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Sammandrag 

Den 31 december 2016 blev nya regler om utformningen av revisionsberättelser för 

börsnoterade bolag gällande. En bakgrund till implementeringen var att det fanns uppfattningar 

om att revisorer på ett tydligare sätt skulle redovisa det som framkommit genom revisionen i 

revisionsberättelsen. Externa intressenter till börsnoterade bolag skulle därigenom få tillgång 

till mer kvalitativ information. Till intressenter som har behov av sådan information hör 

kreditgivare, vilka behöver kunna bedöma bolags förmåga till återbetalning. Syftet med denna 

studie är att skapa förståelse för vilken påverkan de nya tilläggen i revisionsberättelsen har haft 

på bankers kreditgivningsprocess vid beslut om kreditgivning till börsnoterade bolag. Det har 

undersökts genom att utföra åtta stycken intervjuer med kreditgivare till börsnoterade bolag. 

Studiens resultat tyder på att revisionsberättelsen inte har ansetts utgöra ett betydelsefullt 

underlag varken före eller efter det att förändringen trädde i kraft. Det indikerar att de nya 

tilläggen inte har haft någon påverkan på bankernas beslut om kreditgivning. 
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Förord 
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uppsatsarbetet har väglett oss och kommit med värdefulla synpunkter. Ett stort tack går även 

till medlemmarna i vår seminariegrupp som gett oss feedback och nya infallsvinklar under 
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korrekturläsa under arbetets gång. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Efter finanskrisen 2008 fanns det hos intressenter en uppfattning om att revisorer inte gjorde 

tillräckligt för att upptäcka och belysa risker i stora bolag (Lennartsson 2016; Vanstraelen et 

al. 2012, s.206; Mock et al. 2013, s.325). Det ifrågasattes hur revisorer hade kunnat utfärda 

rena revisionsberättelser till de bolag som redovisat stora förluster under finanskrisen (Boolaky 

och Quick 2016, s.159). En ren revisionsberättelse definieras av Revisorsnämnden som en 

revisionsberättelse som saknar anmärkningar och som ger en rättvisande bild av bolaget 

(Revisorsnämnden 2017). Den bristande informationen ledde till att användarna av den 

reviderade bokslutsinformationen började kräva mer information från enskilda revisioner som 

grund till sitt beslutsfattande (IAASB 2012, s.1).  

 

Efterfrågan av rapportering om brister och risker som framkommit i revisionen lade grunden 

till EU:s förändringsarbete av det dåvarande revisionsdirektivet, vilket resulterade i det så 

kallade revisionspaketet. Det medförde även att International Auditing and Assurance 

Standards Board (IAASB) framarbetade en ny standard för revisionsberättelsen, ISA 701. 

IAASB lade fram förslag på förändringar i revisionsrapporteringen, framförallt ett avsnitt i 

vilket revisorer ska framföra kritiska revisionsområden (Brasel et. al 2016, s.1345) vilka är 

områden av betydande risk eller som har krävt betydande revisorsbedömning (ISA 701, s.3). 

Förslagen syftade till att klargöra och utöka revisionsrapporteringen för att säkerställa att 

finansiella rapporter som görs tillgängliga för användare är rättvisande (Brasel et. al 2016, 

s.1347). 

 

Som ett led i att säkerställa rättvisande rapporter ska revisionsberättelsen innehålla mer 

information som är användbar för bolagets intressenter (Prop. 2015/15:162). Det nya 

regelverket innebär därför förändringar vad gäller utformningen av revisionsberättelsen, vilket 

bland annat innefattar uttalanden om eventuella osäkerhetsfaktorer som kan medföra betydande 

tvivel om bolagets förmåga att fortsätta bedriva verksamhet (SOU 2015:49; Prop. 

2015/15:162). Den förändrade utformningen gäller företag av allmänt intresse (Förordning 

537/2014; Lennartsson 2016). Företag av allmänt intresse definieras i revisorslagen 2§ 9p (SFS 

2001:883) som huvudsakligen företag med överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en 

reglerad marknad (Bolagsverket 2016), det vill säga börsnoterade bolag. Då börsnoterade bolag 
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har stor betydelse för allmänheten behöver trovärdigheten för deras granskade räkenskaper 

förbättras (Förordning 537/2014).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Att revisorer kvalitetssäkrar finansiell information från börsnoterade bolag ökar 

informationens trovärdighet (Trohammar och FAR 2006, s.20) och ger intressenter förbättrat 

skydd. Om revisorn i revisionsberättelsen belyser potentiella riskområden i bolaget ger det 

underlag för externa intressenter att göra mer välgrundade bedömningar om bolagets fortlevnad 

(Förordning 537/2014). En undersökning gjord av Europeiska kommissionen år 2011 visade 

att revisorer bör ge både mer detaljerad information och mer information om de huvudområden 

som reviderats. Även rena revisionsberättelser ansågs kunna förbättras genom ytterligare 

förklaringar till varför den blivit ren (Europeiska kommissionen 2011, s.10-11). 

  

Revisionsberättelsens tidigare utformning omfattade ingen kritik mot börsbolag, vilket enligt 

Catasús, Hellman och Humphrey (2013, s.11 och s.90-91) har upplevts som problematiskt av 

bolagets externa intressenter. Kritiken var bland annat riktad mot att revisorer inte öppet 

redovisade i revisionsberättelsen vad som framkommit i revisionen. Rapporter om brister och 

risker lämnades tidigare från revisorn direkt till styrelsen i börsbolagen utan att tilldelas externa 

intressenter. Det innebar att revisorer och interna intressenter hade ett informationsövertag över 

externa intressenter och att det därmed förelåg en informationsasymmetri. Att rapporteringen 

om brister och risker inte offentliggjordes ansågs kunna orsaka att revisionens trovärdighet 

ifrågasattes (Catasús, Hellman och Humphrey 2013, s.11 och s.90-91). 

  

Revisorerna har själva reagerat på kritiken, vilket ledde till IAASB:s förslag till en ny 

revisionsberättelse som möjliggör en utvidgad och mindre standardiserad rapportering. Den 

utvidgade rapporteringen ska omfatta ett urval av de iakttagelser som tidigare endast lämnades 

till styrelsen (Catasús, Hellman och Humphrey 2013, s.12). Rien (2014, s.250) argumenterar 

för att det är viktigt att avgöra om det föreligger informationsasymmetri mellan revisorer och 

externa intressenter. Anledningen till det är att en informationsasymmetri kan innebära att 

beslutsfattare på kapitalmarknaden inte har ett tillräckligt informationsunderlag för att bedöma 

bolagsrelaterade risker (Catasús, Hellman och Humphrey 2013, s.15), vilket kan leda till 

felaktigt beslutsfattande (Rien 2014, s.250). 
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Catasús, Hellman och Humphrey (2013, s.11) menade att externa intressenter hade 

förväntningar om att revisorerna skulle rapportera brister i större utsträckning än vad som 

faktiskt gjordes. Till intressenter som har behov av sådan information hör kreditgivare 

(Trohammar och FAR 2006, s.20). Det beror bland annat på att de som kreditgivare har 

rättighet i bolagets tillgångar (Aguilera och Jackson 2003, s.450) och har därför i enlighet med 

lagen om bank- och finansieringsrörelse 8 kap. 1§ ett behov av att kunna bedöma bolagets 

förmåga till återbetalning innan lånet beviljas (SFS 2004:297). 8 kap. 2§ i lagen om bank- och 

finansieringsrörelse förklarar att en förutsättning för korrekta kreditbedömningar är tillräckliga 

upplysningar om det aktuella bolaget (SFS 2004:297). Libby (1976b, s.36) menar att revisorns 

formella medel att kommunicera det som framkommit i revisionen till bankerna är genom 

revisionsberättelsen.  

 

Vid bedömningar i kreditgivningsprocessen utgör reviderad redovisningsinformation ett viktigt 

underlag för kreditgivare, till vilka banker hör (Svanström 2008, s.33; Libby 1979b, s.36; Smith 

2006, s.20). Duréndez Gómez-Guillamón (2003, s.549) ämnade i en studie i början av 2000-

talet ta reda på vilken betydelse revisionsberättelsen hade för bankers kreditgivningsbeslut, då 

användbarheten av den hade ifrågasatts. Det visade sig då att revisionsberättelsen faktiskt hade 

en betydelse vid beslut om kreditgivning. Noghondari och Foong (2009, s.311) argumenterade 

för att kreditgivare använder reviderade bokslut vid beslut om kreditgivning. Svanström (2008, 

s.34) menar att tidigare studier på området har visat att banker föredrar information som 

reviderats framför sådan som inte har blivit reviderad. Vid användning av bolags finansiella 

rapporter behöver banker och andra kreditgivare försäkra sig om att siffrorna i rapporterna är 

pålitliga (Firth 1980, s.257; Svanström 2008, s.33-34). En sådan försäkring tillhandahålls 

vanligen genom att de finansiella rapporterna granskas av externa revisorer (Boolaky och 

Quick 2016, s.158; Firth 1980, s.257) och att de sedan bekräftar rapporternas validitet genom 

revisionsberättelsen (Trohammar och FAR 2006, s.20).  

  

Noghondari och Foong (2009, s.311) menar att kreditgivare behöver förstå innehållet i 

revisionsberättelsen för att de på bästa sätt ska kunna bedöma kreditrisken. Misslyckas 

revisorerna med att förmedla sitt avsedda meddelande genom revisionsberättelsen så uppstår 

en informationsasymmetri mellan kreditgivare och revisor (Porter, Hógartaigh och Baskerville 

2009, s.100). IAASB motiverar att de nya tilläggen i revisionsberättelsen ska minska den 

informationsasymmetrin (IAASB 2011, s.8-9). Innan införandet av de nya tilläggen i 
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revisionsberättelsen argumenterade Guiral-Contreras, Gonzalo-Angulo och Rodgers (2007, 

s.286) för att banker tillhör de viktigaste användarna av finansiell information och att de därför 

är en av de intressenter som påverkas mest av revisionsberättelsen. Det är av vikt för 

banktjänstemän att erhålla rättvisande finansiella rapporter som innehåller användbar, 

tillförlitlig och jämförbar information (Kent och Munro 1999, s.362).  

 

Boolaky och Quick (2016, s.162) menar att tillägg av kritiska revisionsområden, det vill säga 

områden i revisionen som varit problematiska att granska eller som är av betydande risk (ISA 

701, s.3), reducerar informationsasymmetrin mellan revisor och användare av 

revisionsberättelsen (Boolaky och Quick 2016, s.162). Boolaky och Quick (2016, s.161) 

förklarar dock att en studie utförd i Frankrike visade att rapportering av områden som liknar 

kritiska revisionsområden inte har haft någon effekt, utan att skillnaden är symbolisk snarare 

än informativ.   

  

Simnett och Huggins (2014, s.744) menar att det behövs flera studier som undersöker hur 

IAASB:s nya upplysningar i revisionsberättelsen påverkar beslutsfattandet hos användare av 

den. Banker analyserar rutinmässigt finansiell information och har därför intresse av 

tillförlitligheten till sådana data. Kreditgivningsbeslut har dessutom en långtgående effekt på 

marknaden (Schneider och Church 2008, s.2). Boolaky och Quick (2016, s.159) motiverar att 

det föreligger brist på forskning på området i europeiska länder, vilket kan förklaras av att 

implementeringen av kritiska revisionsområden är relativt ny och att forskning därför inte har 

hunnit göras på dess faktiska påverkan på bankers kreditbeslut. Det gör att ökad kunskap om 

de nya tilläggen i revisionsberättelsen och dess påverkan på bankers kreditgivningsprocess är 

av intresse.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse för vilken påverkan de nya tilläggen i 

revisionsberättelsen har haft på bankers kreditgivningsprocess vid beslut om kreditgivning till 

börsnoterade bolag. Det kommer att göras genom att undersöka hur informationsasymmetrin 

mellan bolag och bank har förändrats efter implementeringen av de nya tilläggen. Genom att 

förbättra kunskapen om huruvida banker finner reformen användbar kommer studien att ge 

såväl teoretiska som praktiska bidrag.  
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1.4 Disposition 

I nästkommande avsnitt redogörs för regelverk och standarder på området som är relevanta för 

studien. Det görs för att skapa en förståelse för de omständigheter som har lett fram till den nya 

utformningen av revisionsberättelsen, vilket underlättar tillgodogörandet av studiens innehåll. 

Därefter presenteras valda teorier som studien ämnar utgå ifrån följt av ett avsnitt i vilket 

studiens tillvägagångssätt redovisas. Därefter presenteras studiens resultat, varpå en analys 

görs. Avslutningsvis sammanfattas det som framkommit genom studien i avsnittet slutsats och 

förslag på framtida forskning ges. 
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2. Regelverk och standarder på området 

Revisorer hade information om företags brister och risker som tidigare inte kommunicerades 

till externa intressenter, vilket ansågs vara problematiskt (Catasús, Hellman och Humphrey 

2013, s.90-91). Olika reformer har därefter försökt att hantera problematiken och ett flertal 

organ, bland annat IAASB och EU, har arbetat med att förbättra revisionsberättelsen. 

Förbättringsarbetet har handlat om kommunikation av information om den utförda revisionen 

och om hur kunskap som framkommit genom arbetet förmedlas (Simnett och Huggins 2014, 

s.720).   

 

2.1 IAASB:s utgivande av ny standard 

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) är en oberoende 

standardsättande enhet på global nivå (Burns och Fogarty 2010, s.315). IAASB arbetar för att 

upprätta högkvalitativa revisions-, försäkrings- och kvalitetsstandarder samt för att underlätta 

överensstämmelse mellan internationella och nationella standarder. De arbetar således med att 

förbättra kvaliteten och enhetligheten världen över och med att stärka allmänhetens förtroende 

för revisionsbranschen globalt (IAASB u.å.). Revisionsstandarder som ges ut av IAASB 

benämns International Standards on Auditing (ISA) och tillämpas över hela världen (Burns och 

Fogarty 2010, s.316).  

 

År 2015 utgavs den nya standarden ISA 701 som behandlar revisorers ansvar att kommunicera 

kritiska revisionsområden, så kallade Key audit matters (KAM), i revisionsberättelsen. 

Revisorer ska identifiera KAM och uttrycka en åsikt om samt kommunicera det i 

revisionsberättelsen så att det blir tillgängligt för externa intressenter. Intressenter får 

därigenom ta del av information om de områden som revisorer har ansett haft stor betydelse 

vid revideringen av de finansiella rapporterna. Vad revisorn väljer att redovisa som KAM i 

revisionsberättelsen avgörs av vilka områden som ansågs vara av betydande risk eller som 

krävde betydande bedömning (ISA 701, s.1-3).  

 

2.2 EU:s revisionspaket 

EU:s revisionsreform, det så kallade revisionspaketet, utgörs av ett direktiv och en förordning 

(Prop. 2015/15:162). Direktivet gäller alla bolag medan förordningen gäller företag av allmänt 

intresse (Halling 2016), det vill säga börsnoterade bolag. Direktivet, även kallat 

ändringsdirektivet, utgör en ändring av direktiv 2006/43/EG som behandlar lagstadgad revision 
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av årsbokslut och sammanställd redovisning. Ändringsdirektivet innebär att delar som 

behandlar börsnoterade bolag flyttas från direktivet till att behandlas i förordning 537/2014 

(Skattenytt 2015). Förordning 537/2014, även kallat revisorsförordningen, godkändes av EU:s 

ministerråd under år 2014. Förordningen rör särskilda krav gällande lagstadgad revision av 

börsnoterade bolag (Förordning 537/2014; SOU 2015:49).  

 

Syftet med revisionspaketet är att öka förtroendet för revisionen genom att förbättra kvaliteten 

och öka revisorns oberoende. För att åstadkomma det ska bland annat revisionsberättelsen ge 

mer information till bolagets intressenter (Prop. 2015/16:162). Exempel på sådan information 

är att revisorn i revisionsberättelsen ska presentera de viktigaste riskerna för väsentliga fel i 

bolags rapportering när det gäller börsnoterade bolag, vilket innebär att revisionsberättelsen 

blir mindre standardiserad (Halling 2016). I maj 2016 beslutade Sveriges riksdag att införa 

EU:s revisionspaket i svensk lagstiftning genom att rösta för proposition 2015/16:162 

(Civilutskottets betänkande 2015/16:CU21).  

 

2.3 FAR:s rekommendationer 

I Sverige arbetar FAR, den svenska branschorganisationen för redovisningskonsulter och 

revisorer, med att utveckla revisionsbranschen (FAR u.å.). FAR utfärdar rekommendationer 

och uttalanden inom revisionsfrågor som är giltiga vid all revisionsverksamhet. FAR:s 

rekommendationer och uttalanden är ett vägledande komplement till lagstiftning och har 

kommit att bli gällande norm för yrkesverksamma revisorer (Trohammar och FAR 2006, 

s.110). 

 

Efter att EU:s revisionspaket fastställdes i april 2014 och IAASB kom ut med den nya 

standarden ISA 701 inleddes arbetet med att implementera förändringarna i FAR:s 

rekommendationer. I oktober år 2016 klubbades de nya revisorsrekommendationerna av FAR:s 

styrelse som började gälla från och med räkenskapsår som avslutades 31 december 2016 

(Lennartsson 2016). KAM har i svensk standard översatts till särskilt betydelsefulla områden 

(SBO). SBO innebär, precis som KAM, att revisorn ska ta upp annan betydelsefull information 

som inte går att hitta i årsredovisningens andra delar. Tanken med sådan upplysning är att 

informationen ska vara bolagsspecifik och om det görs på rätt sätt förväntas värdet av 

revisionen öka (Lennartsson 2016). 

 



 

 8 

3. Teoretiskt ramverk 

3.1 Principal-agentteorin 

Principal-agentteorin, även kallad agentteorin, innebär enligt Jensen och Meckling (1976, 

s.308) samt Lambert (2001, s.6) ett kontrakt under vilka principalen tillsätter en annan person 

för att utföra något. Personen som tillsätts kallas agent. Principalens uppgift är att leverera 

kapital, att skapa incitament till utförande samt att bära risken, medan agentens roll är att fatta 

beslut åt principalen. Beslutsfattande överförs således från principalen till agenten (Jensen och 

Meckling 1976, s.308; Lambert 2001, s.6). Jensen och Meckling (1976, s.308-310) menar att 

om både principalen och agenten är nyttomaximerare finns det grund att anta att agenten inte 

alltid agerar i principalens intresse (Jensen och Meckling 1976, s.308-310; Aguilera och 

Jackson 2003, s.448). När så är fallet menas det vara omöjligt att garantera att agenten agerar i 

principalens intresse utan att en kostnad uppkommer. Problem med sådana agentkostnader är 

aktuella för samtliga överenskommelser i ett bolag, till vilka bland annat överenskommelser 

med kreditgivare hör (Jensen och Meckling 1976, s.308-310). 

 

Aguilera och Jackson (2003, s.448-450) menar att antaganden i den traditionella agentteorin 

inte tar hänsyn till att det finns olika intressenter och olika slags relationer mellan principaler 

och agenter. Ferrary (2003, s.674) förklarar att det föreligger en skillnad i tillgång till 

information mellan kreditgivare och kredittagare och att banker därför befinner sig i en position 

som kan förklaras av agentteorin. I en sådan relation utgör banken principal medan låntagaren 

utgör agent. Även Artsberg (2005, s.84) förklarar att kreditgivare kan ses som principaler. 

Ferrary (2003, s.673-674) menar vidare att bankers verksamhet bland annat innebär att 

finansiella resurser utlånas till ekonomiska agenter som är i behov av finansiering, vilket 

medför en risk att låntagaren inte återbetalar skulden. Det föreligger således en osäkerhet 

gällande såväl projektets lönsamhet som tillförlitligheten till agenten. Banker försöker minska 

informationsasymmetrin genom att utvärdera den risk som relationen innebär (Ferrary 2003, 

s.673-674).  

  

Den primära anledningen till att en oberoende revisor anlitas är att det föreligger en osäkerhet 

avseende om bolagsledningen självmant presenterar rapporter som är rättvisande (Lambert 

2001, s.4). Revisorn har tillgång till mer omfattande information i ett tidigare skede än vad 

externa intressenter har, vilket innebär att det föreligger en informationsasymmetri (Antle 

1982, s.516-517; Antle 1984, s.11; Baiman, Evans och Noel 1987, s.217). I vår studie kommer 
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relationen mellan kredittagare och kreditgivare, det vill säga mellan bolag och bank, att 

undersökas. Det innebär att bolaget utgör agent och banken principal. Revisorn kan då sägas 

ha en medierande roll som innebär att minska informationsasymmetrin genom att presentera 

SBO i revisionsberättelsen. 

 

3.2 Informationsasymmetri vid kreditbedömning 

Att revisorerna i den tidigare utformningen av revisionsberättelsen inte belyste potentiella 

brister och risker med revisionen (Catasús, Hellman och Humphrey 2013, s.90–91) innebar att 

de hade tillgång till mer information än användarna av revisionsberättelsen och att det därmed 

förelåg informationsasymmetri (Boolaky och Quick 2016, s.158; Catasús, Hellman och 

Humphrey 2013, s.15). Catasús, Hellman och Humphrey (2013, s.15) menar att 

informationsasymmetrin mellan bolagsledningen och intressenter med mindre insyn i bolaget 

kan leda till svårigheter kring bedömningen av avkastningspotential och risker. I ett flertal 

studier används begreppet informationsgap synonymt med informationsasymmetri och 

fortsättningsvis i denna studie kommer endast det sistnämnda begreppet att användas.  

 

IAASB (2012a, s.4) beskriver informationsasymmetri som skillnaden mellan den information 

som användare efterfrågar för att kunna fatta välgrundade beslut och vad som är tillgängligt för 

dem genom bland annat revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen utgör ett viktigt 

kommunikationsmedel mellan revisorn och användare av reviderat material (Libby 1979a, 

s.99), till sådana användare hör kreditgivare (Trohammar och FAR 2006, s.20).  

 

 

Figur 1 - Revisionsberättelsens påverkan på beslutsfattandet (Libby 1979a s.100, omarbetad figur) 

 

Informationsasymmetrin har illustrerats av Libby (1979a, s.100) i figur 1 ovan. Figuren har 

omarbetats för att bättre appliceras på vår studie, i vilken kreditgivare utgör användare. Figuren 

förklarar hur revisionsberättelsens påverkan på kreditgivares beslutsfattande kan delas upp i 

fyra steg. Det första steget består av den information som revisorerna kommunicerar i 

revisionsberättelsen och i steg två illustreras hur väl kreditgivarna uppfattar det avsedda 

Revisorernas 
avsedda 

meddelande

Kreditgivarens 
uppfattning om 

revisorns avsedda 
meddelande

Kreditgivarens 
reaktion på det 

uppfattade 
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meddelandet. Steg tre visar på kreditgivarnas agerande på den uppfattade informationen, vilket 

i steg fyra får påverkan på beslutsfattandet. 

 

Revisorn har en betydande roll i att reglera informationsasymmetrin, genom sin möjlighet att 

påverka såväl kvalitet och transparens i finansiell rapportering som vilken information som 

kommuniceras genom revisionsberättelsen (Catasús, Hellman och Humphrey 2013, s.9-10). 

Mock et al. (2013, s.323) menar att det under en lång tid funnits en informationsasymmetri som 

har berott på efterfrågan av ökad tillgång och förståelse för det som revisorn kommunicerar. 

Sådan information kan handla om hur finansiella rapporter har upprättats och bedömningar av 

tillgångar och skulder. Det kan även beröra själva revisionen, såsom revisorns slutsatser och 

information om materialitet (Mock et al. 2013, s.327).  

IAASB (2011, s.8) menar att användare av finansiell information tidigare uppfattade att det 

fanns en informationsasymmetri. Den tillgängliga informationen, i bland annat 

revisionsberättelsen, ansågs utgöra endast en del av den information som till exempel bolagets 

ledning hade. Informationsasymmetrin rapporterades ha konsekvenser såsom ineffektivitet på 

kapitalmarknader och högre kapitalkostnad (IAASB 2011, s.8). Revisorns nya skyldighet att 

rapportera SBO i revisionsberättelsen syftar till att minska den informationsasymmetri 

(Boolaky och Quick 2016, s.162) som illustreras i figur 1. Ytterligare information i 

revisionsberättelsen ska förbättra det kommunikativa värdet, vilket innebär att 

informationsasymmetrin reduceras (IAASB 2012a, s.35).  

 

3.2.1 Revisionsberättelsens signaler 

Signaleringsteorin kan användas för att förklara problem och beteenden som uppkommer när 

det föreligger informationsasymmetrier på marknader. Den visar hur asymmetrin mellan två 

parter kan minskas genom att en part signalerar information till en annan (Morris 1987, s.48; 

Connelly et al. 2011, s.39). Connelly et al. (2011, s.40-42) redogör för att asymmetrin finns 

mellan dem som har tillgång till information och dem som eventuellt hade kunnat fatta bättre 

beslut om de hade haft tillgång till den, eftersom information påverkar beslutsfattarprocesser. 

Individer fattar beslut baserat på såväl offentlig som privat information.  

 



 

 11 

 

  

  

Figur 2 - Signaleringsteorin (Connelly et al. 2011, s.44 omarbetad figur) 

 

Connelly et al. (2011, s.44) presenterar en tidslinje över en sådan signalering som vi valt att 

omarbeta, se figur 2 ovan. Tidslinjen innehåller två parter, sändaren och mottagaren, samt 

själva signalen. Sändaren menas vara en insider medan mottagaren är en outsider. En insider 

förklaras av Catasús, Hellman och Humphrey (2013, s.16) vara en intressent med tillgång till 

såväl offentlig som icke-offentlig information om bolaget, medan en outsider endast har 

tillgång till offentlig information. Sändaren beslutar om och på vilket sätt informationen ska 

kommuniceras, vilket utgör signalen, medan mottagaren behöver bestämma hur en mottagen 

signal ska tolkas (Connelly et al. 2011, s.45). 

 

I denna studie används signaleringsteorin för att undersöka hur information kommuniceras via 

revisionsberättelsen. Insidern, vilken informationen handlar om, är bolaget som utgör 

kredittagare. Sändaren är kredittagarens revisor som genom revisionsberättelsen skickar 

signaler och som därför beslutar om vilken information som ska kommuniceras och på vilket 

sätt det ska göras. Revisorn är därmed en insider. Mottagaren är en outsider, vilket i denna 

studie är banken, som använder revisionsberättelsen och som därigenom mottager signalen från 

revisorn. Signalerna från revisorn ämnar minska informationsasymmetrin mellan bolaget och 

banken, vilket Catasús, Hellman och Humphrey (2013, s.16) menar kan åstadkommas genom 

en hög grad av transparens. Revisorn ses som en garant för att transparens upprätthålls så att 

informationsasymmetrin mellan insiders och outsiders minskar. Anledningen till det är att 

revisorn kan påverka transparensen och de finansiella rapporternas kvalitet, samt har möjlighet 

att via revisionsberättelsen ge direkt information (Catasús, Hellman och Humphrey 2013, s.23).  

  

Att mottagaren letar efter signaler och vet vad som eftersöks är en förutsättning för att 

signaleringen ska fungera. Hur signaleringen fungerar påverkas av i vilken grad signalen utgör 
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sådan information som mottagaren tidigare inte haft tillgång till och som därför är av intresse 

(Connelly et al. 2011, s.53-54). Att outsiders inte har kännedom om bolagets faktiska kvalitet 

innebär en informationsasymmetri mellan outsiders och insiders, vilket är en anledning till att 

information som kommuniceras om ett bolag är av betydelse. Bolagen avgör huruvida den 

faktiska kvaliteten ska signaleras till outsiders eller ej (Connelly et al. 2011, s.43). 

Signaleringsteorin fokuserar huvudsakligen på information som rör kvalitet och sådan är av 

betydelse när outsidern inte har full kännedom om insidern. Signalerna består enligt 

signaleringsteorin av information som outsiders skulle uppfatta som användbar och den kan 

vara av såväl positiv som negativ karaktär (Connelly et al. 2011, s.44-45). En annan faktor som 

kan påverka i vilken utsträckning signaleringen medför en reducerad informationsasymmetri 

är miljön i vilken signalen sänds (Rynes et. al. 1991 och Lester et. al. 2006 i Connelly et al. 

2011, s.55), vilket i figur 2 benämns som signaleringsmiljön.  

  

Connelly et al. (2011, s.44) presenterar även ett fjärde steg i tidslinjen som illustrerar 

signaleringen (se figur 2), nämligen återkoppling. I vår studie hade det inneburit att undersöka 

vilken återkoppling revisorer får av kreditgivare efter att de har tillgodogjort sig 

revisionsberättelsen, vilket inte ansågs vara relevant att studera och det har därför valt att 

uteslutas. 

 

3.3 Bolagets transparens 

Fastighetsvärlden (2011) menar att transparens kan användas som ett mått på bolagets öppenhet 

gentemot olika externa intressenter och innebär att verksamheten genomlyses och inte döljer 

något (Fastighetsvärlden 2011). Bättre kommunikation mellan revisorer och externa 

intressenter förväntas minska informationsasymmetrin. Ytterligare information bör ge insikt i 

revisorers arbete och tydligare professionella bedömningar i bokslutet (Europeiska 

kommissionen 2011, s.10). 

 

IAASB:s (2012a, s.3-5) förändring av revisionsberättelsen var motiverad av en efterfrågad av 

ökad transparens i revisionen. Mer information om SBO och om genomförandet av revisionen 

menades kunna öka transparensen (IAASB 2012a, s.3-5). En ökad transparens efterfrågades 

vad gäller bolaget och dess finansiella rapporter samt gällande hur revisionen genomförts. Det 

innefattar exempelvis huvudsakliga risker i den finansiella rapporteringen och hur de har 

hanterats samt de största riskerna med den utförda revisionen. Ökad transparens menas på så 
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sätt minska informationsasymmetrin (IAASB 2011, s.8). Vanstraelen et al. (2012, s.207) menar 

även de att ökad transparens i revisionsberättelsen bör leda till reducerad 

informationsasymmetri. De förklarar att det för användare är viktigt att informationen är 

användbar snarare än att mängden information behöver öka. En slags information som är av 

betydelse är viktiga riskområden, vilket kan vara uppgifter om kvaliteten på det interna 

kontrollsystemet, revisorns utvärdering av redovisningsprinciper och kritiska 

redovisningsberäkningar (Vanstraelen et al. 2012, s.207).  

 

3.4 Kreditgivningsprocessen 

En kreditöverenskommelse är ett avtal mellan två parter, kredittagaren och kreditgivaren 

(Broomé, Elmér och Nylén 1998, s.50 och s.69-70). Libby (1976b, s.35) menar att 

kreditgivarens huvudsakliga uppgift är att bedöma kredittagarens återbetalningsförmåga. 

Guiral-Contreras, Gonzalo-Angulo och Rodgers (2007, s.285) menar att revisionsberättelsen 

är ett viktigt beslutsunderlag som ofta används av banktjänstemän vid kreditgivning. 

Kreditbedömningen består enligt Broomé, Elmér och Nylén (1998, s.62) huvudsakligen av fyra 

moment av vilka en samlad bedömning görs, se bilaga 1. De fyra momenten är företagsanalys, 

analys av övriga bedömningsfaktorer som är av vikt för kreditgivaren, analys av 

finansieringsmöjligheter samt analys av säkerhetskrav. Smith (2006, s.20) uppger att den 

främsta anledningen till att långivare har intresse av redovisningsinformation är att den kan 

användas för att bedöma lönsamhet och kreditrisk, vilket är risken att bolaget som tagit lånet 

inte fullgör sina betalningsförpliktelser. Information för att bedöma sådana faktorer kan 

inhämtas från bolagets finansiella rapporter (Smith 2006, s.20). Banker behöver även kunna 

bedöma vilka möjligheter till framtida avkastning som krediten ger och för att göra sådana 

bedömningar används information som är framåtriktad (Catasús, Hellman och Humphrey 

2013, s.14).  

 

3.5 Diskussion av teoretiskt ramverk 

Signaleringsteorin utvecklades ursprungligen för att förklara problem med 

informationsasymmetrier på arbetsmarknaden (Spence 1973) men har sedan utvecklats och 

använts på andra områden, till exempel inom redovisning (Morris 1987, s.47). Morris (1987, 

s.48) förklarar att även om teorin är utvecklad på arbetsmarknaden så kan den appliceras på 

alla marknader där informationsasymmetrier finns (Morris 1987, s.48), till vilka 

finansmarknaden hör (Spence 2002, s.435). Connelly et al. (2011, s.60) uppmuntrar till studier 
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som undersöker hur fler intressenter påverkas. Kreditgivare är både en intressent och en 

outsider vars lönsamhet beror på beslut som baserats på information från signaler (Connelly et 

al. 2011, s.45). I denna studie undersöks hur banker påverkas av informationsasymmetrier och 

signaleringsteorin kan då bidra till att skapa förståelse för hur informationen i 

revisionsberättelsen fungerar som en signal från revisorer till banker. Signaleringsteorin och 

agentteorin är två teorier som valts i denna studie och Morris (1987, s.47 och s.53) menar att 

teorierna är överlappande och förenliga med varandra. Anledningen till det förklaras vara att 

informationsasymmetrier är orsak till de agentkostnader som finns enligt agentteorin och att 

signaleringsteorin behandlar just informationsasymmetrier (Morris 1987, s.47 och s.53). I 

denna studie kommer de två teorierna att användas för att analysera och skapa förståelse för 

det studerade ämnet. 

 

3.6 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

För att skapa förståelse för vilken påverkan de nya tilläggen av SBO i revisionsberättelsen har 

på bankers kreditgivningsprocess kommer det att undersökas huruvida 

informationsasymmetrin mellan revisorer och banker har förändrats efter implementeringen. 

Revisorer presenterar information om bolaget i revisionsberättelsen och har därmed möjlighet 

att påverka informationsasymmetrin mellan kreditgivare och kredittagare. Förhållandet mellan 

bolag och bank kan förklaras av principal-agentteorin där bolaget utgör agent och banken 

principal. Det kommer också att undersökas vilken påverkan en eventuell förändring i 

transparens av revisionen i revisionsberättelsen har på informationsasymmetrin. Huruvida det 

har skett en förändring i informationsasymmetrin kommer att analyseras utifrån 

signaleringsteorin. För att undersöka om revisionsberättelsen har fått en förändrad roll i bankers 

kreditgivningsprocess efter förändringen studeras processen i respektive bank före och efter 

implementeringen av de nya tilläggen.  
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4. Metod 

4.1 Val av metod  

Inom samhällsvetenskapen görs en uppdelning mellan två olika forskningsmetoder, kvalitativ 

och kvantitativ (Holme, Solvang och Nilsson 1997, s.13). En kvalitativ metod präglas av 

flexibilitet, vilket innebär att upplägget kan justeras under undersökningens genomförande. 

Metoden ger även möjlighet att korrigera felformulerade frågor och att lägga till bortglömda 

frågor, liksom en frihet att välja vilka frågor som tas upp och i vilken ordningsföljd (Holme, 

Solvang och Nilsson 1997, s.80; Saunders, Lewis och Thornhill 2007, s.316). Tilläggen av 

SBO i revisionsberättelsen gäller för räkenskapsår som avslutades 31 december 2016 och 

framåt, vilket innebär att implementeringen är relativt ny. Det är enligt Boolaky och Quick 

(2016, s.159) en anledning till att det föreligger brist på forskning på området. Myers (2013, 

s.9) menar att en kvalitativ metod är att föredra när endast ett fåtal studier har gjorts på området. 

Vidare menar Myers (2013, s.9) samt Björklund och Paulsson (2003, s.63) att om målet är en 

djupare förståelse för ett specifikt ämne är en kvalitativ metod användbar.  

 

Studien ämnar undersöka hur informationsasymmetrin mellan bolag och kreditgivare har 

förändrats efter implementeringen av de nya tilläggen och därför behöver komplexa och öppna 

frågor ställas för att få mer uttömmande svar. Det gör enligt Holme, Solvang och Nilsson 

(1997) samt Saunders, Lewis och Thornhill (2007) att kvalitativ metod är att föredra. Saunders, 

Lewis och Thornhill (2007, s.324) menar att det optimala tillvägagångssättet för att samla in 

information när en hög grad av flexibilitet efterfrågas är att använda semistrukturerade 

intervjuer. Vid utförandet av semistrukturerade intervjuer används en lista med de frågor som 

intervjun ämnar omfatta, men ordningen i vilken frågorna ställs kan variera från intervju till 

intervju (Bryman och Bell 2015, s.481; Saunders, Lewis och Thornhill 2007, s.312). Horton, 

Macve och Struyven (2004, s.340) menar att semistrukturerade intervjuer innebär flexibilitet i 

att utforma och omformulera frågorna. Vilka frågor som ställs under intervjun kan även variera 

beroende på hur samtalet utvecklas och kompletterande frågor kan också läggas till (Saunders, 

Lewis och Thornhill 2007, s.312). Samtliga frågor som finns med på listan ska dock ställas och 

formuleringen av frågorna ska vara likadan under alla intervjuer (Bryman och Bell 2015, 

s.481), se bilaga 2 för intervjufrågor. 

 

Semistrukturerade intervjuer ger intervjuare möjlighet att be om utvecklade svar och 

förklaringar på det respondenterna svarar (Bryman och Bell 2015, s.481; Saunders, Lewis och 
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Thornhill 2007, s.315), vilket kan skapa djupare förståelse för intervjuaren (Björklund och 

Paulsson 2003, s.70). Det gör det även möjligt att klargöra oklarheter eller motsättningar 

(Horton, Macve och Struyven 2004, s.340). Myers (2013, s.122) förklarar att en fördel med 

semistrukturerade intervjuer är att respondenterna får möjlighet att tala fritt och berätta om det 

som de anser är viktigt, det utgör dock även en av metodens främsta nackdelar. Nackdelen 

beror på att respondenternas sinnesstämning och grad av pratsamhet kan påverka intervjuns 

utfall och mängden information som samlas in (Myers 2013, s.122).   

 

Forskning har visat att chefer föredrar att bli intervjuade framför att besvara en enkät. En 

anledning till det är att de inte får någon klarhet eller trygghet i hur den lämnade informationen 

i enkäten kommer att användas (Saunders, Lewis och Thornhill 2016, s.394). Att ett par 

respondenter valde att ta bort vissa uttalanden med anledning av att det ansågs utgöra känslig 

information bekräftar att de uttryckte sig fritt under intervjuerna (Jfr Horton, Macve och 

Struyven 2004, s.342-343).  

 

4.2 Val av respondenter 

För att studera syftet har semistrukturerade intervjuer genomförts med banktjänstemän vilka 

antingen fattar beslut om eller är delaktiga i processen vid kreditgivning till börsnoterade bolag. 

Intervjuerna har genomförts vid åtta stycken bankkontor där utlåning till svenska börsnoterade 

bolag bedrivs. Bankkontoren var Anonyma bankkontoret 1, Anonyma bankkontoret 2, 

Anonyma bankkontoret 3, Anonyma bankkontoret 4, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) i 

Stockholm, Swedbank i Uppsala, Collector Bank i Göteborg och Nordiska Investeringsbanken 

(NIB) i Helsingfors. De som kontaktades på bankerna var kontorschefer och ansvariga för 

kreditgivning till börsnoterade bolag. Valet av respondenter gjordes genom ett ändamålsenligt 

urval, vilket innebär att respondenterna väljs utifrån förutbestämda kriterier såsom befattning 

och arbetsuppgifter (Merriam 1994, s.61-62). Det gjordes för att säkerställa att respondenterna 

besitter den kunskap och kompetens som krävs för att besvara intervjufrågorna. Förändringen 

av revisionsberättelsen gäller främst börsnoterade bolag (Lennartsson 2016), vi valde därför att 

intervjua respondenter som arbetar med utlåning till sådana bolag.  

 

Den initiala kontakten togs efter informationssökning på bankernas hemsidor, där 

kontaktuppgifter fanns tillgängliga. I de fall då kontaktuppgifter saknades på hemsidan gav 

istället bankernas telefonväxlar oss tillämpliga uppgifter. När kontaktuppgifter samlats in 
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skickades ett mail med en kort förklaring om vad studien ämnar studera och en 

intervjuförfrågan, se bilaga 3. Intervjuer bokades därefter in över telefon eller via mailkontakt. 

Bryman och Bell (2015, s.436) menar att faktorer som studiens omfattning och hur många 

jämförelser mellan grupper som ska göras påverkar hur stort antalet intervjuer behöver vara. 

Då vår studie ämnar skapa en djupare förståelse där inga jämförelser mellan grupper behöver 

göras kan antalet intervjuer vara lägre än om studien inneburit jämförelser. Förfrågningarna 

resulterade i fyra besöksintervjuer och fyra telefonintervjuer. 

 

Initialt beslutades att besöksintervjuer skulle genomföras och för att ha möjlighet att besöka 

respondenterna gjordes en avgränsning till områdena Stockholm, Uppsala och andra 

närliggande områden. Några respondenter som inte hade möjlighet att träffas för en intervju 

men som ville delta i studien valde vi istället att intervjua över telefon. Det innebar att vi kunde 

hålla intervjuer på längre avstånd än vad som först hade planerats, vilket förklarar intervjuerna 

med respondenter i Helsingfors och Göteborg. Det ursprungliga beslutet om att endast utföra 

besöksintervjuer frångicks därmed och både besöksintervjuer och telefonintervjuer 

genomfördes. Några dagar innan intervjuerna skulle äga rum mailades intervjufrågorna och 

den utformade kreditgivningsprocessen till respondenterna för att ge dem möjlighet till 

förberedelse, se bilaga 1 och 2.   

 

Tabell 1 - Sammanställning av respondenter och intervjuer 

Organisation Bankkontor Respondent Befattning Typ av intervju Datum Längd 

Anonyma 

bankkontoret 1 

- - Kreditanalytiker Besöksintervju 30/11 35 min 

Anonyma 

bankkontoret 2 

- - Kreditchef och 

kreditanalytiker 

Besöksintervju 30/11 30 min 

Anonyma 

bankkontoret 3 

- - Bankdirektör Besöksintervju 1/12 25 min 

Anonyma 

bankkontoret 4 

- - Head of Customer 

Analysis Section 

Telefonintervju 7/12 40 min 

SEB Stockholm Sebastian 

Dovresjö 

Head of Client 

Account 

Management 

Corporate 

Besöksintervju 8/12 25 min 

Swedbank Uppsala Sven-Erik 

Forsgren 

Företagschef Telefonintervju 8/12 25 min 

Collector Bank Göteborg Erik Berfenhag Koncernkreditchef Telefonintervju 14/12 25 min 

NIB Helsingfors Ola Asplund Kreditanalytiker Telefonintervju 28/12 30 min 
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4.3 Sammanfattning av studiens tillvägagångssätt  

För att besvara studiens syfte har semistrukturerade intervjuer med ansvariga för kreditgivning 

på åtta bankkontor i Sverige genomförts. Intervjuerna har undersökt om tilläggen av SBO i 

revisionsberättelsen har haft någon påverkan på bankernas beslut om kreditgivning till 

börsnoterade bolag. Det insamlade intervjumaterialet har därefter diskuterats och analyserats 

utifrån det för studien utvalda teoretiska ramverket. 

 

4.4 Operationalisering 

Intervjufrågorna utformades genom att utgå från förändringarna i revisionsberättelsen och det 

teoretiska ramverket. Samtliga intervjufrågor återfinns i bilaga 2. Fråga 1-4 ställdes i 

inledningsskedet av intervjuerna för att klargöra respondentens befattning, arbetsuppgifter och 

att respondenten arbetade med kreditgivning till börsnoterade bolag. Uppgift om antalet 

börsnoterade bolag som hanteras och under hur lång tid respondenten arbetat med 

kreditgivning till sådana bolag önskades även. Anledningen till det är att sådana parametrar 

kan ha betydelse för vilken erfarenhet som innehas och för att få vetskap om huruvida personen 

arbetat med sådana uppgifter såväl före som efter förändringen. Intervjuerna avslutades med 

fråga 20 där respondenterna ombads att kommentera förändringen av revisionsberättelsen och 

huruvida den upplevs vara positiv, negativ eller neutral. Det gjordes för att få information om 

bankkontorets upplevelse av förändringen samt för att de skulle få redovisa eventuella egna 

åsikter om de nya tilläggen. 

 

4.4.1 Upplevd informationsasymmetri 

Frågorna 5-11 ställdes för att undersöka om respondenterna och bankerna hade blivit upplysta 

om de nya tilläggen i revisionsberättelsen samt i vilken utsträckning den används i deras 

verksamhet. De utformades på så sätt att respondenten svarade på om det inneburit någon 

skillnad före respektive efter. Frågorna var även tänkta att ge klarhet i hur informationen i 

revisionsberättelsen påverkar bankens kreditgivning och att därigenom få en bild av 

informationsasymmetrin. Syftet med fråga 5 var att få svar på om respondenterna kände till 

förändringen av revisionsberättelsen, vilket var av betydelse då respondenterna ansågs behöva 

ha kunskap om tilläggen för att besvara efterföljande intervjufrågor. Om de inte kände till 

förändringen gavs en kort genomgång av innebörden. För att undersöka om respondenterna 

använt en revisionsberättelse med de nya tilläggen samt i vilken utsträckning den används före 

respektive efter förändringen ställdes frågorna 6-8.  
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Genom fråga 9 och 10 ombads respondenterna att ge exempel på när revisionsberättelsen varit 

av användning och om problem med återbetalningar hade kunnat förhindras genom att mer 

information presenterats i revisionsberättelsen. Frågorna ställdes för att det kan tänkas vara 

enklare för respondenter att exemplifiera istället för att beskriva. Med fråga 11 undersöktes om 

revisionsberättelsens förändring var något som efterfrågades av banken och således om banken 

tidigare hade upplevt en informationsasymmetri. Frågorna 12-14 ställdes för att mer ingående 

undersöka bankens tillgång till information om börsnoterade bolag. Med frågorna ville vi även 

klargöra om den upplevda informationsasymmetrin påverkats av tilläggen i 

revisionsberättelsen och en eventuell ökning i transparens. 

 

4.4.2 Bolagets transparens 

Ökad transparens om sådant som framkommit i revisionen och om hur revisionen genomförts 

har menats kunna reducera informationsasymmetrin mellan bolag och intressenter (IAASB 

2011, s.8). Med fråga 13 ämnade vi därför att få information om det är så att bankerna upplever 

ökad transparens i revisionen och vad det i sådant fall har inneburit för bankens tillgång till 

information. Med fråga 14 undersöks huruvida bankerna önskar ta del av något som de vet att 

revisorerna granskar, vilket kan ge information om bankernas upplevelse av transparensen 

mellan revisorer och banken. En ytterligare anledning till att frågan ställdes är att undersöka 

om det finns information som respondenterna önskade att de nya tilläggen skulle ha omfattat. 

Om så är fallet kan det innebära att den upplevda informationsasymmetrin är större än den 

faktiska. 

 

4.4.3 Kreditgivningsprocessen 

För att få information om hur respektive bankkontors kreditgivningsprocess är utformad 

ställdes frågorna 15-19. Frågorna ämnade att undersöka var i processen och på vilket sätt 

revisionsberättelsen används. Respondenterna gavs möjlighet att kommentera och jämföra den 

utformade kreditgivningsprocessen (se bilaga 1) med bankkontorets egen process. Tanken var 

att göra det enklare för respondenterna att beskriva den interna processen med något att utgå 

från. 

 

4.5 Kodning av data 

Analysarbetet inleddes med en råkodning, vilket innebar att det genom intervjuerna insamlade 

materialet färgkodades. Enligt Dalen (2015, s.78) görs en råkodning för att enklare kunna utläsa 

det mest centrala ur det insamlade materialet. De för studien utvalda teorierna är i viss grad 
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kopplade till varandra och färgkodning ansågs därför underlätta överblicken av vilka delar i 

materialet som tillhörde vilka teorier. Materialet delades in i de teoretiska områdena 

informationsasymmetri, transparens och kreditgivningsprocessen.  

 

4.6 Studiens kvalitet 

För att bedöma kvaliteten i en undersökning kan reliabilitet och validitet användas (Saunders, 

Lewis och Thornhill 2007, s.150). Bryman och Bell (2015, s.399-340) samt Dalen (2015, 

s.114) förklarar att det finns de som menar att andra mått är mer relevanta och användbara för 

att mäta kvaliteten i kvalitativa studier. Guba och Lincolns (1994, s.107-108) uppfattning är att 

det kan finnas flera olika beskrivningar av en och samma verklighet och som alternativ har de 

presenterat måttet tillförlitlighet. Vi anser att deras uppfattning låter rimlig och vid 

utformningen av studien har därför hänsyn tagits till även tillförlitlighet utöver validitet och 

reliabilitet. 

 

4.6.1 Reliabilitet och validitet 

När hänsyn tas till reliabilitet och validitet minskar risken att få felaktiga svar. Reliabilitet kan 

definieras som i vilken utsträckning valda datainsamlingsmetoder ger konsekventa resultat, 

vilket innebär i vilken utsträckning en upprepning av undersökningen ger samma resultat 

(Saunders, Lewis och Thornhill 2007, s.150; Björklund och Paulsson 2003, s.59). I kvalitativa 

studier beror reliabiliteten ofta på antagandet av forskningsmetoder som av forskare har 

accepterats vara legitima sätt att samla in och analysera data. Pålitliga kvalitativa metoder anses 

ge meningsfulla beskrivningar av olika fenomen, vilket är anledningen till att kvalitativa studier 

kan leda till analyser som stärker validiteten (Collingridge och Gantt 2008, s.390). 

  

Då urvalet av respondenter gjordes genom ett ändamålsenligt urval säkerställdes att personerna 

var lämpliga som respondenter för vår studie, vilket ökar studiens reliabilitet. Reliabiliteten bör 

även ha ökat genom att studiens tillvägagångssätt noggrant har förklarats. Att 

semistrukturerade intervjuer valdes innebar att frågorna i någon utsträckning kunde skilja sig 

åt mellan olika intervjuer, vilket kan tänkas minska reliabiliteten. En eventuellt reducerad 

reliabilitet kan dock tänkas mildras av att alla respondenter besvarade samtliga frågor. Vid 

användning av intervjuer kan aspekterna som studeras undersökas ytterligare en gång genom 

att kontrollfrågor ställs, vilket förbättrar reliabiliteten (Björklund och Paulsson 2003, s.60). Vid 

utformningen av intervjufrågorna lades en avslutande fråga till vilken var ämnad att undersöka 
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respondenternas inställning till förändringen av revisionsberättelsen. Den avslutande frågan 

gav respondenterna möjlighet att tala friare kring förändringen och vid flera intervjuer 

framkom ny eller mer fördjupad information. 

  

Validitet innebär att undersökningen mäter det som faktiskt avses att mätas (Saunders, Lewis 

och Thornhill 2007, s.150; Ejvegård 2009, s.80; Björklund och Paulsson 2003, s.59). 

Intervjufrågorna formulerades utifrån syftet och metoden anpassades därefter, vilket bör öka 

sannolikheten att studien faktiskt undersöker det som den avser att göra. Med intervjuer som 

vald metod kan validiteten ökas med tydliga frågor som inte är vinklade (Björklund och 

Paulsson 2003, s.60) och vi försökte därför att formulera frågorna objektivt. 

  

4.6.2 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet innefattar fyra delkriterier som kan användas vid utvärdering av en studies 

kvalitet. Dessa delkriterier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka 

och konfirmera (Bryman och Bell 2015, s.400). Trovärdighet är jämförbart med intern validitet 

och kan förbättras genom att säkerställa att forskningen är bedriven på ett sätt som är förenat 

med god kvalitet samt genom så kallad respondentvalidering. Respondentvalidering innebär 

att studiens resultat överlämnas till respondenterna för bekräftelse av att forskaren har förstått 

rätt (Bryman och Bell 2015, s.401). För att öka vår studies trovärdighet överlämnades 

materialet från intervjuerna till respektive respondent för att få godkännande, se bilaga 4 med 

mail till respondenterna. 

  

Överförbarhet motsvarar extern reliabilitet och kan uppnås genom noggranna redogörelser för 

i vilken kontext och kultur studien görs, på så sätt ges andra möjlighet att bedöma om 

tillvägagångssättet är tillämpligt i andra kontexter (Bryman och Bell 2015, s.402). Sådan 

möjlighet bör ha getts genom att vi har redogjort för vårt tillvägagångssätt, gjorda val och 

tolkningar samt vilka som har intervjuats och varför. Det har även bidragit till att förbättra 

studiens pålitlighet, vilket jämförs med reliabilitet och kan förbättras genom att forskare på 

lämpliga sätt sparar material från genomförandet av alla faser i studien (Bryman och Bell 2015, 

s.403). Vi har under arbetets gång sparat material såsom material rörande framarbetning av 

intervjufrågor, transkriberade intervjuer och sammanfattning av artiklar. Möjlighet att styrka 

och konfirmera motsvarar objektivitet, vilken kan förbättras genom att forskaren inte låter 
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personliga värderingar påverka forskningen (Bryman och Bell 2015, s.403). Det har vi sökt 

uppnå genom att försöka ha en objektiv bild genom hela studiens utförande. 

 

4.7 Metodkritik 

Bryman och Bell (2015, s.413-414) presenterar kritik mot kvalitativ forskning. De menar att 

forskaren som utför studien kan ha en viss uppfattning eller relation till respondenterna vilket 

kan orsaka att resultatet blir subjektivt. Det menas därför vara nästintill omöjligt att göra en 

exakt upprepning av en kvalitativ studie, vilket också kan bero på att det kan sägas saknas 

standarder för hur sådana studier ska utföras (Bryman och Bell 2015, s.413-414). Utformandet 

av vår studie innebär svårigheter att dra generella slutsatser utifrån resultatet eftersom 

respondenterna då behöver vara representativa för en hel population. Vid användning av 

kvalitativa studier är syftet dock vanligen att generalisera mot en teori vilket innebär att 

respondenterna inte behöver vara representativa (Bryman och Bell 2015, s.413-414). 

 

För att underlätta förståelsen och undvika att något utelämnas spelades intervjuerna in. 

Inspelning av intervjuer kan dock leda till att respondenten gör mer försiktiga uttalanden än 

vad denne annars skulle göra (Ejvegård 2009, s.52). För att göra respondenterna så bekväma 

som möjligt med inspelningen talade vi om att den färdigskrivna empirin kommer att mailas ut 

för respondentens genomläsning för att säkerställa att allt blivit korrekt uppfattat. Vi var även 

tydliga med att inspelningen skulle raderas efter transkribering.  

 

Saunders, Lewis och Thornhill (2007, s.315) menar att en fördel med semistrukturerade 

intervjuer är att intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor. Ejvegård (2009, s.54) menar 

att följdfrågor dock kan vara en nackdel vid muntliga intervjuer eftersom det inte alltid finns 

tid att tänka igenom formuleringar och att det därför föreligger en risk för att ledande frågor 

råkar ställas. Saunders, Lewis och Thornhill (2007, s.312) menar att en annan nackdel är risken 

för att någon fråga glöms bort eftersom intervjuaren får välja i vilken ordning frågorna ställs. 

Den risken minskade genom att en person ledde intervjun medan den andra kontrollerade att 

samtliga frågor besvarades. Vår undersökning består av en kombination av besöks- och 

telefonintervjuer. En nackdel med telefonintervjuer är att den personliga kontakten och 

avläsningen av icke-verbala beteenden försvåras jämfört med vid besöksintervjuer. En 

ytterligare svårighet är att skapa lika djupgående diskussioner som vid besöksintervjuer 

(Saunders, Lewis och Thornhill 2016, s.421). En fördel med telefonintervjuer är att det 
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möjliggör kontakt med respondenter som annars skulle vara onåbara (Bryman och Bell 2015, 

s.497). Vår bedömning var att fördelarna med att kunna intervjua respondenten övervägde 

nackdelarna.  

 

Intervjufrågorna och kreditgivningsprocessen mailades till respondenterna innan intervjuerna 

ägde rum. Innan beslut fattades om att göra så övervägdes möjliga för- och nackdelar. Att 

respondenterna fick möjlighet att förbereda mer utvecklade och genomtänkta svar menar vi 

utgör en fördel. En tänkbar nackdel är att bankerna väljer att läsa på om revisionsberättelsens 

förändring för att framstå som mer informerade, så verkar dock inte ha varit fallet eftersom 

majoriteten av respondenterna saknade kunskap om förändringen. Vid en av intervjuerna var 

antalet respondenter fler än vid de övriga, nämligen tre istället för en. En tänkbar nackdel med 

att intervjua flera respondenter samtidigt är att de kan tänkas påverka varandras svar. En fördel 

kan tänkas vara att chansen för uttömmande svar ökar, som ett resultat av att fler synvinklar 

ges och att respondenterna har möjlighet att diskutera med varandra.  

 

Att längden på intervjuerna varierade mellan 25 till 40 minuter kan tänkas kunna förklaras av 

Myers (2013, s.122) resonemang om att respondenternas sinnesstämning kan påverka hur lång 

tid diskussionerna tar. Vissa av respondenterna hade mer utförliga svar med längre förklaringar 

om hur det fungerade i deras verksamhet, i synnerhet vad gäller den egna bankens 

kreditgivningsprocess. Intervjuernas längd påverkades också av i vilken grad svaren 

uppfattades som avvikande eller otydliga, då det ibland uppkom följdfrågor för att förbättra 

förståelsen. 
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5. Resultat av insamlat intervjumaterial 

I avsnitt 5.1 kommer det insamlade materialet från intervjuerna att presenteras. Därefter följer 

en sammanfattning av materialet med en sammanställning i tabellformat under avsnitt 5.2. 

 

5.1 Insamlat intervjumaterial 

5.1.1 Anonyma bankkontoret 1 

Respondenten på Anonyma bankkontoret 1 har sedan september 2016 arbetat som 

kreditanalytiker för de cirka 30 största kreditengagemangen på bankens kreditavdelning. 

Kreditengagemangen avser bolag med miljardomsättningar.  

 

Respondenten var inte upplyst om förändringen av revisionsberättelsen och förklarar att 

årsredovisningar läses men att förändringen inte har noterats. Tilläggen i revisionsberättelsen 

ansågs därför inte vara relevanta för kreditbeslut i banken. Den primära anledningen till det 

förklarades vara att kreditupplysningsbolaget UC signalerar till banken om en 

revisionsberättelse inte är ren, är den oren undersöker banken det vidare. Användningen av 

revisionsberättelsen innebar både innan och efter förändringen att kontrollera att den är ren 

samt att revisorn har föreslagit att VD och styrelse ska beviljas ansvarsfrihet. Det mest 

relevanta i kreditgivningen menades vara att bedöma ett företags återbetalningsförmåga. 

Revisionsberättelsen har därför inte någon betydande påverkan på kreditgivningsprocessen. 

Problem med kredittagares fullgörande av betalningar menas vanligen bero på andra faktorer 

än sådant som kan presenteras i revisionsberättelsen. Att revisionsberättelsen har en liten 

betydelse för kreditbeslutet är anledningen till att förändringen inte var något som efterfrågades 

av banken. 

 

Respondenten menar att om de nya tilläggen innebär information om sådant som påverkar 

bolagets dagliga drift kan det vara av betydelse för banken vid kreditgivning. Tillgång till sådan 

information kan göra det enklare att i ett tidigt skede förutse kredittagares problem med att 

fullgöra betalningar. På banken upplevs ingen förändring i tillgången till information om 

bolaget nu jämfört med tidigare. 
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5.1.2 Anonyma bankkontoret 2 

En av respondenterna på Anonyma bankkontoret 2 arbetar som kreditchef och de andra två 

som kundanalytiker. Arbetet som kundanalytiker innebär att tillsammans med kundansvariga 

diskutera affärer med befintliga och potentiella kunder. Av bolagen de hanterar utgör 

börsnoterade bolag en majoritet.   

 

Respondenterna hade noterat att revisionsberättelsen ska ha blivit mer uttömmande, men de 

hade inte lagt märke till tilläggen och var inte upplysta om förändringen. Efter att vi hade 

informerat dem om förändringen var uppfattningen att revisionsberättelsen nu bör vara mer 

innehållsrik vilket uppfattades som positivt. Revisionsberättelsen används såväl innan som 

efter förändringen primärt för att kontrollera att den är ren, skulle den vara oren får banken 

signaler om det från UC. På banken används revisionsberättelsen bara som en del av en större 

informationsinsamling och de hade inte upplevt behov av att få mer information från den, 

förändringen hade därför inte efterfrågats. 

 

En respondent förklarar dock att det finns områden som revisorer granskar och som banken 

önskar få mer information om. Som exempel på sådana områden ges interna risker, IT-risker, 

revisionsanmärkningar samt förklaringar om hur värdet på immateriella tillgångar har 

beräknats. Vidare menade respondenterna att mer information bör vara en fördel men att 

informationsbrist sällan är ett problem för dem. 

 

5.1.3 Anonyma bankkontoret 3 

Respondenten på Anonyma bankkontoret 3 är kontorschef på ett kontor som hanterar stora 

bolag. Som kontorschef has ansvar för helheten och att bankens affärer utvecklas. 

Bankkontoret hanterar idag 25 börsnoterade bolag.  

 

Förändringen hade nämnts på en årsstämma men ytterligare kunskap om tilläggens innebörd 

visades saknas. Respondenten har sett en revisionsberättelse som upprättats efter förändringens 

ikraftträdande men uppger att tilläggen då inte noterades. Banken har varken saknat eller 

efterfrågat tilläggen, vilket motiveras med att börsbolagens årsstämmor alltid besöks och att 

det där ges sådan information. Det menades att mycket av den information som efterfrågas om 

börsbolag ändå är officiell och att det anses vara en självklarhet att revisionsberättelser som 

avser börsnoterade bolag är rena.  
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Respondenten förklarar att revisionsberättelsen inhämtas för att kontrollera att den är ren men 

därefter ges den inte mer fokus, så var fallet även innan förändringen. Det som är av betydelse 

i revisionsberättelsen för bankens kreditbeslut är att en revision har utförts och att 

huvudansvarig revisor konstaterat att det inte finns något att anmärka på. Anledningen till att 

den inte används i större utsträckning menas vara att den behandlar historik medan prognoser 

för framtiden är av större betydelse för banken. På bankkontoret upplevs ingen skillnad i 

tillgången till information som ett resultat av revisionsberättelsens förändring, vilket förklaras 

bero på att de kan få den information som behövs från annat håll. Det finns inte heller något 

annat som revisorn granskar som de saknar information om vid kreditgivning. Respondenten 

har en neutral inställning till förändringen och tror inte att den kommer att leda till en ökad 

betydelse av revisionsberättelsen för kreditbeslutet i framtiden.  

 

5.1.4 Anonyma bankkontoret 4 

Respondenten från Anonyma bankkontoret 4 har befattningen Head of Customer Analysis 

Section, Det innebär ansvar för kreditanalytiker i Nordeuropa som genomför kreditanalys på 

cirka 100 börsnoterade bolag, av vilka en del är svenska. Tjänsten har hafts i två år och var 

under de första 1,5 åren utplacerad i Warszawa. Arbetet med kreditanalys har utförts sedan år 

2005.  

 

Respondenten är inte informerad om tilläggen i revisionsberättelsen och har därför inte lagt 

märke till dem, vilket förklaras kunna bero på att denne inte var verksam i Sverige när de 

tillkom. Efter att vi informerat om förändringens innebörd så menas det låta positivt. Det beror 

på att förändringen borde innebära att risker och problemområden adresseras på ett tydligare 

sätt, vilket bör öka användbarheten av revisionsberättelsen. Omfattningen i vilken den används 

uppfattas däremot inte ha förändrats. Bankkontoret använder och använde även tidigare 

revisionsberättelsen för en överskådlig genomläsning, vilket innebär kontroll av att den är ren, 

underskriven och saknar större anmärkningar. Det görs vid upprättandet av det underlag som 

används när beslutet om krediten ska beviljas fattas. Anledningen till att den inte används mer 

är att den anses sakna tillräckligt relevant information. Det föranleder att Anonyma 

bankkontoret 4 inhämtar information direkt från bolagen och utför en stor del av analysen 

internt. 
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Respondenten förklarar att det vid kreditanalys inte saknas någon specifik information från 

revisorer, vilket beror på att revisionsberättelsen behandlar historiska data medan banken 

främst är framåtblickande. Bankens förväntansbild på revisionsberättelsen är och har varit att 

den inte innehåller särskilt mycket information och den förra utformningen upplevdes därför 

inte som problematisk. Det är även anledningen till att förändringen inte har efterfrågats. 

Respondenten menar vidare att det kan vara till hjälp för kreditgivare om revisorer, som genom 

sin roll har god insikt i bolaget och dess verksamhet, vill belysa problemområden. De nya 

tilläggen upplevs däremot inte ha medfört någon skillnad i tillgång till information. 

 

5.1.5 Skandinaviska Enskilda Banken 

Sebastian Dovresjö arbetar som chef för kreditberedningen på SEB i Stockholm och ansvarar 

för hantering av kreditlimiter för stora bolag i Sverige, Storbritannien och USA. Han har arbetat 

med kreditgivning på chefsnivå i fyra år och till bolagen som hanteras hör bland annat 

börsnoterade bolag. Dovresjö menar att de inte har blivit upplysta om revisionsberättelsens 

förändring varken internt eller externt och att tilläggen inte har noterats. 

 

I arbetet med kreditgivning granskas huruvida revisionsberättelsen är ren eller oren men i övrigt 

används den vanligen inte, vilket beror på att banken får sådan information från annat håll. 

Kredittagarna ska exempelvis överlämna viss information och ge upplysningar om vissa 

händelser inträffar. Förändringen av revisionsberättelsen har inte påverkat i vilken utsträckning 

eller på vilket sätt den används vid kreditbedömningen. Dovresjö upplever att tilläggen i 

revisionsberättelsen inte heller har medfört någon förändring vad gäller tillgång till information 

eller insyn i revisorns arbete. De saknar inte någon ytterligare information från revisorn och 

förändringen var inte heller efterfrågad av banken. Dovresjö var överlag neutralt inställd till 

förändringen av revisionsberättelsen. 

 

5.1.6 Swedbank 

Sven-Erik Forsgren arbetar som företagschef på ett av Swedbanks kontor i Uppsala där hans 

huvudsakliga arbetsuppgifter är att leda en arbetsgrupp och att delta i en beslutskommitté. Han 

har arbetat med det i 1,5 år och var dessförinnan kreditanalyschef i en av bankens regioner. I 

dagsläget hanterar hans avdelning fem till tio börsnoterade medelstora bolag med 

årsomsättning över 100 miljoner kronor. 
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Forsgren hade blivit upplyst om tilläggen i revisionsberättelsen både internt och från 

revisionsfirmor som de arbetar nära. Förändringen var efterfrågad av banken då de under lång 

tid velat få mer slagkraft i revisionsberättelsen och de nya tilläggen menas ha medfört att den 

nu upplevs vara mer detaljerad än tidigare. Forsgren förklarar att den utsträckning i vilken 

revisionsberättelsen används däremot inte har förändrats. Det beror på att de rutinmässigt såväl 

före som efter förändringen läser igenom den i sin helhet för att eftersöka användbar 

information rörande exempelvis bedömningar om bolaget. Det görs i början av kreditanalysen 

för att behandla företagets historik och aktuella status innan sådant som ligger längre fram i 

tiden analyseras. Revisionsberättelsen menas utgöra ett viktigt underlag vid beslut om 

kreditgivning till börsnoterade bolag. Forsgren kan inte minnas något tillfälle då 

revisionsberättelse påverkat kreditbeslut till börsbolag, vilket beror på att den innehåller 

historisk information som de redan tidigare har fått tillgång till.  

 

Forsgren uttrycker en förväntan om att tilläggen medför att revisorer kommer att ge en mer 

utförlig beskrivning som koncentrerar sig kring väsentlighet och risk. Hans inställning till 

förändringen är därför positiv. Med anledning av att bankens arbete i viss mån utförs 

tillsammans med revisorerna har banken redan tidigare haft god insyn i revisorernas arbete, 

vilket innebär att tillgången till information om revisionens utförande inte har förändrats. 

Forsgren menar att det inte finns något som revisorer granskar som de önskar ta del av eftersom 

de inhämtar information som anses behövas direkt från bolaget. Respondenten har 

uppfattningen att ju mer transparent en revisionsberättelse är desto bättre. 

 

5.1.7 Collector Bank 

Erik Berfenhag arbetar som koncernkreditchef på Collector Bank i Göteborg, vilket innebär 

ansvar för bankens riskhantering och deltagande i kreditkommittén. Han har arbetat som 

koncernkreditchef i ett halvår och var innan det kreditansvarig för factoring. Berfenhag hade 

hört om de nya tilläggen men inte noterat dem i revisionsberättelsen. Banken använder 

revisionsberättelsen för att kontrollera huruvida den är ren eller oren, vid en oren granskas de 

av revisorn gjorda anmärkningarna. Anmärkningar kan vägas in i kreditbeslutet och som 

exempel på det ges tillfällen då bolag inte har betalat skatter i tid. Det föreligger ingen skillnad 

i vilken utsträckning eller på vilket sätt den används före respektive efter förändringen.  
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Berfenhag menar att de inte upplever någon förändring i tillgång till information eller insyn i 

hur revisionen har genomförts. En anledning till det är att revisionsberättelsen inte används i 

någon större utsträckning då tillräckligt med information inhämtas direkt från bolaget och 

revisorn. Förändringen var därför inte efterfrågad av banken. Berfenhags inställning till 

implementeringen av de nya tilläggen är positiv och han kan tänka sig att det eventuellt kan 

medföra att banken i framtiden använder revisionsberättelsen mer. De önskar att få ta del av 

revisorers riskbedömningar och kommentarer gällande den utförda revisionen. Han förklarar 

vidare att ökad tillgång till information och ökad transparens i revisionsberättelsen är positivt. 

 

5.1.8 Nordiska investeringsbanken 

Ola Asplund arbetar som Senior Corporate Analyst på Nordiska investeringsbanken i 

Helsingfors. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att utföra finansiell kreditanalys och han har 

arbetat med det i över sju år. Han hanterar ungefär 30 svenska börsnoterade bolag. 

 

Asplund har inte blivit upplyst om förändringen av revisionsberättelsen men har i sin roll som 

kreditanalytiker läst på om den på eget initiativ. På Nordiska investeringsbanken används 

revisionsberättelsen i arbetet med kreditgivning såväl före som efter förändringen. Vanligen är 

revisionsberättelsen ren och då används den inte för att samla in ytterligare information. Om 

den skulle vara oren inhämtar banken sådan vetskap redan innan revisionsberättelsen läses. 

Asplund förklarar vidare att banken aldrig blir varse om att ett bolag har problem via 

revisionsberättelsen. Uppfattningen är att revisionsberättelsen inte ger information om 

framtiden och att ytterligare information därför inte hade kunnat förhindra problem med 

betalningar. Asplund förklarar att det inte har skett någon förändring gällande i vilken 

omfattning revisionsberättelsen används före respektive efter förändringen och inställningen 

till förändringen är därför neutral.   

 

Asplund har använt en revisionsberättelse som innehöll de nya tilläggen men upplever att den 

inte gav mera användbar information till kreditgivning än tidigare. Banken har nära kontakt 

med de bolag som finansieras och får löpande tillgång till information från både bolaget och 

andra intressenter till bolaget, vilket utgör en anledning till att förändringen ej efterfrågats av 

banken. Revisorns funktion för kreditgivningen upplevs vara att säkerställa redovisningens 

kvalitet, att ge förslag till om styrelse och VD ska beviljas ansvarsfrihet samt att presentera en 

revisionsberättelse som kontrolleras av banken. Annan information som revisorn presenterar 
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anses inte ha betydande relevans vid kreditgivningen, de upplever därför ingen skillnad i 

tillgång till användbar information från revisorn som ett resultat av de nya tilläggen. Asplund 

tror inte att någon ytterligare information om sådant som revisorn granskar men som för 

närvarande inte presenteras i revisionsberättelsen skulle påverka deras beslut och det 

efterfrågas därför ej. Den genomförda förändringen upplevs inte ha medfört större insyn i 

revisorns arbete och han tror inte att revisionsberättelsen kommer att få någon större roll i 

framtiden. 

 

5.2 Sammanfattning av intervjumaterial 

Respondenterna från SEB samt Anonyma bankkontoret 1, 2 och 4 har inte blivit upplysta om 

förändringarna i revisionsberättelsen. Respondenten från Swedbank har blivit informerad från 

såväl internt håll som från olika revisionsfirmor och respondenterna från Collector Bank och 

Anonyma bankkontoret 3 har hört talas om tilläggen men tycker sig inte vara särskilt upplysta. 

Respondenten från NIB hade läst på om förändringen i sin roll som analytiker och hade därför 

kunskap om förändringens innebörd. 

 

Ingen av respondenterna upplever att revisionsberättelsen används i större omfattning eller har 

större betydelse för kreditgivningen nu jämfört med innan förändringen. Inställningen till den 

är däremot positiv hos fyra respondenter. En respondent menar att revisionsberättelsen bör ha 

blivit mer användbar när risker och problemområden presenteras och en annan att tilläggen bör 

innebära större tillgång till information. Resterande fyra respondenter ställer sig neutrala till 

förändringen, vilket motiveras med uppfattningen att revisionsberättelsen förmodligen ändå 

inte kommer att få ökad betydelse vid kreditbeslut i framtiden. Förändringen hade efterfrågats 

av endast en bank. 

 

Anonyma bankkontoret 2 och Collector Bank efterfrågar information som de menar inte 

presenteras i revisionsberättelsen idag. Endast Swedbank upplever ökad tillgång till 

information och förbättrad insyn i revisorns arbete nu jämfört med innan förändringen. 

Samtliga respondenter förklarar att de tidigt i kreditprocessen rutinmässigt kontrollerar att 

revisionsberättelsen är ren och underskriven av revisor. Respondenten från Swedbank menar 

dock att de läser igenom revisionsberättelsen noggrant, vilket de gjort såväl innan som efter 

förändringen.  
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Tabell 2. Sammanställning av intervjumaterial  

Organisation Bankkontor Användning av 

revisionsberättelsen 

före/efter 

Upplevd 

informationsasymmetri och 

transparens 

Förväntningar på 

framtiden 

Anonyma 

bankkontoret 

1 

- Granskar om ren eller 

oren. Förändringen ej 

relevant för 

kreditbeslut.  

Upplever ingen skillnad i 

tillgång till information eller i 

insynen i revisorns arbete. 

Tror att den inte kommer 

få ökad betydelse i 

framtiden. 

Anonyma 

bankkontoret 

2 

- Granskar om ren eller 

oren. 
Önskar information om 

beräkning av immateriella 

tillgångar, upplysningar om 

interna risker, IT-risker, 

revisionsanmärkningar. 
Upplever ingen skillnad i 

tillgång till information eller i 

insynen i revisorns arbete. 

Mer information är ingen 

nackdel, men upplever 

ingen brist på 

information. 

Anonyma 

bankkontoret 

3 

- Granskar om ren eller 

oren. Förändringen ej 

relevant för 

kreditbeslut.  

Upplever ingen skillnad i 

tillgång till information eller 

insyn i revisorns arbete. Blir 

upplyst på bolagsstämmor. 

Efterfrågar ingen ytterligare 

information.  

Tror att den inte kommer 

få ökad betydelse i 

framtiden. 

Anonyma 

bankkontoret 

4 

- Granskar om ren eller 

oren. 

 

Upplever ingen skillnad i 

tillgång till information eller 

insyn i revisorns arbete. 

Efterfrågar ingen ytterligare 

information. 

Revisionsberättelsen bör 

bli mer användbar 

eftersom risker och 

problemområden 

adresseras tydligare. 

SEB Stockholm Granskar om ren eller 

oren.  

Förändringen ej 

relevant för 

kreditbeslut.  

Upplever ingen skillnad i 

tillgång till information eller 

insyn i revisorns arbete. 

Efterfrågar ingen ytterligare 

information. 

Tror att den inte kommer 

få ökad betydelse i 

framtiden.  

Swedbank Uppsala Läses i sin helhet både 

före och efter 

förändringen.  

Utgör ett viktigt 

beslutsunderlag vid 

kreditbeslutet.  

Upplevs vara mer detaljerad. 

Positivt med ökad transparens. 

Har haft god insyn i revisionen 

både före och efter förändringen. 

Tror att den kommer få 

ökad betydelse, 

förväntansfulla inför att 

ta del av tilläggen.  

Collector 

Bank 

Göteborg Granskar om ren eller 

oren. 

Får tillräckligt med information 

från bolaget och revisorerna. 

Efterfrågar information om 

revisorns riskbedömningar och 

egna kommentarer.  

Positivt med ökad transparens. 

Positiva till 

förändringen.  

NIB Helsingfors Granskar om ren eller 

oren. Förändringen ej 

relevant för 

kreditbeslut.  

Upplever ingen skillnad i 

tillgång till information eller 

insyn i revisorns arbete. Får 

tillräckligt med information från 

bolaget. Efterfrågar ingen 

ytterligare information. 

Tror att den inte kommer 

få ökad betydelse i 

framtiden. 
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6. Analys av intervjumaterial 

6.1 Bankernas användning av revisionsberättelsen 

Studiens resultat visade att inget av bankkontoren använder revisionsberättelsen i ökad 

utsträckning. Anonyma bankkontoret 1, 3 och 4, SEB, Collector Bank och NIB förklarade att 

en anledning till det är att den inte anses innehålla användbar information. Hälften av 

respondenterna hade däremot en positiv inställning till de nya tilläggen och till att få mer 

information om bland annat risker och problemområden i revisionen, förändringarna kunde 

således tänkas vara användbar för kreditgivare. En förutsättning för att kunna använda tilläggen 

är vetskap om att de existerar. Den uteblivna förändringen i användningen kan därför tänkas 

bero på att majoriteten av banktjänstemännen inte hade blivit upplysta om förändringen och att 

de därför inte kände till vilken information som finns att hämta. Förändringen av 

revisionsberättelsen gäller för räkenskapsår som avslutas från och med 31 december 2016, det 

kan därför även vara så att bankerna inte har hunnit ta del av en ny revisionsberättelse och att 

de därför inte har lagt märke till förändringen ännu. 

  

Förändringen av revisionsberättelsen innebär att ny och mer bolagsspecifik information görs 

tillgänglig för intressenter, vilket enligt signaleringsteorin innebär att informationen utgör en 

signal som skickas från revisorerna till bankerna. Signaleringen påverkas av om informationen 

är sådan som mottagaren tidigare inte har haft tillgång till och som därför anses vara användbar. 

Resultatet visade att bankerna inhämtar mycket information direkt från befintliga och 

potentiella kredittagare. Att bankerna redan har tillgång till samtlig eller delar av den 

information som signaleras i tilläggen kan tänkas leda till att signalerna inte uppfattas vara 

användbara. 

  

En av de anledningar som föranledde revisionsberättelsens förändring var att kompletterande 

förklaringar skulle höja kvaliteten och ge bättre beslutsunderlag. Den ansågs tidigare vara 

alltför standardiserad och sakna bolagsspecifik information och hade därför ingen större 

relevans ur kreditgivares synpunkt utöver kontrollen om den var ren eller oren. Studiens 

resultat visar dock att revisionsberättelsen efter förändringen fortfarande inte uppfattas vara 

särskilt användbar eller relevant i kreditgivningsprocessen. Det kan tänkas vara så att 

uppfattningen som fanns innan förändringen lever kvar och att bankerna därför inte söker efter 

sådan information i revisionsberättelsen. Det är i överensstämmelse med signaleringsteorin 

vilken innebär att en förutsättning för en lyckad signalering är att mottagaren letar efter 
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informationen. En respondent uttryckte just detta genom att förklara att förväntansbilden är och 

har varit att revisionsberättelsen inte innehåller särskilt mycket användbar information. 

  

Den information som revisorerna gör tillgänglig är tänkt att minska informationsasymmetrin. 

En förutsättning för att signaleringen ska fungera är enligt signaleringsteorin att signalen 

observeras. Vår studie påvisade att majoriteten av bankerna inte hade observerat de nya 

tilläggen i revisionsberättelsen och att det föreligger två huvudsakliga anledningar till varför. 

Den första anledningen är att banken ansåg att mer information från revisorer inte var 

användbar eller behövlig och revisionsberättelsen lästes därför inte mer noggrant. Den andra 

anledningen är att bankerna inte uppfattar signalen. Vad gäller den andra anledningen framkom 

att vissa respondenter hade uppfattningen att informationen skulle kunna vara användbar och 

intressant, vilket tyder på att de skulle observera och tolka signalen om de visste att den fanns.  

 

En förutsättning för att banken ska kunna mottaga och tolka signalen är vetskap om att den 

finns och att banken letar efter den, vilket stämmer överens med signaleringsteorin. När det 

gäller de nya tilläggen i revisionsberättelsen verkar det vara så att informationen skickas men 

att den inte alltid mottas av banken. Signalerna som revisorer skickar stoppas och når därför 

inte fram till mottagaren. Det är anledningen till att observation och tolkning enligt det tredje 

steget inte sker, vilket illustreras i den modifierade figuren nedan.  

 

 

        

SIGNALERINGSMILJÖ 

Figur 3 - Modifierad figur från signaleringsteorin 

 

I figur 3 är ett rött streck tillagt för att illustrera att signalen stoppas och inte når fram till 

banken. Att kreditgivare får signaler från andra sändare under kreditgivningsprocessen kan 

tänkas vara orsak till att signaler som revisorer skickar via revisionsberättelsen störs. 

Signalerna får därför inte den tilltänkta effekten, då signaleringsmiljön kan påverka hur 

signaleringen fungerar.  

SÄNDARE (Revisor)

Person, produkt eller 
företag

SIGNAL 
(Revisionsberättelsen)

Skickas till mottagaren

MOTTAGARE (Bank)

Observerar och tolkar 
signalen
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Att banken inte mottar meddelandet som revisorn skickar i revisionsberättelsen innebär att de 

inte heller får någon uppfattning om det. Det leder i sin tur till att även den reaktion och 

påverkan på beslutet som illustreras i det sista steget i figur 1 uteblir. Det kan exempelvis bero 

på att bankens bild av revisionsberättelsen är att den inte innehåller särskilt mycket relevant 

information. Studien visar att bankens reaktion och påverkan på beslutsfattandet uteblir även i 

de fall då meddelandet faktiskt mottas. I sådana fall är uppfattning som banken får att 

informationen inte är användbar, vilket gör att det inte får någon påverkan på deras 

beslutsfattande. Att banken anser att informationen inte är användbar beror delvis på att de har 

tillgång till den sedan tidigare. Det innebär att en informationsinhämtning sker parallellt med 

revisorns meddelande och att figur 1 därför inte fullt ut kan förklara den studerade situationen.  

  

Av respondenterna var det endast den från Swedbank som uttryckte att förändringen hade 

efterfrågats från bankens håll. Majoriteten av bankerna verkar därför inte ha haft förväntningar 

om att få mer information i revisionsberättelsen, vilket inte styrker det Catasús, Hellman och 

Humphrey (2013, s.11-12) förklarade var en anledning till att revisionsberättelsen ändrades. 

Ett flertal respondenter uppgav att de saknade tillgång till revisorns egna kommentarer om 

riskområden som uppkommit i revisionen. Samma respondenter uppgav däremot också att de 

inte saknar att få ta del av något som revisorn granskar. Det ger oss uppfattningen att de införda 

förändringarna ändå kan vara av värde. Den uppfattningen förstärks av att flera respondenter 

som i början av intervjun angav att revisionsberättelsen inte används i någon större utsträckning 

berättade i slutet av intervjun, efter att ha blivit upplysta om vad de nya tilläggen innebär, att 

revisionsberättelsen skulle kunna få en större betydelse i framtiden. Det enda bankkontoret som 

hade efterfrågat förändringen i revisionsberättelsen var också det som hade information om 

förändringen. 

 

6.2 Informationsasymmetri och bolagets transparens 

Respondenterna uttryckte medvetenhet om att bolagen kan sägas ha ett informationsövertag 

över banken. En informationsasymmetri har definierats som att det föreligger en skillnad 

mellan den information som finns tillgänglig och den som anses vara nödvändig för att 

möjliggöra välgrundade beslut. Bankerna verkar dock inte uppleva tillgång till tillräcklig 

information som ett problem och det kan därför diskuteras huruvida bankerna upplever en 

informationsasymmetri. Anledningen till det verkar dock inte bero på att revisorn har en 

överbryggande roll och förser bankerna med användbar information, utan snarare att det finns 
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flera ytterligare informationskällor. Flertalet respondenter menade att de får tillräckligt med 

kvalitativ information direkt från bolagen och att de därför inte är i behov av någon ytterligare 

information från revisorn. Revisionsberättelsen har viss funktion som underlag men 

information från bolaget inhämtas och bedöms vara mer användbar. Att bankerna har tillgång 

till icke-offentlig information tyder på att de utgör insiders. 

  

Ett par bankkontor exemplifierade områden som de önskar få ytterligare information om i 

revisionsberättelsen och en del av dessa är sådana som de nya tilläggen i revisionsberättelsen 

inkluderar. Efterfrågan av sådan information kan istället sägas tyda på att de inte har tillgång 

till all information som anses vara nödvändig för att fatta välgrundade beslut, vilket bör 

innebära att det finns en informationsasymmetri. Den faktiska informationsasymmetrin kan 

därför tänkas vara större än den upplevda. I de fall upplysningar som efterfrågas finns i den 

nya revisionsberättelsen kan det möjligen leda till att den får ökad användning i framtiden när 

en längre tidsperiod har förflutit sedan implementeringen. 

  

Respondenten från Swedbank menade att den nya revisionsberättelsen har förbättrat tillgången 

till information som används i kreditbedömningen, vilket beror på att den är mer detaljerad och 

innehållsrik. Att de upplever att revisorn presenterar mer information som är av användning 

vid kreditbedömningen kan tänkas innebära att en ökad transparens har reducerat 

informationsasymmetrin. Transparens innebär att olika externa intressenter, såsom 

kreditgivare, har insyn i det arbete som revisorn utför. Respondenten från Swedbank ansåg 

dock inte att bankens insyn i revisionen hade förbättrats, vilket motiverades med att insynen 

ansågs vara bra redan innan förändringen. Transparensen uppfattas därmed inte ha förbättrats 

med de nya tilläggen i revisionsberättelsen eftersom banken även tidigare hade nära kontakt 

med revisorerna.  

  

Respondenten från Swedbank uttryckte även att tilläggen förhoppningsvis innebär utförligare 

beskrivningar av bolaget och att mer fokus läggs på väsentlighet och risk. Den information som 

bankerna inhämtar används främst för att utvärdera den risk och potentiella lönsamhet som en 

kreditgivning skulle innebära. Utvärderingen beror bland annat på en risk att bolaget inte ska 

kunna fullgöra sina betalningar till banken, vilket kan sägas tyda på att det föreligger ett 

principal-agent-förhållande mellan banken och bolaget. Bankerna verkar vara medvetna om att 

det finns en informationsasymmetri, men det ses som något självklart och upplevs därför inte 
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vara ett problem de försöker eliminera mer än att de försöker inhämta tillräcklig mängd 

information. 

 

Samtliga banker granskade alltid att revisionsberättelsen var ren och ville således försäkra sig 

om att de presenterade rapporterna var av god kvalitet, vilket stämmer överens med Firth (1980, 

s.257) och Svanströms (2008, s.33-34) resonemang om att kreditgivare behöver göra en sådan 

försäkring. Om en revisionsberättelse skulle vara oren upplevs det vara problematiskt och en 

vidare analys av gjorda anmärkningar görs. Information inhämtas dock även direkt från bolaget 

och kan ibland användas utan krav på legitimitet från revisorn. Huruvida sådan information 

används beror bland annat på vad det är för slags kredit som bolaget söker. En ytterligare faktor 

som kan påverka krediten är under hur lång tid kreditgivning har bedrivits till bolaget. Det då 

bolaget och banken har byggt upp ett förtroende för varandra och litar på att den information 

som inhämtas stämmer. Kravet på att börsnoterade bolag ska ha rena revisionsberättelser 

kvarstår och anses av bankerna vara en självklarhet. Det ovan förda resonemanget tyder på att 

problematiken enligt principal-agentteorin finns mellan bolag och bank men att den är av en 

mer komplex karaktär. 

 

6.3 Kreditgivningsprocessen 

Initialt fanns en uppfattning om att revisionsberättelsen skulle ha en större betydelse för 

bankers kreditgivningsprocess. Den utförda studien visade dock att samtliga banker endast 

använder revisionsberättelsen i början av kreditgivningsprocessen. Majoriteten av 

bankkontoren förklarade att de främst kontrollerar att revisionsberättelsen var ren, 

underskriven och saknar större anmärkningar. På en av bankerna lästes revisionsberättelsen 

igenom mer noggrant för att få kunskap om bolagets historik och status under den period som 

revisionen har omfattat.  

 

6.4 Avslutande analys 

Det har genom vår studie visats att revisionsberättelsen har liten betydelse vid beslut om 

kreditgivning till börsnoterade bolag vid majoriteten av bankkontoren, vilket står i motsats till 

det Duréndez Gómes-Guillamón (2003, s.549) fann i sin studie i början av 2000-talet. En 

förklaring till varför revisionsberättelsen inte används trots de genomförda förändringarna kan 

vara att det fortfarande finns en uppfattning hos bankerna om att den inte är så informativ. I 

dagsläget verkar därför de nya tilläggen vara av symbolisk snarare än informativ karaktär. Flera 



 

 37 

av bankerna har uppfattningen att revisionsberättelsen har ett perspektiv som är mer 

bakåtblickande än deras, som förklaras vara främst framåtblickande. Frågan är om bankers och 

revisorers perspektiv och sätt att betrakta bolagen är för olika för att kreditgivare ska utgöra en 

intressent som har betydande användning av revisorers arbete.  
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7. Slutsats 

Vår studie visar att de nya tilläggen av SBO i revisionsberättelsen inte har haft någon påverkan 

på bankers beslut om kreditgivning till börsnoterade bolag. En tänkbar anledning till det är att 

bankerna inte är upplysta om förändringen och att de därför inte använder den nya 

informationen som finns tillgänglig. Att banken har tillgång till information direkt från de 

börsnoterade bolag som de bedriver kreditgivning till är också en förklarande faktor. Av 

studien framkommer att vissa banker efterfrågar sådant som finns beskrivet i tilläggen, men att 

informationen inte har inhämtats därifrån. Andra banker efterfrågar ingen ytterligare 

information från revisorer. Den informationsasymmetri som föreligger mellan det börsnoterade 

bolaget och banken, vilka utgör kredittagare och kreditgivare, är därför oförändrad. Hos 

ungefär hälften av respondenterna fanns en positiv inställning till de nya tilläggen, vilket 

innebär att den kan komma att få ökad betydelse för kreditgivning i framtiden när ökad 

kännedom om förändringen eventuellt föreligger. 

 

Syftet med vår studie var att skapa förståelse för vilken påverkan de nya tilläggen i 

revisionsberättelsen har haft på bankers kreditgivningsprocess vid beslut om kreditgivning till 

börsnoterade bolag. Resultatet i studien påvisade att det inte har någon påverkan och att det 

finns två anledningar till varför, vilka har analyserats och illustrerats i en modifierad figur. Vår 

studie skapar därför en större förståelse för förhållandet mellan revisor och bank och 

användningen av signaleringsteorin i den kontexten, vilket kan sägas utgöra ett teoretiskt 

bidrag. De standarder och reformer som ledde till att förändringen implementerades åsyftade 

bland annat att ge mer kvalitativ information till intressenter. Det verkar dock inte ha uppnåtts 

i dagsläget, då reformen inte medfört någon förändring för kreditgivare som intressent till 

börsnoterade bolag i Sverige. Det kan därför ifrågasättas om den genomförda reformen var rätt 

medel för att uppnå målet, vilket kan vara av användning för de som utformar regelverk och 

standarder i praktiken. 

 

7.1 Förslag till framtida forskning 

För att stödja de resultat som har framkommit i vår studie behöver fler studier utföras på 

området. En anledning till att de nya tilläggen av SBO inte har medfört ökad användning av 

revisionsberättelsen kan vara att kreditgivare och andra intressenter inte har blivit upplysta eller 

hunnit anpassa sig till förändringen. Ett förslag till framtida forskning är att göra en liknande 
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studie när förändringen varit gällande under en längre tidsperiod, för att se om 

revisionsberättelsen har fått större påverkan på kreditbeslutet än idag.  

 

Med anledning av att få studier inom det valda ämnet var genomförda och för att skapa 

förståelse på området gjordes en kvalitativ studie. Den valda metoden innebär att vi inte har 

möjlighet att göra uttalanden om hur det ser ut i hela populationen och därmed inte för alla 

kreditgivare till börsnoterade bolag. Framtida studier skulle därför med fördel kunna 

genomföras genom exempelvis en kvantitativ metod, för att kunna göra mer generella 

uttalanden och bidra med sådan kunskap. Ett annat förslag är att utföra studier i andra 

europeiska länder för att få kunskap om ifall tilläggen har haft påverkan på kreditgivning till 

börsnoterade bolag där, då förhållandet mellan bolag och kreditgivare kan se annorlunda ut än 

i Sverige.  

 

Revisionsberättelsen används även av andra externa intressenter till börsnoterade bolag och i 

denna studie valdes kreditgivare att undersökas. Framtida studier skulle kunna undersöka hur 

andra externa intressenter har påverkats av förändringen, vilket även skulle möjliggöra en 

jämförelse av olika slags intressenter. Det kan bidra med förståelse till framtida utformning av 

standarder och regelverk.  
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Duréndez Gómez-Guillamón, A. (2003). The usefulness of the audit report in investment and 

financing decision. Managerial Auditing Journal. 18(6/7), s.549–559.  

 



 

 41 

Ferrary, M. (2003). Trust and social capital in the regulation of lending activities. Journal of 

Socio-Economics. 31(6), s. 673–699.  

Firth, M. (1980). A note on the impact of audit qualifications on lending and credit decisions. 

Journal of Banking and Finance. 4(3), s.257–267. 

 

Guba, E.G. och Y.S. Lincoln (1994). Competing Paradigms in Qualitative Research. I Denzin, 

N.K. och Y.S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research, s.105–115. Los Angeles: 

Sage.  

 

Guiral-Contreras, A., Gonzalo-Angulo, J.A. och W. Rodgers (2007). Information content and 

recency effect of the audit report in loan rating decisions. Accounting and Finance. 47(2), 

s.285–304. 

 

Horton, J., Macve, R. och G. Struyven (2004). Qualitative research: experiences in using semi-

structured interviews. I Humphrey, C. och B. Lee (Eds). The Real-life Guide to Accounting 

Research - A Behind the Scenes Views of Using Qualitative Research Methods. London: 

Elsevier. s.359–370. 

 

Jensen, M.C. och W.H. Meckling (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency 

Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics. 3(4), s.305–360.  

 

Kent, P. och L. Munro (1999). Differential Reporting and the Effect on Loan Evaluations: An 

Experimental Study. Accounting Forum. 23(4), s.359–377.  

 

Lambert, R.A. (2001). Contracting theory and accounting. Journal of Accounting and 

Economics. 32(1), s.3–87.  

 

Libby, R. (1979a). Bankers' and Auditors' Perceptions of the Message Communicated by the 

Audit Report. Journal of Accounting Research. 17(1), s.99–122. 

 

Libby, R. (1979b). The impact of uncertainty reporting on the loan decisions. Journal of 

Accounting Research. 17(2), s.35–57.  

 



 

 42 

Mock, T.J., Bédard, J., Coram, P.J., Davis, S.M., Espahbodi, R. och R.C. Warne (2013). The 

Audit Reporting Model: Current Research Synthesis and Implications. Auditing: A Journal of 

Practice & Theory. 32(1), s.323–351. 

 

Morris, R.D. (1987). Signalling, Agency Theory and Accounting Policy Choice. Accounting 

and Business Research. 18(69), s.47–56.  

 

Noghondari, A.T. och S.Y. Foong (2009). Audit expectation gap and loan decision 

performance of bank officers in Iran. International Journal of Accounting, Auditing and 

Performance Evaluation. 5(3), s.310–328. 

 

Rien, A.F (2014). Audit expectation gap and its implication on credit decision making. 

International Journal of Scientific & Technology Research, 3(2), s.250–257. 

 

Schneider, A. och B.K Church (2008). The effect of auditor’s internal control opinions on loan 

decisions. Journal of Accounting and Public Policy. 27(1), s.1–18. 

 

Simnett och Huggings (2014). Enhancing the Auditor’s Report: To what extent is there support 

for the IAASB’s Proposed Changes? Accounting Horizons. 28(4), s.719–747.  

 

Spence, M. (1973). Job Market Signaling. The Quarterly Journal of Economics. 87(3), s.355–

374. 

 

Spence, M. (2002). Signaling in Retrospect and the Informational Structure of Markets. The 

American Economic Review. 92(3), s.434–459. 

 

Vanstraelen, A., Schelleman, C., Meuwissen, R. och I. Hofmann (2012). The Audit Reporting 

Debate: Seemingly Intractable Problems and Feasible Solutions. European Accounting 

Review. 21(2), s.193–215. 

 

Internetkällor 

Bolagsverket (2016). Företag av allmänt intresse.  

www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/foretag-av-allmant-intresse-1.13271 [Hämtad 2017-

12-17]. 

http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/foretag-av-allmant-intresse-1.13271


 

 43 

 

Fastighetsvärlden (2011) Varför är det viktigt med transparens? 

www.fastighetsvarlden.se/analys-fakta/kronikor/varfor-ar-det-viktigt-med-transparens/ 

[Hämtad 2017-12-10]. 

 

FAR (u.å./2017). Det här är FAR. www.far.se/om-far/det-har-ar-far [Hämtad 2017-11-10]. 

 

Halling, Pernilla (2016). Så påverkas du av EU:s revisionspaket. Tidningen Balans. 6 maj. 

www.tidningenbalans.se/nyheter/sa-paverkas-du-av-eus-revisionspaket [Hämtad 2017-11-

09]. 

 

IAASB (u.å./2017). About IAASB. www.iaasb.org/about-iaasb [Hämtad 2017-11-10].  

 

IAASB (2011). Consultation Paper: Enhancing the Value of Auditor Reporting: Exploring 

Options for Change. IFAC [Hämtad 2017-12-10]. 

 

IAASB (2012a). Improving the auditor’s report. New York: International Federation of 

Accountants. 

www.ifac.org/system/files/publications/files/Auditor_Reporting_Invitation_to_Comment-

final_0.pdf [Hämtad 2017-11-11]. 

 

ISA 701. Communicating key audit matters in the independent auditor’s report.  

www.ifac.org/system/files/publications/files/Proposed%20ISA%20701%20(Revised)-

final.pdf [Hämtad 2017-11-11]. 

 

Lennartsson, Rakel (2016). Nya revisionsberättelsen: ”Rätt använd kan den öka värdet av 

revisionen”. Tidningen Balans. 17 oktober. www.tidningenbalans.se/nyheter/nya-

revisionsberattelsen-ratt-anvand-kan-den-oka-vardet-av-revisionen [Hämtad 2017-11-09]. 

 

Porter, B., Hógartaigh, C.O. och R. Baskerville (2009). Report On Research Conducted in The 

United Kingdom And New Zealand In 2008 Investigating The Audit Expectation-Performance 

Gap And User‘s Understanding of And Desired Improvements to The Auditor‘s Report. 

www.ifac.org/system/files/downloads/Porter_et_al_Final_Report_Combined.pdf [Hämtad 

2017-11-29]. 

https://www.fastighetsvarlden.se/analys-fakta/kronikor/varfor-ar-det-viktigt-med-transparens/
https://www.far.se/om-far/det-har-ar-far/
https://www.tidningenbalans.se/nyheter/sa-paverkas-du-av-eus-revisionspaket/
https://www.iaasb.org/about-iaasb
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Auditor_Reporting_Invitation_to_Comment-final_0.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Auditor_Reporting_Invitation_to_Comment-final_0.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Proposed%20ISA%20701%20(Revised)-final.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Proposed%20ISA%20701%20(Revised)-final.pdf
https://www.tidningenbalans.se/nyheter/nya-revisionsberattelsen-ratt-anvand-kan-den-oka-vardet-av-revisionen/
https://www.tidningenbalans.se/nyheter/nya-revisionsberattelsen-ratt-anvand-kan-den-oka-vardet-av-revisionen/
http://www.ifac.org/system/files/downloads/Porter_et_al_Final_Report_Combined.pdf


 

 44 

 

Revisorsnämnden (2017). Revisionsberättelsen m.m. 

www.revisorsnamnden.se/rn/for_revisorer/ansvar_och_uppgifter/revisionsberattelsen_m_m.h

tml [Hämtad 2017-12-11]. 

 

Tryckta källor 

Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori, -policy och -praxis. 2.uppl. Malmö: Liber Ekonomi.  

 

Björklund, M. och U. Paulsson (2003). Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Broomé, P., Elmér, L. och B. Nylén (1998). Kreditgivning till företag. 5.uppl. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Bryman, A. och E. Bell (2015). Business Research Methods. 4.uppl. New York: Oxford 

University Press. 

 

Catasús, B., Hellman, N. och C. Humphrey (2013). Revisionens roll i bolagsstyrningen. 

Stockholm: SNS Förlag. 

 

Dalen, M. (2015). Intervju som metod. 2.uppl. Malmö: Gleerups utbildning. 

 

Ejvegård, R (2009). Vetenskaplig metod. 4.uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Holme, I.M, Solvang, B.K och Nilsson, B. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. 2.uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur: Lund.  

 

Myers, M.D. (2013). Qualitative Research in Business & Management. 2.uppl. London: SAGE 

Publications Ltd. 

 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/for_revisorer/ansvar_och_uppgifter/revisionsberattelsen_m_m.html
http://www.revisorsnamnden.se/rn/for_revisorer/ansvar_och_uppgifter/revisionsberattelsen_m_m.html


 

 45 

Saunders, M.N.K., Lewis, P. och A. Thornhill (2007). Research methods for business students, 

4.uppl. New York: Prentice Hall. 

 

Saunders, M.N.K, Lewis, P. och A. Thornhill (2016). Research methods for business students, 

7.uppl. Harlow: Pearson Education. 

 

Smith, D. (2006). Redovisningens språk. 3.uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Svanström, Tobias. (2008). Revision och rådgivning - Efterfrågan, kvalitet och oberoende. 

Diss. Handelshögskolan vid Umeå universitet, samhällsvetenskapliga fakulteten. 

 

Trohammar, C och FAR 2006. Revision: en praktisk beskrivning. 2.uppl. Stockholm: FAR 

förlag. 

 

Direktiv och förordningar 

Europeiska kommissionen (2011). Green paper 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2010/green-paper-

audit/docs/summary_responses_en.pdf [Hämtad 2017-11-25]. 

 

Förordning 537/2014. Om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt 

intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG. 

 

Prop. 2015/15:162. Revisorer och revision. Stockholm: Justitiedepartementet. 

 

SFS 2001:883. Revisorslag. Stockholm: Justitiedepartementet. 

 

SFS 2004:297. Lag om bank- och finansieringsrörelse. Stockholm: Finansdepartementet. 

 

SOU 2015:49. Nya regler för revisorer och revision. Stockholm: Statens Offentliga 

Utredningar.  

 

Civilutskottets betänkande (2015/16:CU21). Revisorer och revision. 

www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/revisorer-och-revision_H301CU21 

[Hämtad 2017-11-25]. 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2010/green-paper-audit/docs/summary_responses_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2010/green-paper-audit/docs/summary_responses_en.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/revisorer-och-revision_H301CU21


 

 46 

Bilagor 

Bilaga 1: Omarbetad kreditgivningsprocess 

 

 

 
 

Figur 4 - Bolagets kreditgivningsprocess (Broomé, Elmér och Nylén 1998, s.51, omarbetad figur) 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

Individ 

1. Vilken befattning har du/ni på banken? 

2. Vilka är dina/era huvudsakliga arbetsuppgifter? 

3. Under hur lång tid har det varit dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

4. Hur många börsnoterade bolag hanterar du?  

 

Förändringen av revisionsberättelsen 

5. Blev ni tydligt upplysta om de nya reglerna och tilläggen i den nya revisionsberättelsen? 

Om ja, gjordes det från internt eller externt håll?  

6. Har du använt en revisionsberättelse med de nya tilläggen som underlag vid beslut om 

kreditgivning? 

7. I vilken utsträckning används revisionsberättelsen som underlag vid beslut om 

kreditgivning? Finns det inskrivet i era rutiner och arbetsprocesser? Är det någon 

skillnad före respektive efter förändringen?  

8. Av vilken anledning använder ni er av revisionsberättelsen, vilken funktion fyller den 

och hur används den? Är det någon skillnad före respektive efter förändringen? 

9. Kan du ge exempel på en situation då revisionsberättelsen har haft inverkan på 

kreditbeslutet? Någon skillnad på vilket sätt före respektive efter förändringen? 

10. Har det varit tillfällen då en kredit har beviljats till ett börsnoterat bolag men att 

företaget därefter fått problem med att fullgöra sina betalningar till er? Kan det ha berott 

på otillräcklig information i revisionsberättelsen? 

11. Var förändringen av revisionsberättelsen något som efterfrågades av er bank?  

 

Tillgång till information 

12. Upplever ni någon skillnad i tillgången till information i revisionsberättelsen nu jämfört 

med innan förändringen? 

13. Upplever ni ökad insyn i hur revisionen har genomförts nu jämfört med innan 

förändringen, och i så fall på vilket sätt?  

14. Finns det något revisorn granskar som ni inte får ta del av idag som ni hade önskat att 

få ta del av? 
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Organisationens kreditprocess  

15. Hur ser kreditprocessen ut hos er? 

16. Vilken slags information inhämtar ni för att kunna genomföra er kreditbedömning? 

17. Var och hur inhämtas sådan information?  

18. Vilken slags information är av störst betydelse vid ett kreditbeslut? 

19. Är olika slags information viktig i olika skeden av kreditprocessen? I vilken del av 

kreditprocessen används revisionsberättelsen?  

 

Avrundning  

20. Upplever du förändringen av revisionsberättelsen som positiv, negativ eller neutral?  
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Bilaga 3: Mail till banker 

Hej, 

 

Vi är två studenter vid Ekonomie kandidatprogrammet i Uppsala, för närvarande skriver vi vår 

kandidatuppsats vilken behandlar bankers kreditgivning till svenska börsnoterade bolag. xxxx 

gav oss dina kontaktuppgifter, då xxxx tänkte att du var rätt person att kontakta. 

 

Vi undrar om det finns möjlighet för dig att ställa upp på en intervju, och när det i så fall passar 

dig? Frågorna i intervjun kommer i sådant fall att behandla beslut om kreditgivning till bolaget, 

mer specifikt vilken information som inhämtas och används med fokus på revisionsberättelsen. 

Intervjun planeras ta ungefär 30 minuter.  

 

En sådan möjlighet skulle uppskattas mycket. 

 

Med vänlig hälsning 

Elin Nilsson och Haidi Jakobsson 
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Bilaga 4: Mail om respondentvalidering 

Hej xxxx, 

 

Hoppas att du/ni har haft en trevlig helg. 

 

Vi mailar med anledning av den intervju vi höll med dig/er för några veckor sedan. 

Uppsatsarbetet är nu på sluttampen och materialet från intervjun är sammanställd. I den 

bifogade filen finns den information som är tänkt att presenteras i uppsatsen. Vi vill kolla med 

dig/er om du/ni tycker att det är en rättvis beskrivning av det som sades i intervjun? Om du/ni 

har någon kommentar eller fråga så är det bara att maila över den. 

 

Vi vill även dubbelkolla att det är okej att vi skriver ut ert/era namn och organisation i 

uppsatsen? 

 

Tack ännu en gång för att du/ni valde att ställa upp på intervjun.  

 

Med vänlig hälsning 

Elin och Haidi 

 

 

 


