117 st 52 st 

Svar 101 st 49 st 52 st 

Svarsfrekvens 60 % 42 % 100 % 

Bortfall 71 st 71 st 0 st 

Bortfall i procent 42 % 61 % 0 % 

Användbara svar 98 st 46 st 52 st 

Användbar svarsfrekvens 58 % 39 % 100 % 

       Tabell 1 Bortfallsanalys 

 
4.3 Metod för intervjuer 

Som ovan nämnt består delstudie två av semistrukturerarde intervjuer med erfarna 

kreditbedömare och oerfarna studenter. Nedan följer en djupare beskrivning av 

urval, insamlingsmetod samt analysmetod. 

 

4.3.1 Urval för intervjuer 

Kvalitativa intervjuer har som mål att säga något om det unika och speciella, snarare än 

att svara för det generella och typiska. Beroende av detta spelar det roll vilket urval som 

används (Jacobsen, 2002, s. 196). Valet av urvalet av respondenter till den andra 

delstudien grundas i kriteriet om önskan att välja uppgiftslämnare som kan ge riktig 

information och som har kunskap inom ämnet. I hopp om att få en djupare förståelse för 

kreditbedömningsprocessen och revisionsberättelsen betydelse i bedömningen, består 

urvalet av respondenter till de kvalitativa intervjuerna av kreditbedömare med kunskap 

och erfarenhet inom kreditbedömning samt studenter. Att kreditbedömare är valda för 

att ingå i studien är just för att vi vill undersöka hur kreditbedömare använder sig av 

olika informationskällor samt för de är en grupp som använder sig av den tillhörande 

revisionsberättelsen i sina olika typer av företagsbedömningar. Förhoppningen är att 

kreditbedömare därför kan förmedla sin åsikt gällande den nya revisionsberättelsen. 

Respondenterna till delstudie två är kreditbedömare från banker belägna i Växjö. 
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Kreditbedömarna som ingår i delstudien är från Handelsbanken, DanskeBank eller 

ALMI företagspartner. Totalt har fem intervjuer med kreditbedömare ägt rum. 

  

För att studera om det finns en skillnad i hur erfarenhet spelar in vid ett kreditbeslut och 

hur åsikter skiljer sig angående revisionsberättelsen kommer som ovan nämnt även 

intervjuer hållas med studenter. De utvalda studenterna, är likt det urval från första 

delstudien, studenter som studerat en eller flera kurser inom områdena redovisning och 

revision och som har viss förkunskap om ett företags räkenskaper och årsredovisning. 

De studenter som deltagit i studien studerar på Civilekonomprogrammets tredje år med 

inriktning redovisning på Linnéuniversitetet i Växjö då dessa är mer lättillgängliga för 

oss än studenterna som studerar i Lund.  

  

4.3.2 Metod för datainsamling 

Det första steget i datainsamlingen för den andra delstudie var att kontakta de utvalda 

bankerna för att presentera idén och fråga om intresse att deltaga i studien. Via mejl och 

telefonsamtal till bankkontoren var önskan att få komma i kontakt med kreditbedömare 

som har kunskap och erfarenhet inom kreditbedömning. Vid visat intresse från 

kreditbedömarna att delta i studien bokades tid och plats för intervju. Totalt ställde 5 

kreditbedömare upp på en intervju. Studenterna fick istället anmäla sitt intresse i att 

delta i en intervju i samband med att de besvarade enkäten som delades ut några dagar 

innan. Antalet studenter som frivilligt anmälde sitt intresse var fyra stycken och vi valde 

att nöja oss med de frivilliga. 

  

Intervjuerna med de utvalda kreditgivarna har hållts på de bankkontor som respektive 

kreditbedömare sitter. Detta för att de intervjuade ska känna sig trygga i sin omgivning 

och att detta ska leda till att den intervjuade ska ha bra förutsättningar till att kunna säga 

allt. De intervjuade kreditgivarna fick i god tid innan intervjutillfälle enkäten (som ingår 

i första delstudien) skickad till sig. Detta i syfte att de skulle ha möjlighet att besvara 

enkäten och ha möjligheten att förbereda sig inför intervjun. Kreditgivarna var inte 

medvetna om att det skickades olika enkäter till respondenterna. De informeras dock 

efter intervjun om studiens upplägg, detta då det enligt Bryman och Bell (2015) är god 

etik att respondenten är införstådd i hela studiens syfte.  
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De kvalitativa intervjuerna utgick från intervjuguiden och inleddes med att 

respondenterna fick berätta om sin bakgrund, såsom utbildning och arbetslivserfarenhet. 

Intervjuguiden användes för att skapa en säkerhet kring strukturen av intervjun och för 

att därmed eliminera risken att fokus lades på annat än det relevanta.  Vidare övergick 

intervjun i att respondenten fick beskriva kreditbedömningsprocessen och 

revisionsberättelsens betydelse i kreditbedömningen. Sedan bads respondenten att 

redogöra för bedömningen i enkäten. Slutligen ställdes frågor angående respondentens 

tankar kring den nya revisionsberättelsen för att lyfta deras tankar och åsikter. 

Intervjuguiden för intervjuerna med kreditgivarna återfinns i bilaga 3. 

  

Intervjuerna med studenterna hölls i anslutning av tillfället för genomförandet av den 

första delstudien. Studenterna intervjuades enskilt och intervjuns utformning liknande 

intervjun som genomfördes med kreditbedömare. Skillnaderna var att studenterna enbart 

ombads beskriva hur de gick tillväga för att bedöma caset och vad de hade för tankar 

kring revisionsberättelsen som informationskälla. Intervjuguiden för studenterna 

återfinns i bilaga 4. 

  

Intervjuerna spelades in, med godkännande från den intervjuade. Att spela in intervjun 

underlättar att uppmärksamma allt det som sägs (Bryman & Bell, 2015, ss. 489–493). 

Efter varje intervjutillfälle sammanställdes materialet till textform för att underlätta 

analysen. I sammanställningen delade vi in kreditgivarnas intervjuer i processen för 

kreditbedömningen, bedömning av experiment samt tankar kring revisionsberättelsen 

som informationskälla. Studenternas intervjuer delades in i bedömning av experiment 

samt tankar kring revisionsberättelsen som informationskälla. En kortare beskrivning av 

de nio intervjuerna återfinns nedan i Tabell 2 Intervjuer med erfarna samt Tabell 3 

Intervjuer med oerfarna. Empirin från intervjuerna återfinns i diskussionen, kapitel 6.  
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Benämningsnamn Bank och styrning Erfarenhet Intervju 

Kreditbedömare A 

 

DanskeBank, Centraliserade 20 års erfarenhet  25 minuter 

2018-03-05  

Kreditbedömare B DanskeBank, Centraliserade 10 års erfarenhet  51 minuter 

2018-03-05  

Kreditbedömare C ALMI Företagspartner, 

Centraliserade, Statligt styrda 

10 års erfarenhet  26 minuter 

2018-03-06 

Kreditbedömare D ALMI Företagspartner, 

Centraliserade, Statligt styrda 

16 års erfarenhet 32 minuter 

2018-03-06 

Kreditbedömare E Handelsbanken, Decentraliserade 20 års erfarenhet  37 minuter 

2018-03-13 

Tabell 2 Intervjuer med erfarna 

 

Tabell 3 Intervjuer med oerfarna 

 
4.3.3 Metod för analys 

Efter det att materialet sammanställts i empirin har det bearbetats ytterligare för att 

kunna analyseras. Kvalitativa undersökningar genererar snabbt stora mängder 

datamaterial eftersom de bygger på beskrivningar. Ett av de vanligaste sätten att 

bearbeta ett kvalitativt datamaterial är att använda metoden tematisk analys (Bryman & 

Bell, 2015, ss. 574–575). Vid tematisk analys av intervjuer är det vanligt att använda sig 

av kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys innefattar ett sökande efter 

bakomliggande teman i det material som analyseras. För att kunna hitta likheter och 

skillnader mellan de olika respondenternas svar så kodas olika teman för att göra datan 

jämförbar (Bryman & Bell, 2015, s. 565). Vid kodning genereras en katalog över termer 

Benämningsnamn Utbildning Erfarenhet Intervju 

Student A  Civilekonom i Växjö, tredje året, 

redovisningsinriktning  

Ingen tidigare 

erfarenhet 

12 minuter 

2018-03-27 

Student B  Civilekonom i Växjö, tredje året, 

redovisningsinriktning  

Ingen tidigare 

erfarenhet 

14 minuter 

2018-03-18 

Student C Kandidatexamen i redovisning, 

studerat i Nya Zeeland, Göteborg 

samt Växjö 

Ingen tidigare 

erfarenhet 

17 minuter 

2018-03-29 

Student D Civilekonom i Växjö, tredje året, 

redovisningsinriktning  

Ingen tidigare 

erfarenhet 

13 minuter 

2018-04-05 
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som bidrar till tolkning och teoretisering av data, detta för att det ska vara möjligt att 

göra en analys av det insamlade materialet (Bryman & Bell, 2015, s. 587–589). Vid 

innehållsanalys av intervjuer är den vanligaste metoden directed content analysis. 

Metoden innebär att utveckla och validera tidigare teorier genom empirin (Jonnergård & 

Jansson, 2018). Då vår studie delvis består av en kvantitativ del kommer det som 

genereras ur denna, tillsammans med delstudie två som är kvalitativ, att diskuteras för 

att validera den tidigare forskningen och teorierna. 
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5 Empiriska resultat 
I detta kapitel behandlas studiens empiriska resultat. Kapitlet är uppdelat i de båda 

delstudierna och inleds med univariata, bivariata och multivariata analyser från 

delstudie ett. Genom statistiska tester i form av T-test, korrelationstest i form av 

Pearson r samt logistiska och linjära regressioner ett har empiriska bevis gått att finna. 

Dessa diskuteras sedan vidare genom en sammankoppling av intervjumaterialet från 

delstudie två. 

 

5.1 Univariat analys 

Inledningsvis i den empiriska analysen av enkäterna har deskriptiv statistik upprättats 

för att få fram medelvärden för de två grupperna gällande rangordningen. Detta för att 

få en tydlig bild av hur rangordningen ser ut för vardera grupp. I nedanstående Tabell 5 

Group Statistics återfinns samtliga medelvärden, standardavvikelser och medelfel runt 

de skattade medelvärdena för de “cuesen” från de två grupperna, erfarna (0) och 

oerfarna (1). 
  

 
Erfarenhet 

 
 

N 

 
 

Mean 

 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

Övergripande 
info 

0 46 3,11 2,488 0,367 
1 52 4,21 2,782 0,386 

Förvalt. Ber 0 46 7,15 2,191 0,323 
1 52 7,48 1,709 0,237 

Nyckeltal 0 46 5,09 2,096 0,309 
1 52 2,85 2,412 0,335 

RR 0 46 2,74 1,960 0,298 
1 52 3,23 1,592 0,221 

BR 0 46 2,70 1,750 0,258 
1 52 2,42 1,289 0,179 

Noter 0 46 5,87 1,928 0,284 
1 52 5,69 2,054 0,285 

Upplys. RR 0 46 5,24 1,385 0,204 
1 52 6,23 1,628 0,226 

Upplys. BR 0 46 5,30 1,711 0,252 
1 52 5,60 2,163 0,300 

Rev. ber 0 46 7,80 1,572 0,232 
1 52 6,25 2,566 0,356 

                Tabell 4 Group Statistics 
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Genom ovanstående tabell kan vi se att standardavvikelserna på de olika “cuesen” ligger 

mellan 1,385 och 2,488 hos de erfarna och 1,289 och 2,782 hos de oerfarna. Det är 

alltså relativt lika avvikelser mellan de två grupperna men stora skillnader i avvikelserna 

hos de två grupperna går att se i rangordningen av revisionsberättelsen där de oerfarnas 

avvikelser ligger på 2,566 medan de erfarnas ligger på 1,572. Detta är ett tecken på att 

de med erfarenhet är mer lika i sin rangordning av revisionsberättelsen medan de utan 

erfarenhet skiljer sig mer i rangordningen. 

  

Vi kan även se medelvärden i Tabell 4 Group Statistics vilka vi valt att illustrera i ett 

stapeldiagram för att få en tydligare bild. Genom att återigen skilja på de erfarna och de 

oerfarna kan skillnaderna i grupperna illustreras. Rangordningen innebar att 

respondenten tog ställning till hur viktig varje “cue” var vid bedömningen av en kredit 

och antog värden mellan 1–9, där 1 = viktigast och 9 = minst viktig. Detta innebär 

således att högre staplar i nedanstående Diagram 1 Medelvärden för rangordning visar 

att en “cue” är mindre viktig för urvalsgruppen. Vi kan alltså se att revisionsberättelsen 

är viktigare för oerfarna än erfarna och att den övergripande informationen är viktigare 

för erfarna än oerfarna. Vidare kan vi se att rangordningen av de flesta “cuesen” är 

relativt jämn och verkar inte ha påverkats särskilt mycket av erfarenhet av en 

kreditbedömning sedan tidigare eller inte. Den “cue” som i snitt anses minst viktig vid 

en kreditbedömning för erfarna är revisionsberättelsen som fått ett värde på 7,8. 

Viktigast för erfarna är balansräkningen och resultaträkningen vilka båda fått den 

snittade rangordningen 2,7. För oerfarna är den minst viktiga förvaltningsberättelsen 

med ett snitt på 7,5 och den viktigaste balansräkningen med ett snitt på 2,4. 

 
Diagram 1 Medelvärde för rangordning 
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Sammantaget kan vi se att erfarnas rangordning lyder enligt följande: (1–2) 

resultaträkning och balansräkning är på delad plats som viktigaste “cues” följt av (3) 

övergripande information, (4) nyckeltal, (5) upplysningar till resultaträkning, (6) 

upplysningar till balansräkning, (7) noter, (8) förvaltningsberättelse och som minst 

viktig rankas (9) revisionsberättelsen.  

 

De oerfarna har rankat “cuesen” i följande ordning: (1) balansräkning som viktigast följt 

av (2) resultaträkning, (3) nyckeltal, (4) övergripande information, (5) upplysningar till 

balansräkning, (6) noter, (7) upplysningar till resultaträkning, (8) revisionsberättelsen 

och sist (9) förvaltningsberättelsen.  

 
5.2 Bivariat analys 

Vi har utfört ett test för att se om det finns skillnader mellan grupperna, alltså om det 

skiljer sig mycket i rangordningen i de olika grupperna. För att se detta har ett T-test 

upprättats. I T-testet kollar vi inledningsvis i nedanstående Tabell 5 Independet Samples 

Test där vi kan se om de två olika grupperna, erfarna (0) respektive oerfarna (1) skiljer 

sig signifikant från varandra eller inte i rangordningen. Inledningsvis ser vi till Levene’s 

test for Equality of variances för att avgöra om testet är signifikant eller inte. I de fall 

där signifikans återfinns, det vill säga att signifikansen är under 0,05, innebär det ”equal 

variances not assumed” och vi följer den raden för att se resultatet. Om signifikans inte 

återfinns följer vi istället raden “equal variances assumed” för att hitta resultatet för T-

testet. Genom att se till nedanstående Tabell 5 Independent Samples Test kan vi se att 

endast rangordningen av revisionsberättelsen innehar ett signifikant samband i Levene’s 

test for Equality of variances. Resultatet för skillnaderna i medelvärdena återfinns under 

t-test for Equality of Means, vilket är signifikant.  

 

Vi kan i de övriga fall där signifikans inte gått att se tyda att signifikanta skillnader 

mellan de två grupperna i rangordningen av den övergripande informationen, nyckeltal 

samt upplysningar till resultaträkningen, vilka även gick att ana i Diagram 1 

Medelvärden för rangordning. Då modellen inte visar signifikans i Levene’s test for 

Equality of variances följer vi alltså Equal Variances not assumed för att se detta. Det 

testet påvisar är att dessa staplar skiljer sig mer mellan grupperna än övriga staplar i 

Diagram 1 Medelvärden för rangordning. I övriga “cues” går inga signifikanta 

skillnader att utläsa mellan de båda grupperna.   
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 Levene´s Test For Equality of Variances T-test for Equality of Means 

 

F 

 

Sig. 

 

t 

 

Df 

 

Sig (2-

tailed) 

 

Mean Difference 

 

 

Std Error Difference 

95 % Confidence of the 

Difference 

Lower Upper 

Övergripande info Equal Variances assumed  2,503 0,117 -2,058 96 0,042 -1,103 0,536 -2,167 -0,039 

Equal Variances not assumed   -2,072 95,986 0,041 -1,103 0,532 -2,159 -0,046 

Förvalt. Ber Equal Variances assumed 2,022 0,158 -0,833 96 0,407 -0,329 0,395 -1,112 0,455 

Equal Variances not assumed   -0,820 84,814 0,414 -0,329 0,401 -1,125 0,468 

Nyckeltal Equal Variances assumed 1,036 0,311 2,701 96 0,008 1,241 0,459 0,329 2,153 

Equal Variances not assumed   2,725 95,973 0,008 1,241 0,455 0,337 2,145 

RR Equal Variances assumed 0,028 0,868 -1,369 96 0,174 -0,492 0,359 -1,204 0,221 

Equal Variances not assumed   -1,352 86.769 0,180 -0,492 0,364 -1,214 0,231 

BR Equal Variances assumed 1,341 0,250 0,885 96 0,379 0,273 0,308 -0,339 0,884 

Equal Variances not assumed   0,869 81,912 0,388 0,273 0,314 -0,352 0,897 

Noter Equal Variances assumed 0,226 0,635 0,439 96 0,662 0,177 0,404 -0,625 0,979 

Equal Variances not assumed   0,441 95,648 0,661 0,177 0,402 -0,621 0,976 

Upplys. RR Equal Variances assumed 1,398 0,240 -3,225 96 0,002 -0,992 0,308 -1,602 -0,381 

Equal Variances not assumed   -3,257 95,865 0,002 -0,992 0,304 -1,596 -0,387 

Upplys. BR Equal Variances assumed 3,667 0,058 -0,734 96 0,465 -0,292 0,398 -1,081 0,497 

Equal Variances not assumed   -0,745 94,874 0,458 -0,292 0,392 -1,070 0,486 

Rev. Ber.  Equal Variances assumed 18,595 0,000 3,559 96 0,001 1,554 0,437 0,687 2,421 

Equal Variances not assumed   3,660 85,937 0,000 1,554 0,425 0,710 2,399 

Tabell 5 Independet Sample Test 
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Den sista bivariata analysen vi utfört är en korrelationsanalys vilken används för att 

säkerställa att de senare regressionsanalysernas validitet. Korrelationen används för att 

undersöka relationen mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna. 

Korrelationsanalysen återfinns i Tabell 6 Korrelationsanalys nedan. 

  

Utifrån korrelationsanalysen kan vi se att erfarenhet korrelerar signifikant med flera 

variabler. Vi kan dels se att den övergripande informationen korrelerar positivt med 

0,206 med erfarenhet och är signifikant på en p-nivå om 0,05. Nyckeltal korrelerar 

negativt med -0,266 på en signifikansnivå om 0,01. Vidare kan vi se ett positivt 

korrelerat samband mellan upplysningar till resultaträkningen om 0,313 på en 

signifikansnivå om 0,01. Korrelationen mellan erfarenhet och rangordningen av 

revisionsberättelsen är signifikant på en p-nivå om 0,01 och korrelerar med -0,341, 

vilket kan ses som ett svagt till medelmåttigt negativt samband. Gällande rangordningen 

av revisionsberättelsen, vilken vi manipulerat och därav är den viktig att se till, finns 

inga andra signifikanta korrelationer med övriga variabler. 

  

Om vi istället ser till antal års erfarenhet går det att se ett svagt negativt samband på -

0,200 med rangordningen av den övergripande informationen, denna korrelation är 

signifikant på en p-nivå om 0,05. Vi kan se ett svagt positivt samband mellan nyckeltal 

och års erfarenhet om 0,265, vilket är signifikant på en p-nivå om 0,01. Slutligen 

återfinns ett negativt samband mellan års erfarenhet och upplysningar till 

resultaträkningen på -0,313, även denna på en signifikansnivå om 0,05. Vi kan i övrigt 

inte se att några korrelationsvärden överstiger 0,9 vilket är en styrka för modellens 

tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2015). Vi kan även se att erfarenhet och antal års 

erfarenhet korrelerar mest signifikant med varandra men då dessa operationaliserar 

samma sak kommer de aldrig att ingå i samma tester, därav är korrelationen 

betydelselös.  

  

Då vi även kan utläsa att de nio variablerna bestående av “cues”, vilka är 

ordinalvariabler, korrelerar signifikant med varandra, se Tabell 6 Korrelationsanalys, 

medför detta att vi kommer göra nio olika regressioner, en för vardera “cue”. Då vi som 

tidigare nämnt även utför dubbla regressioner för att både testa erfarenhet samt antal års 

erfarenhet resulterar det i att totalt 18 linjära samt 18 logistiska regressioner kommer att 

upprättas. 
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  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.  
1. Beviljande av 

kredit 
Pearson 
Correlation 

1              

2. Års erfarenhet Pearson 
Correlation 

0,197        1             

3. Erfarenhet 
 

Pearson 
Correlation 

-0,149 - 0,739**   1            

4. Gamla/Nya 
 

Pearson 
Correlation 

0,086 -0,086 -0,018 1           

5. Kön 
 

Pearson 
Correlation 

-0,123 -0,170 -0,014 -0,150 1          

6. Övergripande 
info 

Pearson 
Correlation 

-0,022 -0,200* -0,206* -0,042 -0,060 1         

7. Förvalt. Ber 
 

Pearson 
Correlation 

0,074 -0,066 0,085 0,250* -0,151 -0,067 1        

8. Nyckeltal 
 

Pearson 
Correlation 

0,160 0,265** -0,266** -0,034 -0,001 -0,156 0,037 1       

9. RR 
 

Pearson 
Correlation 

-0,023 0,029 0,138 -0,116 -0,023 -0,041 -0,250* -0,091 1      

10. BR 
 

Pearson 
Correlation 

-0,194 0,130 -0,090 -0,193 0,164 -0,188 -0,504** -0,018 0,517** 1     

11. Noter 
 

Pearson 
Correlation 

-0,069 0,065 -0,045 0,113 -0,042 -0,397** 0,019 -0,267** -0,186 -0,078 1    

12. Upplys. RR 
 

Pearson 
Correlation 

0,049 -0,228* 0,313** 0,108 0,005 -0,241* -0,165 -0,379** -0,051 -0,155 0,143 1   

13. Upplys. BR 
 

Pearson 
Correlation 

-0,001 -0,142 0,075 -0,023 0,017 -0,165 -0,288** -0,277** - 0,446** -0,069 0,074 0,587** 1  

14. Rev. Ber 
 

Pearson 
Correlation 

-0,037 0,141 0,341** -0,055 0,117 
 

-0,152 0,057 -0,062 -0,200* -0,163 -0,117 -0,370** -0,194 1         
 

* Indikerar signifikans på en 5 % signifikansnivå 
** Indikerar signifikans på en 1 % signifikansnivå 
 
Tabell 6 Korrelationsanalys 
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5.3 Multivariat analys 

Logistiska regressioner 

För att kunna analysera om det föreligger ett kausalt samband mellan den beroende 

variabeln, beviljandet av kredit, och övriga variabler har nio logistiska regressioner 

upprättats. Genom tester i form av logistiska regressioner kan vi testa beviljandet av 

krediten, vilken är dikotom, i förhållande till övriga variabler. Logistiska regressioner 

används då den beroende variabeln är dikotom i vår variabel är 0 ja, krediten beviljas 

och 1 nej, krediten beviljas inte. 

  

Då vi i vår enkätinsamling haft med två olika variabler för att operationalisera 

erfarenhet kommer det leda till att dessa inte kan inkluderas i samma tester, därav 

upprättas ytterligare nio regressioner. Den första operationaliseringen är erfarenhet, 0, 

eller ingen erfarenhet, 1. Den andra operationaliseringen är antalet års erfarenhet där det 

ifyllda värdet har använts som kodning vilket resulterat i värden från 0 år till 39 år. 

Detta gäller även upprättandet för de senare linjära regressionerna. 

  

Enligt de logistiska regressioner som vi upprättat återfinns inga signifikanta samband 

mellan beviljandet av krediten och någon av de oberoende variablerna, det finns inte 

heller några signifikanta samband med kontrollvariablerna. Anledningen till detta är då 

inget av våra tester påvisar en signifikans i tabellen Omnibus Test of Model Coefficients 

på raden Model. 

  

Det går alltså inte att se några som helst signifikanta samband mellan om en kredit 

beviljas eller inte och värdet som en informationskälla fått i rangordningen. Det finns 

inte heller några samband mellan beviljandet av kredit och kontrollvariablerna i forma 

av kön, erfarenhet, års erfarenhet eller om respondenten fått den gamla eller nya 

revisionsberättelsen. De logistiska regressionerna återfinns i Tabell 7 Logistiska 

regressioner erfarenhet och Tabell 8 Logistiska regressioner års erfarenhet.  
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 Modell 1 – Övergripande 
information 

Modell 2 - Förvaltningsberättelse Modell 3 - Nyckeltal 

   
B S.E Sig. B S.E Sig. B S.E Sig. 

Gamla/Nya 0,291 0,431 0,500 0,235 0,441 0,595 0,316 0,435 0,467 
Kön -0,358 0,440 0,416 -0,338 0,441 0,444 -0,373 0,442 0,399 
Erfarenhet -0,546 0,423 0,197 0,568 0,416 0,173 -0,400 0,429 0,351 
Modell X = ”cue”  0,003 0,079 0,971 0,063 0,112 0,570 0,124 0,093 0,184 
Signifikans, model 
Cox & Snell R 
Square 
Nagelkerke R 
Square 
Overalll 
Percentage 

0,480 
0,035 

 
0,047 

 
59,2 % 

0,432 
0,038 

 
0,051 

 
59,2 % 

0,260 
0,052 

 
0,070 

 
59,2 % 

 
 Modell 4 – 

Resultaträkningen 
Modell 5 - Balansräkning Modell 6 - Noter 

   
B S.E Sig. B S.E Sig. B S.E Sig. 

Gamla/Nya 0,290 0,434 0,504 0,175 0,440 0,690 0,336 0,435 0,440 
Kön -0,359 0,440 0,414 -0,266 0,449 0,553 -0,369 0,440 0,401 
Erfarenhet -0,544 0,417 0,192 -0,638 0,424 0,132 -0,566 0,416 0,174 
Modell X = ”cue” 0,002 0,118 0,989 -0,280 0,156 0,073 -0,094 0,107 0,376 
Signifikans, model 
Cox & Snell R 
Square 
Nagelkerke R 
Square 
Overalll 
Percentage 

0,480 
0,035 

 
0,047 

 
59,2 % 

0,133 
0,069 

 
0,093 

 
59,2 % 

0,370 
0,043 

 
0,057 

 
57,1 % 

 
 Modell 7 – Upplysningar 

resultaträkning 
Modell 8 - Upplysningar 

balansräkning 
Modell 9 - Revisionsberättelse 

   
B S.E Sig. B S.E Sig. B S.E Sig. 

Gamla/Nya 0,245 0,435 0,574 0,291 0,430 0,499 0,285 0,432 0,509 
Kön -0,367 0,441 0,406 -0,360 0,438 0,412 -0,315 0,443 0,477 
Erfarenhet -0,668 0,440 0,129 -0,547 0,414 0,187 -0,663 0,447 0,138 
Modell X = ”cue” 0,123 0,139 0,378 0,013 0,106 0,906 -0,073 0,099 0,461 
Signifikans, model 
Cox & Snell R 
Square 
Nagelkerke R 
Square 
Overalll 
Percentage 

0,371 
0,043 

 
0,057 

 
59,2 % 

0,478 
0,035 

 
0,047 

 
59,2 % 

0,402 
0,040 

 
0,054 

 
58,2 % 

 

Tabell 7 Logistiska regressioner erfarenhet 
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 Modell 1 – Övergripande 

information 
Modell 2 - Förvaltningsberättelse Modell 3 - Nyckeltal 

   
B S.E Sig. B S.E Sig. B S.E Sig. 

Gamla/Nya 0,400 0,441 0, 365 0,340 0,440 0,440 0,400 0,442 0,365 
Kön -0,237 0,451 0,600 -0,221 0,450 0,623 -0,275 0,451 0,542 
Års erfarenhet 0,045 0,025 0,074 0,045 0,025 0,068 0,037 0,025 0,147 
Modell X = ”cue” 0,013 0,080 0,869 0,063 0,113 0,577 0,111 0,093 0,232 
Signifikans, model 
Cox & Snell R 
Square 
Nagelkerke R 
Square 
Overalll 
Percentage 

0,270 
0,051 

 
0,069 

 
62.2 % 

0,243 
0,054 

 
0,072 

 
65,3 % 

0,159 
0,065 

 
0,087 

 
59,2 % 

 

 Modell 4 – 
Resultaträkningen 

Modell 5 - Balansräkning Modell 6 - Noter 

   
B S.E Sig. B S.E Sig. B S.E Sig. 

Gamla/Nya 0,383 0,442 0,386 0,281 0,449 0,531 0,447 0,443 0,313 
Kön -0,250 0,448 0,578 -0,125 0,461 0,786 -0,251 0,449 0,576 
Års erfarenhet 0,044 0,025 0,073 0,053 0,026 0,037 0,047 0,025 0,062 
Modell X = ”cue” -0,021 0,119 0,858 -0,313 0,160 0,050 -0,106 0,108 0,328 
Signifikans, model 
Cox & Snell R 
Square 
Nagelkerke R 
Square 
Overalll 
Percentage 

0,269 
0,051 

 
0,069 

 
64,3 % 

0,052 
0,091 

 
0,122 

 
62,2 % 

0,204 
0,061 

 
0,081 

 
60,2 % 

 

 Modell 7 – Upplysningar 
resultaträkning 

Modell 8 - Upplysningar 
balansräkning 

Modell 9 - Revisionsberättelse 

   
B S.E Sig. B S.E Sig. B S.E Sig. 

Gamla/Nya 0,361 0,442 0,414 0,399 0,439 0,364 0, 394 0,440 0,370 
Kön -0,243 0,450 0,589 -0,243 0,448 0,588 -0,211 0,452 0,640 
Års erfarenhet 0,049 0,026 0,055 0,045 0,025 0,069 0,047 0,025 0,065 
Modell X = ”cue” 0,118 0,137 0,389 0,032 0,108 0,769 -0,051 0,094 0,586 
Signifikans, model 
Cox & Snell R 
Square 
Nagelkerke R 
Square 
Overalll 
Percentage 

0,207 
0,058 

 
0,078 

 
65,3 % 

0,264 
0,052 

 
0,069 

 
64,3 % 

0,245 
0,054 

 
0,072 

 
61,2 % 

 

Tabell 8 Logistiska regressioner års erfarenhet 
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Linjära regressioner 

För att kunna analysera om det föreligger ett kausalt samband mellan den beroende 

variabeln och övriga variabler har nio linjära regressioner upprättats. Dessa har 

upprättats för att se om det finns något samband mellan de olika “cuesen”, vilka är de 

beroende variablerna, och de övriga variablerna, erfarenhet sedan tidigare, kön, om 

respondenten fått nya eller gamla revisionsberättelsen samt om de beviljat krediten eller 

inte. Då revisionsberättelsens rangordning är vårt huvudfokus i uppsatsens underfråga 

har vi endast valt att ta med denna linjära regression i en utförlig förklaring. Nämnvärt 

är dock att endast en av de övriga beroende variablerna, upplysningar resultaträkning, 

medförde ett signifikant samband med de oberoende variablerna, regressionsanalyser till 

dessa återfinns i Bilaga 5, erfarenhet, och 7 antal års erfarenhet. 

  

I nedanstående Tabell 9 Linjär regressionsanalys erfarenhet har vi därför valt att 

använda rangordningen av revisionsberättelsen som den beroende variabeln. R Square 

värdet kan översättas till procent vilket i detta fall innebär att 13,7 procent av den 

beroende variabeln kan förklaras av modellen. 

  

Vidare kollar vi på signifikansnivån ANOVA, här kan vi se att analysen i sin helhet är 

signifikant då 0,003 är lägre än p-nivå 0,05, vilket var vårt p-värde. Detta innebär att 

resultatet är rättvisande för hela testet. 

  

I Tabell 9 Multipel regression revisionsberättelse och erfarenhet ser vi även att samtliga 

toleransvärden överstiger 0,10 med god marginal. Detta innebär att multikollinearitet 

inte förekommer. Vi kan även se att det finns ett signifikant samband mellan erfarenhet 

och den beroende variabeln, rangordningen av revisionsberättelsen. Dock återfinns inget 

signifikant samband mellan den beroende variabeln, rangordningen av 

revisionsberättelsen, och övriga variabler, kön samt om de fått den gamla eller nya 

revisionsberättelsen. 
 
 

 Kollinearitet 
B Beta Std. 

avvikelse 
Sig Tolerans 

Gamla/Nya -0,093 -0,20 0,457 0,840 0,916 

Kön 0,634 0,137 0,464 0,175 0,911 

Erfarenhet -1,602 -0,352 0,437 0,000 0,994 

Antal (st) 
Förklaringsgrad 
Justerad förklaringsgrad 
F-värde 
ANOVA signifikans 

98 
13.7 % 
11,0 % 

4,986 
0,003 

         Tabell 9 Linjär regression revisionsberättelse och erfarenhet 
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Nedanstående Tabell 10 Multipel regression revisionsberättelse och års erfarenhet har 

vi valt att ta med för att belysa att inget signifikant samband återfinns i ANOVA, då 

0,275 är större än p-nivån 0,05. Detta innebär således att inget signifikant samband 

finns mellan antalet år som de erfarna har arbetat och hur de rangordnar “cuen” 

revisionsberättelsen. 

  
  Kollinearitet 

B Beta Std. 
avvikelse 

Sig Tolerans 

Gamla/Nya -0,001 0,000 0,487 0,999 0,899 

Kön 0,667 0,144 0,498 0,184 0,880 

Års erfarenhet 0,042 0,165 0,026 0,144 0,955 

Antal (st) 
Förklaringsgrad 
Justerad förklaringsgrad 
F-värde 
ANOVA signifikans 

98 
4,0 % 
1,0 % 
1,314 
0,275 

         Tabell 10 Multipel regression revisionsberättelse och års erfarenhet  

 

5.4 Empiri öppen fråga 

Slutligen innehöll enkäten den öppna avslutande frågan “Var de någon information om 

Hyresföretaget AB som fick dig att reagera extra?”. Totalt har 68 av respondenterna 

svarat på denna fråga. Av dessa har 36 respondenter skrivit att de reagerade på den låga 

soliditeten (nyckeltal) eller den höga belåningen i förhållande (upplysningar 

balansräkning) till tillgångarna. Många av de erfarna var intresserade av att få svar på 

vad marknadsvärdet på fastigheten var idag för att få en bättre bild av Hyresföretaget 

AB:s aktuella situation. De går även att se flera fall där de med erfarenhet efterlyser mer 

information än det som framgår av den medföljande årsredovisningen för 

Hyresföretaget AB. Ingen av de oerfarna har skrivit att de saknar någon typ av 

information för att bedöma företaget rättvist. 

 

Det är endast tre respondenter som har reagerat på de risker som revisorn uttryckt i 

revisionsberättelsen varav alla tre är studenter och saknar tidigare erfarenhet inom 

kreditbedömning. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion i form av en triangulering då resultaten från de 

statistiska testerna diskuteras tillsammans med empiri från intervjuerna och teorin från 

den teoretiska referensramen. Diskussionen är indelad i tre avsnitt och varje avsnitt 

avslutas med en kort sammanfattning. De tre avsnitten är; hur “cues” rangordnas, vad 

betyder erfarenhet vid en kreditbedömning samt vad betyder innehållet i en “cue”. 

 

6.1 Hur “cuesen” rangordnas 

Nedan följer en djupare diskussion av rangordningen av “cues” kopplad till intervjuerna 

i delstudie två samt tidigare teori för att öka förståelsen kring hur de som bedömer 

kredit rangordnar olika “cues”. “Cuesen” kommer att presenteras i samma ordning som 

de presenterades i enkäten.  

 

6.1.1 Övergripande information 

Den första “cuen” som skulle rangordnas var den övergripande informationen om 

Hyresföretaget AB. Som vi kunnat identifiera i testerna rangordnas denna “cue” på det 

snittade värdet 4,2 av 9 vilket innebar plats 4 av 9 hos de oerfarna och plats 3 av 9 med 

ett snittvärde om 3,1 av 9 hos de erfarna. I snitt är denna “cue” alltså rangordnad som en 

relativt bra “cue” även om rangordningen skiljer sig signifikant mellan grupperna. Även 

under intervjuerna med både erfarna och oerfarna framgick det att den övergripande 

informationen bidrog till en djupare förståelse av bolaget vilket medförde att 

respondenterna kunde sätta sig in i företagets situation. De med erfarenhet poängterade 

även att de såg den övergripande informationen som ett inledande möte med det 

kreditsökande företagets representanter. Den informationen som en bedömare får ut av 

mötet är till största del så kallad kvalitativ information. Enligt Green (1997) och Silver 

(2001) är kvalitativ information en viktig del i bedömningsprocessen och den samlas 

främst in genom fysiska möten. Under intervjuerna fick vi bilden att samtliga erfarna 

kreditbedömare ansåg att det är den kvalitativa informationen och känslan som framgår 

under första mötet som är grunden för hur kreditprocessen kommer att fortskrida. Det 

var alltså många, som redan i den inledande informationen, drog vissa slutsatser om 

företagets möjlighet till kredit.  
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Enligt Broomé, Elmér och Nylén (1998) är det viktigt att relationen mellan 

kreditbedömaren och det kreditsökande företaget är bra för att få fram relevant 

information genom mötet. De båda parternas förhandlingsstyrka är det som avgör hur 

ett kreditbeslut kommer att se ut. Enligt alla de intervjuade kreditbedömare är det de 

fysiska mötena som till stor del bidrar till att parterna kan skapa en bra relation och ett 

förtroende till varandra, vilket i sin tur bidrar till att kreditbedömaren kan göra en mer 

rättvis bedömning gällande krediten vilket stämmer överens med det som Broomé, 

Elmér och Nylén (1998) skriver.   

 

Rangordningen på den övergripande informationen som “cue” går inte att jämföra med 

någon rang i tidigare forskning men både Green (1997) och Silver (2001) tog upp 

kvalitativ information som viktigt vilket även respondenterna i vår studie medgav.  

 

6.1.2 Förvaltningsberättelsen 

Förvaltningsberättelsen rangordnas relativt lika mellan de erfarna och de oerfarna. De 

erfarna rangordnade förvaltningsberättelsen näst sist medan de oerfarna rangordnade 

förvaltningsberättelsen sist, som den minst viktiga “cuen”. Att de oerfarna ser 

förvaltningsberättelsen som minst viktig beror på, enligt intervjuerna med studenter, att 

de letar efter saker som kan komma att påverka möjligheten till en kredit. Då 

förvaltningsberättelsen inte innefattar någon specifik information om räkenskapsåret ser 

de denna “cue” som ointressant. Att de båda grupperna såg förvaltningsberättelsen som 

relativt oviktig kan kopplas samman med att förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 

för Hyresföretaget AB är relativt fattig på information. Förvaltningsberättelsen gav 

alltså inte den information som kreditbedömarna behövde för att de skulle anse den som 

en viktig “cue”. Detta stämmer väl överens med det Svensson (2003), Svedin (1992) 

samt Green (1997) säger. Enligt dem alla handlar kreditbedömning om att samla in 

mycket information som är relevant och användbar. Förvaltningsberättelsen i enkäten 

kan knappt ses som varken användbar eller särskilt relevant. Resultatet gällande 

förvaltningsberättelsen stämmer väl överens med de resultat Svensson (2003) visat på i 

sin studie. I Svenssons (2003) studie fick förvaltningsberättelsen lägst rang med 

förklaring i att det finns annan mer aktuell information att komma över i andra källor. 
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6.1.3 Nyckeltal 

Nyckeltal används för att ge en bättre bild av företagets resultatutveckling från tidigare 

år. Med nyckeltal blir det möjligt att få en tydligare bild av hur företagets framtid kan 

komma att se ut. Trenden i nyckeltalens förändring ger således en mycket bättre 

bedömningsgrund än nyckeltal för enstaka år (Svensson, 2003). I denna genomförda 

studie återfinns en signifikant skillnad när det gäller oerfarna och erfarnas rangordning 

av nyckeltalen. De oerfarna tyckte att dessa i snitt var viktigare än vad de erfarna tyckte. 

Rangordningen av nyckeltal hamnade på plats 3 av 9 med en snittad rang om 3,8 hos de 

oerfarna. Hos de erfarna hamnade nyckeltal på plats 4 av 9 med en snittad rang om 5,1. 

Från intervjuerna framgick att de erfarna vill se hela årsredovisningen och helheten i 

denna medan de oerfarna enligt intervjuerna reagerade starkt på att soliditeten var låg. 

De erfarna använder sig av nyckeltalen främst för att göra en historieanalys där de 

efterlyser trenden, vilket stämmer överens med det Svensson (2003) visar i sin studie. 

Kreditbedömare B (2018) uttalade under intervjun att det är en trends riktning som 

oftast avgörande. Han menar att alla händelser som går att kapsla in i enstaka händelser 

är så gott som ofarliga medan det som går i trender är betydligt viktigare att beakta. 

Detta uttalande kan vara en anledning till varför nyckeltalen i bedömningen av 

Hyresföretaget AB inte sågs lika viktiga för erfarna som oerfarna då trenden i dem var 

positiv. De erfarna kreditbedömarna sa även under intervjuerna att utifrån en analys av 

företagets nyckeltal tillsammans med analys av företagets kassaflöde och risker, kan 

kreditbedömare göra en bedömning av hur känsligt företaget är för en ränteförändring 

och därmed bedöma hur stabilt företaget är idag och i framtiden. Detta stämmer väl 

överens med Libbys (1975) och Altmans (1985) studier. Enligt Svedin (1992) kan ett 

medvetet urval av få nyckeltal från företaget räcka för att vara ett utmärkt hjälpmedel 

för analysen av företagets kreditmöjligheter. Detta stämmer väl överens med det som 

kom fram under intervjuerna med de erfarna. De vet vilka nyckeltal som är mest 

användbara och som de kan använda tillsammans med företagets kassaflöde för att 

förutse risker i företaget och för att se hur stabilt företaget är.  

 

Fler än hälften av de inkomna svaren på den öppna frågan berör nyckeltalet soliditet. 

Det är främst de oerfarna som angett att de lagt märke till den låga soliditeten. Enligt 

Libby (1975) och Altman (1985) är nyckeltal bra såvida den som ska tolka dem förstår 

hela sammanhanget med dem, kanske gjorde inte de oerfarna det. 
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6.1.4 Resultaträkningen 

Enligt rangordningen av “cuesen” har resultaträkningen rangordnats på en delad 

förstaplats av de erfarna på 2,7 av 9. Hos de oerfarna ligger den som näst viktigast på 

3,2 av 9. Att resultaträkningen kan anses viktig är något som även Svensson (2003) 

styrkt i sin studie där resultat- och balansräkningen rangordnats som viktigast. Under 

intervjuerna med erfarna framgick det att samtliga kreditbedömare inledde sina 

bedömningar med att kolla i resultat- och balansräkningarna då dessa innehåller mycket 

information. Genom resultaträkningen kan bedömarna få fram mycket av den 

kvantitativa informationen som är viktig för att göra en kreditbedömning (Green, 1997). 

Även under de oerfarnas intervjuer framgick det att de la ner mycket tid på 

resultaträkningen då de ansåg att den innehöll mycket och viktig information om 

företagets ekonomiska ställning, vilket även Silver (2001) nämner i sin studie.  

 

6.1.5 Balansräkningen 

Precis som resultaträkningen så ansågs balansräkningen viktig. Enligt de erfarnas 

rangordning var den lika viktig som resultaträkningen på en rang om 2,7 av 9. Hos de 

oerfarna ansågs den lite viktigare än resultaträkningen på en rang om 2,4 av 9. Precis 

som Green (1997) skrivit så är kvantitativ information viktig vid en kreditbedömning då 

den ofta kan ses som “säkrare”, “bättre” och “mer vederhäftig” än den kvalitativa just 

tack vare att den består av offentliga siffror och nedskrivet material. Den tidigare teorin 

om kvantitativ information stämmer väl överens med det som de oerfarna uttryckte 

under intervjuerna där de sa att resultat- och balansräkningarna var viktiga och innehöll 

mycket och säker information (Green, 1997). Att balansräkningen ansetts viktig vid 

kreditbedömning enligt våra statistiska tester samspelar även med Svenssons (2003) 

studie där balansräkningen rangordnats som en av de viktigaste informationskällorna. 

Dock menade Silver (2001) att kvalitativ information genom upprepade möten är 

viktigare än kvantitativ information även om båda delar måste finnas med för en korrekt 

bedömning.  

 

6.1.6 Noter 

Rangordningen av noter hamnade på plats 6 av 9 med en snittat rang om 5,9 hos de 

oerfarna. Hos de erfarna fick noter den snittade rangen 5,7 vilket resulterade till plats 7 

av 9.  Detta kan ses som en relativt dålig rang, framförallt om vi jämför med Svenssons 

(2003) studie där noterna hamnade på plats 3 av 8 bland de institutionella investerarna 
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vilket är högre än vad de gjorts av de erfarna i vår studie. Under intervjuerna 

framhävdes av båda grupperna att noterna är viktiga då de ger en djupare förklaring av 

resultat- och balansräkningen men att andra “cues” är viktigare för att göra en 

kreditbedömning. Dock består “cuen” noter endast av en not, resterande noter finns i 

upplysningar till resultaträkningen samt upplysningar till balansräkningen. Detta kan ha 

varit en bidragande faktor till noternas sämre rang. I Svenssons (2003) studie bestod 

noterna av fler än en not, vilket troligen är den största bidragande faktorn till att dessa 

ansetts viktigare i hennes studie. 

 

6.1.7 Upplysningar till resultaträkningen 

Gällande upplysningarna till resultaträkningen finns det signifikanta skillnaden i 

rangordningen mellan de erfarna och oerfarna. Upplysningar till resultaträkningen har 

rangordnats som 5,2 av 9 av de erfarna vilket innebar plats 5 av 9. Bland de oerfarna 

blev det snittade värdet 6,2 av 9 vilket gav rangen 7 av 9 även hos dem. I Svenssons 

(2003) studie låg upplysningarna på plats 4 av 8 hos erfarna kreditbedömare vilket inte 

skiljer sig särskilt mycket från våra testresultat.  

 

Den signifikanta skillnaden av rangordning av denna “cue” som går att se från testerna, 

går inte att härleda till något som någon uttryckt under en intervju. Dessa upplysningar 

består endast av personal och räntekostnader och är inte särskilt omfattande eller 

förklarande vilket kan ha inneburit att de som saknar erfarenhet inte riktigt lyckas tolka 

dem korrekt. Detta kan troligen kopplas samman med Libbys (1975) och Altmans 

(1985) teorier om att information är viktigt såvida att den som ska tolka informationen 

förstår innebörden av den. Räntekostnader är viktiga vid en kreditbedömning då dessa 

kommer att öka vid givandet av en ny kredit men noten om dem är inte mycket mer 

innehållsrik än det som framgick i resultaträkningen.  

 

6.1.8 Upplysningar till balansräkningen 

Även upplysningarna till balansräkningen består av noter. I snitt har denna rangordnats 

på plats 6 av 9 vilket innebar ett snittvärde om 5,3 av 9 hos de erfarna. Bland de 

oerfarna rangordnas “cuen” på plats 5 av 9 med snittvärdet 5,6 av 9 hos de oerfarna. 

Dock ligger snittvärdet på rangen jämt med många andra “cues” och skiljer sig inte 

speciellt mycket mellan de två grupperna. Precis som med noter och upplysningar till 

resultaträkningen framgick de under samtliga intervjuer, både med erfarna och oerfarna, 
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att noter är bra tack vare att de bidrar till en utökad förståelse för resultat- och 

balansräkningen.  

 

I en jämförelse med Svenssons (2003) studie, där upplysningarna låg på plats 4 av 8, 

skiljer sig inte våra testresultat så markant. Upplysningarna hamnar strax efter mitten 

vilket kan bero på att dessa används efter resultat- och balansräkningarna för att 

fördjupa tolkningen av dem. 

 

6.1.9 Revisionsberättelsen  

Revisionsberättelsen värderades i snitt med 7,8 av 9 av de erfarna, vilket ger den en 

sista plats i rangordningen. De oerfarna rangordnade den näst sist med ett snittvärde om 

6,3 av 9. Under de intervjuer som hölls sa de oerfarna att de inte tyckte att innehållet var 

särskilt relevant men att det är bra att en revisor har sett över räkenskaperna och 

godkänt dem. De erfarna var mer skeptiska och såg ingen användning av 

revisionsberättelsen då den var ren. De erfarna använder revisionsberättelsen för att veta 

vem som är revisor och kontaktar istället denna personligen för att få ut mer detaljerad 

information. De erfarna uppgav nämligen att, trots att de inte värderar 

revisionsberättelsen så högt vid en kreditbedömning, så anser de att revision i företag är 

viktigt och att det i vissa fall kan ha betydelse av utfallet av bedömningen vilket även 

Bruns (2004), Blackwell, Noland och Winters (1998) och Dedman och Kausar (2012) 

menar att det är. Båda grupperna ser revisionsberättelsen som en kvalitetsstämpel 

företag då den bevisar att företaget är reviderat, vilket styrks av Guiral, Ruiz och Choi 

(2014). Dock har ingen av de banker som deltagit under intervjun krav i sina policys på 

att det kreditsökande företaget ska vara reviderat vilket inte heller är ett krav under 

Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Samtliga kreditbedömare ser dock 

gärna att företag är reviderade men om de inte ligger under revisionsplikten så behöver 

de inte.  

 

Studiens resultat som visat på att revisionsberättelsen är en relativt oviktig “cue”, 

stämmer överens med Svenssons (2003), Sormunens (2014) samt Berry och Robertsons 

(2006) studier. Vilket innebär att våra resultat går emot det som Svedin (1992), Gómez-

Guillamón (2003) och Guiral, Ruiz och Choi (2014) framhävde sina studier om att 

revisionsberättelsen är viktig vid en kreditbedömning.  
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6.1.10 Sammanfattande tankar av rangordning av “cues”  

Genom ovanstående diskussion har vi kunnat se att delar av de rangordnade “cuesen” 

stämmer överens med tidigare forskning medan andra går emot den tidigare 

forskningen. Vad detta beror på kan dels ha att göra med att många studier är relativt 

gamla samt att vissa studier inte härstammar från den svenska kontexten. Genom våra 

tester i form av logistiska regressioner har vi även kunnat se att ingen “cue” enskilt 

påverkar ett kreditbeslut. Detta innebär således att ju fler “cues” en bedömare kommer 

över desto bättre beslutsunderlag finns, vilket Lagen (2004:297) om bank- och 

finansieringsrörelse förespråkar. Viktigt att ha i åtanke är att de flesta “cues” på ett eller 

annat sätt går ihop med varandra vilket gör dem alla tillsammans till relevanta 

informationskällor i en kreditbedömning. Kreditbedömare efterfrågar både kvantitativ 

och kvalitativ information för att uppfylla alla de informationskrav som finns för en 

korrekt kreditbedömning. Det går även att se tendenser till att den information som de 

erfarna söker stämmer överens med 5C-modellen som Svensson (2003) behandlar i sin 

avhandling. Dock räcker inte “cuesen” helt för att täcka informationsbehovet. För att få 

tag i all den information som krävs för att uppnå modellens olika C:n efterlyser de 

erfarna bland annat information om koncernen, värderingar av företagets byggnader 

samt djupare beskrivningar av ledningen.  

 

Vi kunde även tyda att affärsbankerna strävar väldigt mycket efter att få information om 

företagets Collaterals, översatt till säkerheter medan ALMI som är en företagspartner är 

mer intresserad av Character, företagets personliga karaktär. Vi har dock kunnat 

identifiera samtliga C:n hos alla banker som deltagit i studien även om vissa C:n 

framhävts mer än andra. Det är inte heller särskilt lätt att urskilja de olika C:na då de 

flesta går ihop på grund av att olika informationskällor påverkar och påverkas av 

varandra. Gällande de oerfarna så efterfrågade ingen av dem mer information om 

bolaget. Detta beror mest troligen på att de oerfarna som aldrig arbetat med 

kreditbedömning inte kan ha koll på den mängd information som krävs för en korrekt 

kreditbedömning och inte heller de krav som Lagen (2004:297) om bank- och 

finansieringsrörelse ställer på de som arbetar med kreditbedömning. Vidare diskussion 

om varför det skiljer sig mellan erfarna och oerfarna återfinns under 6.2 Vad betyder 

erfarenhet vid kreditbedömning?  
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6.2 Vad betyder erfarenhet vid kreditbedömning? 

Enligt Dreyfus och Dreyfus (2005) finns det olika nivåer av en persons 

färdighetsutvecklande inom olika områden. De olika nivåerna går från den lägsta nivån 

novis till den högsta nivån expert. Den första nivån, novis kännetecknas av att personen 

lär sig med hjälp av instruktioner. Utifrån inlärd fakta för färdigheten kan personen själv 

agera. Färdighetsnivåerna efter novis kännetecknas av att personen inte endast vet fakta 

och regler utan också har kunskap om hur dessa ska tillämpas. Personen vet med sin 

erfarenhet hur problem ska lösas och har en förmåga att få en egen känsla om vad som 

är viktig. Det Dreyfus och Dreyfus (2005) påvisar går att koppla till resultaten i denna 

studie. De oerfarna kan ses som noviser och de erfarna har gått ifrån novis-stadiet.  

 

Från de statistiska testerna och intervjuerna med de erfarna och de oerfarna har det gått 

att se skillnader i sättet de gör bedömning av en kredit och i hur de värdesätter de olika 

“cuesen”. Trots att det finns skillnader i hur erfarna och oerfarna går till väga i 

kreditbedömningen, så som tidigare visat, är det inga större skillnader i den ordningen 

de olika grupperna har rangordnat de olika “cuesen”. Det går att se tre olika 

förhållningssätt som skiljer grupperna åt gällande hur de går tillväga i sitt sätt att göra 

en bedömning och det är; vad de grundar sin bedömning utifrån, hur de följer regler och 

riktlinjer samt vilket synsätt de har på fallet som ska bedömas. Nedan följer en 

redogörelse av de skillnader som går att se mellan de erfarna och oerfarnas sätt att göra 

en kreditbedömning.  

 

6.2.1 Vad kreditbedömaren grundar sin bedömning i utifrån sin erfarenhetsnivå.  

Enligt testerna och intervjuerna grundar de oerfarna stora delar av sin bedömning i 

nyckeltal och balansräkningen. Anledningen till detta sa dem berodde på att nyckeltalen 

var något av de första de fick syn på och dem ansåg att dessa var relativt instabila. 

Balansräkningen använde dem sig av i hög grad på grund av att de i denna finner 

tidigare krediter och företagets tillgångar. Vissa oerfarna sa att företaget hade för hög 

belåning och för låga nyckeltal för att få en kredit medan andra menade att om företaget 

inte beviljades krediten skulle troligen de gamla lånen inte återbetalas. Detta kan vara 

anledningen till att beviljandet av krediten skiljt sig mycket inom gruppen oerfarna.  
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De erfarna ser även dem nyckeltal och balansräkning som viktiga, men de anser att 

personlig kontakt med företaget är av större vikt. De erfarna kreditgivarna framhävde 

under intervjuerna att de bland annat baserar sin bedömning utifrån vad de ser för 

potential i företaget och i dess ledning. Med ett möte med företaget är det möjligt för 

kreditbedömaren att få tillgång till sådan information som krävs för en korrekt 

bedömning. Mötet med företaget är väldigt viktigt för samtliga då det ger en första 

känsla av företaget, som framgått i ovanstående avsnitt ser de erfarna den övergripande 

informationen som ett inledande möte. Kreditbedömare D (2018) säger att han använder 

mötet till att gå igenom tankar, funderingar, affärsplan, resultat- och balansräkningar 

samt budgetar med kunden. De flesta av kreditbedömarna ser gärna att det inledande 

mötet hålls ute hos kunden för få en känsla och bild av hur stämningen är, hur driften 

fungerar samt hur ledningen beter sig. Att de erfarna betonar vikten av att de måste få 

rätt känsla av företaget för att bevilja en kredit hänger väl samman med det Dreyfus och 

Dreyfus (2005) menar, att en mer erfaren vet med sin erfarenhet när ett beslut fattas 

korrekt, de erfarna känner alltså en trygghet i sin bedömning. Även Khatri och Ng 

(2002), Simon (1987) och Harung (1993) visar att erfarenhet spelar roll i hur pass en 

bedömare vet när ett beslut fattas rätt. Det intuitiva samspelet mellan beslutsfattarens 

bedömningsförmåga, tidigare erfarenhet och magkänsla är stora bidragande faktorer i en 

bedömning.  

 

Även Kreditbedömare B (2018) framhäver betydelsen av möte med det kreditsökande 

företaget, och att mötet helst ska hållas ute hos företaget för att alla förutsättningar ska 

finnas för att han ska kunna göra en rättvis bedömning. Enligt Kreditbedömare B (2018) 

är den som representerar det kreditsökande företaget oftast mer benägen att prata och 

berätta om hur företaget går när hen känner sig trygg i sin “hemmiljö”. Ute på företaget 

är det också ofta enklare för företaget att presentera sin verksamhet. Att träffa 

personerna bakom ett företag gör att kreditbedömaren får en bild av om det är rätt 

personer bakom företaget. Vid besök ute hos kunden ser man hela verksamheten, vilket 

gör att man kan få en bättre förståelse av siffrorna i bokslutet. Kreditbedömare C (2018) 

säger att det vid en kreditbedömning är personerna bakom företaget som är det viktiga 

och att det är den information som företagsledaren ger som är den viktigaste 

informationen. Efter informationen från företagsledaren är det årsredovisningen som är 

fortsatt viktig information. Ett annat sätt för att få mer information om det 

kreditsökande företaget är att ha möte med företagets revisor. Samtliga intervjuade 
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kreditbedömare sa att de gärna träffar revisorn. Främsta anledning till det är att de då 

kan få en djupare bild av företaget. Detta tack vare att revisorn, genom sin granskning, 

oftast har en god insikt i verksamheten och vet hur företaget bemött tidigare risker och 

särskilda situationer.  

 

De fysiska mötena de erfarna kreditbedömarna efterfrågar är en form av kvalitativ 

informationskälla, vilket kräver att kreditbedömaren besitter förmågan att sålla ut viktig 

information (Green, 1997). Troligtvis kan de erfarna hantera större mängder 

information, jämfört med vad de oerfarna kan tack vare sin erfarenhet i att sålla ut det 

som är viktigt och relevant. De oerfarna tycks vara mer benägna att använda sig av 

kvantitativa informationskällor och utgår i större utsträckning utifrån detta i sin 

bedömning. Troligen för att de på grund av sin avsaknad av arbetslivserfarenhet har 

svårt att hantera information som inte står svart på vitt i sifferform. Det är inte konstigt 

att de oerfarna studenterna känner sig tryggare med räkenskaper, att hantera information 

växer som tidigare nämnt fram genom erfarenhet. Enligt Roberts (2002) finns det 

begränsningar i hur mycket information en beslutsfattare kan inhämta och bearbeta. Rätt 

kunskap och erfarenhet inom området kan dock hjälpa en beslutsfattare att minska dessa 

begränsningar. Det är inte alltid kvantiteten information som är avgörande för att en 

kreditbedömning, utan snarare kvalitén på informationen. Genom intervjuerna med både 

erfarna och oerfarna har vi noterat att en erfaren kreditbedömare vet vilken information 

som krävs för att det ska vara möjligt att fatta ett korrekt beslut och att de gärna 

förmedlar sin kunskap och erfarenhet vidare till de på samma bank som besitter mindre 

erfarenhet. De personer som är helt oerfarna saknade denna förmåga och gjorde sina 

bedömningar utefter den tillgängliga informationen. 

 

Att erfarna anser att möten och kvalitativ information är bra då det ger en bra bild av det 

kreditsökande företaget och mycket information går emot det som Andersson (2001) tog 

fram i sin avhandling. Enligt Andersson (2001) använder sig erfarna av färre 

informationskällor och använder sig i större utsträckning av resultaträkningen, 

balansräkningen och nyckeltal. Under intervjuerna vi höll med studenter så använde de 

sig snarare av dessa tre delar och baserade sin bedömning på färre informationskällor än 

de erfarna. Kanske beror detta på att all den information som fanns med i enkäten blev 

för mycket vilket gjorde den svårhanterbar för dem (Roberts, 2002).  
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6.2.2 Regler, riktlinjer och bedömningsgrunder 

Det finns även skillnader i hur grupperna förhåller sig till regler, riktlinjer och 

bedömningsgrunder i sin bedömning. Enligt Dreyfus och Dreyfus (2005) är noviser, 

som i vårt fall motsvaras av de oerfarna studenterna, beroende av struktur och tydliga 

regler och metoder. Detta stämmer överens med resultatet i denna studie. De oerfarna 

grundar stor del av sin bedömning utefter det som de har lärt sig genom sin utbildning 

på universitetet, och då främst från deras tidigare kurser inom finansiering och 

redovisning. Ett exempel som blev tydligt under intervjuerna med de oerfarna var att de 

grundade stor del av sin bedömning utefter Hyresföretaget AB:s balansräkning. I 

balansräkning återfinns företagets tidigare lån och från studenternas kurser får de lära 

sig att företagets tidigare lån är en stor bidragande faktor för framtida eventuella lån. Ett 

ytterligare exempel som tydligt visar att de oerfarna följer de riktlinjer de lärt sig, är när 

det gäller bedömningen av Hyresföretaget AB:s nyckeltal soliditet. Över hälften av de 

som besvarat den öppna frågan i enkäten reagerade på nyckeltalet soliditet. Många av 

dem var oerfarna. Att reaktionen var så omfattande är inte så konstigt då soliditeten vid 

första anblick ser väldigt låg ut. Studenterna har lärt sig från kurser från deras utbildning 

vilken nivå av soliditet som är godtagbar. Då Hyresföretaget AB:s soliditet är låg, ansåg 

de oerfarna det som anmärkningsvärt. Detta till skillnad från vad de erfarna gjorde. De 

erfarna vet att en låg soliditet i ett fastighetsföretag inte behöver vara så oroväckande. 

Fastighetsföretag har ofta en hög belåning vilket leder till att soliditeten sällan är särskilt 

hög. De erfarna som förstår nyckeltalet i sammanhanget ser till trenden i det och då den 

är positiv är en låg soliditet inget farligt. De erfarna har mer kunskap och erfarenhet om 

hur en bransch brukar se ut jämfört med vad de oerfarna har. Detta leder till att fler 

oerfarna ser den låga soliditeten som ett problem medan de erfarna ofta ser till helheten 

och om trenden är positiv eller negativ. De erfarna har med sin erfarenhet möjligheten 

att relatera situationen till tidigare fall och vet med detta hur utfallet troligtvis kan 

komma att bli. Detta kan styrkas av Libbys (1975) och Altmans (1985) studier.  

 

Som oerfaren inom ett område ser vi som individer oftast till att hitta en källa som 

styrker det vi tror eller tänker innan vi vågar dra slutsatser. Det grundar sig antagligen i 

den rädsla som många känner av att misslyckas eller göra fel och därför säkrar de 

oerfarna sin bedömning genom att se till vad exempelvis revisorn, som auktoritär 

person, uttryckt. De statistiska testerna i denna studie visar även på att det finns 

signifikanta skillnader mellan grupperna i hur de använder revisionsberättelsen. De 
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oerfarna ansåg revisionsberättelsen vara mer viktig än vad de erfarna gjorde. Utefter 

intervjuerna blev anledningen till detta relativt självklar då oerfarna litar mer på de som 

de anser vara kunniga medan erfarna litar på sin egen informationsinsamling och 

bedömning. De erfarna är mer intuitiva och vet med sin erfarenhetsbakgrund vad som är 

ett korrekt fattat beslut och anser sig inte behöva ta in uttalande från annan part in i sin 

bedömning. Detta stämmer väl överens med det Dreyfus och Dreyfus (2005) skriver 

gällande att oerfarna tar in andras utlåtanden in i sin bedömning och att erfarna är mer 

intuitiva och vet när ett korrekt beslut fattas. De erfarna framhävde dock under 

intervjuerna att de ser betydelsen av revision, men att just revisionsberättelsen inte når 

upp till deras krav. Enligt de erfarna som deltog på intervjuer så är informationen som 

återfinns i revisionsberättelsen oviktig såvida revisionsberättelsen inte är oren. De 

erfarna träffar hellre revisorn personligen, vilket bidrar till att kreditbedömaren kan få 

tillgång till sådan specifik och djupgående information om företaget som revisorn oftast 

sitter inne på. Enligt Kreditbedömare D (2018) har revisorn oftast svar på hur en kredit 

kommer att nyttjas i ett företag och framförallt om en kredit kommer vara till stor nytta 

eller inte. Vidare säger Kreditbedömare D (2018) att hos nya kunder som söker kredit 

bär revisorn en viktigare roll då revisorn oftast kan svara på hur ett företag tidigare 

bemött motgångar och hur de arbetar med olika former av risker. Ingen av de erfarna 

kreditgivarna ställer dock krav på att ett kreditsökande företag är reviderat, vilket delvis 

beror på avskaffandet av revisionsplikten 2010. Att revision är viktigt vid 

kreditbedömning styrker i både Dedman och Kausar (2012) och Bruns (2004) i sina 

studier.  

 

Fortsatt gällande vad erfarenhet anses ha för inverkan i användandet av 

revisionsberättelsen, visade studiens statistiska tester ett negativt signifikant samband 

mellan erfarenhet och rangordningen av revisionsberättelsen. Det finns dock inget 

samband mellan antalet års erfarenhet och rangordningen. Detta kan delvis kopplas till 

det som vi tidigare berörde om att erfarna inte använder sig av revisionsberättelsen i så 

hög grad utan träffar hellre revisorn personligen. Att antalet års erfarenhet, enligt 

testerna, inte spelar någon roll går att koppla till den utbildning som erfarna 

kreditbedömare får. Under det första året som kreditbedömare får samtliga gå igenom 

ett utbildningspaket som dels rör bankens specifika policys men även övriga lagar och 

regler. Det genomgås även en SwedSec utbildning vilket är en licensiering som är 

obligatorisk för att få arbeta med kreditbedömning i Sverige. Kreditbedömare genomgår 



   

73 

även en mängd utbildningar inom etik och moral samt lagar och regleringar som finns 

inom kreditbedömningsområdet. Kreditbedömare får alltså den kunskap som krävs för 

att göra bedömningar under sitt första år som kreditbedömare. Efterföljande år får de 

endast utbildningar om lagförändringar och liknande. Detta kan vara ett tecken på att 

utbildningen inom banksektorn spelar större roll än erfarenheten. Erfarenheten ger dock 

enligt många av de intervjuade en större trygghet i deras dagliga arbete. Av egna 

erfarenheter från tidigare arbeten vet vi även med oss att under den första tiden på ett 

nytt jobb sitter oftast en erfaren med för att visa hur man som ny bör arbeta. Om detta är 

fallet även inom banken, vilket vi antar, så förmedlas erfarenheten vidare även till de 

nya vilket leder till att dessa fort lär sig vilka “cues” som är mest relevanta och inte.  

 

6.2.3 Synsätt i kreditbedömningen 

Ytterligare en sak som skiljer sig mellan grupperna och som visar att erfarenhet har en 

viss inverkan i hur bedömningen går till är vilken helhetssyn som kreditbedömarna har. 

Från intervjuerna med de erfarna framgick att de ser kreditbedömningen som en helhet. 

Flera av de intervjuade sa att det var svårt att rangordna de olika “cuesen” då många av 

dem hänger samman och hjälper varandra till att bidra med en bättre förståelse. Till 

exempel upplysningar och noter till resultat- och balansräkningar. Då de erfarna även 

vill ha fysiska möten där både kvalitativ och kvantitativ information kommer fram är ett 

tecken på att de erfarna försöker behandla så många informationskällor som möjligt. 

Detta gör dem för att kunna få en helhetsbild av företaget som söker krediten.  

 

Vi har under studiens gång sett att de oerfarna lätt blir skeptiska när de ser enstaka 

“cues”, till exempel den låga soliditeten i företaget. Detta visar på att oerfarna har 

svårare att se sambanden mellan de olika “cuesen”, vilken bransch företaget befinner sig 

i och hur det brukar se ut i branschen. De oerfarnas sätt att hantera enstaka “cues” leder 

till att de saknar helhetssynen. För att få den helhetssyn som de erfarna har krävs en viss 

erfarenhet. Det framhävdes under flera intervjuer med erfarna att de inte såg 

Hyresföretaget AB som något ovanligt fall och att de varit med om det förr. Genom det 

drog de slutsatser av hur företag i samma situation löst det tidigare och deras 

bedömningsprocess underlättades därför. De oerfarna studenterna saknar erfarenheten 

och har troligen inte varit ute i arbetslivet vilket medför att deras bedömning grundas 

mer i vad de lärt sig i skolan, som ovan nämnt. Studenterna baserar alltså sin bedömning 

mer akademiskt och teoretiskt än vad de erfarna gör. Erfarna baserar delvis sina 
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bedömningar på hur tidigare fall sett ut och detta kan de göra tack vare att de arbetat 

med kreditbedömning tidigare.   

 

Från intervjuerna med de erfarna framgick det att de vill se en helhetsbild av företaget 

och att de vill ha all tillgänglig information för att kunna förutspå framtida händelser. 

Detta stämmer överens med det Jin och Gallimore (2010) säger gällande att deras 

tidigare erfarenhet hjälper dem även att förutspå framtida händelser och därav kan de ha 

lättare att se potentialen i bedömandet av krediten. Varför även vissa oerfarna beviljade 

krediten kan bero på deras utbildning och de kurser som de läst inom finansiering. Trots 

att många blev osäkra på grund av företagets höga belåning fanns det personer som 

ansåg att företaget behövde krediten för att bibehålla verksamhetens framtida 

kassaflöde. Även Dreyfus och Dreyfus (2005) styrker att erfarna personer har lättare att 

veta vilken information som krävs för ett korrekt beslut och troligen även om de bör 

hjälpa företaget genom att bevilja en kredit eller inte.  

 

6.2.4 Sammanfattande tankar kring betydelsen av erfarenhet vid kreditbedömning 

Från de statistiska testerna och intervjuerna går det att se att erfarna och oerfarna delvis 

har olika angreppssätt för att göra en kreditbedömning. De erfarna lägger stor vikt vid 

kvalitativ information, såsom möten med det kreditsökande företaget och företagets 

revisor. Utifrån mötet kan de skapa sig en känsla och helhetsbild av företaget och vet 

utefter det vilken annan information de behöver. En enskild “cue” är inte tillräcklig för 

att kunna göra en korrekt bedömning, utan det är helheten av alla “cues” som är 

avgörande. Detta till skillnad från de oerfarna. De oerfarna tycks begränsa sin 

bedömning utefter ett fåtal “cues” och saknar helhetssynen i bedömningen. Studenterna 

kan anse basera sin bedömning utifrån ett mer akademiskt och teoretiskt synsätt jämfört 

med vad de erfarna gör. Erfarna baserar delvis sina bedömningar på hur tidigare fall sett 

ut och detta kan de göra tack vare att de arbetat med kreditbedömningar tidigare. Trots 

att studien visar på att erfarna och oerfarna arbetar olika vid en kreditbedömning, 

påverkar det inte utfallet av kreditbedömningen. Studien har därmed inte kunnat visa att 

erfarenhet spelar roll i utfallet av en kreditbedömning. Genom de statistiska testerna har 

vi alltså inte kunnat se några större skillnader i rangordningen mellan de två grupperna. 

Det går inte heller se några skillnader i om krediten beviljas beroende på om de har 

erfarenhet eller inte.  
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Detta leder till att vi genom den ovanstående diskussionen kan vi se tendenser i att 

utbildning kanske är viktigare än erfarenhet. Anledningen till detta är att både de erfarna 

och oerfarna framhäver tidigare utbildning som en del i varför de bedömer som de gör. 

Erfarna har dels sin SwedSec utbildning men även årliga uppdaterande utbildningar om 

nya lagar och regler. De oerfarna i sin tur har relativt bra kolla på vad de olika “cuesen” 

innebär och ser till exempel faran med en låg soliditet. De oerfarnas kunskaper grundar 

sig i deras utbildning som de fått genom sin universitetsutbildning. Utbildningen bidrar 

alltså till kompetensen om vad som är viktigt och varför det är viktigt medan 

erfarenheten endast verkar bidra till tryggheten i att den som bedömer företaget kan lita 

på sig själv. Tryggheten i sin tur bidrar till att de erfarna lättare kan skapa en helhetsbild 

då de inte blir oroliga över småsaker. Studenterna är osäkrare i sin bedömning än vad de 

erfarna är vilket dels gör att de litar på räkenskaperna tack vare att en revisor granskat 

företaget. Detta motsätter delvis det som Dreyfus och Dreyfus (2005) säger att erfarna 

enbart förlitar sig på sin tidigare erfarenhet och inte lagar, regler och tidigare utbildning. 

Det som stämmer överens med Dreyfus och Dreyfus (2005) är att de erfarna lättare får 

känslan om vilket beslut som ska fattas och om det är korrekt, den känslan grundar de 

erfarna i tidigare kreditbedömningar och den känslan gör dem tryggare. Men vår studie 

visar tydliga tecken på att även utbildning är viktig vid beslutsfattande. Vilken som är 

viktigast är dock inget som vi med våra resultat kan avgöra då vi inte undersökt just 

utbildningens betydelse i samma grad som vi undersökt vikten av erfarenhet. Nedan 

återfinns en sammanfattande tabell över skillnaderna mellan erfarna och oerfarna,  

Tabell 11 Sammanfattande tabell över erfarna och oerfarna. 

 

 Erfarna Oerfarna 
Grundar bedömningen 
utifrån 

• Möte med företaget 
• Möte med revisorn 

• Nyckeltal 
• Balansräkning 

Regler, riktlinjer och 
bedömningsgrunder 

• Intuitiva 
• Egen bedömning är 

viktig 
• Låg tilltro till 

revisionsberättelsen 
• Följer bankens 

formella lagar 

• Följer riktlinjer från sin 
utbildning 

• Hög tilltro till mer 
erfarna, likt revisorn 

• Hög tilltro till 
revisionsberättelsen 

Synsätt • Värderar alla ”cues” 
tillsammans 

• Har helhetssyn 

• Värderar varje ”cue” var 
för sig 

• Har inte helhetssyn 
Tabell 11 Sammanfattande tabell över erfarna och oerfarna 
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6.3 Vad betyder innehållet i en “cue” 

I vår studie har revisionsberättelsens, vilken var en av de nio “cuesens”, innehåll 

förändrats för att se om detta påverkar en kreditbedömning och/eller rangordningen av 

informationskällor. Anledningen till att vi valt att förändra just revisionsberättelsen som 

“cue” grundar sig i IAASB:s (2011; 2015) införande av nya standarder vilket har 

påverkat revisionsberättelsen utseende och detaljeringsgrad.  

 

Genom en kvasiexperimentell enkät har vi gett hälften av respondenterna den nya 

revisionsberättelsen och hälften av respondenterna den gamla revisionsberättelsen. I de 

statistiska testerna som sedan utförts har vi inte kunnat se några som helst skillnader 

varken vad gäller rangordningen av “cuesen” eller beviljandet av krediten mellan de 

som fått nya respektive gamla revisionsberättelsen. För att kunna förklara detta djupare 

använde vi oss av den andra delstudien som bestod av intervjuer. Under intervjuerna 

förde vi bland annat en diskussion kring oerfarna och erfarnas syn på 

revisionsberättelsen som “cue” och hur de ser på dess nya utformning. Genom 

intervjuerna med de erfarna framkom det att de inte ser revisionsberättelsen som en 

viktig informationskälla, såvida den inte är oren. Det gör att de erfarna sällan läser den 

noggrant. På grund av dess innehåll som anses irrelevant för erfarna kreditbedömare 

rankas den dåligt och den påverkar inte heller krediten. Det har inte heller gått att tyda 

några skillnader i testerna gällande varken rangordning eller beviljandet av kredit 

beroende på om respondenterna har fått den nya eller gamla revisionsberättelsen. Dock 

poängterade både de erfarna och oerfarna under intervjuerna att de ansåg att den nya 

revisionsberättelsen var väldigt lång. De erfarna menade att dess längd gjorde att deras 

arbete ineffektiviserades och förespråkar därför den gamla standardiserade 

revisionsberättelsen även om de kan se vissa fördelar med att revisionsberättelsen går 

mot en mindre standardiserad och mer företagsspecifik utformning.  

 

Att revisionsberättelsen inte är av särskild vikt vid en kreditbedömning stämmer 

överens med vissa tidigare studier (Svensson, 2003; Sormunen, 2014) och motsäger 

andra studier som anser att den är en primär informationskälla (Gómez-Guillamons 

2003; Guiral, Ruiz och Chois, 2014). Dock trodde IAASB (2011), Asare och Wright 

(2012) samt Bruns och Fletcher (2008) att en ny utformning av revisionsberättelsen 

skulle leda till att den blev mer användbar för bland annat kreditbedömare som 

intressentgrupp. IAASB menade att det förväntningsgap och den 
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informationsasymmetri som uppstått mellan företag, revisor och tredje part skulle kunna 

mildras genom en ny mer detaljerad revisionsberättelse. Bruns och Fletcher (2008) samt 

Zambaldi et al. (2011) som även dem sett problem med att mindre företag utnyttjar 

informationsasymmetrin då de tenderar att undanhålla viktig information för bankerna, 

trodde att en ny utformning kunde mildra problemen. Det utnyttjande som företagen gör 

kallas för Moral Hazard och grundas i att risker som finns i mindre företag är 

svårbedömda. Genom att revisorn tar med riskbedömningar i revisionsberättelsen trodde 

man att fenomenet skulle mildras och att bankernas riskbedömningar därmed skulle 

underlättas. Även Asare och Wrights (2012) gjorde en studie inom ämnet vilken visade 

på att stora skillnader fanns mellan institutionella kreditbedömare, revisorer och 

oerfarna investerare när det gällde tolkningen av den information som en 

revisionsberättelse förmedlar. Därför menade de att en mer detaljerad 

revisionsberättelse som säger mer om företagets risker skulle kunna mildra gapet mellan 

parternas förståelse för revisionen. Även Mock et al. (2012), Vanstraelen et al. (2012) 

samt Litjens, Buuren och Vergoossen (2015) trodde att en ny och mer detaljerad 

revisionsberättelse skulle bidra till förbättringar i tolkandet och användandet. Men då 

varken de oerfarna studenterna eller erfarna kreditgivarna såg revisionsberättelsen som 

speciellt viktig verkar gapet inte ha minskats mellan parterna. Inte heller det Moral 

Hazard utnyttjande från företag till banker verkar ha minskat då de risker som numera 

kan stå med i revisionsberättelsen är risker som samtliga kreditbedömare sa under 

intervjuerna att de kunde ta reda på själva genom bankernas interna system.   

 

Förändringen av innehållet i revisionsberättelsen som “cue” har alltså inte påverkat dess 

användning eller betydelse vid en kreditbedömning. Vi anar att detta beror på att 

revisionsberättelsen är ett dokument som är starkt institutionaliserat. Med detta menar vi 

att revisionsberättelsen är så pass välkänd och inarbetad hos de som ska bedöma en 

kredit att om dess innehåll förändras så kommer bedömarens beteende inte att påverkas. 

De erfarna var väl medvetna om vad de letade efter och vad de kunde få ut av vardera 

“cue” vilket innebar att de flesta missade den nya informationen om riskerna i 

revisionsberättelsen. Ett exempel på att revisionsberättelsen är välinarbetad var när 

Kreditbedömare A (2018) sa att han letade anmärkningar sist i revisionsberättelsen. 

Dessa ligger i de nya standarderna först.  När vi visade de erfarna informationen så sa 

dem dock att de var ett steg i rätt riktning att förändra revisionsberättelsen men att det 

inte påverkar deras beslut eller sätt att arbeta i bedömningsprocessen.  
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6.3.1 Sammanfattande tankar kring betydelsen av innehållet i en “cue” 

Sammanfattningsvis kan vi alltså se att så länge förändringar sker i ett starkt 

institutionaliserat dokument kommer en bedömares beteende inte att påverkas vilken i 

sin tur varken kommer att påverka beslutsfattandet eller bedömningsprocessen.   

 

Detta leder till att en förändring i någon av de övriga 8 “cuesens” utseende troligen inte 

heller skulle påverka bedömningen eller bedömningsprocessen. Genom det kan vi 

komma fram till att förändringar i de vanliga informationskällorna som en 

kreditbedömare använder inte kommer att påverka bedömarna. Ändras till exempel 

resultat- och balansräkningens utseende och inkluderar någon mer post skulle det 

antagligen inte innebära någon förändring i kreditbedömningen. Hade däremot någon ny 

“cue” tillkommit, som normalt sett inte tillhör den vanliga informationen som ska 

samlas in i en kreditbedömning, hade studiens utfall kanske blivit annorlunda. Så länge 

de vanliga och starkt institutionaliserade delarna från årsredovisningen finns med 

kommer utfallet inte att påverkas.  

 

Gällande själva förändringen av revisionsberättelsen, vilken är en förändring som 

faktiskt skett i “cuen” genom nya standarder införda av IAASB, gick det inte att se 

några signifikanta skillnader i rangordningen mellan den nya och gamla 

revisionsberättelsen varken bland de erfarna eller oerfarna. Under intervjuerna med de 

erfarna framgick det att revisionsberättelsen inte kan förmedla den information som de 

söker då den är alldeles för specifik och djupgående. Så på så vis kanske en ännu mer 

företagsspecifik och detaljerad revisionsberättelse hade varit mer användbar för 

kreditbedömare. Litjens, Buuren och Vergoossen (2015) skrev i sin studie om nyttan 

med mer företagsspecifika revisionsberättelser, kanske blev förändringarna som IAASB 

(2011; 2015) införde för vaga. Troligen hade mer radikala förändringar behövts för att 

göra revisionsberättelsen intressant för kreditbedömare. Vi tror dock inte att det är 

någon idé att lägga ner tid på att forma en revisionsberättelse för kreditbedömare som 

intressenter då kreditgivarna sa under intervjuerna att de i nästa alla kreditansökningar 

har direktkontakt med revisorerna. Genom detta kan vi komma fram till att så länge en 

revisor är påkopplad och godkänner företagets räkenskaper ser erfarna kreditbedömare 

inget behov av mer information i själva revisionsberättelsen, vilket även Sormunen 

(2014) skrev i sin studie. Om och när de söker mer information kontaktar de revisorn 
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personligen för att de anser att revisorn ofta har en bättre känsla av ett företag tack vare 

sin granskning. Detta är ett argument som styrker vår slutsats om att en förändring i ett 

starkt institutionaliserade dokument inte påverkar varken en bedömningsprocess eller ett 

beslut hos kreditbedömare.  
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7 Slutsats  

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser där vi återknyter till tidigare 

problemdiskussion och syfte, vilka vi också ämnar besvara. Återkoppling sker därefter 

till The Brunswiks Lens Model, vilken följs av studiens teoretiska samt praktiska 

implikationer. Avslutningsvis lyfter vi fram några förslag till framtida forskning.  

 

I nästan alla företag uppstår det någon gång ett behov av att öka kapitalet och då söka en 

kredit. Krediter söks mer frekvent hos kreditinstitut, det vill säga att företaget gör en 

låneansökan hos en bank. Banken i sin tur genomgår en kravfylld 

kreditbedömningsprocess där både kvantitativa och kvalitativa informationskällor ska 

samlas in (Broomé, Elmér & Nylén, 1998; Green, 1997).  

 

Svensson (2003) identifierade i sin avhandling en rangordning på olika 

informationskällor från årsredovisningen som används vid en kreditbedömning. De 

informationskällor hon behandlat är delvis de “cues” som vi inkluderat i vår studie. 

Genom en experimentell studie har vi sedan kunnat se hur olika informationskällor 

rangordnas vid en kreditbedömning och hur dess rangordning skiljt sig eller inte från 

Svenssons (2003). Vi har även kunnat utläsa om erfarenhet, vilket är en viktig del i The 

Brunswiks Lens Model, påverkar användningen av olika “cues” och/eller beslutet i 

bedömningsprocessen. Dreyfus och Dreyfus (2005) är några av dem som menar att 

erfarenhet påverkar utfallet av en bedömning. En mer erfaren person anses genom sin 

erfarenhet veta hur han ska handla i olika situationer, detta till skillnad mot en mer 

oerfaren som måste använda sig av regler och instruktioner för att kunna fatta ett beslut. 

Dreyfus och Dreyfus (2005) menar dock att antalet regler och mängden fakta inte kan 

fånga den kunskap som en erfaren har genom sin erfarenhet.  

 

En av de informationskällor som används i bedömningsprocessen är 

revisionsberättelsen. Den 15 december 2016 infördes nya standarder för 

revisionsberättelsen vilka ändrade dess innehåll och utseende. Anledningen till 

förändringarna grundade sig i de brister som uppmärksammats gällande den gamla 

revisionsberättelsen där både informationsasymmetri och ett förväntningsgap fanns. En 

av de användargrupper som enligt IAASB (2011) ansågs dra nytta av de nya 

standarderna var företagslångivare på banker. Bland tidigare forskning finns skilda 
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åsikter kring om denna intressegrupp använder sig av revisionsberättelsen eller inte i sitt 

dagliga arbete (Asare & Wright, 2012; Sormunen, 2014; Berry & Robertson, 2006; 

Svensson, 2003; Gómez-Guillamón, 2003; Guiral, Ruiz & Choi, 2014). �

�

Baserat på resultat från tidigare studier gällande olika informationskällor och erfarenhet 

vid kreditbedömning samt införandet av den nya revisionsberättelsen blev syftet med 

denna studie att få en förståelse om hur kreditbedömare använder olika 

informationskällor vid en kreditbedömning. Vi har även kunnat utläsa erfarenhetens roll 

samt hur respondenterna påverkats av den nya revisionsberättelsen i deras bedömning 

av en kredit.   

 

7.1 Slutsatser 

För att återkoppla till studiens problemformulering, vilken lyder; “Finns det ett 

samband mellan tidigare erfarenhet av kreditbedömning och värdesättandet av olika 

informationskällor när det gäller givandet av kredit?” samt underfrågan; “Hur 

påverkar detaljeringsgraden i revisionsberättelsen beslutsfattandet vid en 

kreditbedömning?” kan följande resultat och slutsatser presenteras.  

 

Den första slutsatsen vi kunnat dra i vår studie är att inga större skillnader har skett i 

rangordningen mellan de erfarna och oerfarna. Det finns inte heller några samband 

mellan enstaka “cues” och beviljandet av krediten vilket tyder på att ingen enskild “cue” 

kan påverka ett beslut. Även om vissa “cues” har framstått som avsevärt viktigare än 

andra så har det framgått att respondenterna tycker att de flesta “cuesen” fyller en 

funktion. Detta innebär således att ju fler “cues” en bedömare kommer över desto bättre 

beslutsunderlag finns, vilket Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 

förespråkar. Dock har erfarna lättare att hantera större mängder av information än vad 

de oerfarna har, de erfarna ser helheten medan de oerfarna lätt fastnar på enstaka “cues”. 

Rangordningarna som skett i vår studie skiljer sig inte speciellt mycket från den studie 

som Svensson (2003) upprättade för 15 år sedan. Vi har även kunnat se att både 

kvalitativ och kvantitativ information är viktigt vid en bedömning vilket även Green 

(1997) och Silver (2001) skrev i sina studier.  

 

Den andra slutsatsen som kan dras i studien att erfarenhet inte spelar en allt för stor roll 

i en kreditbedömning. Studien har kunnat visa att erfarenhet spelar en viss roll vid 
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bedömningsprocessen och användandet av “cues”, men att antal års erfarenhet inte har 

någon inverkan vid bedömningsprocessen. De statistiska testerna och intervjuerna visar 

att erfarna och oerfarna har olika angreppssätt för att göra en kreditbedömning men att 

det inte har någon påverkan av utfallet av kreditbedömningen. De erfarna arbetar i en 

process som de alltid gjort och känner sig bekväma med. Denna process skiljer sig dock 

både mellan banker och de enskilda individerna på banken, vilket bidragit till att inga 

samband går att finna mellan en kreditbedömares bedömningsprocess och beviljandet av 

krediten. Från intervjuerna framgick att de erfarna lägger större vikt vid kvalitativ 

information, såsom möten med det kreditsökande företaget och företagets revisor. Mötet 

gör att kreditbedömaren kan skapa sig en känsla av företaget och vet utefter det vilken 

annan information som behövs. De erfarna har en helhetssyn över kreditbedömningen. 

De oerfarna använder kvantitativ information som är tydlig för att undvika att behöva 

göra allt för mycket egna bedömningar, vilka de inte känner ful trygghet i då de saknar 

arbetslivserfarenhet. Det finns alltså skillnader i hur personer med olika grad av 

erfarenhet arbetar sig fram till ett beslut men själva beslutet skiljer sig inte mellan 

grupperna. Studiens slutsats går till viss del emot den slutsats Dreyfus och Dreyfus 

(2005) för, gällande att det är den erfarenhet som en person besitter som avgör utfallet i 

en bedömning. Vår studie visar på att erfarenhet har en viss påverkan i en 

kreditbedömning, men att erfarenhet till största del endast bidrar till en trygghet i 

kreditbedömningen.  

 

Den sista slutsatsen som vi fått fram genom vår studie är att om innehållet i en starkt 

institutionaliserad “cue” ändrats, likt det som skett med revisionsberättelsen, kommer 

varken beslutet eller bedömningsprocessen i en kreditbedömning att påverkas. Denna 

slutsats är grundad i att inga signifikanta samband gått att se mellan rangordningen av 

revisionsberättelsen och beviljandet av kredit beroende på om respondenterna fått den 

nya eller gamla revisionsberättelsen. Men även den information som framkom under 

intervjuerna där de erfarna framhävde att de hellre möter revisorn personligen då de inte 

får ut något viktigt av revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen är alltså inte en särskilt 

viktig informationskälla vilket stämmer överens med Svensson, (2003), Sormunen, 

(2014) samt Berry och Robertsons (2006) studier och går emot det som Svedin (1992), 

Gómez-Guillamón (2003) och Guiral, Ruiz och Choi (2014) framhävde sina studier.  

Dock är revisionen viktigare vilket samspelar med Bruns (2004), Blackwell, Noland och 

Winters (1998) samt Dedman och Kausars (2012) studier. Detta innebär således att 
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IAASB:s (2011; 2015) arbete till de nya standarderna i revisionsberättelsen inte är till 

hjälp för intressentgruppen kreditbedömare.  

 

Genom våra slutsatser kan vi, sett ur The Brunswiks Lens Model, inte avgöra vikten av 

varken erfarenhet eller utbildning vid kreditbedömning. Även om utbildningen verkar 

viktigare. Vi kan inte heller se en särskilt stor skillnad i rangordningen av de olika 

“cuesen” för de två olika grupperna. Detta tyder på att både erfarenheten och 

utbildningen är viktigt för att veta hur en beslutsprocess bör gå till och vad som bör 

inkluderas i denna. Men den viktigaste slutsatsen av dem alla är att det inte finns några 

signifikanta samband mellan övriga våra variabler och beviljandet av krediten. Det finns 

alltså inga bevis på att någon av de “cues” som vi gett kreditbedömarna påverkar ett 

beviljande av en kredit. Det finns inte heller ett mönster i att erfarna eller oerfarna 

beviljar krediten vilket gör att vi inte kan bevisa om erfarenhet faktiskt är viktigt eller 

inte. Trots de tendenser i vikten av “cues” som vissa tester visat så påverkas inte 

kreditmöjligheten till företaget. Slutligen påverkar inte manipuleringen av 

revisionsberättelsen någon roll, rangordningen påverkas alltså inte av om respondenten 

fick den nya eller gamla revisionsberättelsen. 

 

Vår slutliga omarbetning av The Brunswiks Lens Model följer enligt nedan i Figur 5 

Omarbetad The Brunswiks Lens Model. I modellen har erfarenhet och utbildning 

ifrågasatts, “cuesen” har placerats i den ordning som respektive grupp ansåg dem vara 

viktiga samt så kan manipuleringen av revisionsberättelsen strykas. Viktigt att 

poängtera är dock att ordningen på “cuesen” symboliserar inte vad som avgör 

beviljandet av krediten, alla ”cues” är viktiga för ett rättvist beslut.  
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Figur 5 Omarbetad The Brunswiks Lens Model  

 
7.2 Teoretiska och praktiska implikationer 

Studiens första teoretiska implikation är att förståelsen kring användandet av 

revisionsberättelsen vid en kreditbedömningsprocess hos både erfarna och oerfarna 

kreditbedömare har ökat. Att studera sambandet mellan detaljeringsgraden i 

revisionsberättelsen och kreditbedömningsprocessen är ett relativt nytt fenomen då nya 

standarder i revisionsberättelsen infördes den 15 december 2016. Det behövs därför en 

ökad förståelse inom området. Studien har även bidragit med att ge en förståelse för 

erfarna kreditbedömarens inställning till den nya revisionsberättelsen och hur den 

påverkar deras dagliga arbete. Det teoretiska bidraget, om att fylla ut forskningsgapet, är 

viktigt i och med att detaljeringsgraden i revisionsberättelsens påverkan i 

kreditbedömningen inte studerats tidigare.  

 

Det teoretiska bidraget stödjer de antaganden som författare till tidigare studie tagit fram 

om att revisionsberättelsen inte anses viktig vid en kreditbedömning (Svensson, 2003; 

Sormunen, 2014; Berry & Robertsson, 2006). Studien stödjer alltså inte de studier som 

ansåg att revisionsberättelsen var viktig (Svedin, 1992; Asare & Wright, 2012; Gómez-

Guillamón, 2003; Guiral, Ruiz & Choi, 2014). Studien har dock inte kunnat påvisa att 

detaljeringsgraden i revisionsberättelsen som informationskälla, “cue”, påverkar en 
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bedömningsprocess sett utifrån The Brunswiks Lens Model. Detta visar att 

revisionsberättelsen är en fortsatt ointressant informationskälla vid en kreditbedömning. 

Dock anser erfarna att revisionen är en viktig kvalitetsstämpel för ett företag, vilket 

även Bruns (2004), Sormunens (2004) samt Dedman och Kausar (2012) studier visade 

på.  

 

Den praktiska implikationen är att IAASB har misslyckats med sitt införande av den 

nya standarder. Detta grundar vi i att få kände till den nya 

utformningen.  Häpnadsväckande är att kreditbedömare, vilka dagligen läser 

revisionsberättelser, inte fått ta del av de nya standarderna trots att de årligen har 

utbildning om nya lagar och regleringar. Dock verkar inte heller studenterna, som läser 

redovisning, känna till de nya standarderna. Även i deras utbildningar kan vi tycka att 

detta borde inkluderas.  

 

Vi har även praktiskt kunnat bevisa att ingen enskild informationskälla påverkar utfallet 

av en kredit. Bevis finns även på att förändringar i starkt institutionaliserade “cues” inte 

kommer att påverka en bedömning eller ett beslut av en kredit. Slutligen finns inga 

praktiska bevis på att erfarenhet har en påverkan vid en kreditbedömning.�

 

7.3 Begränsningar och förslag till framtida forskning 

Studiens första begränsning är antalet “cues” som finns med i experimentet. För att öka 

förklaringsgraden i modellerna hade fler “cues” kunnat involveras i experimentet. Ju 

fler “cues” en bedömare har tillgång till desto säkrare och mer noggrant kan denna göra 

sin bedömning vilket bör leda till en högre förklaringsgrad i modellerna. Det går även 

att göra studien mer omfattande och beskrivande genom att få in fler enkätsvar vilket 

kan gå att uppnå genom att endast göra delstudie ett. För att öka förståelsen och få in 

fler tankar och åsikter om den nya revisionsberättelsen valde vi att upprätta delstudie två 

vilken innebar att vi komplettera vissa enkäter med intervjuer.  

 

Vi har i vår studie kunnat tyda att förändringar i institutionaliserade dokument inte 

verkar påverka en bedömning. Därför hade det varit intressant att se vad som händer om 

man helt plockar bort en “cue” och eventuellt ersätter med en annan typ av “cue” för att 

se om det påverkar bedömningen. 
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Då studien grundas i en experimentell design kan dess resultat ha påverkats av detta. 

Dels då respondenterna kan ha påverkats av yttre faktorer, vilka dock inkluderas i The 

Brunswiks Lens Model men även då respondenterna inte visste att de deltog i ett 

experiment förens efteråt. En begränsning av vår studie är även att vi endast fokuserat 

på erfarenhet vid en kreditbedömning, förslag till framtida forskning är att även 

fokusera på vad utbildningen spelar för faktisk roll. 

 

Ett ytterligare förslag på framtida studier är att studera den nya revisionsberättelsens 

användbarhet för andra intressegrupper. Det finns många intressegrupper som använder 

sig av revisionsberättelsen och det skulle därmed vara intressant att studera hur 

införandet av den nya standarden påverkar andra än just kreditbedömare, som denna 

studie fokuserat på.  

 

Då annan information än årsredovisningen inte är en standard som är obligatorisk i de 

onoterade bolagen ledde detta till att få respondenter kände till den nya standarden 

vilket kan ha begränsat studiens resultat. Detta leder till ytterligare ett förslag till 

framtida forskning. Nämligen att göra om studien genom att använda sig av ett noterat 

bolag som innehar SBO i revisionsberättelsen. Detta då SBO är obligatoriskt för 

samtliga noterade bolag vilket bör leda till att fler känner till dessa standarder. Men 

även då SBO är beskrivet mer utförligt hos de noterade bolagen än vad annan 

information än årsredovisningen är beskriven hos de onoterade bolagen.  
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Vi skulle uppskatta om du vill besvara enkäten som återfinns på följande länk: 

https://www.webbenkater.com/s/DuppsatsEmmaochCaroline 

 

För att kunna besvara enkäten behöver du kika i den bifoga den årsredovisningen 

“Hyresföretaget AB”. 

  

Att besvara enkäten tar max 15 minuter och dina svar är anonyma. 

  

Det betyder jättemycket för oss om du tar dig tiden att besvara enkäten så att vi kan ro 

våra fyra år av studier i land efter fem månaders arbete med vår magisteruppsats. 

  

Tack på förhand! 

  

Med vänlig hälsning, 

Emma och Caroline 

 

 

  



   

 II 

Bilaga 2 Hyresföretaget AB  
 

Hyresföretaget AB 
  

Hyresföretaget AB är beläget i orten “Finstaden” några mil norr om Växjö och har en 
anställd som arbetar deltid. Hyresföretaget AB är verksamma inom 
fastighetsförvaltningsbranschen och grundades år 2005. Företaget äger nio fastigheter 
som innefattar 78 hyresrätter och 45 parkeringsplatser som de förvaltar. En av de nio 
fastigheterna innefattar sex lägenheter vilka alla är i sämre skick. Hyresföretaget AB har 
därför haft svårt att hyra ut dessa och planerar nu en renovering som är budgeterad till 
1,5 miljon. 

  
Fastigheten som ska renoveras förvärvades år 2012 för 5 miljoner kronor. Dessvärre har 
många av lägenheterna sedan dess stått tomma på grund av den dåliga standarden, vilket 
gjort att hyran inte stämmer överens med lägenheternas skick. Då läget är mycket 
centralt och attraktivt finns det ingen anledning till att sänka hyrorna, men fastighetens 
dåliga skick har gjort att ett dåligt rykte kring fastigheten och dess “ockerhyror” har 
spridits. 

  
Genom en renovering av golv, väggar, kök och badrum (inkl. vitvaror) skulle det 
troligen vara möjligt att samtliga lägenheter hyrs ut igen till samma hyra, tack vare 
fastighetens attraktiva läge. Enligt värderingsmän skulle en renovering ge fastigheten ett 
marknadsvärde om ca 6,7 miljoner kronor. 

  
Hyresföretaget AB söker nu ett lån hos banken för att kunna finansiera renoveringen. 
Summan som ska belånas är 1,5 miljon kronor, alltså ska lånet täcka hela renoveringen. 
Den maximala räntan som Hyresföretaget AB kan tänka sig är 5 procent och en årlig 
amortering om 100 000 kr. Detta skulle innebära ökade räntekostnader om 75 000 kr per 
år. 
  
Fakta om bostaden: 
Inköpt: 2012 för 5 000 000 kr 
Hyresintäkter (givet att alla lägenheter ät uthyrda): 432 000 kr/år 
Kostnader för lägenheterna (inkl. underhållskostnader): 183 400 kr/år 
Lägenheterna: 2 st enrumslägenheter på 32 kvm vardera, 4 st tvårumslägenheter på 63 
kvm vardera. 
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 IV 

Förvaltningsberättelse  
Styrelsen för Hyresföretaget AB. 55XXXX-XXXX, med säte i Finstaden får härmed avge 
årsredovisning för 20XX.  
 
Verksamheten  
 
Allmänt om verksamheten  
Företaget registrerades år 2005 och bedriver sedan dess verksamhet genom uthyrning av 
lägenheter. Företaget äger och administrerar vid årsskiftet 78 lägenheter samtliga belägna i 
Finstaden.  
 
 

Flerårsöversikt, nyckeltal Årets Föregående års 
Tre år 
sedan 

Fyra år 
sedan 

Soliditet, % 7 6 5 5 
Nettoomsättning, tkr 6 934 7 147 7 171 6 938 
Resultat efter finansiella poster, tkr 335 318 −285 −600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      4.  



   

 V 

Resultaträkning 
 

Årets Föregående års  

Belopp i kr Not 
20XX-01-01 – 
20XX-12-31 

20XX-01-01 – 
20XX-12-31 

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 
   Nettoomsättning  
 

6 933 709 7 147 042 

Övriga intäkter  
 

23 816 211 296 

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 
 

6 957 525 7 358 338 

    Rörelsekostnader 
   Övriga externa kostnader 
 

−3 387 668 −3 508 519 
Personalkostnader  2 −562 268 −833 607 

Avskrivningar  
 

−900 739 −852 946 

Summa rörelsekostnader 
 

−4 850 675 −5 195 072 

    Rörelseresultat 
 

2 106 850 2 163 266 

    Finansiella poster  
   Ränteintäkter 
 

2 425 1 045 

Räntekostnader 3 −1 773 987 −1 846 147 

Summa finansiella poster 
 

−1 771 562 −1 845 102 

    Resultat efter finansiella poster  
 

335 288 318 164 

    Bokslutsdispositioner 
   Resultat före skatt 
 

335 288 318 164 

    Skatter 
   

    Årets resultat  
 

335 288 318 164 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
       
 
 
                      5.   
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Balansräkning 
 

  Årets Föregående års  
 Belopp i kr Not 20XX-12-31 20XX-12-31 

Tillgångar 
   

Anläggningstillgångar 
   

Materiella anläggningstillgångar 
   

Byggnader och mark 4 48 475 608 47 869 134 

Inventarier, verktyg och installationer  5 16 290 23 000 

Summa materiella anläggningstillgångar 
 

48 491 898 47 892 134 

    
Summa anläggningstillgångar  

 
48 491 898 47 892 134 

    
Omsättningstillgångar 

   
Kortfristiga fordringar  

   
Kundfordringar 

 
22 498 126 005 

Övriga fordringar 
 

18 148 15 773 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

96 858 26 047 

Summa kortfristiga fordringar 
 

137 503 167 825 

    
Kassa och bank 

   
Kassa och bank 

 
339 523 841 897 

Summa kassa och bank 
 

339 523 841 897 

    
Summa omsättningstillgångar 

 
477 026 1 009 721 

    
Summa tillgångar 

 
48 968 924 48 901 856 
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Belopp i kr Not 
Årets 

20XX-12-31 
Föregående års 

20XX-12-31 
EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

   
Eget kapital  

   

Bundet eget kapital 
   

Aktiekapital (250 000 aktier) 
 

2 500 000 2 500 000 

Summa bundet eget kapital 
 

2 500 000 2 500 000 

    
Fritt eget kapital 

  
 

Balanserat resultat 
 

318 164 - 

Årets resultat 
 

335 288 318 164 

Summa fritt eget kapital 
 

653 452 318 164 

    
Summa eget kapital 

 
3 153 452 2 818 164 

    
Långfristiga skulder 

   
Övriga skulder till kreditinstitut 6,7 42 764 167 43 812 500 

Skulder till koncernföretag 8 685 875 - 

Summa långfristiga skulder 
 

43 450 042 43 812 500 

    
Kortfristiga skulder  

   
Övriga skulder till kreditinstitut  6 748 333 748 333 

Leverantörsskulder 
 

608 691 579 269 

Övriga skulder 
 

202 776 185 453 

Upplupna intäkter förutbetalda kostnader 
 

805 630 758 137 

Summa kortfristiga skulder 
 

2 365 430 2 271 192 

    SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

 
48 968 924 48 901 856 
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Noter  
Not 1 Redovisningsprinciper  
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med BNFAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag 
 
 
Koncernuppgifter 
Företaget är helägt dotterföretag till Hyresföretaget Fastighet AB, org. nr 55XXXX-XXXX med säte 
i ’Finstaden’. Koncernredovisning upprättas ej med hänvisning till reglerna i Årsredovisningslagen 7 
kap 3§.  
 
Av dotterföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 % (0 %) av inköpen och 0,5 % 
(0,9 %) av försäljningen andra företag inom koncernen som bolaget tillhör.  
 
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.  
 
Följande avskrivningstider tillämpas:  
  

Anläggningstillgångar  
  

År 

Materiella anläggningstillgångar 
   

- Byggnader 
  

67 
- Tilläggsinvesteringar i byggnader  

  
14 

- Inventarier  
 

5 

 
Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som 
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 
 
 
Upplysningar till resultaträkning
     

Not 2 Anställda och personalkostnader 
 

Årets 
20XX-01-01 – 20XX-12-31 

Föregående års 
20XX-01-01 – 20XX-12-31 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader  
   

Löner och andra ersättningar 
 

369 482 511 565 

Summa  
 

369 482 511 565 

Sociala kostnader 
 

189 708 227 073 

(Varav personalkostnader)  
 

72 867 67 046 

    

  
Årets Föregående års 

Not 3 Räntekostnader 
 

20XX-01-01 – 20XX-12-31 20XX-01-01 – 20XX-12-31 

Räntekostnader, koncernföretag 
 

17 811 - 

Räntekostnader, övriga 
 

1 756 176 1 846 147 

Summa 
 

1 773 987 1 846 147 
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Upplysningar till balansräkning 

    
Not 4 Byggnader och Mark  

 

Årets 
20XX-12-31 

Föregående års 
20XX-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
   

- Vid årets början 
 

54 845 033 56 158 071 

- Nyanskaffningar 
 

1 500 503 33 347 

- Avyttringar 
 

- −1 346 385 

  
56 345 535 54 845 033 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
   

- Vid årets början 
 

−6 975 898 −6 274 010 

- Årets avskrivningar enligt plan 
 

−894 029 −846 237 

- Avyttringar 
 

- 144 349 

  
−7 869 927 −6 975 898 

Redovisat värde vid årets slut  
 

48 475 608 47 869 134 

     

  
Årets Föregående års 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 
 

20XX-12-31 20XX-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
   

- Vid årets början 
 

148 882 133266 

- Nyanskaffningar 
 

- 23950 

- Avyttringar och utrangeringar 
 

- −8 333 

  
148 882 148 882 

    
Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 

   
- Vid årets början 

 
−125 882 −127 506 

- Avyttringar och utrangeringar 
 

- 8 333 

- Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden 
 

−6710 −6710 

  
−132 592 −125 882 

Redovisat värde vid årets slut 
 

16 290 23000 
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Not 6 Övriga skulder till kreditinstitut 
 

Årets 
20XX-12-31 

 
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 

 
1 048 333 

 
Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen 

 
1 591 667 

 
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 

 
41 172 500 

 

  
43 812 500 

 

    

    
Not 7 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

 
Årets Föregående års 

Ställda säkerheter 
 

20XX-12-31 20XX-12-31 
Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder 
och avsättningar  

   
Fastighetsinteckningar  

 
52 976 244 52 976 244 

    
Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter 

 
Inga  Inga 

Eventualförpliktelser  
   

  
Inga  Inga 

    
Not 8 Skulder till koncernföretag 

   Skulder till moderföretag förfaller vid anfordran. Ränta uppgår vid varje tillfälle av långivaren 
angivna villkor baserat på låntagarens finansieringskostnad från extern långivare  
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Nya revisionsberättelsen:  
 
 
Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Hyresföretaget AB, org. nr 55XXXX-
XXXX 
 
Rapport om årsredovisningen 
 
Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hyresföretaget 
AB för år 20XX. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 3–10 i 
detta dokument. 
  
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Hyresföretaget ABs finansiella ställning per 
den 31 december 20XX och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 
 
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen. 
 
Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Jag är oberoende i förhållande till Hyresföretaget AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 
 
Annan information än årsredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och återfinns på sidan 4. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för denna andra 
information. 
 
Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och jag gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information. 
 
I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt 
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och 
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig 
med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även 
den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer 
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.  
 
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera 
detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet. Min bedömning 
under revisionen är dock att vissa risker finns gällande 
underhållet av fastigheten Skatan innefattande 7 lägenheter. 
Värderingen bör ses över om åtgärder inte vidtas innan nästa 
räkenskapsår avslutas. Risken är att det bokförda värdet på flera 
förvaltningsfastigheter kan vara överskattat och att varje justering 
av värdet direkt påverkar årets resultat. 
 
 
 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 
 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta. 
 
Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 
 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 
 
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande 
av intern kontroll.U.skaffar jag mig en förståelse av den del av 
bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
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kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 
 
• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild. 
 
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisonen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat. Rapport om andra krav 
enligt lagar och andra författningar 
 
Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Hyresföretaget AB för år 20XX samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
 
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
 
Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Hyresföretaget AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
 
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta 
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 
 
Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende: 
 
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.  
 
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av 
underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 
 
Växjö den 24 mars 20XX 

Revisor Revisorsson  
Revisor Revisorsson  
Auktoriserad revisor  
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Enkätformulär:  
1. Kön  

___ Man  

___ Kvinna  

___ Annat  
 
2. Jag har erfarenhet inom kreditbedömning till företag sedan tidigare (Tex. arbetat 

på en bank med långivning till företag som huvudsakligt område).  
___ Ja 

___ Nej  
 
3. Om Ja på fråga 2, hur många år?  

___ år 
 
4. Tror du att företaget beviljas krediten om 1,5 miljon med en ränta om 5 procent 

och årlig amortering om 100 000 kr?  
___ Ja 

___ Nej 
 
5. Rangordna de delar i ovanstående case som du tittade på för att bedöma företaget, 

Rangordna enligt följande:  
1 = viktigast vid min bedömning, 9 = minst viktig vid min bedömning.  

OBS! En siffra kan endast användas en gång.  
___ Den övergripande informationen om företaget (s.1) 

___ Förvaltningsberättelse (s. 4)  

___ Nyckeltal (s. 4) 

___ Resultaträkning (s. 5) 

___ Balansräkning (s. 6–7) 

___ Noter (s. 8) 

___ Upplysningar till resultaträkning (s. 8) 

___ Upplysningar till balansräkning (s. 9–10) 

___ Revisionsberättelse (s.11–12) 

 
6. Var de någon information om Hyresföretaget AB som fick dig att reagera extra? 

Vänligen precisera vad.  
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Gamla revisionsberättelsen:  
 
Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Hyresföretaget AB, org. nr 55XXXX-
XXXX 
 
Rapport om årsredovisningen 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för 
Hyresföretaget AB för år 20XX. Bolagets årsredovisning 
ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 
3–10.  
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen, och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. 
 
Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på 
grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 
 
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen. 
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 
 
Uttalanden 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Hyresföretaget ABs 
finansiella ställning per den 31 december 20XX och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

 
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen. 
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört 
en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Hyresföretaget AB för år 20XX.  
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det 
är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. 
 
Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
 
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.  
 
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag 
utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.  
 
Uttalanden 
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
 
 
Växjö den 24 mars 20XX 

Revisor Revisorsson  
Revisor Revisorsson  
Auktoriserad revisor 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       11. 
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Enkätformulär:  
1. Kön  

___ Man  

___ Kvinna  

___ Annat  
 
2. Jag har erfarenhet inom kreditbedömning till företag sedan tidigare (Tex. arbetat 

på en bank med långivning till företag som huvudsakligt område).  
___ Ja 

___ Nej  
 
3. Om Ja på fråga 2, hur många år?  

___ år 
 
4. Tror du att företaget beviljas krediten om 1,5 miljon med en ränta om 5 procent 

och årlig amortering om 100 000 kr?  
___ Ja 

___ Nej 
 
5. Rangordna de delar i ovanstående case som du tittade på för att bedöma företaget, 

Rangordna enligt följande:  
1 = viktigast vid min bedömning, 9 = minst viktig vid min bedömning.  

OBS! En siffra kan endast användas en gång.  
___ Den övergripande informationen om företaget (s.1) 

___ Förvaltningsberättelse (s. 4)  

___ Nyckeltal (s. 4) 

___ Resultaträkning (s. 5) 

___ Balansräkning (s. 6–7) 

___ Noter (s. 8) 

___ Upplysningar till resultaträkning (s. 8) 

___ Upplysningar till balansräkning (s. 9–10) 

___ Revisionsberättelse (s.11) 

 
6. Var de någon information om Hyresföretaget AB som fick dig att reagera extra? 

Vänligen precisera vad.  
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
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Bilaga 3 Intervjuguide Kreditbedömare 
 
Vilken är din nuvarande uppgift inom banken? 

• Vilka uppgifter har du haft tidigare?  

 

Hur lång erfarenhet av kreditbedömning har du?  

• Vad har du för erfarenhet av kreditbedömning?  

 

Utbildning 

Vilken utbildning har du?  

• Skola  

 

Vilken utbildning har du inom kreditbedömningsområdet?  

• Utöver skola  

 

Kreditbedömning  

Hur ser processen ut vid en kreditbedömning?  

• Beskriv från steg ett till beslut 

• Vilka informationskällor använder ni och hur används dem?  

• Har ni några särskilda policys på er bank? ex. vem får godkänna etc.  

 

Hur mycket tid lägger ni ner på analyser vid kreditbedömningar? 

• Nya kunder  

• Redan befintliga kunder  

 

Är det något mer du vill få in som vi inte har frågat om hittills?  
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Caset 

Förklara hur du har tänkt i kreditbedömning av det fiktiva företaget. 

 

Vad tittade du på? 

• Den övergripande informationen om företaget 

• Förvaltningsberättelsen 

• Nyckeltal 

• Resultaträkning 

• Balansräkning 

• Noter 

• Upplysningar till resultaträkning 

• Upplysningar till balansräkning 

• Revisionsberättelsen 

 

Använde du revisionsberättelsen i caset?  

• Varför/Varför inte?  

 

Revisionsberättelsen  

Använder du dig av revisionsberättelsen i kreditbedömningen i normalfallet? 

• Är det någon skillnad i användningen av den nya revisionsberättelsen jämfört 

med den gamla standardiserade revisionsberättelsen?  

 

Ställer ni några krav på att företag ska vara reviderade? 

 

Hur påverkas er kreditbedömning gällande om det sökande företaget är reviderat, 

jämfört om det inte är det?  

 

Efterfrågade du en ny revisionsberättelse? 

• Om Ja, uppfyller den nya revisionsberättelsen ditt krav?  

• om Nej, vad saknar du?  

• Om Nej, varför inte? 

 

Har du ofta direktkontakt eller möte med revisorn?  

• Om innehållet i revisionsberättelsen eller annat?   
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Bilaga 4 Intervjuguide Studenter 

 

Utbildning 

Vilken utbildning har du?  

 

Har du någon utbildning inom kreditbedömningsområdet?  

• Om ja, vad har du för erfarenhet av kreditbedömning?  

 

Caset 

Förklara hur du tänkte i kreditbedömning av det fiktiva företaget. 

Vad tittade du på? Och vad tänker du om de olika delarnas informationsinnehåll? 

• Den övergripande informationen om företaget 

• Förvaltningsberättelsen 

• Nyckeltal 

• Resultaträkning 

• Balansräkning 

• Noter 

• Upplysningar till resultaträkning 

• Upplysningar till balansräkning 

• Revisionsberättelsen 

 

Revisionsberättelsen  

Vad är din syn på revisionsberättelsen som informationskälla?  

• Vilka intressegrupper tror du använder den och har nytta av den?  

• Vet du att en ny standard sattes 2015/2016?  

• Tror du att den nya standarden har lett till en förbättring eller försämring i 

informationsförmedlande till intressenter? 
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Bilaga 5 Linjära regressioner Erfarenhet 
 Modell 1 – Övergripande information Modell 2 - Förvaltningsberättelse Modell 3 - Nyckeltal 

 Kollinearitet  Kollinearitet  Kollinearitet 
B Beta Std. 

avvikel
se 

Sig. Tolerans B Beta Std. 
avvikelse 

Sig. Tolerans B Beta Std. 
avvikelse 

Sig Tolerans 

Gamla/Nya -0,361 -0,67 0,565 0,525 0,916 0,875 0,225 0,403 0,032 0,916 -0,166 -0,35 0,486 0,734 0,916 

Kön -0,519 -0,95 0,573 0,368 0,911 -0,364 -0,092 0,409 0,375 0,911 0,039 0,008 0,494 0.938 0,911 

Erfarenhet 1,135 0,212 0,540 0,038 0,994 -0,368 0,095 0,385 0,343 0,994 -1,246 -0,267 0,465 0,009 0,994 

Antal (st) 
Förklaringsgrad 
Justerad förklaringsgrad 
F-värde 
ANOVA signifikans 

98 
5,2 % 
2,2 % 
1,721 
0,168 

98 
7,8 % 
4,9 % 
2,660 
0,053 

98 
7,2 % 
4,3 % 
2,435 
0,070 

 
 Modell 4 – Resultaträkningen Modell 5 - Balansräkning Modell 6 - Noter 

 Kollinearitet  Kollinearitet  Kollinearitet 
B Beta Std. 

avvikel
se 

Sig. Tolerans B Beta Std. 
avvikelse 

Sig. Tolerans B Beta Std. 
avvikelse 

Sig Tolerans 

Gamla/Nya -0,481 -0,135 0,377 0,205 0,916 -0,481 -0,158 0,318 0,134 0,916 0,438 0,110 0,425 0,306 0,916 

Kön -0,264 -0,073 0,383 0,492 0,911 0,382 0,126 0,322 0,233 0,911 -0,028 -0,007 0,432 0,948 0,911 

Erfarenhet 0,504 0,361 0,361 0,165 0,994 -0.308 -0,101 0,304 0,314 0,994 -0.169 -0,043 0,407 0,679 0,994 

Antal (st) 
Förklaringsgrad 
Justerad förklaringsgrad 
F-värde 
ANOVA signifikans 

98 
3,7 % 
0,6 % 
1,203 
0,313 

98 
6,0 % 
3,0 % 
2,011 
0,118 

98 
1,5 % 

-1,7 % 
0,466 
0,707 

 
 Modell 7 – Upplysningar resultaträkning Modell 8 - Upplysningar balansräkning Modell 9 - Revisionsberättelse 

 Kollinearitet  Kollinearitet  Kollinearitet 
B Beta Std. 

avvikel
se 

Sig. Tolerans B Beta Std. 
avvikelse 

Sig. Tolerans B Beta Std. 
avvikelse 

Sig Tolerans 

Gamla/Nya 0,372 0,117 0,324 0,253 0,916 -0,080 -0,020 0,318 0,850 0,916 -0,093 -0,20 0,457 0,840 0,916 

Kön 0,051 0,016 0,328 0,876 0,911 0,024 0,006 0,322 0,956 0,911 0,634 0,137 0,464 0,175 0,911 

Erfarenhet 0,993 0,313 0,309 0,002 0,994 0,289 0,074 0,304 0,475 0,994 -1,602 -0,352 0,437 0,000 0,994 

Antal (st) 
Förklaringsgrad 
Justerad förklaringsgrad 
F-värde 
ANOVA signifikans 

98 
11,1 % 

8,2 % 
3,896 
0,011 

98 
0,6 % 

-0,26 % 
0,192 
0,901 

98 
13.7 % 
11,0 % 

4,986 
0,003 
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Bilaga 6 Linjära regressioner Års erfarenhet 
 Modell 1 – Övergripande information Modell 2 - Förvaltningsberättelse Modell 3 - Nyckeltal 

 Kollinearitet  Kollinearitet  Kollinearitet 
B Beta Std. 

avvikel
se 

Sig. Tolerans B Beta Std. 
avvikelse 

Sig. Tolerans B Beta Std. 
avvikelse 

Sig Tolerans 

Gamla/Nya -0,522 -0,097 0,569 0,361 0,899 0,843 0,217 0,408 0,041 0,899 0,001 0,000 0,491 0,999 0,899 

Kön -0,685 -0,126 0,582 0,242 0,880 -0,388 -0,098 0,417 0,355 0,880 0,206 0,043 0,502 0,683 0,880 

Års erfarenhet -0,068 -0,228 0,031 0,028 0,955 -0,014 -0,065 0,022 0,572 0,955 0,071 0,272 0,027 0,009 0,955 
 

Antal (st) 
Förklaringsgrad 
Justerad förklaringsgrad 
F-värde 
ANOVA signifikans 

98 
5,7 % 
2,7 % 
1,900 
0,135 

98 
7,3 % 
4,4 % 
2,479 
0,066 

98 
7,2 % 
4,2 % 
2,425 
0,071 

 
 Modell 7 – Upplys. RR Modell 8 – Upplys. BR Modell 9 - Revisionsberättelsen 

 Kollinearitet  Kollinearitet  Kollinearitet 
B Beta Std. 

avvikel
se 

Sig. Tolerans B Beta Std. 
avvikelse 

Sig. Tolerans B Beta Std. 
avvikelse 

Sig Tolerans 

Gamla/Nya 0,282 0,089 0,336 0,403 0,899 -0,158 -0,040 0,422 0,708 0,899 -0,001 0,000 0,487 0,999 0,899 

Kön -0,018 -0,006 0,343 0,958 0,880 -0,074 -0,019 0,431 0,863 0,880 0,667 0,144 0,498 0,184 0,880 

Års erfarenhet -0,039 -0,222 0,018 0,032 0,955 -0,032 -0,148 0,023 0,158 0,955 0,042 0,165 0,026 0,144 0,955 

Antal (st) 
Förklaringsgrad 
Justerad förklaringsgrad 
F-värde 
ANOVA signifikans 

98 
6,0 % 
3,0 % 
2,009 
0,118 

98 
2,2 % 

-1,0 % 
0,696 
0,557 

98 
4,0 % 
1,0 % 
1,314 
0,275 

 

 Modell 4 – Resultaträkning  Modell 5 - Balansräkning  Modell 6 - Noter 
 Kollinearitet  Kollinearitet  Kollinearitet 

B Beta Std. 
avvikel

se 

Sig. Tolerans B Beta Std. 
avvikelse 

Sig. Tolerans B Beta Std. 
avvikelse 

Sig Tolerans 

Gamla/Nya -0,473 -0,133 0,384 0,222 0,899 -0,423 -0,139 0,319 0,188 0,899 0,478 0,120 0,428 0,267 0,899 

Kön -0,218 -0,061 0,393 0,580 0,880 0,453 0,147 0,326 0,168 0,880 0,020 0,005 0,438 0,963 0,880 

Års erfarenhet 0,002 0,009 0,021 0,935 0,955 0,024 0,143 0,017 0,162 0,955 0,017 0,075 0,023 0,474 0,955 

Antal (st) 
Förklaringsgrad 
Justerad förklaringsgrad 
F-värde 
ANOVA signifikans 

98 
1,7 % 
-1,4% 
0,542 
0,655 

98 
7,0 % 
4,0 % 
2,348 
0,078 

98 
1,8 % 
-1,3% 
0,582 
0,628 


