
 
 

Av: Mattias Asfar & Norman Kaspo 

 

Handledare: Ogi Chun  

Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp  

Företagsekonomi C | VT 2018 

 

 

 

 

 

 

Kreditbedömnings- och 
kreditbeviljningsprocessen efter 
avskaffandet av revisionsplikten 

 
Utifrån bank perspektiv gällande mindre bolag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
 

Title: The processes of credit assessment and credit approval after the abolishment of the 

audit obligation.   

 

Background: On November 1, 2010, the Swedish Government determined to revoke the 

audit obligation towards small companies. The efficient rule adjustment has lifted some 

problematic aspects. Concerning the abolishment of the audit obligation, it has resulted to 

smaller companies restructuring their financial underlay to increase their chances of credit 

approval. The significance of trust between the bank and the companies has shown evidence 

of being a crucial component when applying for financial capital. The corresponding 

procedure contains several phases involving the correlation of risk and trust.    

 

Aim: The study examines the banks' credit assessment and credit approval processes, how 

these processes have been affected after the abolishment of the audit obligation. The 

assignment studies the importance of a certified public accountant for smaller companies.  

 

Method: To answer the question at issue of the assignment, the study has used a qualitative 

method by using semi structured interviews with a deductive approach. The study has been 

conducted by interviewing three office managers at different major banks, therefore using a 

scientific framework for interpreting the collected data. 

 

Conclusion: A transparent and serious company can benefit from maintaining the 

trustworthiness in the presented results, combined with strong trust between the parties 

involved. An impartial assessment of the business relationship is thus an important phase in 

the process of credit approval. The bank must guarantee that the company´s financial records 

are valid. The study indicates that an essential and reliable business relationship provides a 

significant degree of security for the bank. The importance of auditors are lingering, but not 

the most important element in all situations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 
 
Titel: Kreditbedömnings- och kreditbeviljningsprocessen efter avskaffandet av 

revisionsplikten 

 

Bakgrund: Den 1 november 2010 beslutade den svenska regeringen att avskaffa den 

obligatoriska revisionen för småföretag. Effekten av det effektiva ändringsförslaget 

framkallade några problematiska faktorer. I samband med avskaffandet av revisionsplikten 

har de mindre bolagen varit tvungna att strukturera om de finansiella underlagen för att 

optimera sina chanser till beviljad kredit. Betydelsen av förtroende mellan banken och 

företagen har visat sig vara viktig del vid ansökan av finansiella medel. Processen omfattar 

flera steg inklusive korrelationen mellan risk och förtroende.  

 

Syfte: Undersökningen granskar bankernas kreditbedömnings- och kreditbeviljningsprocess 

och hur dessa processer har påverkats efter avskaffandet av revisionsplikten, samt studera hur 

betydelsefull en auktoriserad revisor är för de mindre aktiebolagen.  

 

Metod: I syfte att besvara undersökningens frågeställning har studien använt sig utav ett 

kvalitativt tillvägagångssätt i form av semistrukturerade intervjuer med en deduktiv ansats. 

Undersökningen har genomförts genom att intervjua tre olika kontorschefer hos storbankerna 

samt utgått från vetenskapligt ramverk för att tolka den insamlade empirin.  

 

Slutsats: Ett transparent och seriöst företag kan dra nyttan av att bibehålla trovärdigheten för 

det redovisade resultatet i kombination med ett starkt förtroende mellan parterna. En objektiv 

värdering av affärsrelationen är således ett viktigt steg i kreditbeviljningsprocessen. Banken 

måste garantera att företagets finansiella uppgifter är korrekta. Resultaten tyder på att en 

väsentlig och tillförlitlig affärsrelation ger en betydande trygghet för banken, där revisorns 

betydelse är tongivande men inte den viktigaste beståndsdelen i alla situationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Begreppsdefinitioner 
 
Revisionsplikt 

Ett förlopp där företagen är tvungna att anlita en kvalificerad revisor som kontrollerar 

företagens förvaltning och räkenskaper (Bruns, 2003).  

 

Auktoriserad revisor 

En auktoriserad revisor är en yrkesperson som är behörig att kvalitetsgranska och säkerställa 

ekonomiska uppgifter inom revision (Carrington, 2014). Kan även benämnas som behörig-, 

kvalificerad- eller professionell revisor. 

 

Asymmetrisk information 

Asymmetrisk information uppstår när den ena parten har tillgång till mer information än den 

andra vid ingående av ett avtal sinsemellan (Bruns & Fletcher, 2008).  

 

Kreditvärdighet 

Kreditvärdighet innefattar en värdering som utförs av långivare som granskar bolagets 

möjligheter att finansiera sina skulder bestående av krediter, lån och fastställd ränta 

(Svensson, 2003).  

 

Kreditbedömning 

Ett förlopp där kreditgivaren noggrant undersöker det lånsökande företagets 

återbetalningsförmåga för att uppskatta risken som tas vid eventuell belåning (Svensson, 

2003). 

 

Intressentmodellen 

Intressentmodellen är en ekonomisk definition som avser att illustrera de aktörerna som 

berörs av företaget och dess verksamhet, där ett företags intressenter är grupper utan vars 

stöd, upphör organisationen att existera (FAR:s Revisionsbok, 2004). 

 

Adverse selection & Moral hazards 

Adverse selection sker när det saknas liksidig information före en affär mellan en köpare och 

en säljare, medan moral hazards kommer till när det finns en ojämn information mellan två 

aktörer och förändringar i beteendet sker hos en aktör efter att en överenskommelse träffats. 

Moral hazard leder till att agenten inte står för det som hade beslutats tidigare med den 

motsatta aktören, principalen. Agenten utnyttjar de otydliga riktlinjerna samt den bristande 

kommunikationen till sin fördel i affärsrelationen (Eisenhardt, 1989). Gällande adverse 

selection, väljer bolagsägaren att undanhålla viktiga upplysningar för principalen vid 

tidpunkten då avtalet signeras (Minetti & Herrera, 2007). 
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1. Inledning 

 
I uppsatsens inledande avsnitt redogörs bakgrunden samt anledningarna bakom avskaffandet 

av revisionsplikten för små företagen och även de problemen som har påträffats vid 

avskaffandet. Vidare i det inledande kapitlet presenteras studiens syfte, avgränsningar och 

slutligen studiens undersökningsfrågor.    

 

1.1 Problembakgrund 

Uppkomsten av revisionsyrket i Sverige har varit ett långt förlopp. År 1895 presenterades en 

samling bestämmelser gällande kontrollering av ett bolags räkenskaper i aktiebolagslagen 

(Carrington, 2014). För aktiebolag blev det obligatoriskt att utse en förnuftig individ som 

skulle kontrollera bolagets ekonomiska uppgifter och ha tillsyn över styrelsens förvaltning. 

År 1910 introducerades ett flertal minoritetsskyddsregler i aktiebolagslagen. En ägarminoritet 

kunde begära att en revisor utsågs för att i samarbete med resterande revisorer bidra till 

granskningen av bolagets ekonomiska uppgifter samt förvaltningen. År 1912 tog Stockholms 

handelskammare ett avgörande att auktorisera yrkesrevisorer (Carrington, 2014). Under 

senare år utfärdades bestämmelser om att revisorn hade som uppgift att ha uppsikt över 

aktiebolagets verksamhet och att de ekonomiska uppgifterna inom aktiebolaget var 

trovärdiga. I förberedande arbete till 1994 års aktiebolagslag går det att konstatera att dessa 

revisorer inte endast vore betrodda i förhållande till aktiebolaget och deras ägare, dessutom i 

relation till aktiebolagets borgenärer och tredje parter. Det talas regelbundet om 

intressentmodellen som består av en stor samling av aktörer (FAR:s Revisionsbok, 2004). 

Inom revision syns dessa aktörer som anställda, borgenärer och möjliga avsedda ägare. 

  

Ett antal regleringar har gjorts i aktiebolagens bestämmelser, detta har visat en alstrande 

revision kan effektivt identifiera ekonomisk brottslighet som fortfarande kommer existera 

inom olika verksamheter i samhället. Revisorn har spelat en väsentlig roll för att motverka 

ekonomisk brottslighet, både gällande identifiering av potentiell ekonomisk brottslighet och 

för att bekämpa brott allmänt. Revisorns plikter har ökat ständigt under den senaste perioden, 

där även tillsynen över aktörerna har stegrat med tiden. Nya stiftelser har implementerats för 

att jämka svenska reglerna till bland annat Europeisk Unionsrätten, som även bidrar till 

revisorer som agerar opartiskt och oberoende i sina handlingar. (FAR:s Revisionsbok, 2004) 

I en konferens under 2007, belyste Europeiska rådet en givande diskussion för revisionen, 

dess påverkan och potentiell gynnande gentemot mindre bolag. Justitiedepartementet gav 

utredningen titeln Avskaffande av revisionsplikten för små företag. Europeiska rådet 

förespråkade att det krävdes behövliga åtgärder från EU och medlemsstaterna för att reducera 

administrativa påläggen, sätta fart på ekonomin, och erbjuda europeiska bolagen ett gynnsamt 

tillfälle att bli mer konkurrenskraftiga. Kommissionen proponerade att bolagens 

administrativa pålagor hade som mål att reduceras med 25 procent fram till år 2012, men 

svenska regeringen kom ut med att de redan ville sikta till år 2010 (SOU 2008:32). 

Utredningen tog även upp att mindre bolags kostnader för revidering och rapportering var 

besvärliga utifrån deras perspektiv, de skulle gynnas av förenklade lagar som underlättade 

deras revisionsprocedur. I Sverige och andra medlemsstater i EU försätter en ansenlig process 

av förenklade lagar inom bolagsrätt, redovisning, och revision (SOU 2008:32). 
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Bland EU:s bestämmelser hittas det fjärde bolagsrättsliga direktivet, som befaller företagens 

förpliktelser att konstruera en finansiell årsrapport och i vissa tillfällen måste undersökas av 

behöriga revisorer. Enligt Europeiska Unions direktiv, är mindre onoterade bolag inte 

skyldiga att anlita en behörig revisor. Det ger dessa bolaget alternativet att applicera 

förenklade redovisningslagar, potentiellt bortse från revisionsplikt (SOU 2008:32).     

  

Privata aktiebolag har inte någon skyldighet att anlita en kvalificerad revisor under vissa 

uppfyllda krav sedan den 1 november 2010. Sedan 1980-talets start har aktiebolagen varit 

skyldiga att anlita en behörig revisor oavsett storlek. Regeringens syfte av att reducera 

bolagens administrativa pålagor, har i följd skapat diskussioner om att modifiera 

revisionsplikten. Den preliminära lagändringen föreskriver att mindre aktiebolag bortser från 

revisionsplikten. (SOU 2008:32) Enligt bolagsordningen, behöver inte ett privat aktiebolag 

anlita någon revisor. 

  

Detta gäller emellertid inte om aktiebolaget uppfyller mer än ett av följande krav (9kap 1§, 

ABL): 

●       ”Medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3.” 

●       ”Bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de 

två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner 

kronor.” 

●       ”Bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de 

två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kronor.” 

 

England, Luxembourg, och Nederländerna är exempel på nationer som har utfört en liknande 

reglering. Snarlikt som Sverige finns det nationer som inte har revisionsplikt och som istället 

använt sig av konsulttjänster för att kvalitetsgranska bolagets finansiella rapporter för att 

minska kostnaderna. Tidigare undersökningar har visat varierande upplevelser och resultat 

kring hur regleringen har gjort samhällsekonomisk vinst (Thorell & Norberg, 2005). Inför 

regleringen var det tänkt att cirka sju av tio bolag skulle välja att avstå från anlitandet av en 

kvalificerad revisor (Carrington, 2014). Däremot har det visat sig istället att sedan regleringen 

väljer fyra av fem nystartade bolag att inte använda sig av en kvalificerad revisor (Marténg, 

C, 2014). 

 

Tidigare forskning har konstaterat att det är svårare för små bolag jämfört med stora bolag att 

få en kreditbeviljning. Ju mindre ett bolag är desto svårare är det att få en kreditbeviljning 

eftersom bankerna anser att riskbenägenheten är för hög i följd av informationsasymmetrin. 

Detta skapar ett dilemma eftersom att båda parterna går i vinst kring en positiv 

kreditbeviljning (Svensson & Ulvenblad, 1994). Den primära variabeln en bank granskar är 

återbetalningsförmågan, med det finns andra aspekter som ingår i bankens bedömning. 

Kreditgivaren väljer att granska företagets ekonomiska tillgångar, återbetalningsförmågan, 

affärsplanen, olika nyckeltal, branschanalyser, och hur ägaren är som person och som 

affärsman. De tidigare nämnda aspekterna är basen till bankernas kreditbedömningsprocess 

och kreditbeviljningsprocess. Det är essentiellt att kredittagarnas ekonomiska uppgifter är 

säkerställd och tillförlitlig. (Allen & Gregory, 1995) 
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1.2 Problemdiskussion 

Från ett företagsperspektiv är revisionspliktens avskaffande i större omfattning en viktig 

komponent kring ens finansieringsmöjligheter, men samtidigt går det inte neka att revision är 

en viktig komponent i marknadsekonomiska systemet. Bolag genom historien har haft 

varierande krav och villkor, gällande granskning av deras aktivitet på marknaden. Sedan den 

1 november 2010 har företag som uppfyller vissa givna krav fått rätten att låta bli från att 

anlita en behörig revisor. Lagstiftelsen har nu funnits i cirka sju år och skapat många 

funderingar kring om det verkligen kommer gynna mindre företag i praktiken. Därmed skulle 

det vara ett angeläget tillfälle att undersöka hur bankernas syn på förtroende har skiftat 

gentemot de mindre företagen med gällande kreditbedömnings- och 

kreditbeviljningsprocessen. Auktoriserade revisorer har förlorat ensamrätten kring finansiell 

granskning av mindre företag, monopolpositionen ersatts med fri konkurrens på en marknad i 

ständig förändring. (SOU 2008:32) 

  

En möjlighet för mindre bolag att skaffa aktiekapital är genom ansökan om kredit från aktörer 

som banker och riskinvesterare. Banker i första hand måste granska och bedöma osäkerheten 

och risken i kreditbegäran, samt skaffa ett förtroende för kredittagaren och verksamheten. 

Dessa krav måste uppfyllas innan banken kan bevilja kreditmängden ett företag ansöker om. 

Kreditgivarnas hänseende kring ett bolags granskning av finansiella rapporter har alltid spelat 

en avgörande roll, där revisionsyrket erbjuder en auktoriserad revisor som opartiskt gör en 

granskning av bolagets finansiella rapporter och verifierar korrektheten i de redovisade 

siffrorna. (SOU 2008:32) 

  

Anspråk om en hög verifieringsnivå i granskningen av bolagets finansiella rapporter har ökat 

markant då sammansättningen i de finansiella rapportera och årsredovisningar har blivit allt 

mer komplex, där de räkenskapens siffrorna har blivit ersatt av mer subjektiva värderingar 

kopplad till förtroende mellan parterna. Detta kan kopplas ihop med att kreditgivarna inte ser 

kompositionen av kredittagarens ekonomiska information som något slutgiltigt 

bedömningsobjekt kring granskningen av ett bolag. För de mindre företagen är det inte en 

given skyldighet att anlita en behörig revisor. Det har resulterat till att kreditgivarna har höjt 

sina utlåningskrav till bolagen. Detta visar oberoende av lagreglingar på att kreditgivarna vill 

ha en särskild mängd kvalité på nivån av tillförlitlighet i de räkenskaperna som ingår i en 

kreditbeviljningsprocess. Kreditgivarna i form av banker erbjuder inte lån i samma 

förhållande som tidigare och där betingelserna har blivit hårdare, där legitim verifiering av 

finansiella rapporter kan vara nyckeln till kreditbeviljning. Enligt Justitiedepartement har 

revisionspliktens avskaffande resulterat till bolag som väljer att inte nämna en auktoriserad 

revisor inte får samma villkor i form av högre räntor, i jämförelse till mindre företag som har 

valt att försätta med en behörig revisor. (SOU 2008:32) 

  

Dilemmat kring att hitta en legitim matris för att standardisera god revision har varit 

problematiskt, samt från kreditgivarperspektiv bristande förtroende gällande finansiella 

rapporter och årsredovisningar. Diskussioner kring revisionsplikten avskaffande gentemot 

mindre företag har skapat problemfrågor, gällande hur regleringen kan påverka frekvensen av 

bokföringsbrott. Avskaffandet av revisionspliktens effekt på förtroende är problematisk att 

dechiffrera. Kreditgivarnas tilltro gentemot små privata bolag kommer vara en viktig 

komponent kring bankernas avgörande i kreditbeviljningen. En fundamental relation och 

förtroende mellan dessa parter kommer underlätta transaktionsprocessen, i skepnad av ett mer 

transparent informationsflöde och minska transaktionskostnaderna (SOU 2008:32).  
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Från bankernas perspektiv är det vitalt att kreditgivaren får en sann återspegling av bolagets 

verksamhetsstruktur vid en kreditbedömningsprocess. I samband med regleringen upplever 

bankerna att vid en kreditbeviljning är det viktigt att fortsätta granska de ekonomiska 

uppgifterna från kreditgivarna, där det väsentliga var garanterandet av att bolagen hade en 

återbetalningsförmåga. För att både banken och bolaget inte ska hamna i ekonomiska 

problem i form av att kredittagaren inte betalar tillbaka sitt kreditlån, krävs det att 

kredittagaren granskar riskerna vid en kreditbedömningsprocess. Kreditgivarna måste utföra 

en kreditbedömningsprocess för att kunna realisera en kreditbeviljning, detta ser snarlikt ut på 

de fyra storbankerna. Det som styr kreditbedömningsprocessen är storleken av det ansökta 

kreditlånet. (Svenska Bankföreningen, 2016) 

 

Sedan revisionspliktens avskaffande har kvalitéten på de reviderade finansiella rapporterna 

gått ner som har resulterat till en försämring i tillförlitligheten kring kredittagarnas 

kreditbedömningsprocess. Avsaknaden av revisorer skapar en problematik där bankerna blir 

ansvariga själva för att kvalitetsgranska de ekonomiska uppgifterna för att säkerställa om 

kredittagarens uppgifter är korrekta och tillförlitliga. Kreditgivarna behöver 

kvalitetsgranskande finansiella rapporter som verkligen visar en sann bild om kredittagarna 

har förmågan att återbetala kreditlånet. Bankerna behöver en återbetalningsgaranti för att 

kunna utföra en kreditbeviljning. (Carrington, 2014) 

 

Sedan 2010 har kvalitén på räkenskaperna blivit sämre eftersom att bankerna emellanåt har 

fått ofullständiga uppgifter från bolagen. Det skapar en problematik för kreditgivarna i form 

av att det har blivit svårare att göra en kreditbedömning av kredittagarna. En kvalificerad 

revisor garanterar kvalitetsgranskade räkenskaper, som säkerställer och ökar trovärdigheten 

kring uppgifterna. Revidering motverkar informationsasymmetrin och ökar förtroende mellan 

parterna vid en kreditbedömningsprocess. Kvalitetsgranskade finansiella rapporter gör det 

enklare för bankerna att bevilja krediter gentemot små bolag eftersom att kredittagaren 

känner en trygghet och är säkerställd med kreditgivarens återbetalningsförmåga. (Caringe & 

Mossberg, 2015) 

 

Nu har småbolagen fått möjligheten att avstå från anlitandet av en kvalificerad revisor i 

samband med revisionspliktens avskaffande. De finansiella rapporterna är betydelsefulla 

uppgifter som bankerna tar hänsyn till vid en kreditbedömningsprocess. Enligt tidigare 

forskning, finns det inte lika mycket material att utgå ifrån vid en kreditbedömningsprocess 

efter regleringen (Caringe & Mossberg, 2015). Förutom återbetalningsförmågan, granskar 

bankerna även andra komponenter vid en kreditbedömning av ett mindre bolag (Allen & 

Gregory, 1995). Studiens fokus är att granska bankernas kreditbedömningsprocess och 

kreditbeviljningsprocess efter revisionsplikten avskaffande samt kolla hur betydelsefull en 

kvalificerad revisor är kring dessa processer gentemot små aktiebolag. Studien väljer att 

granska detta utifrån bankernas perspektiv och studera regleringen med hjälp av bankernas 

synpunkter, mer än sju år efter revisionspliktens avskaffande.  

1.3 Syfte 

Denna studie ämnar uppmärksamma hur bankernas kreditbedömnings- och 

kreditbeviljningsprocess har påverkats gentemot små aktiebolag i samband med avskaffandet 

av revisionsplikten. Studien fokuserar även på att belysa hur stor betydelse auktoriserade 

revisorer har för bankernas kreditgivning till mindre aktiebolag i Sverige. 
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1.4 Avgränsningar 

Studien beaktar storbankernas förhållningssätt gentemot små aktiebolag som inbegrips utav 

den frivilliga revisionen enligt Aktiebolagslagen (2005:551). Det här innebär att det är 

storbankerna och de små privata aktiebolagen som beaktas i undersökningen och inte 

aktiebolag där revisionsplikt föreligger. Studien avser att ge svar på syftet enbart från 

bankernas perspektiv. 

1.5 Undersökningsfrågor 

I denna studie ämnas författarna kunna besvara på dessa frågor: 

  

Hur har kreditbedömnings- och kreditbeviljningsprocessen påverkats ur bankernas perspektiv 

gentemot mindre aktiebolag efter revisionspliktens avskaffande? 

  

Hur stor betydelse har behöriga revisorer för bankernas kreditgivning till mindre aktiebolag i 

Sverige? 
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2. Teoretisk referensram 

 
I följande avsnitt redogörs de teorier och vetenskapliga artiklar som författarna valt att 

arbeta utefter. De bakomliggande anledningarna till avskaffandet av revisionsplikten är 

vitala delar som riktar sig in på småföretagens kreditvärdighet. Författarna beskriver 

bankernas roll och procedur vid bedömningsprocessen för att vidare lyfta fram 

förtroendeaspekten vid beviljningsprocessen. Detta för att belysa och ge läsarna en bättre 

insikt i revisorernas ställningstagande vid en kreditbedömningsprocess. Med utgångspunkt i 

revisorns roll lyfts även delar som måste beaktas för att optimera och underlätta 

kreditbedömnings- samt kreditbeviljningsprocessen för mindre bolag. Avslutningsvis 

motiveras valet av varje vetenskaplig artikel och teori under respektive avsnitt, samt utformas 

hypoteser utifrån dessa.  

 
 

2.1 Kreditbedömning 

Vid kreditbedömningen av ett företag bör kredithanterare kolla på företagets framtida 

ekonomiska potential och även den avkastning samt den risken som erhålls vid belåning av 

krediten hos banken (Allen & Gregory, 1995). Olika ekonomiska uppgifter, 

kreditupplysningar och även årsredovisningar granskas vid en kreditbedömning. Mängden 

data som erhålls påverkas vanligtvis av den affärsmässiga relationen som banken och 

kredittagaren har. Kreditgivare kontrollerar den tillhandhållna informationen på egen hand, 

och beaktar nästan aldrig oberoende komponenter som en tredje parts expertis (Allen & 

Gregory, 1995).  

  

Första intrycket hos banken är väsentlig då den fastställer vilken behandlning som företaget 

kommer att få utav banken. Bankernas kreditbedömning bygger på antingen en dynamisk 

bedömning eller en statisk bedömning. I den statiska bedömningen kontrolleras 

årsredovisningar, och här lägger bankerna fokus på bolagets finansiella läge och deras 

resultat för att sedan kunna göra en uppskattning av bolagets återbetalningsförmåga. Vid en 

dynamisk granskning är det fler komponenter som vägs in. Detta innefattar variabler som 

affärsidén, hur marknaden ser ut, och hur stark ledning bolaget har. Vid den dynamiska 

granskningen ställs återbetalningsförmågan i centrum. Det finns en hel del teorier och 

modeller angående kreditgivarnas kontrollering av kreditvärdigheten hos ett företag. (Allen & 

Gregory, 1995) 

 

Kreditgivarnas värdering av kreditvärdigheten hos ett bolag kan ske i olika följder, först och 

främst läggs fokus på återbetalningsförmågan, sedan kollar bankerna på vad bolaget vill göra 

med krediten och slutligen kollar de på hur stort värde som bolagets säkerheter har. En annan 

kreditbedömningsmodell fokuserar på relationen och överläggningen mellan kreditgivare och 

kredittagare. Företagets överläggningsförmåga, enskilda attribut samt den historiska 

upplevelsen som banken har med kredittagaren vägs då in vid bedömningen. (Allen & 

Gregory, 1995) 

2.2 Kreditbedömning av mindre aktiebolag 

Större företag har haft det överlag enklare att beviljas kredit utav banken jämfört med mindre 

bolag. Konsekvensen till detta kan vara att kreditgivare normalt sätt har större kostnader vid 
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kreditbeviljning till småföretag. Det är även normalt att den finansiella data som bankerna får 

av de mindre företagen är oftast av sämre standard jämfört med den redovisningsinformation 

som de får av de större företagen. Redovisningskraven är inte lika stränga på de mindre 

onoterade bolagen vilket kan leda till att den redovisade informationen blir bristande, 

opålitlig, rörig och av sämre standard. (Bruns, 2003) 

 

Bankerna vill oftast kunna hantera ett företags ekonomiska uppgifter på ett så produktivt och 

kortfattat sett som möjligt. Det är betydande för bankerna att känna sig trygga med de 

redovisade finansiella uppgifterna, och av den orsaken är det väsentligt att de finansiella 

uppgifterna följer de befintliga lagarna och normerna som existerar (Bruns, 2003). 

 

Både kreditgivare och de små bolagen vill åstadkomma goda samarbetsförhållanden 

sinsemellan där dessa är beroende av varandra. Företagen behöver bidrag i form av kapital 

samtidigt som bankerna behöver klienter att låna ut pengar till, det är ett beroendeförhållande. 

För att skapa och utveckla en stark arbetsrelation med förtroende sinsemellan förväntar sig 

kreditgivarna att företagen ska betala av sin skuld med given ränta, sedan efter räknar 

företagen med att få möjlighet till ännu mera finansiering med skäliga villkor. Gällande 

mindre aktiebolag är det tongivande att etablera en bra affärsrelation med banken eftersom att 

det kan fungera som en huvudkomponent vid ett nytt kreditavgörande (Bruns, 2003). 

Kreditgivarna får upplysningar om bolagets återbetalningsförmåga genom att granska deras 

betalningshistorik från tidigare krediter och utgår från detta om en ny kredit ska beviljas eller 

inte (Bruns, 2003). Som upplysts ovan kollar kreditgivare primärt på återbetalningsförmågan 

hos ett bolag, genom att kontrollera bolagets intäktsposter. I samband med detta blir det svårt 

att uppskatta det sanna värdet på de immateriella tillgångarna. Det kan bli problematiskt och 

krångligt för bankerna att bedöma dessa (Bruns, 2003). 

Teorier gällande kreditbedömning överlag och av mindre aktiebolag är viktiga för studien i 

och med att kreditgivningsstukturerna hos bankerna inte är dom samma och kan således ha 

effekt på det slutgiltiga resultatet hos bolaget som söker finansiering. Dessa teorier är 

väsentliga eftersom att de har en central roll i hur affärsförhållandet sinsemellan aktörerna 

utarbetas och inverkas på långsikt. 

2.3 Bankernas riskvärderingsprocess av svenska småbolag 

Från böckers och skrifters perspektiv gällande risktagandet och den asymmetriska 

informationen, utförde Bruns & Fletcher (2008) en undersökning för att analysera mindre 

svenska företag och hur banker bedömer mängden riskbenägenhet kring dessa. Med 

utgångspunkt i Bruns & Fletchers (2008) hypoteser som presenterades kunde forskarna se att 

bankerna lägger mest tyngd på företagets materiella tillgångar som reglerar den risk som 

uppstår mellan banken och bolagen. Däremot visar studien att mindre bolag med sämre eller 

utan kredithistorik har det betydligt tuffare att beviljas lån från kreditgivaren. Banken kräver 

oftast någon form av säkerhet vid belåning. För mindre och finansiellt vekliga bolag som 

saknar materiella tillgångar blir det besvärligare att ställa säkringar till banken för att beviljas 

lån. Vid sådana situationer är det vanligt att bolagsägaren kliver in och tecknar med en 

personlig borgen för att kunna ställa sig som garanti för kreditbeviljningen (Bruns & Fletcher, 

2008). 

  

Bedömningen av risken kan kategoriseras in i två olika komponenter enligt Broomé et al. 

(1998), den första är de mindre bolagens återbetalningsförmåga och den andra är värdet på 
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säkerheter. Kreditbedömnings komponenterna bekräftas även av Wilow och Sigbladh (2008) 

som indikerar att om ett mindre privat företag riskerar att hamna i insolvens betyder detta att 

företaget möjligtvis inte har kapaciteten att utföra sina obligationer längre fram, genom att 

exempelvis betala av skulden och även låneräntorna. Genom att noggrant granska exempelvis 

bolagets delårsrapporter, affärsplan, kreditinformation samt verksamhetsplaner kan banker 

riskbedöma om företaget kan hamna i insolvens eller inte (Sigbladh och Wilow, 2008). Bruns 

(2004) hävdar att mindre företag etablerar sig oftast på nya affärsbranscher och tar 

följaktligen en större risk. Vanligtvis är det enklare för mindre företag att få en kredit beviljad 

jämfört med större företag som ger sig ut på en ny marknad. Detta i följd av att de mindre 

privata företagen kan snabbare vidta åtgärder vid svårigheter och dillemor eftersom att de är i 

överlag innovativa och drivs på av företagsägaren (Bruns, 2004). 

  

Teori om riskvärderandet av småföretag i Sverige är av viktig betydelse för att se över vilka 

ekonomiska variabler och icke ekonomiska variabler som har effekt på 

kreditgivningsprocessen. 

2.4 Förtroendets betydelse vid kreditbeviljningsprocessen 

Förtroendet är en huvudkomponent vid kreditbeviljningsprocessen, sambandet mellan 

förvaltare och risktagare betecknas av en relation där båda aktörerna är beroende av varandra 

och förväntar sig ha nytta ur kopplingen sinsemellan och inte agerar till den enes eller den 

andres nackdel. Den risktagande parten förväntar sig att förvaltaren amorterar krediten och en 

angiven ränta under en viss period samtidigt som förvaltaren kan räkna med att ha en 

möjlighet att tillhandhålla därutöver mera aktiekapital om det är behövligt. 

Första träffen mellan den risktagande parten och den förvaltande parten är väsentlig då den 

risktagande parten samlar in den finansiell data som kommer avgöra hur kreditbelåningen 

kommer att se ut (Allen & Gregory, 1995). 

  

Kreditgivarens primära fråga blir då hur de ska kunna konstatera att den information som 

presenterats är den korrekta vid kreditbeviljningsprocessen. Den primära synpunkten om 

pålitligheten vid redovisad information för diskussionen in på tyngden av förtroende när en 

kreditbedömning sker. Kreditgivare behöver göra en uppmärksam bedömning av 

kredittagarens status. Eftersom att dessa banker är begränsade när det kommer till resurser 

och tid måste kreditgivaren kunna i viss utsträckning förlita sig på att det som redovisats är 

korrekt. Enligt Vosselman och Van der Meer-Kooistra (2009) sammanställs frambringandet 

kring förtroende och kontroll, där dessa komponenter är fundamentala när det kommer till 

redovisningsinformationen. Båda parterna avser att åstadkomma identiska ändamål i ett 

affärsförhållande och har förtroende för aktörens förmåga, integritet och intressemål vilket är 

av tongivande betydelse. Ett kännetecken som kan ha effekt och ge gynnsamma signaler är 

fakultativ redovisningsinformation. Det tyder på att företagaren är tillförlitlig samtidigt som 

det visar att den ena aktören vill åstadkomma samma ändamål som den motsvarande aktören. 

Däremot kan en alldeles för stor omfattning av redovisning resultera i en försämring av 

förtroende aktörerna emellan (Vosselman et al., 2009). 

  

I och med att förtroende är utgångspunkten för att utveckla ett pålitligt långsiktigt 

förhållande är det fascinerande att studera hur förtroendet uppstår. Förtroendet är en utav 

många incitament för att skapa bra affärsförhållanden parterna emellan. 
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Eftersom att villkoren har blivit tuffare för kredittagare vid begäran av lån, blir det intressant 

att granska om och hur mycket som de olika begränsningarna haft en inverkan på 

kreditbedömningsprocessen av de mindre aktiebolagen. 

  

Innan ett beslut fastställs beaktar kreditgivarna variabler av olika slag i samband med 

kreditbedömningsprocessen. Varje bank bedömer risk utifrån sina egna perspektiv vilket kan 

skilja kreditbeviljningsprocessen åt mellan dessa banker. Således är det väsentligt att utreda 

huruvida bankerna rankar en bra och pålitlig bokföringsstandard högre åt i förhållande till 

förtroendet som finns mellan dessa parter.  

2.5 Förtroende 

Förståelse kring förtroende har väckt intresse hos många forskare och har tillämpats på 

flertalet olika områden inom finansiering. Undersökningsfält där förtroende har haft en stor 

betydelse är inom målstyrning, spelteori och värderingar av prestationer (Mayer et al., 1995). 

Ett handlingsätt att åstadkomma förtroende vid en situation är inte alltid lika bra vid ett annat. 

I utsträckning betyder det att förtroendet inte endast är kopplat till en enskild part, utan det 

beror även på de olika förhållanden som finns (Kadefors, 2004). Förtroende som komponent 

kan beskrivas som en gemenskap mellan två aktörer där kreditgivarna är villig att ta en risk 

och vara fragil gentemot den förvaltade aktören som räknas med att utföra olika särskilda 

uppgifter som den risktagande aktören inte kan ha full tillsyn över, för att kunna noggrant 

undersöka förvaltaren fullständigt. Den riskbenägna aktören har alltså ett förtroende gentemot 

förvaltaren som skall utföra de efterfrågade uppgifterna som stämmer överens med det 

tecknade avtalet samt de krav och villkor som aktörerna kommit överens om (Mayer et al., 

1995). 

  

Enligt Laeequddin et al. (2010) är risk sammankopplat med förtroende. Laeequddin et al. 

(2010) nämner att när förtroende mellan två aktörer i en affärsrelation skapas reduceras 

risken. Risktagaren undersöker de komponenter som anses vara erforderliga i en 

affärsrelation och utifrån dessa skapas ett fundament för förtroende gentemot förvaltaren. 

Risktagaren granskar de ekonomiska uppgifterna om förvaltarens styrning över dennes 

finansiella resurser och tillgångar. Utan förtroende mellan parterna kan inte kredit anslås från 

start. Tillit måste byggas upp från början beträffande att förvaltaren kommer att betala 

tillbaka lånet med förutbestämd ränta till risktagaren för att kunna få en kredit beviljad. 

Tilliten är en central byggsten i kreditgivningsprocessen. Förhållandet i 

kreditgivningsprocessen gällande de tidigare nämnda aktörerna kännetecknas som en opartisk 

och social förbindelse. (Lapavitsas, 2007) 

  

En betydande faktor som har inverkan på förhållandet mellan den risktagande parten och den 

förvaltande parten, där den förvaltande parten kan ha en omedelbar verkan på, är kring 

avgörandet av att utnämna eller avstå från anställandet av en auktoriserad revisor. Tidigare 

forskning belyser att företag som anlitat en auktoriserad revisor sänder ut fördelaktiga tecken 

till risktagaren jämfört med bolag som väljer bort den (Lennox, C. & Pittman, J., 2011). 

  

Hanteringen av risk borde vägas in i förtroendets roll för att kunna uppfatta 

affärsförhållandet mellan kreditgivare i form av banker och små aktiebolag. Utifrån 

kreditgivarnas synvinkel är det därav spännande att ta reda på förtroendets betydelse när det 

kommer till kreditbeviljning. 
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Vid kreditgivarnas bedömning av ett mindre aktiebolag har den redovisade informationen 

som presenterats en väsentlig betydelse för en eventuell beviljning av kredit. Därför blir det 

spännande att granska om det förekommer en solid förbindelse mellan risken som bankerna 

tar och redovisningsmängden som presenteras utav de mindre aktiebolagen.  

  

Informationsasymmetrin mellan bankerna och mindre aktiebolag kan skapa svårigheter i 

kreditbeviljningsprocessen. Informationsasymmetrin medför att kreditgivare inte lyckas få ut 

den upplysning som önskas för att kunna bevilja kredit. Klyftan som skapas av den saknade 

informationen ämnas att reduceras för att på så sätt kunna bedöma de mindre bolagen utan 

större svårigheter. Följaktligen blir det intressant att granska om det finns ett hög koherens 

när det kommer till informationsasymmetrin och storleken på förtroende som dessa banker 

bildar för de mindre aktiebolagen.  

2.6 Agentteori 

Agentteorin inriktar sig på att hitta förklaringen på agentproblematiken mellan två aktörer, 

dessa kännetecknas som agenten och principalen. Agentteorin innehåller två särskilda 

problem, den första är att båda aktörerna agerar utifrån att ta vara på omständigheter i 

praktiken utan att ta hänsyn till konsekvenserna i aktens gång, och därför handlar de själviskt. 

I större omfattning är det svårt eller dyrbart för principalen att synnerligen uppfatta om 

agenten har gjort det som förväntats (Eisenhardt, 1989). Det andra problemet som uppstår har 

sin utgångspunkt i att parterna hanterar och förhåller sig till risk på olika sätt. Detta medför 

att de olika parternas åtgärder blir annorlunda då de föredrar att hantera risken på deras egna 

sätt (Eisenhardt, 1989). Agentteorin har som utgångspunkt i principalens favör och diskuterar 

för hur principalen kan övervaka och handhava agenten för att minska valmöjligheten till att 

agera egocentriskt och ta tongivande val där principalens betydelse kan minskas (Karjalainen 

& Niskanen, 2011). 

  

Eisenhardt (1989) påpekar att agentteorin innefattar det två väsentliga komplikationer. Dessa 

komplikationer innefattar adverse selection och moral hazard. Moral hazard leder till att 

agenten går emot det som aktörerna tidigare kommit överens om, agenten utnyttjar 

situationen av att principalen inte riktigt har kontroll och koll på saker och använder det till 

sin favör. I Adverse selection bestämmer sig bolagsägaren att undanhålla betydelsefull 

information från banken när parterna ska signera ett avtal. Det är väldigt kostsamt för 

bankerna att kontrollera om den redovisade informationen från de mindre bolagen stämmer 

eller inte. Dom kan inte göra det jämnt eftersom att det är dyrbart och även tidskrävande 

(Minetti & Herrera, 2007). 

  

Informationsasymmetrin mellan principalen och agenten är en konsekvens som gör att 

agentproblematiken uppstår, vilket leder till att kreditgivarna blir alltmer försiktiga med att 

bevilja krediter till mindre bolag (Angelini, Salvo & Ferri, 1998). Bankerna behöver 

säkerställa och tillförsäkra sig att agenterna (mindre bolag) arbetar i principalens (bankens) 

fördel för att få utdelning för sin egennytta (Niskanen & Karjalainen, 2010). 

  

Genom att tilldela banken en säkerhet i form av ett objekt med värde kan detta reducera 

informationsasymmetrin sinsemellan parterna, en säkring med syfte att minimera bolagets 

risknivå. Troligheten att få ett kreditlån blir större om banken uppskattar kredittagarens 

säkring högt, ju högre värderad säkringen är desto säkrare känner banken sig och kan bevilja 

en större kredit till företaget (Mishkin, 2007). Banken kan begära om att få en mer 

omfattande insyn i det mindre bolagets affärsrörelse i gengäld mot en kreditbeviljning (Ang, 
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1991). Ett annat sätt för bankerna att minska på informationsasymmetrin kan vara genom att 

signera avtalsklausuler i kreditavtalet som hämmar kredittagarna att agera egocentriskt och 

alltså påverkas återbetalningsförmågan till kreditgivarna. Bankerna vill få en typ av 

bekräftelse på att de givna uppgifterna stämmer och att inget undanhålls ifrån de (Mishkin, 

2007). 

Agentkomplexiteten som uppstår bland den förvaltande parten och den risktagande parten 

borde beaktas. Den asymmetriska informationen blir således spännande att studera eftersom 

att hanteringen av risk mellan aktörerna kan divergera. Affärsförhållandet kännetecknas av 

de uppgifter som kredittagarna delar med sig av till kreditgivarna. För att förenkla 

kreditgivningsprocessen bör affärsrelationen berikas med begärda uppgifter. Tidigare 

studier påpekar att en ökad kommunikation mellan principalen och agenten ger positiva 

nyttor vilket leder till en ökning av tillförlitligheten och deltagandet. 
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3. Metod 
 

Följande avsnitt presenterar metodvalet. Undersökningsmetoden redogörs mer ingående där 

författarna vidare motiverar för valet av den vetenskapliga ansatsen som studien bygger på. 

Med bakgrund av den vetenskapliga ansatsen följer en detaljerad beskrivning för hur 

insamlandet av data har gått till med redogörelser för urvalet av respondenter. Slutligen 

redogörs metodanalys med bakgrund av det insamlade materialet där bland annat aspekten 

av materialets tillförlitlighet och trovärdighet presenteras under ett avsnitt. 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Valet av vilket tillvägagångssätt som skall användas avgörs utifrån hur studiens syfte är 

utformad (Saunders et al., 2009). Den här undersökningens syfte är att studera hur 

avskaffandet av revisionsplikten har påverkat kreditbedömningsprocessen för de mindre 

aktiebolagen som inbegrips utav den frivilliga revisionen. Den kvalitativa metoden har avsikt 

att få ut kvalitén och kontentan kring det som ämnas att undersöka, detta genom exempelvis 

fallstudier utav speciella ämnesområden. Utifrån det kvalitativa tillvägagångssättet som 

utgångsläge blir det möjligt att erhålla individernas perspektiv av problematiken med hänsyn 

till dom intervjuer som omfattar dataunderlaget till skillnad från det kvantitativa 

tillvägagångssättet där det inte finns någon möjlighet till frågor som kan uppföljas eller 

vidareutvecklas. Detta kommer påvisa om studiens hypoteser stöds av empirin, för att sedan 

tolka resultatet med hjälp av den teoretiska referensramen. Med den anledningen använde sig 

studien av det kvalitativa tillvägagångssättet och en intervjuserie. Den här undersökningen 

sträcker sig till en hel del bolag där de indirekt influeras av detta till följd av att intervjuerna 

utförts med kunniga kredit-/kontorschefer i några av de största bankerna i Sverige. (Jacobsen, 

2002) 

  

En deduktiv ansats användes för att kunna åstadkomma det optimala utfallet i studien, vilket 

betyder att undersökningen utgår från uttänkta teorier och befintlig forskning för att vidare 

omsorgsfullt utvärdera den empiriska kunskapen som redogörs med hjälp av intervjuerna. 

Huvudsakliga syftet är således inte att ta fram någon ny vetenskaplig teori, såsom den 

induktiva ansatsen har för avsikt, snarare att med stöd av nuvarande kunskap belysa och bidra 

med ännu mera lärdom i undersökningens förbestämda studieämne (Jacobsen, 2002). 

Undersökningen granskar de olika komponenter som har presenterats under teori avsnittet där 

dessa faktorer sedan analyseras för att hitta samband om hur kreditbedömningsprocessen har 

påverkats för mindre företag efter revisionspliktens avskaffande. Studiens syfte är att 

identifiera och undersöka i hur stor grad olika variabler påverkar kreditbedömningsprocessen 

mellan kreditgivarna och mindre företag i samband med avskaffandet av revisionsplikten.  

 

Undersökningen väljer att koncentrera sig på banker i form av kreditgivare, där aktörens 

position i marknadsekonomiska systemet har en essentiell betydelse i aktiebolagens 

finansiering. Studien väljer att granska de tre utav de fyra stora affärsbankerna på den 

svenskabankmarknaden, Swedbank, Handelsbanken, och SEB (Svenska Bankföreningen, 

2016), varav den sista banken Nordea blev ett bortfall. Studiens motiv till valet av att 

fokusera på tre stora affärsbanker på Sveriges bankmarknad är kopplad till bankernas 

verksamhetsstruktur samt deras mängd av erfarenhet och kännedom kring studiens område 

(Svenska Bankföreningen, 2016). I och med att det är en rad olika faktorer som kan påverka 

en banks kreditbedömningsprocess gentemot kredittagare i form av mindre företag, har 
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undersökningen valt att kolla i hur stor mängd dessa komponenter påverkar förhållandet 

mellan de bankerna och småaktiebolagen. Studien fokuserar på de förutspådda faktorer som 

kan komma att påverka kreditbeviljningen och kreditbedömningen då dessa komponenter och 

risktagande är sammankopplade i olika grad.  

3.2 Primärdata 

Undersökningens empiri samlades in genom användandet utav semistrukturerade intervjuer, 

där primärdatan består av tre intervjuer med olika kontorschefer. Semistrukturerade intervjuer 

skapar alternativet för undersökarna att ställa öppna frågor och därefter får intervjupersonen 

möjligheten att svara och utveckla fritt. Det ger möjligheten för en utförlig bild av 

intervjupersonens personliga resonemang och aktionsmönster kring ämnet. Med hänsyn till 

att intervjupersonerna är verksamma på olika banker, skapas en situation där det blir allt mer 

viktigare att beakta och betona möjliga skillnader mellan bankernas 

kreditbedömningsprocesser. Undersökarna utgick utifrån öppna frågor för att respondenten 

ska få stor frihet att utforma respons på sitt eget sätt, därefter fanns möjligheten att ställa 

lämpliga följdfrågor. Studien omfattade ett antal övergripande frågor som utformats utifrån 

undersökningens teoretiska referensram för att till en viss utsträckning kunna generalisera 

resultatet mellan bankerna och därmed hitta likheter samt olikheter. Skribenterna gav 

respondenterna chansen att tänka över om de vill komplettera med något inom ämnets fält, 

där det även kunde ställas följdfrågor under intervjun som komplement till frågeställningen 

(Bryman and Bell s. 454, 2017).  

3.3 Sekundärdata 

Sekundärdata innehåller information som har samlats in utav en eller flera utomstående 

parter, exempelvis andra forskare (Olsson & Sörensen s. 46, 2011). Undersökningen 

använder sig av tidigare vetenskapligt ramverk i form av teorier och tidigare studier för att 

tolka det empiriska primärdata i undersökningens analys.  

3.4 Urval 

Studien väljer att fokusera på tre etablerade enheter på den svenska nationella 

bankmarknaden vid insamling av empiri. Handelsbanken, SEB, och Swedbank är tre av de 4 

största bankaktörerna på marknaden, samtliga sedan i början av 1990-talet har vuxit fram till 

finansiella koncerner med anmärkningsvärd internationell affärsverksamhet (Svenska 

Bankföreningen, 2016).    

  

Skribenterna har valt dessa tre bankenheter på den svenska bankmarknaden eftersom deras 

verksamhet agerar i större storleksförhållande, med störst trolighet att dessa tre har större 

kundkrets och kännedom samt erfarenhet kring utforskningsområdet. Aktörerna står för mer 

än 50% av inlåningen av bankerna i Sverige och står även för den största delen av den 

finansiella marknaden, vilket innebär att de har en ledande och betydande roll (Svenska 

Bankföreningen, 2016). Sveriges ekonomiska välfärd är beroende av de effektiva och 

pålitliga systemen för finansiering, riskhantering och andra ekonomiska funktioner (Svenska 

Bankföreningen, 2016). 
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3.5 Bortfall 

En fysisk eller muntlig intervju med den uteblivna storbanken Nordea kunde inte 

förverkligas, där undersökarna och banken inte kunde fastställa en intervju inom loppet av 

undersökningsprocessen. 

3.6 Reliabilitet & Validitet 

Reliabilitet handlar om undersöknings tillförlitlighet, i vilken utsträckning resultatet från 

undersökning blir densamma om den skulle göras om. Påverkas resultatet av slumpmässiga 

eller plötsliga händelser? Om undersökningen kan återupprepas och genera samma resultat, 

visar det att undersökningens procedur antyder att reliabiliteten är hög. Det räcker inte enbart 

att ha en hög nivå av reliabilitet om inte skribenterna uppskattar och mäter det som studien är 

avsedd till att undersöka, en hög nivå av validitet krävs även. Validitet visar om studiens 

slutsatser verkligen uppskattar det skribenterna ville mäta (Bryman and Bell s. 69, 2017). 

  

Undersökning väljer att koppla till empiri och teorier och valt att primärt använda hållbara 

källor som är bestående och inte förläggs. Skribenterna har i större omfattning använt sig av 

dataunderlag från allmänt bekanta organisationer samt lagtexter och vetenskapliga artiklar 

som ökar undersökningens grad av reliabilitet. Dessutom skaffades en djupare förståelse i 

teorin för att sedan kunna identifiera relevant empirisk information gällande det studien avser 

att granska, detta gjordes för att kunna besitta en hög grad validitet. Formuleringen av 

intervjufrågorna gjordes utifrån relevant empirisk information och teori, för att verkligen 

kunna uppskatta det som studien är avsedd till att mäta. Vidare valde skribenterna att använda 

de solida måtten tillförlitlighet och giltighet som passar studiens kvalitativa metod. Ett val att 

boka möten med kontorschefer som erhåller en högre position inom respektive bank gjordes 

för att säkerställa en hög nivå trovärdighet (Bryman and Bell s. 68, 2017).  

3.7 Intervjuer 

Merriam (2010) gav uttryck åt att fördelen med att använda sig utav strukturerade intervjuer 

var att studiens forskare hade avsikt att få ut en viss information av de strukturerade 

intervjuerna med de respondenterna som deltog. Forskaren tog fram ett antal förberedande 

frågor i förväg för att kunna få svar på olika omständigheter som kan komma fram under 

intervjuprocessen. Forskaren hävdar dessutom att det kan finnas en fördel av att tillämpa 

ostrukturerade intervjuer när undersökaren saknar förmågan att framföra kompetenta och 

passande frågor (Merriam, 2010). Till följd av att använda sig utav öppna frågor går ansvaret 

över till de deltagande respondenterna som ges en möjlighet till att tala obehindrat, vilket 

följaktligen leder till att undersökarna får en djupare förståelse och större inblick i det 

rådande temat. I hänseende till de strukturerade intervjuerna kom författarna fram till att de 

ostrukturerade intervjuerna kan ta längre tid att behandla och sammanställa på grund av de 

öppna frågorna. Kodningen som förbrukas vid insamlandet utav informationsunderlag kan 

ses som besvärlig då det är tidskrävande och kan resultera i felaktigheter kring mätningen 

(Bryman & Bell s. 454, 2017). 

  

Med stöd av Bryman och Bell (2017) valdes en semi-strukturerad intervju till 

undersökningen, en blandning av strukturerade och ostrukturerade intervjuer där en 

respondent intervjuades åt gången för att uppmärksamma de essentiella komponenterna i 

ämnet och få individens personliga uppfattning och tankar kring det undersökta temat. Målet 

var att endast fråga ut en respondent i taget med anledning att minska inflytandet ifrån andra 
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individer och för att på ett enklare sätt kunna vidare bearbeta oklarheter som eventuellt kan 

uppstå i samband med intervjun. För att kunna framställa utförligare svar skrevs anteckningar 

ner med respondenternas instinktiva gester, uttryck och andra kroppsliga särdrag. En 

kombination av strukturerade och ostrukturerade intervjuer har använts då intentionen var att 

erhålla en viss faktamängd. Valet av att tillämpa öppna frågor tillsammans med de slutna 

grundades på att ge respondenterna alternativet att samtala obehindrat utifrån deras 

personliga förutsättningar för att se över respondentens kunskapsgrad angående 

revisionspliktens avskaffande, kreditbeviljningsprocessen för de mindre bolagen och 

förtroendets roll mellan de mindre bolagen och bankerna. Hur djupgående respondenten var 

berodde på hur stor kännedom som respondenten hade kring ovan nämnda områden. 

3.8 Respondenterna  

Namn Bank Arbetsroll Område Intervjuform & 

Tidsram 

Eva Swedbank Kontorschef Uppsala Personintervju, 

27/03–2018  

Charlotte Handelsbanken Kontorschef Stockholm Personintervju, 

05/04–2018 

Karolina SEB Kontorschef Stockholm Personintervju, 

09/04–2018 

 

Tabell 1: Presenterar uppgifter kring respondenterna från respektive bank. 

3.9 Hypotesprövning 

Utifrån den teoretiska referensramen har skribenterna utformat ett antal hypoteser som 

användes för att förklara relationen mellan två eller flera parametrar (Olsson & Sörensen s. 

46, 2011). Nedan presenteras hypoteserna:  

 

• H1a: De finansiella rapporterna har blivit alltmer komplexa i och med avskaffandet 

av revisionsplikten och har således haft en inverkan på bedömningsprocessen utav de 

mindre aktiebolagen. 

 

• H1b: Vid en kreditbeviljning värderas en bra och ordentlig bokföringsstandard högre 

åt i förhållande till förtroendet sinsemellan parterna. 

 

• H1c: Det förekommer ett starkt samband mellan risken som bankerna tar och 

storleken på den redovisade informationen när en kredit ska beviljas. 
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• H1d: Det förekommer en koppling mellan informationsasymmetrin och storleken på 

förtroendet som de olika bankerna skapar för de lånsökande bolagen. 

3.10 Metodanalys 

Studiens generaliserbarhet, reliabilitet och validitet har påverkats av det valda 

tillvägagångssättet. Validitet och reliabilitet har sin grund i det kvantitativa 

tillvägagångssättet, och är således inte det mest fullt funktionella och bästa möjliga sättet att 

kvantitativt utvärdera en kvalitativ studies validitet och reliabilitet (Trosts, 1997). 

Oberoende kring valet av tillvägagångssätt har insamlandet av det empiriska underlaget 

genomförts på ett sådant vis som intygar att det samlade underlaget blir tillförlitlig.  

3.11 Källkritik 

Undersökningen har valt att ta nytta av vetenskapligt ramverk i form av tidigare forskning, 

teorier, böcker och internet källor som är utarbetade av legitima aktörer såsom forskare. 

Tidskorrelationen mellan händelsen av revisionspliktens avskaffande till undersökningens 

tidsram och källornas datum står sig nära. Dessa tidigare två nämnda komponenter 

säkerställer källornas aktualitet och ökar deras trovärdighet. (Tortsten, 2013) 

 

Studiens vetenskapliga ramverk är huvudsakligen från primära källor, dock innehåller den 

även en del sekundärkällor. Undersökarna har försökt att låta bli från användandet av källor 

som inte är primära för att öka trovärdigheten och bibehålla en opartisk ställning kring 

studien. Författarna har försökt att hitta de originella källorna snarare än att använda sig utav 

sekundära källor. Skribenterna har eftersträvat att använda sig av internet källor som är 

opartiska då risken finns att vissa internet källor som inte är kopplade till någon myndighet 

kan vinklas till subjektiva ändamål. (Tortsten, 2013)  
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4. Empiriskt material 

 
Det empiriska avsnittet presenterar resultaten av de utförda intervjuerna med Swedbank, 

Handelsbanken och SEB. För att öka läsbarheten har respektive banks empiriska material 

presenterats under separata avsnitt. Respondenternas svar redovisas med utgångspunkt i 

frågor som belyser kreditbedömningsprocessen och dess påverkande faktorer. 

 
 

Resultatdel 1: Intervjuer med Bank I, Bank II, och Bank III. 

4.1 Kontorschef på Swedbank 

Kontorschefen konstaterade att Swedbanks samtliga banker jobbar på samma sätt och 

följer samma kreditbedömningsprocessen gällande kreditbeviljning gentemot företag i 

Sverige. 

  

Kontorschefen på Swedbank påstod att de flesta småbolagen väljer att behålla sina revisorer, 

trots avskaffandet av revisionsplikten. Så länge företagen kan presentera legitima 

redovisningar ska det inte vara ett problem att inte anlita en auktoriserad revisor. De flesta 

bolagen som väljer att inte ha en revisor är: bolag som håller på att trappa av, rörelsebolag, 

eller där det inte finns många transaktioner. En auktoriserad revisor garanterar att alla papper 

är på plats och att de är reviderade. En företagare ska fokusera på det den är bra på, och inte 

revision. Oavsett hur mycket en företagare försöker att balansera dessa två uppgifter 

parallellt, kommer det aldrig gå lika bra som om revisorn och företagaren skulle fokusera på 

sina egna spetsområden. 

 

Det är en rad faktorer som styr kreditbedömningar gällande mindre företag. Banken kollar på 

affärsidén, bedömer konceptet och uppskattar i vilken utsträckning de tror på affären. Dessa 

kreditgivare kollar även på i vilken typ av marknad som affärsidén utspelar sig i och hur stor 

konkurrens den har, samt på om det finns liknande produkter/tjänster, och hur den kommer 

att stå emot andra koncept. En vägande komponent är hur företagaren anses vara som person 

och att ett bra första intryck stärker en potentiell relation sinsemellan, men som inte alls är 

tongivande alla gånger. Det är viktigt att ägaren visar vad denne tror på samt att företagaren 

är realistisk med sina mål, då bankerna inte är riskinvesterare. Ägaren ska övertala banken att 

sin idé går att göra i verk vilket underlättar för banktjänstemännen när de ska granska 

kreditförfrågan i samband med affärsplanen. Är företaget nära beläget till kreditgivaren 

skapar detta gynnsamma signaler då banktjänstemännen har en möjlighet att kunna besöka 

bolaget och därmed kunna se hur företaget jobbar på plats för att få en bild av företagets 

status. Banken kollar även på hur det har gått tidigare och uppskattar hur det kommer att gå 

framöver genom granskning av bokslut och kassaflöde. Dessa komponenter kan ge banken en 

tydligare bild om hur företaget fungerar vilket underlättar kreditbeviljningsprocessen. 

  

Den mest tongivande aspekten som banken tittar på är hur det har gått rent historiskt för 

företaget i form av prestation. Har företaget gått minus betyder det inte alltid att det är något 

fel då risken finns att potentiella bra bolag kan råka för det i resans början. Har ett företag 

gått minus, granskar banken med hjälp av ägarens finansiella rapporter orsaken till detta 

innan några slutsatser dras. I samband med detta, kollar banken alltid på andra viktiga 

komponenter som affärsidé, kontaktkrets kring branschen, spekulativ framtidsprestation och 

kapital. Banken gör en helhetsbedömning, där olika komponenter vägs in i olika grad 

beroende på företagets scenario och kreditbegäran. 
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Det är kreditbeloppet som påverkar kreditbeviljningsprocessen och inte själva storleken på 

företaget. Ju större kredit som eftersöks desto fler aktörer blandas in i granskningen. I 

Swedbank finns det 4 avdelningsnivåer gällande granskningen av kreditbeviljning. 

  

●   En enstaka privatrådgivare. 

●   Två stycken privatrådgivare granskar ärendet tillsammans med kontorschefen eller 

företagskreditschefen. 

●   VD, kreditchef och en kontorschef. 

●   Styrelsen 

  

Kontorschefen antog att avskaffandet av revisionspliktens skulle visa sig vara negativt i vissa 

aspekter. Det spekulerades att många mindre företag skulle sköta revisionen själva och att 

dessa aktörer skulle komma med dåligt underlag i form av missledande siffror där individen 

försöker dölja sanningen eller där dessa helt enkelt presenterat siffrorna felaktigt. Men hittills 

har företagen inte uppvisat dåligt underlag och dessutom väljer de flesta bolagen att fortsätta 

presentera reviderade dokument för att slippa risken av att göra misstag. Dock kan 

kontorschefen ta hänsyn till att ett mindre bolag med få transaktioner inte behöver ha en 

auktoriserad revisor med grunden i att det kan vara för kostsamt och även i vissa fall den 

största kostnaden för samtliga bolag. 

  

Lånevillkoren för företag som tagit till sig regleringen kontra företag som fortsätter med en 

auktoriserad revisor har inte visat någon marginell skillnad, men snarare att bokföraren har 

det största ansvaret där det som spelar roll, är hur individen som står för revisionen har 

presterat. Däremot vill banken, för ett långsiktigt samarbete, helst ha en revisor som 

kontrollerar och reviderar de finansiella rapporterna för att säkerställa tillförlitliga siffror. Vid 

ett djupare samarbete med flera och tyngre transaktioner under en längre period, vill banken 

garantera samt bespara tid och energi på att säkerställa att alla siffror stämmer. Då föredras 

reviderade bokslut, speciellt när det är många rapporter inblandade i granskningen. 

  

Bra finansiell rapportering är en viktig komponent för öka förtroendet vid en 

kreditbedömningsprocess. Det är en självklarhet med bra underlag för att skapa en möjlighet 

för kreditbeviljning i form av lån. Bokföraren sköter revisionen och har ansvaret att siffrorna 

stämmer, dock är det alltid tryggare med en revisor, speciellt från större företag som bland 

annat KPMG och PWC. Oftast har etablerade företag en god finansiell rapportering oavsett 

om det är privat revidering eller behöriga revisorer. Grunden för en kreditbeviljningsprocess 

innan kreditgivarna tittar på något annat, är en pålitlig och säkerställd finansiell rapport, som i 

princip bara en legitim revisor kan garantera via sin behörighet och spetskvalité. 

  

Relationen mellan kreditgivare och kredittagare är en komponent som kan underlätta 

informationsasymmetrin mellan dessa parter, men oavsett detta måste det finnas en 

trovärdighet i redovisningen. Finns det en bra relation mellan aktörerna i form av ett långt 

samarbete eller relation kan det bra bidra starkt i termer av företagandet, där det kan 

möjligtvis kompensera en skeptisk affärsplan inom samma bransch där ägaren har visat bra 

historiska prestationer. En bra relation är grunden till ett potentiellt samarbete, där den 

underlättar många steg och transparensen mellan två aktörer kring transaktioner. Fördelen 

med att fortsätta ha en revisor är kvalitetssäkringen som ger en garanti på att de finansiella 
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rapporterna är granskade och säkra, vilket är en stor underlättning utifrån bankernas 

perspektiv. Banken ställer sig inte skeptiskt mot bolag som väljer att applicera lagändringen, 

dock måste företaget leverera väl samtidigt som banken måste inspektera om siffrorna är 

korrekta då de inte är granskade av en behörig revisor. 

  

Från kreditgivarnas perspektiv är mängden redovisningsinformation nyckeln till att kunna 

avgöra hur stor risk det är kring kreditansökan. Bankerna kräver att bolagen redovisar all 

nödvändig information om företaget gällande vad och varför de vill låna kreditmängden, där 

detta behövs för att kunna fatta ett beslut kring kreditgivningen. Bankerna tittar även på 

kreditförluster som kan påverka det slutliga beslutet primärt, då kreditgivaren inte vill bevilja 

ett lån där risken för förlust är stor. Bankerna siktar på så lite risk som möjligt och vill låna ut 

kredit på säkra termer, då dessa inte är investerare som riskerar kredit för potentiell utvinning. 

Minskad informationsasymmetri kan både påverka beslutet kring kreditansökningen samt hur 

stor kreditbeviljning ett företag får. Företagsrepresentanter som redovisar inga bra kalkyler 

eller underlag, får ett blankt nej. 

  

Väljer ett mindre bolag att välja bort en behörig revision, ska det inte vara ett problem vid 

anlitande av en revisionsbyrå så länge den är stabil och har ett gott rykte. Känner banken att 

de inte har en fullständig koll på den angivna revisionsbyrån, granskar de revisionsbyrån och 

bedömer om det är ett någorlunda rimligt substitut för en behörig revisor. Banken förkastar 

inte allt som inte är reviderad av en behörig revisor, dock accepterar de bara substitut som 

anses vara pålitliga och stabila. Är det en okänd aktör som sköter bokföringen och 

granskningen av finansiella rapporter, kan banken börja tvivla och spekulera gällande 

tillförligheten. Vid tvivel från bankens sida gällande bokföringens legitimitet, kan banken 

neka en kreditbeviljning. 

  

När ett bolag anlitar en kvalificerad revisor underlättas och minskas mängden av 

informationsasymmetri, då bankerna måste ha tillräckligt mycket information för att kunna 

överväga att ge ett kreditlån. Det är viktigt att ett bolag har reviderade finansiella rapporter 

när den genomgår en generationsväxling och skatteplanering. Detta för att andra aktörer 

inklusive banken ska kunna följa upp det som har hänt via granskade siffror för att kunna 

planera hur företaget ska gå tillväga framöver. Professionell revision ökar validiteten kring 

bokföringen och banken behöver inte granska siffrornas trovärdighet. Väljer ett företag att 

bortse från en behörig revisor, måste bankens tjänstemän kontrollera om siffrorna stämmer 

och att små fel inte kommer undan. Banken rekommenderar att anlita en auktoriserad revisor 

då det ökar trovärdigheten, speciellt för nystartade företag utan en lång historisk bakgrund.  

Ett företag med många transaktioner hinner inte med allt, och kan nästan aldrig hålla sig 

ständigt uppdaterad med skatterätten och lagändringar som en behörig revisor är utsedd att 

göra. 

  

Lagen ger möjligheten till att inte ha en revisor men i verkligheten har många valt att behålla 

revisorn. Kontorschefen trodde att fler skulle ta chansen av att avskaffa en revisor men det 

verkar som de flesta väljer att behålla revisorn. Å ena sidan om kreditbehovet är stort i 

bolaget är det bättre att ha en revisor som redovisar informationen. Å andra sidan om 

kreditbehovet inte är stort, exempelvis ett företag som behöver låna 50 000 kr, är det inte lika 

tongivande för ett företag att utnämna en kvalificerad revisor.                                              
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4.2 Kontorschef på Handelsbanken 

Kontorschefen konstaterade att Handelsbankens samtliga banker jobbar på samma sätt 

och följer samma kreditbedömningsprocessen gällande kreditbeviljning gentemot företag i 

Sverige. 

  

Handelsbankens kontorschef påpekade även att många småbolag väljer att behålla sin revisor 

som sköter den löpande bokföringen, trots avskaffandet av revisionsplikten. Företag i de 

flesta branscherna som behöver mycket kredit är i behov av revision för att kunna underlätta 

kreditbedömningsprocessen. Däremot om ett företag väljer att inte anlita en behörig revisor, 

brukar banken vara försiktigare med beviljandet, om det inte är en befintlig kund med 

tidigare samarbeten. När det kommer till nystartade företag med ingen tidigare historisk att 

utgå från, blir bankerna mer skeptiska och försiktiga samt rekommenderas dessa att anlita en 

revisor för att kunna ha en legitim kvalitetsgranskning av deras finansiella rapporter. Både 

företaget och banken tjänar på att anlita en revisor. Det utökar kvalitén kring finansiella 

rapporterna som i följd gör kreditbedömningsprocessen smidigare. 

 

Finansiella rapporterna används för att få löpande information om hur företaget har presterat. 

Att ha en revisor som granskar siffrornas kvalité, underlättar för bankerna då de inte behöver 

lägga ner tid och bekymmer på att siffrorna är legitima. Förtroende är en viktig komponent 

kring ett samarbete. Banken vill inte neka en potentiell bra kund enbart för avsaknaden av en 

revisor. Kreditgivaren vill jobba med individen och ge en möjlighet till att skapa en bra 

relation gjord av hög förtroende sinsemellan. Affärsplanen/affärsidén är även en betydelsefull 

komponent som banken tar hänsyn till vid ett kreditbedömnings avgörande. De kollar även på 

checkkreditens storlek beroende på omsättningen och i vilken bransch företaget utspelar sig i. 

Banken utesluter inte tongivenheten av en effektiv relation i form av bra och smidiga affärer, 

parterna ska jobba långsiktigt. 

  

Vid bedömningen granskas företagets kassaflöde, vilket indikerar på hur deras intäkter och 

utgifter ser ut, hur mycket pengar som kommer in och ut, samt hur mycket som är kvar i 

bolaget. Kassaflöde visar framförallt ett företags återbetalningsförmåga och är således en 

viktig komponent som ingår i kreditbedömningsprocessen. Detta visar en någorlunda men 

inte avgörande bild om hur företaget har presterat. Banken kollar även på personen och 

företaget, där en mer etablerad och bättre relation i form av bra affärer gör att kreditgivaren 

blir villig att anslå en större kredit på kortare bedömningstid. Kassaflöde och 

återbelåningsförmåga kombinerat med affärsplanen är grunden till en bedömning, där 

granskade siffror ökar trovärdigheten. Första intrycket spelar även en stor roll, där detta ger 

banken en ingångsbild av företaget och personen. 

 

Storleken på ett företag påverkar vissa aspekter men ändrar inte kreditbedömningsprocessen, 

det är snarare kreditmängden i förhållande till företagets situation som väger tyngd. Ett 

kontor kan endast bevilja kredit till en viss nivå, senare vid större mängder går bedömningen 

vidare till kreditavdelningen hos storbanken. Kreditavdelningen hos storbanken är ämnad till 

större bolag med stora resultat och löpande kreditbehov. Kontoret är ämnad till mindre bolag 

med mindre resurser. Som tidigare konstaterat, är det kredit nivån som avgör om det går 

vidare till andra avdelningar med behörigheten att bevilja lån av större art. Oavsett detta så 

följer bankens alla avdelningar samma process. Finansiella papper granskade av oberättigade 

revisorer har inte samma förlitlighet, vilket skapar en problematik där banken måste 

kontrollera rapporterna noggrannare för att se om de verkligen stämmer och detta kan ta 
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längre tid. Oavsett om de flesta bolagen har väldigt bra koll, är det alltid större säkerhet om 

en behörig revisor kollar igenom det. 

  

Till en början var kontorschefen på Handelsbanken negativ ställd gentemot regleringen och 

ifrågasättande, men även förstående att det medför stora kostnader till väldigt små företag 

med få transaktioner. Om det mindre bolaget inte är kredittung, blir banken förstående av 

valet att uppsäga en behörig revisor. Trots kostnaderna, kan det vara positivt att anlita 

revisionsbyråer, då dessa aktörer erbjuder löpande bokföring som gör det tydligt och effektivt 

till ett billigare pris jämfört med anställningen av en privat auktoriserad revisor som sköter 

detta. Bankerna som är osäkra med vissa finansiella rapporter men samtidigt har ett 

förtroende gentemot parten, kan be företagen att komma tillbaka med extra siffror för att 

tydliggöra osäkerheten. Det som kostar mest är löpande bokföringen och inte själva revisorn, 

dessutom ser banken väldigt positivt på finansiella rapporter som är reviderade av en behörig 

revisor, det ses som en extra kontroll. 

  

När det gäller lånevillkoren, spelar det ingen roll om företaget har anlitat en behörig revisor 

eller inte eftersom att priset av lånet styrs av kapitalteckningskostnader och 

upplåningskostnader. Banken använder sig av nyckeltalen soliditet och räntabilitet som sätter 

betyg på företag, där siffrorna till nyckeltalen kommer från årsredovisningar. Desto högre 

betyg ett företag får ju lägre ränta blir det. 

 

Bra finansiell rapportering påverkar förtroendet vid en kreditbedömningsprocess. Det 

företaget presenterar blir underlaget för bedömningen samt uppskattar banken en god 

uppföljning av företagets prestationer. Om det som presenteras är granskat och stämmer bra, 

skapar detta förtroende. När ett företag presenterat rätt siffror och följt utvecklingskurvorna 

som har förespråkats, blir det givetvis lättare för kreditgivaren att bevilja mer kredit till en 

lägre ränta vid nästa kreditansökan. 

  

Banken indikerade att själva redovisningen underlättar inte mycket kring 

informationsasymmetrin mellan parterna. Vissa väljer att anställa en revisionsfirma som kan 

anses vara tryggt, men det beror på firmans rykte och stabilitet. Banken brukar oftast granska 

revisionsbyråer som är okända och främmande, för att se över byråns kvalité och förlitlighet. 

En god relation och ett stabilt långsiktigt samarbete kan underlätta informationsasymmetrin 

och ökar förtroendet mellan parterna. En god relation i kombination med tillförlitliga 

finansiella rapporter underlättar kreditbeviljningsprocessen. 

 

Fördelen med att mindre företag väljer att fortsätta med en auktoriserad revisor framstår som 

en extra kontroll, vilket ger en mer tydlig och säkrad status kring finansiella rapporter. 

Bankerna har kännedomen av att små fel alltid kan ske oavsett privatpersonens förmåga. 

Reviderade räkenskaper ökar alltid tillförlitligheten kring de finansiella rapporterna.  

Redovisning informationens kvalité och tillförlitlighet är självklara punkter som banken 

kollar på, för att kunna spekulera om vad som kommer att hända framöver kring företagets 

prestation. Redovisningsinformation är ett sätt för bankerna att se hur företagen har presterat 

och hur det kommer gå framöver. Ju tydligare och framgångsrikare redovisningsinformation 

desto mer villig blir banken att gå och bidra i form av kreditgivning. Banken granskar även 

affärsplanen och vilka typer av kostnader de har för att kunna avgöra om projektet är värd att 

låna kredit till. 
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Nivån på informationens tillförlighet är varierande beroende på vem som granskar de 

finansiella rapporterna. Ett bolag kan välja att sköta redovisningen själv eller anlita en 

revisionsbyrå. Företag som anlitar en auktoriserad revisor har de bästa förutsättningarna kring 

kvalitetsgranskningen som fungerar som en extra check. Företag som väljer att inte anlita en 

behörig revisor, skapar en situation där banken måste granska finansiella rapporten i form av 

en extra kontroll för att kolla om allt stämmer. Banken indikerade att ju bättre rykte och 

prestationshistorik kring en revisionsbyrå desto bättre och inte lika stor grad av kontroll sker 

från bankens sida. Så fort banken är skeptiska kring något i finansiella rapporten tar de 

kontakt med aktören och utreder problemet. Banken har råkat ut för förfalskade 

balansräkningar och resultaträkningar där aktörer har försökt lura och kompensera sina fel, 

speciellt när det kommer till bolag som är i kris. Det kan vara svårt att upptäcka misstag med 

det samma, men till slut kommer det fram till ytan i form av att prestationerna inte stämmer 

överens med de finansiella rapporterna. 

  

En auktoriserad revisor kan vara ett sätt att bekämpa potentiell informationsasymmetri. När 

en behörig revisor jobbar tillsammans med kunden, blir allt mer säkrare och förtroendefullt 

då kunden och revisorn förespråkar samma sak. En behörig revisor kan sitt område bäst och 

ökar tillförlitligheten kring de finansiella rapporterna. Oavsett hur en individ går tillväga är 

anlitandet av en behörig revisor det optimala sättet. 

  

En ägare som har reviderade finansiella rapporter och förser företaget med information som 

är granskade ger optimalt mängd tillförlitlighet i och med att det är någon professionell aktör 

som har granskat det. När det gäller företag som har få transaktioner och små kreditbehov kan 

det vara förståeligt att inte anlita en extern auktoriserad revisor. 

  

Ett mindre företag vid större kreditbehov och som ska handla saker för större belopp än vad 

de själva klarar av, är i absolut behov av en auktoriserad revisor för att öka trovärdigheten av 

de finansiella rapporterna. Slutligen är den finansiella rapportens säkerhet och trovärdighet 

essentiellt i kreditbedömningsprocessen. 

4.3 Kontorschef på SEB 

Kontorschefen konstaterade att SEB:s samtliga banker jobbar på samma sätt och följer 

samma kreditbedömningsprocessen gällande kreditbeviljning gentemot företag i Sverige. 

 

Kontorschefen på SEB påstår likaså att kreditbedömningsprocessen inte har förändrats och att 

de flesta småföretagen väljer att bibehålla sina revisorer, trots avskaffandet av 

revisionsplikten. Bankerna har inte fått nya bestämmelser att följa i samband med nya 

regleringen. Trots att lagen har ändrats, har bankerna ändå valt att jobba likadant som innan 

avskaffningen av revisionsplikten. Kreditgivarna kräver att de mindre företagen ska 

presentera finansiella rapporter som är reviderade där någon med revisions erfarenhet har 

granskat dem. De flesta företagen som behöver finansiering väljer att ha kvar sina revisorer 

för att kunna öka tillförlitligheten i de finansiella rapporterna. Dock påstår kontorschefen att 

det förståeligt för företag med få transaktioner att inte utnämna en revisor, då det inte har stor 

betydelse och inte är värt kostnaden i deras fall. Däremot måste små företag med många 

transaktioner ha reviderade bokföringar och räkenskaper för att öka trovärdigheten i 

rapporterna. 

  

Från SEB:s perspektiv är återbetalningsförmågan den mest tongivande faktorn vid en 

kreditbedömning, där denna visar kredittagarens möjligheter att finansiera tillbaka lånet. 
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Kreditgivaren vill även veta vad de lånar pengar till. Det ska finnas tillräckligt mycket 

information för att redovisa affärsplanen och dessutom ge det underlaget som krävs för att 

kunna dra slutsatser kring ett kreditbeviljningsbeslut. Banken kräver helst att bolaget kommer 

med reviderade dokument som verkligen stryker under att allting som redovisats stämmer. 

Det anses vara mindre trovärdig med oreviderade dokument, men hur mycket det påverkar en 

kreditbeviljning beror på företagets verksamhet och kreditansökans mängd. Banken känner 

en trygghet när ett bolag kommer reviderade dokument, då det är ett tecken på att bokslutet är 

kvalitetsgranskad. 

  

Den första huvudkomponenten som banken tar hänsyn till under kreditbedömningsprocess är 

återbetalningsförmågan som nämnt ovan. Däremot kan det uppstå ett problem när det 

kommer till nystartade företag, då dessa inte har tidigare dokument som visar deras 

kassaflöde för att kunna spekulera hur det kommer att gå. I vissa fall där tidigare 

dokumenterade prestationer saknas, väljer banken att kolla på privatpersonen och väljer att 

stödja de saknade dokumenten med en personbedömning. Finns det tveksamheter kring 

återbetalningsförmågan hos en kredittagare avslås alltid lånet. Banken kollar även på 

affärsidén och vad pengarna ska gå till för att kunna få en bättre bedömningsbild. Detta blir 

ännu mer tongivande i kreditbedömningsprocessen för ett nystartat företag då dessa saknar 

tidigare finansiella dokument. Banken gör en marknadsanalys för att undersöka miljön där 

affärsplanen kommer att befinna sig i, där banken granskar branschens historik och hur 

konkurrensen ser ut för att sedan kunna dra någon slutsats kring hur företaget kommer 

prestera i den miljön. En annan viktig komponent som banken även kollar på är förtroende i 

form av att företagen delar med sig informationen som krävs och garanterar granskade 

finansiella rapporter. 

  

Storleken på företaget påverkar inte kreditbeviljningsprocessen. Den är likadan gentemot alla 

bolag. Det som påverkar kreditbeviljningsprocessen är mängden kredit ett företaget vill låna, 

där ju större kreditbeloppet är desto noggrannare granskning samt fler parter som måste 

blandas in i handlingen. Större företag behöver oftast mer pengar och vill ha större kreditlån.  

Detta skapar en situation där större företag oftast begär större krediter som i sin tur påverkar 

kreditbeviljningsprocessen. Företagets storlek påverkar inte processen när det är samma 

beloppsansökan, däremot kan bedömningen påverkas i form av att små företag är mindre 

aktörer på marknaden och är mer sårbar till förluster. Större företag anses vara tryggare för att 

de har en prestationshistorik och har oftast ett stort kassaflöde att kunna falla tillbaka till vid 

svåra tider. Banken har en policy som de följer och som inte får stridas. Är det något som 

strider mot policyn kan inte kreditgivaren bevilja lika mycket kredit till kredittagaren. 

  

Det är inte skillnaden på storleken av företaget som påverkar kreditbedömningsprocessen, 

utan snarare att det är en garanti att större företag kommer med reviderade finansiella 

rapporter. Företag som presenterar oreviderade finansiella rapporter skapar en situation där 

det blir svårare för banken att bedöma om dokumenten stämmer eller inte. I de flesta fallen 

vill banken att företagen ska använda sig utav en auktoriserad revisor för att kvalitetsgranska 

de finansiella rapporterna. Vid större belopp kräver banken alltid att företaget kommer med 

reviderade dokument, men vid små belopp bygger banken sin bedömning på privatpersonen i 

form av ägaren om företaget är nystartat. 

  

Kontorschefen på SEB ville inte använda sig utav ordet negativt kring sin ställning gentemot 

revisionspliktens avskaffande, eftersom att det kan tolkas på det viset att banken inte vill 

främja och hjälpa mindre eller nystartade företag. Banken vill självklart att det ska gå bra för 

företagen då både banken och bolaget vinner på det. Kontorschefen är snarare tveksam 
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gällande den nya regleringen, i och med att oreviderade dokument inte anses vara lika 

tillförlitliga samt att både aktörerna tjänar på att ha siffror som är kvalitetsgranskade och 

stämmer. Däremot anser banken att det inte är värt för småföretag med få transaktioner att ha 

en revisor då det kan vara en tongivande kostnad. 

  

Lånevillkoren påverkas inte för företag som har valt att inte utnämna en auktoriserad revisor. 

Däremot det som påverkar lånevillkoren av räntan och amorteringsperioden är företagets 

lönsamhet och affärsplanen. Risken spelar även en avgörande roll i form av ju större risk 

desto högre ränta.  

  

Banken uppskattar företag som presenterar reviderade rapporter vilket ökar förtroendet och 

underlättar bedömningsprocessen kraftigt. Detta är en bekräftelse och en kvalitetsgranskning 

kring de finansiella dokumenten. När banken får reviderad material blir det lättare för aktören 

att förutse potentiella risker och göra en valid bedömning. När kreditgivarna möter företag 

med oreviderade dokument, blir dessa osäkra gällande tillförlitligheten kring de finansiella 

rapporterna och kan bara anta saker i anknytning till dessa rapporter. 

Relationen mellan kreditgivaren och kredittagaren är en viktig och fundamental komponent. 

En god relation underlättar informationssymmetrin och ökar tryggheten i ett samarbete. 

Banken kollar först på affärsidén i form av rimliga och verkliga premisser för att kunna 

generera vinst. Efter en godkänd affärsidé kollar banken vidare på relationen och tidigare 

samarbeten. Om det är två parter som har samarbetet i samma bransch tidigare kan ett bra 

förtroende underlätta processen, då banken vet att kredittagaren har lyckats i den specifika 

branschen tidigare och visat goda resultat. Banken tycker att en företagsägare ska fortsätta 

sätta fokus på sitt spetsområde och låta bokföring skötas av någon som är kvalificerad för att 

spara tid för ägaren. Kommer det ett företag som har haft många bra samarbeten med en och 

samma bank spelar relationen ingen roll om ägaren vill verksamma i en annan form av 

bransch. Det är detsamma som att starta ett helt nytt företag och där relationsprocessen kring 

branschen börjar från noll. Banken brukar rekommendera företagen att fortsätta fokusera på 

det de är bra på och inte ta till sig nya utmaningar i främmande branscher. Relationen är alltid 

viktig, där parterna sitter oftast med olika mängd information och kunskap inför ett potentiellt 

samarbete. Ju längre och bättre en relation har varit desto mer underlättar det ett samarbete. 

  

Banken punkterade att det var vitalt med en bra relation, hälften av ett gott samarbete tyder 

på en god förtroende mellan parterna. En relation baserad på gott förtroende skapar tillit 

gentemot kunden, men kundens förmåga och affärsplan är tongivande. En kombination av de 

tidigare nämnda komponenter är en optimal sammanslagning som visar bra resultat i form av 

omsättning och vinst. En god relation innebär även att parterna litar på varandra och vågar ta 

risker som en okänd aktör inte skulle få. Det blir lättare och snabbare att få kredit eftersom att 

kreditgivaren vet hur kredittagaren har presterat och känner till den på en personlig nivå. 

  

Fördelen med att ett mindre företag väljer att utnämna en revisor, är att det ger finansiella 

rapporten en kvalitetsstämpel. Det visar banken att ägaren anser själv att det är viktigt att ha 

ordning på dokument, vilket blir en säkerställning med att det finns en tredje neutral part som 

är certifierad och pålitlig. En auktoriserad revisor kvalitetsgranskar dokumenten och ser till 

att små misstag kring bokslutet inte sker. Oavsett hur bra en privatperson sköter sina papper 

finns det alltid risk för små fel. Exempel på små fel kan vara egna värderingar på specifika 

poster, tagit fel avdrag, eller gjort momsredovisningen på fel sätt som egentligen är ekobrott. 

  

Banken anser att ju bättre rapporter de får i form av reviderade dokument och ju mer kunder 

företaget har, desto lättare blir det att analysera och bedöma vilka risker som förekommer. Ju 
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säkrare och granskade informationen ett företag presenterar är desto mer medveten blir 

kreditgivaren om risken, vilket underlättar bedömningen av den presenterade informationen. 

Löpande bokföring fungerar som en komponent vilket ger banken möjligheten att ständigt 

hålla koll på hur det går för företaget. Prognosen ger en bild om vad som händer och vad som 

behöver ske framöver för att kunna prestera optimalt. Löpande bokföring visar en ständig 

prognos på hur kassaflödet och likviditeten står till, där dessa två komponenter är tongivande 

i kreditbeviljningsprocessen, vilket gör det ännu viktigare att den löpande bokföringen är 

kvalitetsgranskad. 

 

När ett företag väljer att inte utnämna en revisor minskar tillförligheten kring den finansiella 

rapporten, i och med att ingen tredje part har kvalitetsgranskat dokumentet och det resulterar i 

mindre pålitliga dokument. Privatpersonen kan ha bokfört resultat som inte stämmer i form 

av ett bedrägeri eller gjort ett omedvetet misstag. I detta fallet kan en revisor verkligen 

instämma om siffrorna stämmer överens med den verkliga prestationen. 

  

Informationsasymmetrin kommer inte påverka förtroendet gentemot mindre företag som 

väljer att inte anlita en revisor, då banken kan ta reda på den mängd information de behöver 

oavsett informationsasymmetrin mellan parterna. Banken är skyldig att reda på det de 

behöver veta oavsett relation till kunden samt hur pålitlig informationen är. Banken behöver 

en viss mängd information för att kunna dra rimliga och verkliga slutsatser. 

  

En auktoriserad revisor säkerställer att informationen stämmer överens och speglar den 

verkliga prestationen. Mindre företag som inte behöver pengar eller har få transaktioner 

behöver inte anlita en auktoriserad revisor. Handlar det om väldigt små belopp eller ett 

väldigt litet företag kan det rekommenderas att avstå från att utnämna en revisor då det sparar 

pengar för företaget. När ett företag behöver ansöka om kredit, rekommenderas det att anlita 

en kvalificerad revisor för att kunna säkerställa materialet så att banken får större förtroende 

för företagaren i form av reviderade siffror. 

  

Ett mindre företag är i absolut behov av en kvalificerad revisor vid vissa omständigheter, och 

dessa är när företaget ska: 

  

●   Göra förändringar i bolaget 

●   Planera utdelning 

●   Skatteplanera 

●   Generationsskifte 

 

4.4 Resultat del 2: Hypotesprövning  

Denna del kommer att granska de fyra hypoteserna med hjälp av respondenternas svar 

och belysa om det finns underlag som stödjer hypoteserna. 

  

Hyp1a: De finansiella rapporterna har blivit alltmer komplexa i och med avskaffandet av 

revisionsplikten och har således haft en inverkan på bedömningsprocessen utav de mindre 

aktiebolagen. 

  

Gällande granskningen av bankernas respons kring hur de finansiella rapporternas har 

påverkat kreditbedömningsprocessen efter avskaffandet av revisionsplikten, har resultatet 

tecknat att bolag som har valt att inte utnämna en kvalificerad revisor har fått sina finansiella 
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rapporter granskat ytterligare utöver det vanliga vid kreditbedömningsprocessen. Denna extra 

noggranna granskningen har sitt bakomliggande motiv i form av omedvetna misstag eller 

fusk för att underhålla dåliga resultat. Dessa banker tyder på att det behövs en extern aktör i 

form av en kvalificerad revisor eller legitim redovisningsbyrå för att inte 

kreditbedömningsprocessen ska ta längre tid och för att underlätta kreditbeviljningen från 

komplikationer. En kvalificerad revisor eller legitim redovisningsbyrå garanterar dokument 

som är kvalitetsgranskade och inte råder siffermisstag. Detta resulterar i att banken inte 

behöver spendera tid på att granska om dokumentet verkligen visar en sann bild på tidigare 

prestationer. Speciellt när vissa bolags finansiella rapporter har råkat för siffermisstag i form 

av slarv eller bedrägerier som banken har stött på. Det finns underlag som tecknar att H1A 

stöds. 

  

Hyp1b: Vid en kreditbeviljning värderas en bra och ordentlig bokföringsstandard högre åt i 

förhållande till förtroendet sinsemellan parterna. 

  

Responsen från de intervjuade tecknar att de inte uppskattar en god bokföringsstandard 

varken om det är en kvalificerad revisor, legitim redovisningsbyrå, eller en personlig aktör 

högre än förtroendet parterna har gentemot varandra vid kreditbeviljningen. Bankerna ser 

dessa två tidigare nämnda komponenter som en av flera beståndsdelar som de tar hänsyn vid 

en beviljningsprocess för att kunna ge ett optimalt besked. I hur stor grad en god 

bokföringsstandard och förtroende påverkar en kreditbeviljning varierar från varje 

kredittagare, beroende på hur tidigare samarbete har varit mellan dessa aktörer och kvalitén 

på individen som har granskat de finansiella rapporterna. Alla banker förespråkade att 

förtroende är en grundsten i en väletablerad och fungerande relation, i form av ett långsiktigt 

samarbete med gynnsamma och positiva prestationer som leder till nya potentiella affärer. 

Det finns underlag som tecknar att H1b inte stöds. 

 

Hyp1c: Det förekommer ett samband mellan risken som bankerna tar och storleken på den 

redovisade informationen när en kredit ska beviljas. 

  

Det sambandet mellan risken bankerna tar och mängden på den redovisade informationen vid 

en kreditbeviljning indikerar att bankerna kräver en särskild mängd data för att motverka 

kreditförluster. Bankerna använder bolagens finansiella dokument som underlag för att 

bedöma hur de har presterat historiskt och spekulera hur det kommer att gå framför, där dessa 

variabler hjälper bankerna att riskbedöma kreditansökarna i samband med 

kreditbeviljningsprocessen. Respondenterna konstaterade att ju större och mer kvalitets rikt 

finansiell data ett bolag presenterar desto smidigare kreditbeviljningsprocessen blir, vilket 

underlättar bankernas uppgift att kunna granska och bedöma bolagets betalningsförmåga. 

Bankernas betyg på bolagens betalningsförmåga kan vara en tongivande komponent som 

avgör beslutet gentemot en kreditansökan. Den korrelationen mellan bankernas risktagande 

och kvalitén på den presenterade datan är varierande beroende på relationen mellan parterna. 

Om det handlar om en ny kund kan banken endast ta hänsyn till redovisningsinformation, 

men dock kan ett bra första intryck hjälpa gradvis. En tidigare relation i form av ett effektivt 

samarbete som har resulterat till bra affärer, underlättar kreditbeviljningsprocessen och gör 

det enklare för kunden att få ett nytt lån. Dock innan bankerna tar hänsyn till hur starkt 

relationen är mellan parterna, måste bankerna garantera att redovisningsinformationen är 

kvalitetsgranskad för att ens kunna slutföra en kreditbeviljningsprocess. Det förekommer en 

stark koppling mellan risken som kreditgivarna tar och storleken på den redovisade 

informationen när en kredit ska beviljas. Det finns underlag som tecknar att H1C stöds. 
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Hyp1d:  Det förekommer en koppling mellan informationsasymmetrin och storleken på 

förtroendet som de olika bankerna skapar för de lånsökande bolagen. 

 

 

Empirin visar att bankerna måste ha den information de kräver antingen helt via kredittagaren 

eller att de själva tar reda på det, för att den inte ska resultera till en skadegörelse av 

förtroendet sinsemellan parterna. Situationer där underhållen eller inte tillräcklig mängd 

ekonomisk information kan orsaka till att kreditbeviljnings tar längre tid än vanligt. Banken 

måste lägga ner mycket tid för att samla in tillräckligt med information för att kunna ge ett 

optimalt besked vid beviljningsprocessen. Detta råder att det finns ett tydligt förhållande 

mellan informationsasymmetrin och mängden av förtroende kreditgivarna skapar för 

kreditgivaren i form av en lånesökande bolag. Oavsett hur bra relation och tidigare 

samarbeten som dessa parter har haft, måste banken alltid ha tillräcklig mycket ekonomisk 

information för att kunna fatta ett kreditbeviljningsbeslut. Det finns underlag som tecknar att 

H1D stöds. 
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En översiktstabell som presenterar vilka av undersökningens fyra hypoteser som det finns 

stöd till. Tabellen presenterar att det finns belägg för tre av fyra hypoteser.     

 

Hypoteser: Stöd? 

H1a: De finansiella rapporterna har blivit 

alltmer komplexa i och med avskaffandet av 

revisionsplikten och har således haft en 

inverkan på bedömningsprocessen utav de 

mindre aktiebolagen. 

Stöds 

H1b: Vid en kreditbeviljning värderas en 

bra och ordentlig bokföringsstandard högre 

åt i förhållande till förtroendet sinsemellan 

parterna. 

Stöds inte 

H1c: Det förekommer ett starkt samband 

mellan risken som bankerna tar och 

storleken på den redovisade informationen 

när en kredit ska beviljas. 

Stöds 

H1d: 

Det förekommer en koppling mellan 

informationsasymmetrin och storleken på 

förtroendet som de olika bankerna skapar 

för de lånsökande bolagen. 

Stöds 

  

Tabell 2: Översiktstabell av hypoteserna. 
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5. Analys 

 
I analys avsnittet tillämpas ovannämnda teorier och definitioner för att tyda den insamlade 

empirin i avsikt att undersöka kreditbedömnings- och kreditgivningsprocessen för små bolag 

med tanke på avskaffandet av revisionsplikten. Avsnittet utvärderar och reflekterar över 

problematiken som upplevs i praktiken. 

 

5.1 Lagförändringens påverkan på bankväsendet 

Resultatet är legitimt underlag som förankrar att de finansiella rapporterna har blivit alltmer 

komplexa i och med avskaffandet av revisionsplikten och har således haft en inverkan på 

bedömningsprocessen utav de mindre aktiebolagen (H1a). Resultatet bekräftar att det krävs 

finansiella rapporter som är kvalitetsgranskade för att öka kreditbedömningsprocessens 

förlitlighet och anses vara anständig. Statliga handlingar och ingripande i det ekonomiska 

marknadssystemet är en fundamental komponent för kreditgivarnas beviljning av kreditlån. 

Ett exempel på detta är de kraven och villkor som sätts gentemot kreditgivningen för att öka 

kvaliteten och säkerheten, som är en bidragande faktor kring finansiella rapporternas 

tongivenhet vid kreditbedömningsprocessen av de mindre bolagen. Bankerna koncentrerade 

sig på och inspekterade framförallt bolagens prestationshistorik och lönsamhet för att reglera 

mängden risk för bolagens låneansökan vid kreditbedömningsprocessen. Det blir framförallt 

viktigt att de tongivande finansiella rapporterna verkligen speglar rätt bild av den historiska 

prestationen. (Bruns & Fletcher, 2008) 

 

I hänsynstagandet till resultatet kan det fastställas att större delen av storbankerna på de 

senaste åren varit ifrågasättande och kontrollerat vilken typ av aktör som har granskat de 

finansiella rapporterna. Detta har resulterat till att bankerna har rekommenderat de få bolagen 

som har valt att inte anlita en kvalificerad revisor att göra det, eller åtminstone ta hjälp av en 

redovisningsbyrå med gott rykte för att frambringa en större reliabilitet kring de finansiella 

rapporterna.  

 

Förslaget kring att kreditbeviljningsprocessen granskningsnivå har höjts gentemot bolag som 

har valt att utnämna en kvalificerad revisor avslås i en viss grad av bankerna (SOU 2008:32). 

” Företagets överläggningsförmåga, enskilda attribut samt den historiska upplevelsen som 

banken har med kredittagaren vägs då in vid bedömningen”, (Allen & Gregory, 1995). 

Bankerna har en god historik att utgå utifrån som avspeglar en bra bild av de existerande 

bolagen och hur det har gått tidigare, vilket ger en god översyn på att kredittagarnas 

finansiella rapporter är anständiga. Enligt bankerna kan det dock skapa en försvårande 

omständighet för en ny kund som valt att inte anlita en kvalificerad revisor som har granskat 

finansiella rapporterna. Hypotes H1a som byggdes utifrån teorierna gällande de ekonomiska 

uppgifternas betydelse för kreditbedömningsprocessen, stöds av undersökningens 

sammanförda resultat. 
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5.2 Kreditbedömningen av mindre aktiebolag 

Resultatet är legitimt underlag som förankrar att det förekommer ett starkt samband mellan 

risken som bankerna tar och storleken på den redovisade informationen när en kredit ska 

beviljas (H1c). Kring kredittagarnas riskvärdering av mindre bolag visar att finansiella 

faktorer såsom materiella resurser är tongivande vid en kreditbedömningsprocess (Bruns & 

Fletcher, 2008). Bankerna har en gemensam uppfattning kring kopplingen mellan mängden 

risk de tar och kvalitén på den redovisade informationen som anges av de kreditsökande 

företagen. De finansiella rapporterna som bolagen redovisar är tongivande vid en 

kreditbedömningsprocess. Bankerna motverkar risken för potentiella kreditförluster med 

hjälp av finansiella rapporter för att granska om företagets tidigare prestationshistorik i form 

av lönsamhet väger ut de kostnader som ingår kring en ny kreditbeviljning. Undersökningen 

kopplar resultat och relevant teori kring sambandet mellan kreditgivningsstruktur och mängd 

risktagande, där banken även tar hänsyn till andra komponenter vid en 

kreditbedömningsprocess för att öka säkerheten. Banken granskar ett flertal olika 

komponenter (affärsplan, relationsstyrka, branschanalys, och bland flera) än de finansiella 

hänseende vid en kreditbedömning för att motverka osäkerheten för kreditförluster (Allen & 

Gregory, 1995). Resultatet tecknar att bolagets ägare är en tongivande variabel kopplat med 

kreditbedömningsprocessen. Banker vill skapa solida affärsrelationer med sina potentiella 

kunder för att bygga upp ett högt förtroende, vilket reducerar mängden risk som handskas. 

Branschanalyser, marknadsanalyser, affärsplaner, konkurrensgranskningar, kontaktnätverk, 

och marknadsbeteende är komponenter som bankerna granskar vid kreditbedömningar. 

Kreditgivarna förespråkade att marknadsförutsättningar i form av konkurrens och den 

specifika branschens tillstånd orsakar påföljder för bolagen, där plötsliga omständigheter kan 

påverka bolagets ställning på marknaden. Bankerna uppfattar detta som riskfyllt. 

När undersökningen kombinerar relevant teori för att tolka empiriska data går det att 

konstatera en avvikelse i kreditbedömningsprocessen, gällande nuvarande och nya klienter. 

Den problematiken som kan uppstå med nystartade företag är att de inte har tidigare 

dokument som redovisar deras prestationshistorik. Det blir mer komplex att granska och 

bedöma bolagets status där bankerna blir tvungna att undersöka de icke finansiella 

komponenterna som i det här läget får en högre värde av betydelse då finansiella rapporter 

saknas (Allen & Gregory, 1995). Dock betyder det inte att det blir lika lätt att bli beviljad lån. 

Bankerna tar även hänsyn till de icke finansiella komponenterna såsom affärsplan, 

kapitalinnehav, och personlighetsbedömning som måste anses vara legitimt. Bankerna 

konstaterade att nya kunder utan tidigare prestationshistorik skapar ett läge där dessa har 

minimalt med ekonomisk information att upplysa för att kunna göra en kreditbedömning. 

Brist på tidigare historik gör kreditbedömningsprocessen komplex och fördröjer förloppet. 

Kontorscheferna konstaterade att de icke ekonomiska variablerna såsom företagaren som 

person, affärsidé, och att skapa ett högt förtroende mellan kreditgivare och kredittagare får 

per automatik ett högre anseende vid en kreditbedömningsprocess gällande nya klienter då de 

saknar finansiell historik. Nuvarande klienter med tidigare historik är aktörer som bankerna 

har en god och tillräcklig uppfattning om då dessa erbjuder ekonomiskt information, vilket 

resulterar till att de ekonomiska variablerna får ett högre värde av anseende och gör 

kreditbedömningsprocessen smidigare (Bruns, 2003). Detta är motiveringen till att relationen 

mellan kredittagarnas finansiella komponenter och kreditgivarnas risktagande, varierar om 

det innefattar en nuvarande eller ny klient. 
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5.3 Informationsasymmetri och kreditgivarnas riskbenägenhet 

Resultat är ett legitimt underlag som förankrar en koppling mellan informationsasymmetrin 

och storleken på förtroendet som de olika bankerna skapar för de lånesökande bolagen (H1d).  

Hypotesen skapades utifrån teorin att agentproblematik som uppstår mellan småbolag och 

kreditgivare orsakas på grund av informationsasymmetrin parterna emellan. Detta resulterar i 

att bankerna inte innehar tillräcklig mycket data om företagen som ansöker kredit. Detta 

skapar ett dilemma där förloppet av kreditbedömningsprocessen fördröjs och höga utgifter 

uppstår, vilket är en konsekvens av att kredittagarna är oanständiga i form otillräcklig 

redovisad information (Angelini, Salvo & Ferri, 1998). I vissa fall kan det uppstå en klyfta i 

mängden data mellan kredittagaren och kreditgivaren, i situationer där kreditgivarna anser att 

de inte har tillräcklig information för att kunna göra en legitim bedömning eller att 

kredittagaren undanhåller vitalt information. Detta karakteriseras inte som ett avsevärt 

dilemma inom bankernas kontinuerliga arbetsprocess, snarare handlar det om att problematik 

uppstår utifrån felbedömningar och inte om adverse selection där bolagen försöker att 

undanhålla viktig information för kreditgivaren när avtalet signeras (Minette & Herrera, 

2007). Bankerna konstaterade att det handlar om att bolagen inte besitter skicklighet att 

revidera sina egna finansiella dokument och det resulterar i siffermisstag i rapporterna. Sällan 

sker det potentiella bedrägerier där kredittagaren försöker att underhålla dåliga resultat 

genom att presentera missvisledande siffror. 

Bankerna fastställde att det har skett scenarier i samband med revisionsplikten avskaffande 

där kreditsökarna har medvetet inte överlämnat de begärda dokumenten för att underhålla 

information som inte är till deras favör. Bankerna försöker att motverka informationsklyftan 

mellan parterna genom att bygga starka relationer i form av positiva affärssamarbete med 

bolagen, som stärker förtroendet i strävan mot fler positiva affärer. Detta kan kopplas till 

relevant teori i form av dilemmat kring informationsasymmetrin anses kunna lösas genom 

solida och tillförlitliga relationer. Ett sätt för bankerna att minska på informationsasymmetrin 

är genom att teckna avtalsklausuler i kreditavtalet som hämmar småbolagen att agera i 

egenintresse och alltså påverkas återbetalningsförmågan till banken (Mishkin, 2007). 

Bankerna vill få en typ av bekräftelse på att den givna informationen stämmer och att inget 

undanhålls ifrån de (Mishkin, 2007). Bankerna förespråkade att bolagen som anlitar en 

kvalificerad revisor ökar validitet i sina finansiella rapporter eftersom det tecknar på att de är 

professionellt kvalitetsgranskade och misstagsfria, där denna åtgärd motverkar 

informationsklyftorna rejält. När kreditgivaren inte besitter en tillräcklig mängd data kring 

kredittagarens finansiella status blir det svårare för bolaget att bli beviljad kredit. Eftersom att 

informationsbristen ökar mängden riskbenägenheten kring en kreditbeviljning, leder det till 

en nivå av kreditrisk som anses vara osäker (Eisenhardt, 1989). Dilemmat kan vara orsaken 

till relationen kring informationsasymmetrin och mängd förtroende som kreditgivarna bygger 

tillsammans med kredittagarna är solid. Bankerna med hjälp av behöriga revisorer och 

fördjupad granskning av bolagen går det minimera mängden risk, där bankerna med hjälp av 

kvalitetsgranskade rapporter vill garantera att bolagen har lönsamhetsförmågan att kunna 

betala tillbaka kreditlånet utan problematik. Respondenterna konstaterade att det var 

väsentligt att bolagen presenterade finansiella rapporter som är kvalitetsgranskade som skapar 

tillförlighet och säkerhet vid en kreditbedömningsprocess för en potentiell beviljning. 

Bankensperspektiv förespråkar att en stark förtroendefull relation är fundamental för att 

minimera risk och osäkerhet, som gör kreditbeviljningsprocessen lättare och smidigare där 

båda parterna underlättas. Begäran på strikt kontroll är essentiell i processen för att motverka 
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kreditförluster. Detta indikeras i tidigare vetenskapligt ramverk att nivån på kredittagarens 

tillförlighet i form av säkerhet i de finansiella rapporterna och återbetalningsförmågan, 

används som garanti för kreditgivarna (Broome et al., 1998). 

5.4 Förtroende 

Resultatet visade att vid en kreditbeviljning värderas inte alltid en bra och ordentlig 

revisionskvalité högre åt i förhållande till förtroende sinsemellan parterna (H1b). Detta 

kopplade till teorin om förtroende kontra revisions kvalité grundar sig på att förtroende är ett 

förhållande som innefattar två aktörer där den risktagande aktören är mer fallen att ta beslut 

med högre risk och vara mer fragil gentemot andra aktören. Förvaltaren räknas med att utföra 

olika sorts handlingar där den risktagande aktören saknar full uppsikt eller där den inte kan 

inspektera denne ständigt (Mayer et al., 1995). Respondenterna förespråkade att förtroende är 

en vital komponent kring ett samarbete och vid en kreditbedömningsprocess. Komponenten 

kan etableras genom olika handlingar; exempelvis genom att kredittagarnas revisions kvalité 

är presenterad på ett säkerställd och tillförlitligt vis. Bankerna konstaterade längre och 

positiva affärsrelationer brukar oftast skapa ett större tillförlitlighet och att affärsrelationens 

förtroende är en grund som ingår i kreditgivningsprocessen (Lapavitas, 2007). Detta tyder att 

det inte finns stöd för H1b. Detta kan förklaras i samband med Vosselman et al. (2009) som 

tecknar att grunden till förtroende och övervakning samordnas, där byggstenen för både 

komponenterna ligger i de presenterade finansiella rapporterna. Aktörernas förtroende och 

tillförlit till varandra är vitalt ur båda aktörernas syn. Båda parterna tjänar på att ha en solid 

relation som är grunden till positiva affärer (Lapavitas, 2007). Respondenterna förespråkade 

att kvalitén på aktören som granskar de finansiella uppgifterna har en stor betydelse (Lennox, 

C. & Pittman, J., 2011). Däremot om inget förtroende och trygghet bildats mellan aktörerna 

så har inte de finansiella rapporternas kvalité en stor betydelse vid en 

kreditbeviljningsprocess. 

Resultatet kopplad till vetenskapligt ramverk förespråkar att samma tillvägagångssätt för att 

etablera tillförlitlighet vid en situation är inte garanterade att frambringa samma produktivitet 

och verk vid en annan. Långsiktigt är inte förtroende endast påverkad av aktörerna utan även 

till andra komponenter (Kadefors, 2004). Respondenterna förespråkade att en etablerad 

affärsrelation och ett högt förtroende aktörerna emellan bildar en mer ansenlig 

handlingsfrihet för aktörerna. En välfungerande och etablerad relation i form av hög 

förtroende skapar en tvåvägskommunikation som är effektivt och underlättar kommande 

samarbeten. En fundamental effekt kring detta är att kreditgivaren har koll på hur det går för 

kredittagaren i form av prestation och lojalitet. Detta underlättar kreditbeviljningsprocessen 

rejält och gynnar både aktörerna då hela ansökningsprocessen blir smidigare. Tillförligheten i 

de finansiella rapporterna påverkar relationens förtroende aktörerna emellan. Bankerna 

förespråkade att nivån på förtroendet etableras genom att ständigt leverera hög kvalité på de 

finansiella rapporterna i kombination med långvariga samarbeten i form av ekonomiska 

affärer. De tidigare ovannämnda komponenterna är väsentliga för kreditgivarna. 

Studien visar att friheten utav att en individ själv får bestämma hur de finansiella uppgifterna 

ska granskas fungerar som ett tecken från den ena aktören gentemot den andra, att den har 

förtroende och litar på att den har samma ändamål (Vosselman et al., 2009). Bankerna 

konstaterade att djupare och mer frekventa affärssamarbeten ökar förtroendet i en 
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affärsrelation. Kreditgivarna vill etablera och förbättra förtroendet genom ständig kontakt 

med sina klienter. Bankerna vill ha kontinuerliga rapporter på hur verksamheten går, för att 

kunna planera eventuella affärer framöver. 

Studien tecknar att en ett långsiktigt samarbete gjord av frekventa affärer mellan 

kreditgivaren och kredittagaren inverkar positivt på affärsrelationen. Om förvaltaren i form 

av bolagsägaren ständigt redovisar finansiella rapporter med hög kvalitetsgranskning och 

visat sig vara tillförlitlig, influerar detta risktagaren i form av att ha en positiv uppfattning 

gentemot bolaget som underlättar vidare samarbeten (Laeequddin et al., 2010). Bankerna 

konstaterade att det är viktigt att bolagsägaren visar att den kan sin bransch och nisch bra, 

samt där denne visar att sin affärsplan är inkomstbringande långsiktigt. Respondenterna 

förespråkade att ärlighet och öppenhet från kredittagarens perspektiv är uppskattad högt och 

är en viktig grund för ett långsiktigt samarbete. Resultatet kopplad till vetenskapligt ramverk 

visar att när kreditgivaren ger kredittagaren friheten att välja hur den kontrollerar sina 

finansiella rapporter, blir det en signal från risktagaren att förvaltaren litas på och har samma 

ändamål (Vosselman, 2009). 

5.5 Agentteorin 

Undersökningen analyserar den presenterade empirin i samband med agentteorin, där 

kreditgivarna kan välja att kräva finansiella rapporter som är kvalitetsgranskade av 

kvalificerade revisorer för att få företagen att presentera dokument som är i deras välvilja 

(Karjalainen & Niskanen, 2011). Bankerna efterfrågar dessa reviderade finansiella rapporter 

som en form av garanti med avsikt att öka tillförligheten gentemot bolaget och minska 

mängden risk. Denna mening kan förankras med teorin att det är mycket troligare att ett bolag 

får en kredit beviljad från kreditgivare om säkerställningen och tillförlitligheten kring 

kredittagaren uppskattas högt (Mishkin, 2007). Respondenterna konstaterade att det är en 

självklarhet att bankerna begär en större insyn på affärsplanen för att kunna bedöma om det 

är lämpligt för kredittagaren att få en kreditbeviljning. En omfångsrik inblick i affärsplanen i 

utbyte mot en potentiell kreditbeviljning är ett rimligt krav (Ang, 1991). Ett sätt för bankerna 

att garantera att bolagen inte potentiellt agerar egocentriskt är att signera avtalsklausuler i 

kreditavtalet som hämmar kredittagarna ett själviskt beteende och påverkar alltså 

återbetalningsförmågan till kreditgivare. Dessa krav använder kreditgivarna för att minska 

riskbenägenheten (Mishkin, 2007). Respondenterna konstaterade att det behövs en 

kvalificerad revisor eller en revisionsbyrå med gott omdöme för att verkligen kunna 

säkerställa att de ekonomiska uppgifterna är valida. Utan att ta hänsyn till avskaffandet av 

revisionsplikten gentemot mindre bolag, kommer kreditgivarna fortfarande begära en 

granskningsprocess av de finansiella rapporterna i situationerna där ambivalens uppstår hos 

kreditgivaren.  

Agentteorin stödjer detta tidigare resonemang, där den förespråkar att kredittagaren kommer 

att anlita en kvalificerad revisor löpande så länge den ser ekonomisk vinst med att rätta sig 

efter granskningsprocessen (Ang, 1991). Bankerna förespråkar att bolag som anlitar en 

kvalificerad revisor spara både administrativa kostnader, tid, samt visar en högre standard i 

sina finansiella rapporter. Om kredittagarna bestämmer sig för att inte anlita en revisor blir 

bankerna tvungna att lägga ner pengar och tid på att kvalitetsgranska uppgifterna (Minetti & 

Herrera, 2007). Detta kan resultera till att troligheten att få en kreditbeviljning minskar. 
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Agentteorin innefattar begreppet moral hazards, där största dilemmat uppstår efter förvärvad 

kredit. De ekonomiska uppgifterna utgör en grund för kreditbedömningsprocessen, där 

rapporternas siffror används för att räkna fram väsentliga nyckeltal såsom soliditet och 

återbetalningsförmåga. Detta gör det ännu viktigare att bankerna innehar reviderade rapporter 

som är kvalitetsgranskade och säkerställda för att garantera att kreditbedömningsprocessen 

har utförts kort i form av att den speglar en verklig bild av prestationen. Kreditgivarna 

förespråkade att de reviderade finansiella dokumenten används som ett redskap för att 

undvika moral hazard dilemma. Respondenterna konstaterade att det är väsentligt att 

kredittagarnas kvalité på revision sköts på ett säkerställt och trovärdigt vis, i samband med en 

ansökan om kreditförvärv. Kreditgivarna förespråkade att bolag som presenterar oreviderade 

dokument ökar sin risknivå, vilket leder till kostnader hos kredittagaren eller till ett blankt 

avslag gällande kreditansökan. Resultatet tecknar ett starkt förhållande mellan risken banken 

tar och storleken på de presenterade uppgifterna när en kredit beviljas (H1c).  

 

De siffrorna som befinner sig i de finansiella rapporterna är byggstenar för kreditgivarnas 

uträkningar av nyckeltalen. Dessa nyckeltalen används för att kalkylera risknivån vid 

kreditbeviljning till möjliga kredittagare och säkerställa att dessa är kapabla av att betala 

tillbaka kreditlånet. Detta tecknar således att finansiella rapporter i avsaknad av kvalificerad 

revidering inte är en garanti att kredittagarnas presenterade uppgifter är kvalitetsgranskade 

och misstagsfria. Kreditgivarna informerar om att problemet med moral hazard och 

oreviderade finansiella rapporter är ett besvär för bankerna. (Eisenhardt, 1989) 

 

Sammanfattningsvis är mängden osäkerhet och risktagande, de variablerna som bankerna är 

mest bekymrade över kring en kreditgivningsprocess, där kreditgivarna försöker reducera 

dessa variabler genom att begära att bolagen presenterar finansiella dokument som är 

kvalitetsgranskade. Riskbenägenheten som leder till osäkerheten kan relateras till moral 

hazard, där risken kan minskas genom att kräva högre kvalité på revisionen och 

avtalsklausuler. Finansiella rapporter som är reviderade har ett fundament som visar att de är 

trovärdiga i form av att uppgifterna verkligen avspeglar bolagens prestationer. (Eisenhardt, 

1989) 
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6. Diskussion & Slutsats 

 
Följande avsnitt introduceras med en övergripande diskussion. För att vidare knyta ihop 

säcken presenteras undersökningen slutsatser med utgångsläge i undersökningen syfte och 

det redovisade resultatet. Som en avslutande del presenteras ett avsnitt med riktad kritik mot 

undersökningen följt av förslag till framtida forsknings studier inom ämnesområdet.  

 

6.1 Övergripande diskussion 

Studien vill granska påverkan som uppstod vid avskaffandet av revisionsplikten, och har 

bearbetats snarlikt emellan bankerna. Ur kreditgivarnas perspektiv har regleringen inte 

påverkat kreditbedömningsprocessen och kreditbeviljningsprocessen för de mindre 

aktiebolag i högre utsträckning, i situationer där bankerna och bolagen rent historiskt har haft 

en tillförlitlig och stabil relation. Bankerna konstaterade att de hade tillräcklig med finansiella 

data och insyn kring de kredittagarna som de hade solida affärsförhållanden med, och satte 

sin tillit att deras ekonomiska uppgifter är anständiga. Bankerna förespråkade att deras 

nuvarande klienter inte påverkades något signifikant av nya regleringen. Dock 

rekommenderade bankerna att de företagen som fick chansen att slopa revisionsplikten, 

skulle behålla sina pålitliga revisorer kring revideringen av verksamhetsstrukturens 

ekonomiska information. Situationer där bolaget bestämmer sig för att inte anlita en behörig 

revisor och där kreditgivarna är tveksamma till de finansiella rapporternas trovärdighet, vill 

bankerna att en tredje oberoende aktör kvalitetsgranska kredittagarens finansiella struktur, 

antigen via auktoriserade revisorer eller revisionsbyråer med ett gott rykte.  

 

Respondenterna förklarade att regleringen har en större påverkan och roll för nya potentiella 

kredittagare. Detta eftersom att bankerna inte har någon historisk finansiell data att utgå ifrån 

eller en tillräcklig förtroendefull relation, vilket gör det svårare att bevilja kredit. 

Kreditgivarna har rekommenderat dessa kredittagare att anlita en kvalificerad revisor eller 

åtminstone en revisionsbyrå med gott rykte. Bankerna konstaterade att bedömningsprocessen 

skiljer sig åt individuellt för varje kredittagare. Dock förutom återbetalningsförmågan och 

affärsplanen, ingår flera komponenter som vägs in olika beroende på individen kring en 

kreditbedömning. Kreditgivarna undersöker både de ekonomiska och icke ekonomiska 

aspekterna. I större omfattning är det flera olika komponenter än de finansiella som bankerna 

tar hänsyn till vid en kreditbedömning av ett bolag. Kreditgivarnas kreditbedömningsprocess 

omfattar analys av kassaflödet, återbetalningsförmågan, chans för insolvens, ägaren som 

affärsperson, affärsplan, branschanalyser i form av konkurrenter och marknadsförändringar, 

omvärldsfaktorer i form av yttrehändelser, och nyckeltal (Sigbladh och Wilow, 2008). 

Studien påvisar att bankerna fokuserar på flertalet komponenter i olika grad beroende på 

kredittagaren rent individuellt vid en kreditbedömningsprocess. Alla bankerna indikerade att 

det var viktigt med reviderade finansiella rapporter utav en kvalificerad revisor då det ökar 

tillförlitligheten i rapporterna. Dock kan en pålitlig och solid relation mellan banken och en 

kund underlätta kreditbedömningsprocessen, eftersom att ett positivt historiskt samarbete i 

form av affärer kring bolaget finns att ta hänsyn till som kan vara markant i sin betydelse vid 

en kreditbeviljning.   

  

Finansiella rapporter som omfattar reviderade data ska enligt bankerna visa en högre 

trovärdighet. Beroende på individen i kreditbedömningsprocessen ingår både riskaspekten 

och förtroendeaspekten i en gemensam ekvation som bankerna använder för att analysera och 
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bedöma affärsrelationen mellan risktagaren och förvaltaren. Undersökningen visade att 

förtroende är mer kopplat till bolagsägaren snarare än bolagets ekonomiska hänseende i form 

av hög kvalité på revisionen. Respondenterna har tecknat en hög uppskattning kring att ha en 

optimal kombination av reviderade finansiella uppgifter och tillförlitlighet emellan aktörerna. 

Förtroende ökar ständigt när kredittagaren i samband med en lång relation kan kontinuerligt 

utföra en god prestation i de ekonomiska avseenden inom bolaget, vilket underlättar 

kreditbeviljningsprocessen.  

 

Kredittagarna som ständigt garanterar trovärdighet i sina finansiella rapporter, skapar en 

högre tillförlitlighet kring kommande samarbeten. En metod för att etablera ett förtroende vid 

en specifik situation betyder inte att det kommer att fungera lika effektivt och passande i en 

annan, detta betyder att förtroende är endast kopplad till den enskilda, samt till externa 

komponenter. Ett sätt att göra en kreditbedömningsprocessen smidigare och höja troligheten 

att få en kreditbeviljning, ska kredittagaren sammankoppla kvalitetsrik revision med hög 

förtroende emellan parterna. 

 

Informationsasymmetrin kan spela roll och påverka kreditbedömningprocessen av små bolag 

som kan karakteriseras vara riskbenägna. Detta kan kopplas till sämre kreditvillkor för 

kredittagarna och reducera troligheten till kreditbeviljning. Dilemmat kan skapa ambivalens 

hos kreditgivaren och för att kunna reducera informationsasymmetrin mellan risktagaren och 

förvaltaren, kan kreditgivarna kräva att kredittagaren presenterar reviderade finansiella 

dokument granskat av en kvalificerad revisor eller en revisionsbyrå med ett gott rykte med 

syfte att motverka kredittagarens riskbenägenhet. Moral hazard är en form av risk som börs ta 

hänsyn till som kan resultera till att förvaltaren inte följer det som har beslutats med 

risktagaren, där kredittagaren försöker använda ovissa försvarsmetoder för att dra nytta utav 

att presentera siffror som inte avspeglar de verkliga prestationer för att undanhålla dåligt 

resultat eller felaktiga uppfattningar i form av visa bättre resultat än i verkligheten. Dessa 

potentiella risker som uppstår kring små bolag motverkas genom att kräva högre 

kvalitetsgranskat uppgifter för att fylla informationsklyftan mellan parterna och etablera 

solida relationer till kreditgivaren. 

6.2 Slutsats 

Undersökningen visade att betydelsen av förtroende mellan banken och bolaget har härdats 

efter avskaffandet av revisionsplikten. Till följd av regleringen har kreditbedömnings- och 

kreditbeviljningsprocessen gentemot små bolag huvudsakligen hanterats med icke 

ekonomiska komponenter och affärsrelationernas styrka. Dock är ekonomiskt data vitalt för 

kreditbedömningen, i form av hur stor utsträckning det spelar roll om uppgifterna är 

reviderade eller inte är olika beroende på individen i bedömningen där bankerna granskar 

olika komponenter i olika grad, där en tillförlitlig och solid relation kan kompensera 

avsaknaden av en auktoriserad revisor. Detta har sin anknytning med att små bolag har 

särskilda variabler och risker att ta hänsyn till, vilken bankerna förespråkar att en långsiktig 

och solid relation med positiva samarbete i form av affärer minskar riskbenägenheten kring 

dessa kreditgivare. 

 

Undersökningens första mål var att granska hur bankernas kreditbedömnings- och 

kreditbeviljningsprocess har påverkats gentemot små aktiebolag i samband med avskaffandet 

av revisionsplikten, där kredittagaren inte har skyldigheten att anlita en kvalificerad revisor. 

Studien visade att regleringen influerade kreditgivarnas kreditbedömningsprocess till viss del. 

I situationer där bolag som har valt att inte anlita en kvalificerad revisor, har det resulterat i 



37 
 

ökad kontroll och riskbenägenhet från bankernas perspektiv. Detta löser bankerna genom att 

kräva att en tredje oberoende part kvalitetsgranskar bolagets finansiella struktur för att öka 

trovärdigheten. Det som konstaterades är att regleringen underlättar för bolag som har få 

transaktioner att handskas med, rent finansiellt i form av att spara pengar och driva sina 

verksamheter smidigt. Dock har bankerna förespråkat att nystartade bolag som är relativt nya 

på marknaden måste anlita en kvalificerad revisor för att öka deras trovärdighet, då det inte 

finns något historiskt finansiellt underlag eller relation att utgå ifrån. Detta kan också 

förklaras med att det finns andra komponenter som bankerna väljer att granska beroende på 

individen i frågan, som anses vara mer tongivande än revision i form av vem som har utfört 

kvalitetsgranskningen, såsom återbetalningsförmågan och affärsrelationen parterna emellan. 

 

Undersökningen vill även studera hur stor betydelse behöriga revisorer har för bankernas 

kreditgivning till mindre aktiebolag, efter avskaffandet av revisionsplikten. Respondenterna 

förespråkade att den viktigaste aspekten i kreditbedömningsprocessen är 

återbetalningsförmågan utan att hänsyn till förtroende i relationen mellan parterna. 

Återbetalningsförmågan är kopplad till positiv kassaflöde och visar kredittagarens historiska 

prestation. Revisorns roll i kreditbedömningsprocessen är att kvalitetsgranska de finansiella 

rapporterna. Detta skapar trygghet och tillförlitlighet för bolagens uppgifter så att bankerna 

har tilltro att de ekonomiska dokumenten stämmer i form av att avspegla en verklig bild av 

bolagets historiska prestation. Revisorns betydelse är tongivande gentemot att 

kvalitetsgranska siffor data och är väsentlig vid kreditbedömningsprocessen, dock är det inte 

den viktigaste beståndsdelen i alla tillfällen. 

  

Med hänseendet till de olika variablerna som ingår i en kreditbedömningsprocess, ansåg 

respondenterna att revisorn hade en tongivande påverkan vid en kreditgivning. 

Undersökningen förespråkar att regleringen har bidragit till försämringar i den finansiella 

data hos småbolagen, vilket har resulterat till svårigheter vid kreditbedömningar. Detta har 

varit situationer där bolag inte varit tillräckligt skickliga att kunna presentera legitima 

finansiella rapporter eller i vissa fall försökt undanhålla ekonomisk information för att dölja 

dåliga resultat. Bankerna ansåg själva om att det är dyrt att anlita en revisor för att kontrollera 

en bolagsverksamhet ständigt, dock är det en gynnsam investering och är positivt uppskattad 

av kreditgivarna. Oreviderade finansiella uppgifter leder till ökad informationsasymmetri där 

kreditgivarna måste säkerställa att uppgifterna verkligen stämmer. Om kredittagarna 

bestämmer sig för att inte anlita en revisor blir banken tvungna att lägga tid och pengar på att 

kvalitetsgranska uppgifterna, som kan resulterar till att chanserna att få en kreditbeviljning 

minskar.    

Det kan konstateras att en revisor har en betydande roll för bankernas kreditgivning till 

mindre aktiebolag, efter revisionspliktens avskaffande. Småbolag som väljer att anlita en 

kvalificerad revisor att kvalitetsgranska finansiella rapporter fungerar som en garanti där 

bankerna upplever att uppgifterna är säkerställda och trovärdiga. Detta skapar en trygghet och 

ökar förtroendet emellan parterna. 

6.3 Kritik till studien 

Kritiken som finns att adressera gentemot denna undersökning är att skribenterna enbart 

utgick från bankernas perspektiv, för att återge hur avskaffandet av revisionsplikten har 

påverkat bankernas kreditbedömnings- och kreditbeviljningsprocess samt undersöka hur 

starkt de värderar olika komponenter gentemot mindre aktiebolag. Av den anledningen har 

det varit problematiskt för skribenterna att yttra sig gällande orsakssamband, då skribenterna 

hade hoppats på att även komma i kontakt med små aktiebolag och intervjua dessa, för att 
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kunna få en alltmer allomfattande uppfattning gällande mindre bolagens val bakom 

avskaffningen av revisorerna.  

 

Dessutom kan antalet intervjuade individer på de olika bankerna diskuteras. Skribenterna 

kom enbart i kontakt med tre respondenter med kontorschefs rollen där dessa individer 

arbetade för tre olika aktörer. Det här eftersom att bankerna vanligtvis är försiktiga med 

informationen som delges till utomstående individer gällande deras kreditgivningsprocess 

och i vissa fall är det även sekretessbelagt när det kommer till aktörernas 

verksamhetsstruktur. Författarna har granskat bankernas årsredovisningar samt försökt hitta 

relevant information gällande lånestocken som stödjer studiens empiri, dock har relevant data 

kopplat till undersökningens syfte inte hittats. Skribenterna har eftersträvat att tillfoga den 

insamlade empirin med upplysningar och data gällande bankernas verksamhetsstruktur med 

anledningen att särskilja på hur de olika aktörerna går till väga när ett beslut skall göras.  

 

Slutligen kan valet av den deduktiva ansatsen kritiseras då det vanligtvis är problematiskt att 

täcka in samtliga delar av ämnesområdet som ligger inom ramen för undersökningen. Med 

utgångspunkt i ovanstående kritik kan lämpliga teorier och vetenskapliga artiklar eventuellt 

överses. Sammantaget skulle kompletterande teorier lyfta andra aspekter av undersökningens 

resultat (Jacobsen, 2002).   

6.4 Framtida studier 

Statliga regleringar styr kreditgivningsprocessen vilket i sin helhet påverkar bankernas 

verksamhet. Regelverken har med tiden reformerats som en effekt av den omfattande 

kreditkrisen (FCG, 2016). Det vore intresseväckande att belysa och undersöka effekterna av 

Basel IV regelverket.  

Det primära syftet med Basel IV är att optimera bankernas innefattande roll vid utlåning för 

att reducera riskfaktorerna under finansiellt oroliga tider. Genom ett effektivt allokerande av 

kapital mellan kreditgivare och kredittagare, kan därför bankerna skapa en real tillväxt (FCG, 

2016).  

 

De mindre bolagens möjlighet att beviljas kredit har begränsats och blivit dyrare för både 

bankerna och bolagen i och med bestämmelserna som uppkommit vid förverkligandet av 

Basel IV regelverket. I anknytning till Basel IV, har bankerna följaktligen blivit mindre 

riskbenägna vid kreditbeviljningsprocessen gentemot mindre bolag. Dom nya 

kreditregleringarna har påverkat bankernas bedömningsprocess av aktiebolag som löper en 

större risk för kreditförluster (FCG, 2016). Med utgångspunkt i ovanstående anser 

skribenterna att dom mindre bolagen får förvärrade kreditvillkor och till följd av detta 

reduceras även troligheten till en kreditbeviljning. Slutligen rekommenderas att vidare 

granska likviditetsregleringarna och hur regelverket har berört affärsförhållandet parterna 

emellan, samt dess likvida status.   
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8. Bilagor 

Intervjuguide, byggd utifrån studiens teoretiska referensram: 

  

Har storleken av företaget en påverkande roll vid kreditbevilningsprocessen? 

  

Vilken fördel har de mindre bolagen som ändå bestämmer sig att behålla sin kvalificerade 

revisor i bolaget? 

  

Vilka beståndsdelar tar ni hänsyn till vid en kreditbedömning av mindre bolag? 

  

Vilken beståndsdel är den mest avgörande vid en kreditbedömning? 

  

Är det någon skillnad på bedömningsprocessen gällande mindre företag jämfört med större 

företag? 

  

På vilket sätt har kreditgivningsprocessen förändrats med hänseende till avskaffandet av 

revisionsplikten? 

  

Om du nu hade haft ett mindre bolag, skulle du själv behålla en extern revisor? 

  

På vilket sätt påverkas lånevillkoren för bolag som inte har kvar sin kvalificerade revisor 

jämfört med bolagen som behåller revisorn? 

  

Hur tolkar ni revisionspliktens avskaffande? Är det positivt eller negativt, varför? 

  

Hur ser ni på trovärdigheten i den data som lämnas när ett företag har valt bort revision? 

  

På vilket sätt kan en kvalificerad revisor upphäva effekten av informationsasymmetri? 

  

I vilka situationer blir ett mindre bolag tvungen att ha en kvalificerad revisor? 

  

Utifrån bank perspektiv, när är det lämpligt för mindre bolag att inte anlita en kvalificerad 

revisor? 

  

Hur stor betydelsepåverkan har relationen mellan kreditgivare och kredittagare när det 

kommer till att upphäva effekten av informationsasymmetrin och ökandet av tillförlitligheten 

i uppgifterna som presenteras? 

 


