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Begreppsförklaringar och förkortningar 
 
FAR SRS- Branchorganisationen för revisorer och rådgivare 
 
Intressenter- Person som är engagerad och ekonomiskt intresserad i viss verksamhet 
eller visst företag. 
 
Kreditbedömning- Granskning av en lånesökandes kreditvärdighet, bland annat 
återbetalningsförmåga och förmåga att ställa och lämna säkerhet för den sökta krediten. 
 
Reviderade finansiella rapporter- Årsredovisningar som är granskade av en 
godkänd/auktoriserad revisor.  
 
Revisionsberättelse- Offentlig rapport om revisorns uttalanden efter den genomförda 
revisionen.  
 
Riskavert- Person som är obenägen att ta risker 
 
SME- Små- och medelstora företag 
 
SRF- Sveriges redovisningskonsulters förbund 
  
UC- Ett ledande affärs- och kreditupplysningsföretag vilka banker anlitar för att få 
tillgång till företags och individers kredithistoria. 
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Sammanfattning  
Sverige var som näst sista land i den europeiska unionen att avskaffa den lagstadgade 

revisionsplikten vilket skedde den 1 november 2010. Detta har inneburit en förenkling för 

SME företag i form av kostnadsbesparingar. Den effekt som har visats är att en klar 

majoritet av nystartade företag har valt att inte använda sig av revisor medan en majoritet 

av redan etablerade företag väljer att ha kvar revisorn.  

 

I dagsläget är det fortfarande lån från bank som är den största finansieringskällan för 

SME företag. Det är främst de fyra storbankerna Handelsbanken, Swedbank, Nordea och 

SEB som står för den största utlåningen och Handelsbanken och Swedbank har den 

tydligaste marknadsinriktningen mot SME företag. Enligt teorin är den viktigaste faktorn 

vid en kreditbedömning företagets återbetalningsförmåga. Återbetalningsförmågan 

fastställs genom att företagsrådgivaren gör beräkningar utifrån företagets finansiella 

rapporter såsom soliditet och räntabilitet.  

 

Syftet med undersökningen har varit att reda på vilken information bankerna kräver av 

företag som inte har en revisor samt undersöka om revisionspliktens avskaffande har gett 

någon effekt på kreditgivningen. För att ta reda på dessa forskningsfrågor har fem 

djupintervjuer gjorts med Handelsbanken och Swedbank.  

 

De slutsatser författarna har kommit fram till är att det ännu är lite tidigt att se några 

effekter av avskaffandet av revisionsplikten i samband med kreditgivning. Det man kan 

se är att samtliga respondenter anser att revision bidrar med nytta och att informationen 

som lämnas blir med tillförlitlig.  

 

Nyckelord: kreditgivning, revision, revisionsplikt, kreditbedömning, 

revisionsberättelse, SME 
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Abstract 
 
The purpose of the study was to identify what information banks require of companies 

that do not have an accountant and examine if audit requirement elimination has given 

any effect on lending.  

 

The approach used in this essay is a qualitative study in form of five interviews. These 

have taken place with business advisors on two of the major Swedish banks, 

Handelsbanken and Swedbank.  

 

The conclusions the authors have come up with is that it is still a bit early to see any 

effects of the abolition of the audit requirement in connection with credit. What one can 

see is that all respondents felt that the audit will contribute benefit and that the 

information furnished is based on reliable. 

 
 
Keywords: credit, audit, audit requirement, audit report, SME 
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1. Inledning 
 

I detta avsnitt kommer du som läsare att introduceras i ämnet som denna studie 

behandlar. Författarna vill med detta kapitel ge en inblick i den problematik studien 

avser att besvara samt förklara ämnets relevans. 
 

 

1.1 Problembakgrund 

Revisionsplikten i Sverige infördes 1987 och innebar att alla svenska aktiebolag, oavsett 

storlek, var tvungna att ha en godkänd eller auktoriserad revisor. Revisionen är till för att 

minska osäkerheten för bolagets intressenter och gör att de finansiella rapporterna får en 

stark tillförlitlighet (Carrington, 2010, s 7). Det är även till för att staten ska kunna 

kontrollera företagen samt att minska riskerna för bland annat skattebrott. Sverige har 

särskilt sig från de internationella reglerna vad gäller revision jämfört med andra 

europeiska länder. I vissa europeiska länder har revisionsplikt för små och medelstora 

bolag aldrig existerat och år 2007 var det enbart Sverige och Malta inom EU som 

fortfarande hade en tvingande revisionsplikt för alla bolag.1 

 

En allmän revisionsplikt har medfört stora kostnader för småföretagare med cirka 3 

miljarder kronor per år.2 Detta är en av anledningarna till att ett lagförslag om slopad 

revisionsplikt för små och medelstora bolag uppkom. Med förslaget ville man delvis göra 

förenklingar för småföretagen genom att minska de administrativa kostnaderna samt att 

gynna den europeiska ekonomin genom att göra företagen mer konkurrenskraftiga. EU 

kommissionen har i sitt förslag som lades fram 2007 ett mål att minska de administrativa 

kostnaderna med 25 % till år 2012 (SOU 2008:32, 2008). EU:s gränsvärden för 

revisionen är att två av tre följande kriterier måste vara uppfyllda för att man ska 

undantas revisionsplikten; balansomslutning 41,5 miljoner kronor, nettoomsättning 83 

                                                
1 http://www.foretagande.se/historien-om-nar-sverige-inforde-allman-revisionsplikt-for-aktiebolag/ , 2012-
03-22, 10.55 
2 Ibid. 
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miljoner kronor, antal anställda 50. Om detta införs i Sverige skulle det innebära att 

endast 4 % av de svenska bolagen skulle ha en tvingande revision vilket resulterar i att 

Sverige får en revision som återgår till hur det såg ut innan 1988 (SOU 2008:32, 2008). 

 

Från och med den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för små och medelstora 

aktiebolag. Detta gäller för bolag som två år i följd uppfyller minst två av de tre 

kriterierna: 

 

− Max 3 anställda 

− Inte mer än 1,5 miljoner i balansomslutning 

− Nettoomsättning på högst 3 miljoner 

 

Avskaffandet av revisionsplikten är en anpassning till internationella förhållanden som 

ska leda till förenklingar i form av kostnadsbesparingar för små aktiebolag (Carrington, 

2010, s 7). Lagändringen som innebär att cirka 300 000 svenska aktiebolag undantas 

revisionsplikten vilket har gjort att revisorerna har varit tvungna att ta fram nya 

säljtjänster för att kunna agera mer rådgivare åt de företag som väljer bort revisorn (SOU 

2008:32). Enligt en artikel i tidskriften Balans skriver Charlotta Danielsson (2012, s 7) att 

85 % av bolagen väljer att behålla sin revisor där bland antalet av de nybildade bolagen 

väljer var fjärde att ha revisor och bland de bolag som fanns innan reformen infördes har 

9 av 10 valt att ha kvar sin revisor. Att så många bolag ändå väljer att ha kvar revisorn 

kan bero på att företagen ser nyttan i att ha någon som kvalitetssäkrar deras finansiella 

rapporter. 

 

Revision och kreditbedömning har gått hand i hand då det har varit viktigt för bankerna 

att få kvalitetssäkrade rapporter när de ska göra en kreditbedömning. Nu när 

revisionsplikten slopats behöver bankerna hitta andra sätt att få fram en tillförlitlig bild av 

företagens finansiella situation detta leder oss in på vår problemdiskussion. 
 

1.2 Problemdiskussion 

Revisionen är som tidigare nämnt viktig för företagens intressenter i så mening att 
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revisorn försäkrar att den finansiella rapporten är trovärdig vilket gör att den kan 

användas som underlag vid en kreditgivning. Revisionen spelar därför en stor roll vid 

kreditbedömningar eftersom att bankerna känner sig trygga då en oberoende part har 

granskat rapporterna. I och med ett avskaffande av revisionsplikten blir det en 

främmande situation som kreditbedömare ställs inför då de kommer att krävas ett mer 

omfattande arbete än tidigare. Dessutom skulle eventuella merkostnader för företagen 

som ansöker om lån kunna uppkomma om banken till exempel skulle kräva att en 

oberoende part behöver göra en granskning på räkenskaperna för att fastställa dem i alla 

fall (Jonnergård & Nilsson, 2009, ss 32-34). 

 

Finanskrisen 2008 bidrog med att svenska banker blev mer ovilliga med att låna ut 

pengar till företag. Detta stabiliserades något under 2011 men enligt Danske Banks 

kreditbarometer har tillväxten i krediter till svenska företag mattats av det senaste 3 

månaderna. Lars Jagrén chefsekonom på Företagarna menar på att kraven på säkerheter 

har blivit tuffare och att räntemarginalerna har ökat. Han menar även att många små 

företag tvingas betala ungefär 1,5 % högre räntor på deras checkräkningskredit än stora 

företag. Lars Jagrén framhäver att redovisningskonsulter och revisorer är mycket viktiga i 

detta sammanhang då de kan hjälpa företagarna med vad de ska tänka på när de vill låna 

pengar (Danielsson, 2012, s 7).  

 

Kreditmarknadens funktion är viktig för det ekonomiska välståndet och tillväxten då 

banklån är den största externa kapitalkällan för små och medelstora företag. Speciellt 

eftersom att en stor del av företagen i Sverige består av just små och medelstora företag.3  

När ett företag ansöker om ett banklån är det viktigt för kreditgivarna att företagets 

bokslut ger en rättvisande bild av hur verksamheten går. Kreditgivarna gör en analys av 

företagets finansiella ställning och hur framtidsutsikterna ser ut, detta betyder att de bland 

annat tittar på räkenskaperna, återbetalningsförmåga samt hur väl ledningen förvaltar 

företaget. Dessa faktorer är den primära källan för all bankmässig företagsutlåning och 

det viktigt att bankmannen kan känna att de rapporter han tittar på ger en tillförlitlig 

                                                
3 www.tillvaxtvarket.se, 
http://www.tillvaxtverket.se/download/18.60024a181348e9031c88000640/Sm%C3%A5+f%C3%B6retags
+behov+av+krediter+och+behoven+att+tillgodo+se+dem.pdf, 2012-04-04, 15:05.   



 10 

information (Brommé, Elmér & Nylén, 1995, ss176-178). 

 

Historiskt har man sett att revisorns arbete med att granska och kvalitetssäkra bokslutet 

har lett till att kreditgivarna känt att rapporterna varit just tillförlitliga. Riskerna som kan 

komma att uppstå för de företag som inte har någon revisor och sköter sin bokföring själv 

är att de skulle kunna använda sig av så kallad earnings management och blåsa upp 

resultatet i samband med att de vill ansöka om ett nytt lån för att få detta beviljat. Detta är 

ett problem för kreditgivarna då de måste sätta sig in i bokföringen på ett djupare plan för 

att kunna säkerställa att redovisningen är korrekt. Det som kreditgivarna kan komma att 

kräva är antingen en bokslutsrapport upprättad av en auktoriserad redovisningskonsult 

alternativt att en ny värdering av vissa tillgångsposter görs i samband med 

kreditbedömningen (Gianuzzi, 2010). 

 

Enligt Bengt Skough, som är godkänd revisor och arbetar för sektionen små- och 

medelstora företag hos FAR SRS, behöver företagare vara medvetna om att det enbart är 

via revision som en oberoende person granskar företagens räkenskaper. En revision är en 

offentlig handling som företagens intressenter kan ta del av via bolagsverket. Trots att 

vissa företag har känt att revisionen medför en stor börda i form av stora administrativa 

kostnader tror Bengt Skough att revisionen nu kommer att efterfrågas istället. Detta för 

att det fortfarande är den enda oberoende granskningen som företagets intressenter kan ta 

del av. Den nya bokslutsrapporten, som är en motsvarighet till revisionsberättelsen, anses 

av Fredrik Dahlberg, förbundsdirektör på SRF, kunna ersätta revisionen för att den 

uppvisar en god kvalitetsstämpel och som är bättre utformad för småföretag (Gianuzzi, 

2010). 

 

1.3 Problemformulering 

Det finns utan tvekan en problematik med oreviderade finansiella rapporter i samband 

med kreditgivning då bankerna kräver att informationen de får är korrekt. Är det 

dessutom en okänd kund för banken blir kraven på kvalitén i den ekonomiska 

informationen ännu högre vilket gör det svårt för nystartade företag samt företag som har 

valt bort revisorn att beviljas kredit.  
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Hur resonerar bankerna vid kreditbedömning efter att revisionsplikten avskaffats? 

 

Vilka krav på ekonomisk information har bankerna vid kreditgivning? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilken information bankerna kräver av företag som 

inte har en revisor samt undersöka om revisionspliktens avskaffande har gett någon effekt 

på kreditgivningen.  

 

1.5 Avgränsning 

Författarna kommer att göra en avgränsning till två av de fyra storbankerna det vill säga 

Handelsbanken och Swedbank. Avgränsningen är även att undersökningen enbart 

kommer att beakta hur kreditgivningsprocessen fungerar på dessa banker i Stockholm. 

Hänsyn kommer inte att tas till övriga kreditinstitut, olika branscher eller övriga delar av 

Sverige.  

 

Författarna kommer dessutom inte att tillämpa en bokslutsberättelse utan antar att de som 

valt bort revisorn inte använder sig av något motsvarande. Alltså kommer inte frågor om 

huruvida bankerna skulle ställa sig till om företagen hade en bokslutsberättelse. 

Författarna kommer i undersökningen att fokusera på små aktiebolag som understiger 

kriterierna för revisionsplikt.  
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1.6 Disposition 

Kapitel 2: I detta avsnitt behandlas de teorier och modeller som anses av författarna som 

relevanta för det fenomen som skall undersökas. Vidare redogörs för olika centrala 

nyckelbegrepp.  

 

Kapitel 3: I detta avsnitt beskrivs vilket tillvägagångssätt som använts för att genomföra 

studien samt vilken vetenskaplig ansats författarna använt sig av.  

 

Kapitel 4: I detta avsnitt behandlas empirin och en presentation görs av den information 

som har framkommit från undersökningarna.  

 

Kapitel 5: I detta avsnitt kommer empirin att analyseras och jämföras med den teoretiska 

referensramen som tidigare har presenterats. 

 

Kapitel 6: I detta avsnitt beskrivs vilka slutsatser författarna har kommit fram till efter att 

ha analyserat empirin. 
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2. Teoretisk referensram  
 

I detta avsnitt behandlas de teorier som anses av författarna som relevanta för det 

fenomen som skall undersökas. Först presenteras agentteorin då den anses vara 

grundläggande för den kommande empiriska undersökningen. Fortsättningsvis tas även 

två olika teoretiska problem upp Moral Hazard och Adverse Selection samt en 

redogörelse för så kallad informationsassymmetri. Vidare redogörs för olika centrala 

nyckelbegrepp.  
 

2.1 Agentteorin 

Agentteorin anses vara en positiv teori med ett deduktivt angreppsätt vilket betyder att 

den förklarar hur verkligheten ser ut och inte hur det bör vara. Denna teori har sitt 

ursprung redan från 1970-talet och den har som utgångspunkt att aktörerna är rationella 

och nyttomaximerande. Teorin är uppkallad från den tid då det blev vanligare att företag 

inte ansågs ägas och förvaltas av samma person. I agentteorin finns det två aktörer det vill 

säga principalen och agenten. Principalen är den som är uppdragsgivare och agenten är 

uppdragstagaren. Ett exempel på detta är relationen mellan aktieägarna och 

företagsledningen där aktieägarna är principalen och företagsledningen som är anställd 

för att förvalta företaget åt aktieägarna, är agenten (Artsberg, 2005, ss 83-85). 

Agentteorin definieras bland annat som: 

 

”Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contracts to 

motivate a rational agent to act on behalf of a principal when the agent´s interest 

would otherwise conflict with those of the principal.”(Sundgren, Nilsson & 

Nilsson, 2009, s 44) 

 

Då teorin har sitt ursprung ur nationalekonomin antas aktörerna vara rationella och 

nyttomaximerande. I och med detta uppstår en intressekonflikt mellan aktörerna då 

agenten försöker maximera sin nytta på bekostnad av principalen. Detta kan 

exemplifieras med att principalen skulle kunna tänkas vilja få så stor avkastning, 
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vinstutdelning, som möjligt samtidigt som agenten vill få så höga arvoden och förmåner 

som möjligt. Den stora svårigheten med agentteorin är att få agenten att agera till 

principalens nytta eftersom att agenten är riskavert och kräver mer i ersättning om risken 

med uppdraget ökar (Schroeder, Clark & Jack, 2010, ss 125-126). 

 

Vid ingången av ett kontrakt mellan ett företag och en kreditgivare vill kreditgivaren 

undvika att risken för krediten blir större än vad man utgått ifrån. Kreditgivaren använder 

sig här av kreditklausuler så kallade debt covenants för att minska riskerna. Dessa 

kreditklausuler ger kreditgivaren rätt att säga upp lånen eller omförhandla lånevillkoren 

om skuldsättningen eller andra nyckeltal utvecklar sig i en negativ riktning. En negativ 

effekt av nyckeltalsbaserade kreditklausuler är att det kan ge incitament på att manipulera 

vinsten det vill säga att företagen använder sig av earnings management (Sundgren et al, 

2009, s 48). Vinstmanipulering kan begränsas av bland annat revision i den mening att 

revisorn granskar bolagets finansiella rapporter och olika nyckeltal. Det kan även 

begränsas av regelbaserade och strikta redovisningsregler. Ytterligare ett problem som 

kan uppstå är så kallas informationsassymmetri vilket förklaras nedan (Sundgren et al, 

2009, s 50).  

 

2.1.1 Informationsassymmetri 

Informationsassymmetri är det som uppstår när agenten har ett informationsövertag 

gentemot principalen. Med andra ord är informationsassymmetri att den ena parten har 

mer information än den andra, exempelvis så har företaget mer information än 

kreditgivaren om hur bolagets finansiella ställning ser ut. Man kan skilja mellan två slag 

av informationsassymmetriproblem, Moral Hazard och Adverse Selection som kommer 

förklaras närmare senare i detta kapitel (Carrington, 2010, ss 17-19). 

 

Principalen är, som nämnt ovan, den som är avskild från företaget så som exempelvis en 

långivare som därför inte har någon insyn i företagets finansiella ställning och 

förvaltning. Det är i och med detta som informationsassymmetri uppstår eftersom att den 

ena parten har mer information än den andra (Collis, Jarvis & Skerrett, 2004). Vid 

kreditgivning till SME har företagsägaren oftast ett stort informationsövertag gentemot 
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banken då han/hon är väl insatt i sitt företag. Banken får förlita sig på den information de 

får från företaget och de risker som kan uppkomma för banken är att företagsägaren 

genom sitt informationsövertag handlar till sin egen fördel istället för till bankens fördel 

(Bruns, 2004, ss 33-34). 

 

Då SME ansöker om lån finns det tillfällen när banken kan ha ett informationsövertag 

över företaget. Ett exempel är då ett nyetablerat företag ansöker om lån och banken har 

mer information om den marknad företaget verkar på än vad företagets ägare själv har. 

Banken kan ha en viss känsla om företaget kommer att lyckas eller inte. Ett annat 

exempel är när ett redan existerande företag ansöker om lån för att investera i en helt ny 

marknadslinje vilket företaget inte har någon kompetens inom. Långivaren på banken kan 

här ha haft hand om liknande kreditprövning och har kännedom om utfallet blev lyckat 

eller inte (Bruns, 2004, s 33).  

 

2.1.1.2 Adverse Selection 

Adverse Selection är de informationsproblem som finns då ett avtal ingås, till exempel 

problematiken som finns i de fall ett lån ska beviljas. Det värsta som kan hända med 

denna typ av problem är att en marknad helt eller delvis försvinner. Ett exempel på detta 

är då företag som ska börsintroduceras har ett högre faktiskt värde än marknadsvärdet. 

Detta på grund av att det inte finns tillgång till tillförlitliga finansiella rapporter. Det kan 

leda till att företagen väljer att inte börsintroducera sig och de måste ge upp vissa projekt 

som skulle ha kunnat finansieras med hjälp av börsintroduktionen (Sundgren et al, 2009, 

s 26).  

 

Banker är riskaverta och lånar oftast ut endast till lågrisk projekt för att de vill försäkra 

sig om att låntagaren kommer att kunna betala sina räntor och amorteringar. Företagen å 

andra sidan brukar investera sina lånade pengar i projekt som bär högre risk.  Eftersom 

Adverse Selection kan göra att företagen endast söker lån för sina högriskprojekt kan de 

vid långivning förminska den verkliga risken som ligger i projektet. Företagen kan göra 

detta genom att hålla inne med viss information eller ge banken fel information om risken 

med projektet (Bruns, 2004, ss 36-38 ).  
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2.1.1.3 Moral Hazard 

Moral Hazard är ett teoretiskt problem som kan uppkomma efter att en kredit erhållits. 

Detta sker när den part som har informationsövertaget förändrar beteende till ett negativt 

sätt för motparten vilket påverkas av risk (Carrington, 2010 s 17-19). Kreditklausuler är 

här ett hjälpmedel för kreditgivarna att minska Moral Hazard-problemen eftersom de har 

möjlighet att förändra villkoren eller säga upp krediten om riskerna blir för stora 

(Sundgren et al., 2009, s 48). Genom bonusavtal och liknande kan man åtgärda 

problemen med Moral Hazard. Man använder sig i detta sammanhang av den redovisade 

vinsten som måttstock på måluppfyllelse. Det problem som kan uppkomma om man 

använder sig av den redovisade vinsten är att de som vill få ut en hög bonus kan 

manipulera vinsten genom så kallad earnings management (Sundgren et al., 2009, s 27). I 

små företag som ofta är familjeägda finns det mindre risk för intern och extern Moral 

Hazard än vad det gör i större företag där man oftast delegerar ut kontrollen på olika 

avdelningar (Collis et al., 2004). 

 

2.2 Intressentmodellen  

Intressentmodellen visar olika aktörer som har ett intresse i företaget. Redovisningens roll 

är här att minska informationsklyftorna mellan företaget och dess olika intressenter. 

Eftersom redovisningen oftast är intressenternas enda informationskälla om företaget är 

vikten av tillförlitlighet i de finansiella rapporterna hög (Gröjer, 2002, ss 19-21). 

Intressentmodellen utgångspunkt är att olika intressenter kan vara med och påverka en 

organisation. Dessa kan delas in i två grupper, interna och externa intressenter. Bland de 

externa intressenterna hör aktieägare, långivare, leverantörer, kunder och staten. Med 

interna intressenter menas de anställda (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2001, s 17). 

 

Aktieägarna har behov av den externa redovisningen för att kunna bedöma värdet av 

aktierna och se om de ska investera i företaget eller inte. Långivare behöver den externa 

redovisningen för att kunna fatta ett beslut om utlåning, se vilka risker som finns och hur 

återbetalningsförmågan i företaget ser ut. Leverantörer tittar mycket på likviditeten i 

företaget för att se om det finns en risk att de inte kommer få betalt. Kunderna är 

intresserade av att veta om företaget kommer att fortleva om de till exempel har köpt 
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någon produkt med garantitid kvar. Staten vill kunna studera sysselsättningsutvecklingen 

och se så att företaget betalar in skatt som de ska. Slutligen finns de anställda som har 

behov av den externa redovisningen för att se om företaget kan betala ut löner som det 

ska och att det kommer att fortleva så att de inte står utan jobb (Gröjer, 2002, ss 19-21). 

 

Figur 1: Modellen nedan visar företagets olika intressenter. 

 

 
(Backa et al, 2001, s 17). 

 

2.3 Revision 

Revision är till för att granska och försäkra att företagsledningen förvaltat bolaget väl för 

att kunna tillgodo se externa intressenter med tillförlitlig information. Enligt 2004 års 

revisionsstandard anges revisionens mål som är: 

 

Målet för den lagstadgade revisionen i Sverige är att revisorn ska lämna en 

revisionsberättelse. Revisorn ska granska årsredovisningen, bokföringen och 

företagsledningens förvaltning för att göra det möjligt för honom eller henne att 

uttala sig i revisionsberättelsen om dels huruvida årsredovisningen, i alla 

väsentliga avseenden, har upprättats enligt lag om årsredovisning och därmed 
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ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning enligt god redovisnings 

sed i Sverige, dels i tillämpliga fall, huruvida ansvarsfrihet kan beviljas dvs., 

huruvida någon i företagsledningen har företagit någon åtgärd eller gjort sig 

skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättnings skyldighet mot 

företaget. Granskningen ska också göra det möjligt för revisorn att göra de 

övriga uttalanden eller anmärkningar eller lämna de upplysningar som revision 

kan kräva och/eller som följer av annat regelverk som styr revisionen av företaget 

i fråga. (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005, s.16) 

 

Ur agentteorins perspektiv uppkommer behovet av revision ur svårigheter för agenten 

och principalen att sluta ett kontrakt sinsemellan som ligger i bådas bästa intresse. 

Problemet är att båda parterna anses vara vinstmaximerande och man kan inte förvänta 

sig att den andra parten håller sig till avtalet. Här kommer revision in som en försäkran av 

agentens uttalande i de finansiella rapporterna vilket ger en tillförlitlig bild av företaget. 

Revisionen minskar informationsassymetrin mellan de båda parterna med tanke på att 

revisionen innebär att en oberoende part granskar de finansiella rapporterna samt hur väl 

företagsledningen förvaltat företaget. Genom att revisorn granskar och styrker 

informationen som står i de finansiella rapporterna minskar problemen med Moral 

Hazard och Adverse Selection. När företag väljer att tillämpa revision så flyttas risken 

från företagsledningen till revisorn vilket ses som en försäkran då de externa 

intressenterna vet att de finansiella rapporterna är granskade av en oberoende part och 

antas då vara korrekta. Revisorn har ett intresse i att ge en rättvisande bild av företaget 

vilket innebär att revisionen ses som en försäkran att de finansiella rapporterna inte är 

missvisande (Carrington, 2010, ss 19-21). 

 

Kostnaden för revisionen blir proportionellt större för mindre företag jämfört med större 

företag. Efterfrågan för revision är influerad av agent faktorer som är relaterade till 

informationsassymmetri och företagsledares tro om fördelar med revision. En anledning 

att företag väljer att behålla sin revisor är då de har tankar på att expandera eller göra 

investeringar och de kommer att behöva ansöka om lån. På grund av att de har en agent 

relation till långivarna är kostnaderna för revision i termer av tid och pengar accepterade 
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av företagsledningen för att behålla en god relation med långivarna (Collis et al, 2004). 

 

2.3.1 Revisionsberättelsen 

För att ge en ökad förståelse för vad revisionen är och vilket syfte den har ges här en 

redogörelse av revisionsberättelsen eftersom det är här revisorn gör sina uttalanden efter 

att bolaget har granskats. Revisionsberättelsen är alltså det instrument som används som 

en kvalitetsstämpel för företagen och dess intressenter (Carrington, 2010, ss 58-59). 

 

Revisionsberättelsen är väldigt viktig eftersom det är den enda kontakt en investerare, 

långivare eller annan intressent har med revisorn och revisionen. Revisorn ska i 

revisionsberättelsen uttala sig om huruvida han eller hon tillstyrker de tre att-satserna: 

 

ñ Fastställa resultat- och balansräkningen. 

ñ Disponera vinsten eller behandla förlusten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen. 

ñ Bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

(Carrington, 2010, ss 58-59). 

 

Revisorn informerar även om vad som är revisorns respektive företagsledningens ansvar 

och vad revisionen innehåller för att kunna göra de uttalanden som revisorn gör i 

årsredovisningen. Uttalandet om ansvarsfördelningen görs för att påminna läsaren om att 

revisorn inte upprättar redovisningen utan endast granskar den och uttalar sig om den 

(Carrington, 2010, ss 58-59). Då revisorn anses vara en oberoende part ger de uttalanden 

revisorn gör i revisionsberättelsen en tillförlitlig bild av företagets finansiella ställning. 

Revisionsberättelsen bidrar med värde till relationen mellan bolaget och dess intressenter 

däribland kreditgivare då revisionsberättelsen förutsätter att informationen håller en 

acceptabel nivå av tillförlitlighet (Carrington, 2010, s 8). 

 

2.3.2 Slopandet av revisionsplikten 

Sverige var en av de sista länderna i Europa att slopa revisionsplikten för små företag. 

Det har debatterats många gånger om en slopad revisionsplikt men det hade aldrig 
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aktualiserats innan. Våren 2005 togs frågan upp på nytt efter en rapport från 

organisationen svenskt näringsliv där det förespråkades att revisionsplikten skulle slopas i 

små bolag. Det har varit många som varit både för och emot ett avskaffande av 

revisionsplikten, en av motståndarna är Martin Johansson VD för revisorsamfundet SRS 

som menade att små bolag bör behålla revisionsplikten. Efter att Johansson studerat 

effekter av revisionsplikten har han kommit fram till att de små bolagen inte har något att 

vinna på en slopad revisionsplikt. Johansson argumenterade för att en slopad 

revisionsplikt skulle innebära att man måste hitta andra vägar för att kvalitetssäkra 

redovisningsinformationen från de små bolagen eftersom intressenter kan komma att 

kräva en kvalitetssäkrad finansiell rapport (Johansson et al, 2005, s 193). 

 

Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för små och medelstora aktiebolag. 

Detta gäller för bolag som uppfyller minst två av de tre kriterierna: 

 

− Max 3 anställda 

− Inte mer än 1,5 miljoner i balansomslutning 

− Nettoomsättning på högst 3 miljoner  

 

Avskaffandet av revisionsplikten är en anpassning till internationella förhållanden som 

ska leda till förenklingar i form av kostnadsbesparingar för små aktiebolag och har 

inneburit att ca 300 000 aktiebolag undantas revisionsplikten (Carrington, 2010, s 7). 

 

2.3.3 Revisionens inverkan vid kreditgivning  

Enligt en undersökning som gjorts i USA har revisionen en stor betydelse för kreditgivare 

då revisionen anses vara en försäkring av de finansiella rapporterna. Undersökningen 

gjordes på 111 kreditgivare där alla fick ett fiktivt case att bedöma. Resultaten visade att 

ett negativt utlåtande av den interna kontrollen i företag försvårade för långivare att 

bevilja krediten. Den interna kontrollen ansågs vara en av de viktigaste faktorerna 

långivare tittade på då ett lån ska beviljas. Ett företag som inte har en revisor som 

granskar de interna kontrollerna får därför problem att få en kredit beviljad då 

långivarens förtroende för de finansiella rapporterna minskar (Schneider & Church, 2008, 
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ss 1-18). Intern kontroll kan förklaras som den revision som företaget gör av sig själva 

där de säkerställer att transaktioner registreras och dokumenteras på ett tillförlitligt sätt. 

(Carrington, 2010, s 109) 

 

Det har även bevisats, i en studie av Blackwell, Noland och Winters (1998), att 

småföretag löper en större risk för att hamna i ostånd med kreditgivare då de inte har 

samma säkerheter som ett stort företag. Således medför detta att krediterna ofta blir 

dyrare för småföretag eftersom att bankerna väljer att ta ut en högre ränta jämfört med ett 

större företag. Revision är en säkerhet som kan göra att informationen i de finansiella 

rapporterna ger ett intryck av tillförlitlighet vilket bankerna värdesätter när de ska ta ett 

beslut om en kreditansökan. Undersökningen visar att oreviderade små företag kan få 

upptill 25 räntepunkter högre räntekostnad än ett reviderat bolag vilket ger incitament till 

varför många företag i USA väljer att använda sig av en kvalificerad revisor även om de 

inte behöver. Kostnaden för den lägre räntan en revision genererar går någorlunda jämnt 

ut med kostnaden för revisionen. 

 

För att kunna bedöma företagets förmåga att betala sina amorteringar och räntor behöver 

kreditgivare ekonomisk information om företaget. Detta är information som anses mer 

tillförlitlig om den har blivit granskad av en kvalificerad revisor (SOU 2008:32, 2008). 

 

2.4 Företagens kapitalbehov 

När ett företag skall investera i exempelvis nya inventarier eller i den löpande 

verksamheten uppstår ett kapitalbehov, detta ställs alla företag inför någon gång. 

Kapitalbehovet behöver finansieras på ett eller annat sätt och görs vanligtvis via en bank 

men det kan även vara självfinansierade det vill säga företagen använder sig av sina 

vinster. Det finna tre olika typer av kapitalbehov: 

 

• Rörelsekapitalbehov- behov som uppkommer när man behöver täcka 

omsättningstillgångar såsom lager och kassa. 

• Anläggningskapitalbehov- behov som uppkommer då man behöver täcka 

anläggningstillgångar såsom maskiner och byggnader. 
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• Säkerhetskapital- behov som uppkommer då man behöver täcka förändringar som 

avser hela tillgångssidan.  

 

Tillsammans utgör dessa företagens kapitalbehov. När man beräknar kapitalbehovet tittar 

man på företagens likvida medel, det vill säga in- och utbetalningar. Detta görs av man 

upprättar en likviditetsbudget eller så gör man en så kallad finansiell budgetering. 

Företagen behöver medel för att kunna göra de investeringar de är i behov av och ansöker 

därför om kredit (Broomé, 1995, ss 13,15-16). 

 

2.4.1 Riskbedömning vid kreditgivning 

Kreditgivarna är inte särskilt riskbenägna då de endast kan balansera risken mot en 

begränsad del i vinsten det vill säga räntan. Detta påverkar möjligheten till 

kreditfinansieringen speciellt för små- och -nystartade företag.4  

 

I början av bankernas kreditgivningsprocess görs en bedömning av två riskfaktorer, dessa 

är kredittagarens återbetalningsförmåga och värdet av de erbjudna säkerheterna. Med 

andra ord är dessa två riskfaktorer: 

 

ñ Risken för en betalningsinställelse 

ñ Risken vid en betalningsinställelse (Broomé, 1995, s 176) 

 

Om banken kommer fram till att risken för betalningsinställelse är låg och därmed 

godkänner en kredit måste man titta på olika säkerheter som företaget kan lämna. 

Säkerheterna i sin tur kommer att behöva pantsättas om företagets utveckling försämras 

och det ger banken en bättre position att få tillbaka sina pengar (Broomé, 1995, s 178). 

Det finns två typer av säkerheter, oberoende och beroende. Skillnaden är att den beroende 

säkerheten är påverkad av företagets utveckling medan den oberoende inte är det 

(Broomé, 1995, ss 181-182).  
                                                
4 Tillväxtverket 
 www.tillvaxtvarket.se, 
http://www.tillvaxtverket.se/download/18.60024a181348e9031c88000640/Sm%C3%A5+f%C3%B6retags
+behov+av+krediter+och+behoven+att+tillgodo+se+dem.pdf, 2012-04-04, 15:05.   
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Den risk man menar vid en betalningsinställelse är att låntagaren inte kommer att kunna 

betala i framtiden. Det man måste göra här är en helhetsbedömning av företaget. Om 

företaget får betalningssvårigheter kommer kreditgivaren behöva lösa lånen med hjälp av 

säkerheterna. Vid kreditgivning är dessa två risker något kreditgivare tittar extra noga på 

(Broomé, 1995, s 178).  

 

2.4.2 Kreditgivningsprocessen 

Bankerna har till grund för sin kreditgivning bankrörelselagens 2 kap. 13§: 

 

Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra 

låneförbindelsen. Dessutom krävs betryggande säkerheter i fast eller lös egendom 

eller i form av borgen. Banker får dock avstå från sådan säkerhet om den kan 

anses obehövlig eller om det annars föreligger särskilda skäl att avstå från 

säkerhet. (Broomé, 1995, s.176) 

 

Kreditgivningsprocessen består av fyra komponenter som analyseras för att kunna göra 

en samlad bedömning om företagets finansiella ställning: 

 

ñ Företagsanalys- Här görs en analys av företagets affärsidé, affärsplan, hur 

marknaden och branschens utveckling ser ut, företagsledningens och ägarnas 

kompetens, företagets ekonomi och finansiella nyckeltal mm. 

ñ Analys av övriga bedömningsfaktorer av vikt för kreditgivaren- 

Riskbedömning, kreditens lönsamhet och företagets status i förhållande till 

bankens egen kreditgivningspolicy, baserat på omsättning, kassaflödesanalys mm. 

ñ Analys av finansieringsmöjligheter- Detta är en analys av 

återbetalningsförmågan och finansieringsmöjligheterna genom en upprättad 

framtida budget.  

ñ Analys av säkerhetskrav- Kreditgivaren måste säkerställa krediten i företaget 

genom en företagsinteckning eller ett pantbrev (Broomé, 1995, ss 161-166). 
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Broomé (1995) menar att i kreditbedömningsprocessen är återbetalningsförmågan den 

faktor som anses vara viktigast och när man analyserar återbetalningsförmågan är 

affärsidén, ledningens förmåga att förvalta företaget, drivkrafter och erfarenheter faktorer 

som har störst påverkan i kreditbedömningen av småföretag. Det kreditgivarna även tittar 

på är ekonomiska nyckeltal vilka tas fram genom omsättning och kassaflöde i företaget. 

 

I den individuella bedömningen av kreditgivningen ingår både företagets framtida 

återbetalningsförmåga och de kvalitativa delarna affärsidén och ledningens 

förvaltningsförmåga av företaget. Då banken har tillgång till mycket information om 

företaget så underlättas den individuella bedömningen men vid bedömningen av 

nystartade företag när banken har lite information om både banken och företagsledningen 

begränsas beslutsunderlaget till kreditgivning.  Detta innebär en ökad risk för banken. 

Efter det att banken har bedömt återbetalningsförmågan hos företaget så kopplas det en 

säkerhet till krediten. Denna säkerhet kan finnas hos antingen företaget eller hos 

företagaren och vid nystartade företag ses säkerhet i form av fasta tillgångar som mycket 

viktiga. Även när ett företag har bra säkerheter är det inte säkert att banken beviljar kredit 

då risken för betalningsinställelse alltid är en viktig del i kreditbedömningen, både från 

bankens perspektiv och gällande lagstiftning. Företag riskklassas även utifrån allmänna 

nyckeltal för branschen då kreditbedömningen påverkas av företagets allmänna 

marknadsförutsättningar (Broomé, 1995, ss 61-66, 178). 

  

I kreditprövningen är bankens kunskap om företaget och företagaren mycket viktig och 

denna kunskap bygger på bankens förmåga att skaffa sig kunskap brukar man säga att 

kreditmarknaden kännetecknas av informationsassymmetri därför att informationen är 

otillräcklig och ojämnt fördelad. Kreditprövning till nystartade företag är svårare för att 

banken oftast inte har någon historisk information om företagets verksamhet eller någon 

relation till företagaren. Bedömningen av affärsidén och företagaren blir därför ännu 

viktigare här för att banken ska förstå företagets verksamhet och skapa ett förtroende till 

företagaren. Kreditgivning till mindre företag innebär ofta ett större risktagande för 

banken då dessa företag vanligtvis är mindre transparenta än större företag (Broomé, 

1995, ss 61-66, 178). Bruns (2001) styrker samma sak i sin avhandling vilket tas upp i 
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kreditgivningsmodellen nedan.  

 

Figur 2: Modellen nedan visar hur kreditgivningsprocessen går till ur kreditgivarens 

perspektiv.                                       

                                                          Kreditbeslut 

 

 

 

 
Kreditbedömning        Kreditkontroll 

                 (observationer) 

 

 

 

 
Återbetalnings-          Kredit-                     Säkerheter 

förmåga                      värdighet 

 

 

 

 

 
Kreditvärdig     Icke Kreditvärdig (Bruns, 2001) 

 
 
 
 



 26 

2.5 Tidigare forskning 

Många uppsatser och forskningsrapporter har tidigare behandlat detta ämne innan dess att 

revisionsplikten avskaffades den 1 november 2010. De flesta av dessa behandlar hur man 

trodde att det skulle bli medan två vetenskapliga artiklar behandlar hur det har blivit i 

Storbritannien och USA efter det att revisionsplikten har avskaffats.  

 

Den vetenskapliga artikeln skriven av Jill Collis, Robin Jarvis och Len Skerrett (2004) 

handlar om en undersökning av 17 banker som gjorts i Storbritannien. Det de ville ha 

reda på var hur viktig revisionen var vid kreditgivning. Utgångspunkten vid 

undersökningen var relationen mellan en agent och en principal där det lätt kan uppstå 

informationsassymmetri. Utfallet blev att 94 % av bankerna kände en större trygghet och 

var mer villig att låna ut pengar till små företag när de var reviderade. Nyttan som 

revisionen medför ansågs av företagsledarna större än kostnaden för revisionen. 

Företagsledarna valde att ha kvar revisorn för att främja relationen med dess externa 

intressenter såsom kreditgivarna. Risken för intern och extern Moral Hazard anses vara 

mindre i ett litet företag än i ett stort företag där kontrollen delas ut på flera avdelningar. 

Slutsatsen författarna drar av undersökningen är att de flesta företagen väljer att ha kvar 

revisorn, speciellt de med tankar på att investera eller expandera vilket leder till att de 

kommer att behöva ansöka om kredit.  

 

Artikeln skriven av David W Blackwell, Thomas R Noland och Drew B Winters (1998) 

diskuterar kopplingen mellan revision och räntan på banklån. Det gjordes en 

undersökning i USA med sex banker och 212 småföretag där de har fått ta del av 

bankernas utlåningsprocess. Resultatet blev att företagen som använder sig av revision får 

betydligt lägre ränta vid lån än de företag som inte använt sig av revision. Anledningen 

till detta är att reviderade företags rapporter ger högre tillförlitlighet samt att det är ett 

kvitto på att en oberoende part har granskat rapporterna. Författarna jämförde även priset 

på de högre räntorna kontra revisionskostnaderna och kom fram till att upp till 42 % av 

revisionskostnaderna täcks av den lägre räntan. Detta gör att många fortfarande väljer att 

ha kvar sin revisor.  
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2008 publicerade regeringen en utredning (SOU 2008:32). Genom förslaget ville 

regeringen förenkla för småföretag genom att minska de administrativa kostnaderna samt 

att gynna den europeiska ekonomin då företagen skulle bli mer konkurrenskraftiga. I ett 

förslag som EU kommissionen lade fram 2007 hade de som mål att fram till 2012 minska 

de administrativa kostnaderna med 25 %. Utredningens förslag om de gränsvärden som 

skulle gälla för småföretag skulle innebära att endast fyra procent av de svenska 

aktiebolagen skulle bli skyldiga att ha en revisor och detta skulle i princip innebära en 

återgång till den lagordning som existerade före 1988. De kriterier som regeringen valde 

den 1 november 2010 har resulterat i att cirka 300 000 svenska aktiebolag inte längre har 

ett krav på revision.   

 

Konsekvenser utredningen lade fram som kan uppkomma vid kreditgivning är bland 

annat att krav på säkerhet kan komma att skärpas och villkoren för lånen kan komma att 

försämras något jämfört med idag för oreviderade företag. Vid kreditgivningsprocessen 

behöver bankerna säkerställa krediten och återbetalningsförmågan. Bankerna gör en egen 

analys där de bland annat ser hur företaget har skött tidigare lån och de begär även en 

kreditupplysning från UC. Det är även viktigt vilken relation företaget har till banken. 

Kreditgivarna skulle kunna kräva att ett företag som inte har revisor löpande reviderar sig 

innan ett beslut om kredit kan tas. Utredningen tror inte att avskaffandet av 

revisionsplikten kommer att generera i att det blir svårare för småföretag att få kredit 

beviljad samt att de kommer att ha samma villkor som ett reviderat företag. Om det mot 

förmodan skulle utveckla sig åt andra hållet så är problemet enkelt löst genom att 

företagen väljer att ha kvar revisorn.   

 

2.5.1 Tidigare forskning: avslutande diskussion och relevans för uppsatsen 

Artikeln skriven av Collis et al (2004) är relevant för uppsatsen därför att Storbritannien 

har sedan flera år tillbaka en avskaffad revisionsplikt och utfallet där är att de flesta 

företag har valt att ha kvar sin revisor för att det ger en högre tillförlitlighet. 

Undersökningen påminner om uppsatsens undersökning vilket gör att man kan dra 

paralleller mellan artikelns slutsats och författarnas. Dessutom kan det vara intressant att 

se skillnader och likheter mellan Sverige och England.  
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Artikeln skriven av Blackwell et al (1998) anses relevant i den mening att de har sett i 

USA att det är en skillnad i prissättning mellan reviderade och oreviderade företag vilket 

även kan komma att ske i Sverige. Artikeln tar även upp hur de amerikanska bankerna 

agerar vid utlåning och vilka faktorer de anser viktiga såsom revision. Detta är intressant 

att jämföra med de svenska bankerna.   

 

Regeringens utredning (2008) är relevant för studien då den förklarar vilka konsekvenser 

som de tror kan uppstå för oreviderade företag i samband med kreditgivning. Dessutom 

får man en bakgrundsinformation om revisionens historia och en djupare förståelse om 

varför revisionsplikten avskaffades. Utredningen ger dessutom författarna möjlighet att 

kunna fördjupa analysen med hjälp av empirin.  
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3. Metod 
 

I detta avsnitt beskrivs vilken vetenskaplig ansats författarna använt sig av samt vilka 

primär och sekundär data som använts för att genomföra undersökningen. En 

redogörelse görs för urval av respondenter och dess betydelse för studien. 

 

3.1 Ämnesval 

Valet av ämnet föll sig naturligt för författarna då intresset för redovisning och revision är 

mycket stort. I och med att avskaffandet av revisionsplikten är en väldigt ny företeelse i 

Sverige kände författarna att det kan tänkas uppkomma vissa problem i samband med 

kreditgivning. Det har tidigare gjorts ett flertal undersökningar om detta ämne dock är det 

mesta från tiden innan avskaffandet trädde i kraft. Detta gjorde att intresset väcktes för att 

göra en ny studie ett och ett halvt år efter avskaffandet för att se hur kreditgivarna 

resonerar vid sin bedömning.  

 

3.1.2 Metodval 

En deduktiv ansats ligger som grund till metodvalet för denna uppsats. Med deduktiv 

ansats menas att man med ursprung från teorin gör konkreta antaganden till empirin. Med 

andra ord är det en härledning från det generella till det konkreta (Johannessen & Tufte, 

2003, s 35). Denna ansats har valts då det finns relevanta teorier om ämnet som kan 

komma att ifrågasättas med de svar som undersökningen resulterar i. Författarna har 

använt sig av en kvalitativ ansats vilket innebär att studien har genomförts med hjälp av 

ett antal djupintervjuer. Dessa har gjorts för att författarna ska få en djupare förståelse för 

fenomenet och dess problem (Johannessen & Tufte, 2003, ss 20-21).  Även en kvantitativ 

ansats har genomförts med enkäter men dock fick författarna inte någon respons på detta.  

 

Valet av en kvalitativ ansats har gjorts då författarna tror att den kommer att ge en mer 

representativ bild av vilka krav bankerna har än om de enbart skulle ha genomfört en 

kvantitativ ansats. Således är en kvalitativ studie en mer passande metod att utföra i 
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ämnet, detta för att man får djupare och bredare kunskap om det fenomen som undersöks. 

Det man fokuserar på i en kvalitativ studie är handlingar, symboler, ord och text. 

Kvalitativa undersökningar är data man tolkar och försöker förstå (Johannessen & Tufte, 

2003, ss 69-72).  

 

3.1.3 Litteratursökning 

Då författarna valt att använda sig av ett deduktivt angreppssätt inleddes undersökningen 

med att söka efter centrala teoretiska begrepp som har med ämnet att göra. 

Litteratursökningen gjordes genom bland annat biblioteket på Södertörns Högskola och 

databaser så som Business Source Premier och Google Schoolar. För att få fram relevanta 

teorier inom ämnet samt trovärdiga källor har författarna använt sig av Miks, Libris och 

Business Source Premier. Branchorganisationen FAR SRS´s tidning Balans har studerats 

flitigt för att se vad som debatterats om ämnet både innan revisionspliktens slopande fram 

tills idag. Författarna har även använt sig av lagtexter samt regeringens utredning om 

avskaffandet av revisionsplikten för SME företag. Således har författarna fått en djupare 

förståelse för vilka juridiska grunder som var avgörande vid slopandet av 

revisionsplikten. 

 

3.1.4 Primärdata 

Insamlingen av primärdata har skett med hjälp av en kvalitativ ansats av fem 

semistrukturerade djupintervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har 

en intervjuguide med ämnen och frågor men är flexibel på så sätt att den som blir 

intervjuad kan själv utveckla sina svar och den som intervjuar kan komma på följdfrågor 

beroende på vad den intervjuade svarade på föregående fråga (Denscombe, 2009, ss 33-

35). Intervjuerna har gjorts med fem kvalificerade yrkespersoner som dagligen jobbar 

med kreditbedömningar åt företag. 

 

Författarna har även skickat ut enkäter till tio Handelsbanken kontor och tio Swedbank 

kontor där de ställdes elva frågor. Två påminnelser har skickats ut med cirka tio dagars 

mellanrum, dock har responsen varit mycket dålig och inga svar har inkommit.   
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3.2 Urval och undersökningsobjekt 

Urvalet är ett intensivt och strategiskt urval där studien utgörs av fem kvalificerade 

företagsrådgivare från två av de fyra storbankerna, nämligen Swedbank och 

Handelsbanken. Anledningen till valet av dessa banker är att det än idag är vanligast att 

företag i första hand ansöker om kredit hos dessa samt att de har en tydligare 

marknadsinriktning mot mindre företag.5  De intervjuade personerna har en 

eftergymnasial utbildning samt en gedigen erfarenhet och kompetens. Företagsrådgivarna 

har därför besvarat intervjufrågorna på ett representativt och tillförlitligt sätt. Författarna 

har valt ett strategiskt urval då de har gjort ett medvetet val av respondenter vilka anses 

vara lämpliga för undersökningen (Johannessen & Tufte, 2003, ss 47-48). Enkäten som 

skickades ut skedde genom ett slumpmässigt urval.  

 

3.2.1 Intervjuerna 

Som tidigare nämnts har en kvalitativ semistrukturerad intervju gjorts med fem 

respondenter från två av de största svenska bankerna nämligen Handelsbanken och 

Swedbank. Intervjuerna har gjorts genom både ljudupptagning samt antecknande vilket 

respondenterna har gett sitt samtycke till. Detta för att hjälpa författarna i den senare 

processen för analyserna. Intervjuerna gjordes på respektive respondents arbetsplats 

vilket gjorde att respondenterna kände trygghet och intervjuerna kunde genomföras utan 

några störande moment. Detta är viktigt då relationen mellan intervjuarna och 

informanterna har varit avslappnad.  

 

Genom att ha använt sig av en semistrukturerad intervju har författarna kunnat blanda 

strukturerade och ostrukturerade frågor. Detta innebär att författarna har haft ett 

frågeformulär med fasta frågor som ändå har varit ostrukturerade på så sätt att det har 

funnits utrymme för följdfrågor samt att respondenterna har kunnat utveckla sina svar 

(Johannessen & Tufte, 2003, s 97).  

 

Dessutom har författarna skickat ut 20 stycken enkäter, 10 stycken vardera till 
                                                
5  Tillväxtverket, 

http://www.tillvaxtverket.se/download/18.60024a181348e9031c88000640/Sm%C3%A5+f%C3%B6ret
ags+behov+av+krediter+och+behoven+att+tillgodo+se+dem.pdf,2012-04-13. 13.44 
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Handelsbanken och Swedbank kontor i Stockholmsområdet. Detta gjordes för att öka 

generaliserbarheten och för att få en mer omfattande studie. Undersökningen hade blivit 

både kvalitativ med hjälp av intervjuerna och kvantitativ med hjälp av enkäterna. Dock 

har responsen varit så pass låg att det inte går att använda i empirin och analysen.  

 

3.2.2 Databearbetning 

Med hjälp av ljudupptagningen som gjorts under intervjuerna har 

databearbetningsprocessen underlättats enormt eftersom författarna har kunnat gå igenom 

materialet ett flertal gånger för att inte missuppfatta några av svaren. Detta sätt att tolka 

och analysera intervjusvaren kallas för transkribering.6 

 

Författarna har även arbetat med kvalitativa dataanalyser genom text. Detta har gjorts 

genom att datamaterialet har komprimerats och systematiserats för att bli analyserbart. 

Vidare har tolkningar gjorts av det insamlade datamaterialet. Vid systematisering av 

datamaterialet finns det två centrala begrepp; kodning och kategorisering. Kodning 

används för att hitta centrala delar i datamaterialet (Johannessen & Tufte, 2003, ss 106, 

111). Med kategorisering menas att man grupperar koderna till kategorier (Denscombe, 

2009). Med hjälp av respondenternas svar har författarna kunnat välja ut några centrala 

begrepp för att få en bra struktur på empiriavsnittet och för att kunna göra det så 

lättförståeligt som möjligt för läsaren.    

 

3.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet kan förklaras på följande sätt: 

Validitet handlar om hur representativ datainsamlingen är till det fenomen som 

undersöks. Med andra ord hur relevant datan är. Det finns tre olika typer av validitet, 

begreppsvaliditet, intern validitet och yttre validitet. Begreppsvaliditet handlar om datans 

giltighet i samband med det fenomen som undersöks. Johannesson och Tufte (2003, ss 

47-48) förklarar begreppet enligt följande: ”Begreppsvaliditet rör relationen mellan det 

generella fenomen som ska undersökas och konkreta data” (Johannessen & Tufte, 2003, 

ss 47-48). Intern validitet kan endast påvisas om alla främmande faktorer har 
                                                
6 www.ne.se/transkription/330549. 2012-04-25, kl 10,48 
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kontrollerats. Yttre validitet innebär delvis att man tittar på hur representativt urvalet är 

för populationen samt om resultatet från studien är överförbart till andra situationer. 

 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig datan är. Reliabilitet kan testas på två olika sätt, 

antingen att samma undersökning upprepas på samma undersökningsobjekt vid olika 

tidpunkter (test-retest-reliabilitet) eller att flera olika forskare undersöker samma 

fenomen (inter-rater-reliabilitet). Blir det samma utfall som vid den första 

undersökningen tyder detta på en hög reliabilitet (Johannessen & Tufte, 2003, ss 47-48). 

 

Då datainsamlingen, litteraturen och djupintervjuerna, representerar det fenomen som 

undersöks väl gör det att validiteten är relativt hög. Dock är urvalet begränsat på grund av 

tidsbrist vilket gör att urvalet kanske inte är representativt för hela populationen och det 

kan ifrågasättas ifall undersökningen är överförbar. Om författarna fått de enkäter som 

skickats ut besvarade hade studien blivit mer valid och mer överförbar Författarna anser 

att reliabiliteten i uppsatsen är hög då datan har inhämtats med hjälp av tidigare forskning 

inom området samt att en empirisk undersökning med kvalificerade personer har 

genomförts. Dessutom har respondenterna som medvetet valts ut en gedigen erfarenhet 

och hög kompetens vilket gjort att de kunnat besvara våra frågor på ett tillförlitligt sett.  

 

3.4 Källkritik 

Då författarna har genomfört studien med endast två banker och fem respondenter kan 

kritik riktas mot att det kan vara svårigheter med överförbarheten av resultaten. 

Begreppet överförbarhet innebär att de förklaringar och tolkningar som gjorts kan 

överföras till liknande situationer och fenomen (Johannessen & Tufte, 2003, s 74). Det 

kan även riktas kritik mot hur tillförlitlig viss litteratur som använts är då den kan anses 

vara lite föråldrad. De böcker som använts med äldre datum har visat sig efter att 

intervjuerna har genomförts att de stämmer bra överens med hur verkligheten ser ut idag. 

Avslutningsvis kan kritik riktas mot artiklarna då det som har skett i USA och 

Storbritannien efter avskaffandet av revisionsplikten kanske inte kan överföras till 

Sverige.  
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4. Empiri 
  

I detta avsnitt behandlas den information som har framkommit från undersökningarna. 

Författarna presenterar här respondenternas svar. Med hjälp av kodning och 

kategorisering har resultaten tolkats för att få fram det mest relevanta för studien.  
 

4.1 Inledning  

För att genomföra undersökningen har författarna genomfört fem intervjuer med 

företagsrådgivare under april 2012. Tre intervjuer skedde på Handelsbanken respektive 

två på Swedbank. Samtliga respondenter ansåg att kreditgivning och revision har ett 

positivt samband. Dessutom var respondenterna eniga om att det finns en problematik 

kring avskaffandet av revisionsplikten i samband med kreditgivning.  

4.2 Intervju med en företagsrådgivare på Swedbank  

Första intervjun skedde med en företagsrådgivare på Swedbank som har 25 års erfarenhet 

av yrket. Respondenten som har valt att vara anonym har en gymnasieutbildning inom 

ekonomi samt en tvåårig eftergymnasial utbildning på Företagsekonomiska institutet. 

Med tanke på den långa erfarenhet har respondenten god insikt i ämnet som undersökts. 

Arbetsuppgifterna en företagsrådgivare har är att agera som rådgivare åt alla typer av 

företag. Företagsrådgivaren försöker förstå kundens företag för att på så sätt förklara att 

deras bank har alla de tjänster kunden behöver. Desto mer affärer de kan göra med 

samma kund desto bättre villkor kan kunden få.    

 

”….det handlar om att försöka förstå kundens affär så mycket som möjligt och 

samtidigt kunna erbjuda alla de tjänster och produkter som banken har som 

kunden har användning av” 

 

	  4.2.1 Kreditgivningsprocessen  

När en kund kommer in och ansöker om lån gör banken en intern och en extern prövning. 

Vid den externa prövningen skickar man en förfrågan om företaget till 
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Upplysningscentralen (UC). Här får banken fram dagsfärsk information om företagets 

finansiella ställning, riskklass, riskprognos samt om företaget har 

betalningsanmärkningar. I UC används scoringmodeller vid kreditbedömning där 

företagen rankas på en skala 1-5 där fem är ett mycket bra företag och ett är ett mindre 

bra företag att låna ut till. UC är ett väldigt bra verktyg för bankerna eftersom de får fram 

mycket information om företagen. Vid den interna prövningen vill banken se företagets 

resultat- och balansräkning, hur väl de har skött sig i banken samt en 

kassaflödesberäkning där företaget har lagt in kostnaden för den nya investeringen och 

som visar hur det kommer att se ut i framtiden. Finns det årsredovisning med en 

påskriven revisionsberättelse är det en tillförlitlig information och de vill helst se detta för 

två år tillbaka för att kunna jämföra olika nyckeltal. Återbetalningsförmågan är en av de 

mest centrala delarna i kreditbedömningsproocessen.   

	  

4.2.2	  Säkerhet	  &	  Risk	  

För att kunna bevilja en kredit kräver banken vissa säkerheter av företaget då banken 

behöver en garanti att de kommer få tillbaka de utlånade medlen ifall företaget senare 

visar en negativ utveckling. Om banken inte är övertygad om att företagets affärsidé 

kommer att hålla så spelar det ingen roll vilka säkerheter företaget har att erbjuda.  

 

”Många kunder säger att vi har så bra säkerheter men det är inte så längre….Det 

spelar ingen roll om man har en bankbok med 10 miljoner på, vi kan inte låna ut 

25 tusen om inte firman ser bra ut” 

 

Företagsrådgivarna kollar vad det är för säkerheter företaget har och hur snabbt de kan 

omvandlas till likvida medel. Respondenten gav ett exempel på en bil företaget har köpt 

för de utlånade medlen. Om företaget inte sköter sina betalningar kan banken bara skicka 

ut någon att hämta bilen och sedan sälja den för att på så sätt få tillbaka en del av de 

utlånade medlen. Detta blir svårare om företaget har köpt en industrilokal för exempelvis 

700 000 kronor. Dessa går inte att omvandla till likvida medel lika fort. Det scenario som 

kan uppstå om banken behöver använda sig av denna säkerhet är att kronofogden 

kommer sälja lokalen på en exekutiv aktion där det oftast handlar om skambud och 
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banken får inte i närheten ut vad de lånat ut.    

 

4.2.3 Kreditgivning till oreviderade företag 

Om företagsägaren har kunskap om branschen, tar ut marknadsmässig månadslön och har 

ett stadigt inflöde av pengar kan mindre krediter lösas utan reviderat material. 

Respondentens inställning till att bevilja kredit till oreviderade företag beror mycket på 

hur väl han känner kunden då han kan finna informationen trovärdig även fast det inte 

finns en revisor med i bilden. Revisorn är dock till stor nytta då han/hon är skyldig att 

påtala vissa saker. Problemet med oreviderade företag kan vara att det tar längre tid att få 

en kredit prövad då de inte har haft en oberoende part som har granskat rapporterna. 

Nyckeltalen styr väldigt mycket och största säkerheten är hur solitt företaget är.  

 

4.2.4 Effekter av den slopade revisionsplikten  

Än så länge har man inte sett så mycket effekter av den slopade revisionsplikten. Detta 

kan bero på att boksluten inte är klara ännu samt att nystartade företag inte har behövt 

ansöka om kredit ännu. Respondenten tror dock att informationskraven kan komma att 

höjas och att man delar in företagen i olika kategorier beroende på om det är reviderat 

eller oreviderat. Aktiebolag som bolagsform betyder att företagsägaren inte har något 

personligt ansvar vilket gör att man måste ta reda på att siffrorna stämmer då det är 

oreviderat. Respondenten påpekar ännu en gång att det viktigaste i 

kreditgivningsprocessen är att man kan se att det finns en tydlig intjäning. Detta för att 

kunna se att det finns en återbetalningsförmåga hos företaget.  

 

En annan effekt av den slopade revisionsplikten kan vara skillnader i prissättning mellan 

reviderade och oreviderade företag. Ett oreviderat företag som endast har 50 000 kronor i 

aktiekapital skulle kunna få en högre ränta på krediten jämfört med ett företag som är 

oreviderat men har ett betydligt högre eget kapital alternativt ett reviderat företag. 

Respondenten tror att oreviderade företag kommer att få en lägre rating hos UC. Sämre 

rating måste bankerna ta betalt för.   
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4.2.5 Personlig åsikt 

Respondenten anser personligen att avskaffandet av revisionsplikten främjar 

småföretagen i och med den förenkling det medför. Angående Informationsassymmetrin 

anser respondenten att det är ett större problem i små företag än i stora då de större 

företagen oftast har en egen ekonomifunktion.  

4.3 Intervju med Daniel Berglund på Swedbank 

Respondenten arbetar på Swedbank och har 8-10 års erfarenhet av företagsrådgivning. 

Daniel har en kandidatexamen inom ekonomi med inriktning finansiering från 

Stockholms Universitet och Södertörns Högskola. Han har även en påbörjad magister 

som inte är avslutad. Som företagsrådgivare är man enligt respondenten generalist, vilket 

betyder att man kan lite om mycket. Hans arbetsuppgifter består av cash management 

vilket betyder att han hjälper företag med att effektivisera sina in- och utbetalningar, 

sparande och kreditfrågor som stannar hos företagsrådgivaren med team.   

 

En vanlig arbetsdag för Daniel Berglund är kundmöten prio 1 vilket kan ske ute hos 

kunden eller att kunden kommer till kontoret. Det jobbar mycket i team på kontoret och 

när problem uppstår tar de hjälp av varandras expertis.   

 

4.3.1 Kreditgivningsprocessen 

Vid kreditgivning har banken vissa kriterier de går efter; kreditramverk, kreditpolicy, 

kreditregelverk, övergripande kreditstrategi och att följa god kreditsed. Detta är ramverk 

som kan skilja sig från bank till bank. En kreditgivningsprocess börjar med att kunden 

kommer in med en förfrågan om en kredit/ett lån. Företagsrådgivaren börjar med att titta 

på företagets bokslut, alltså det reviderade materialet som finns. De behöver även få in 

information som är oreviderad, det vill säga balans- och resultaträkningen som är 

inrapporterad för det nya året. Därefter görs en branschanalys, en omvärldsanalys och en 

körning i UC för att kolla så att företaget inte har några betalningsanmärkningar. 

Respondenten säger att de försöker få en helhetsbild av företaget, dess 

återbetalningsförmåga och deras framtida budgeter. Företagsrådgivaren försöker att 

säkerställa finansieringen på bästa sätt.  
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4.3.2 Säkerhet & Risk 

Respondenten ser inga specifika risker med utlåning till små företag jämfört med stora 

företag. I små företag handlar det oftast om mindre krediter och risken som finns vid 

större krediter är att företaget inte kan amortera. Förr räckte det med att företaget hade 

bra säkerheter i form av pant, till exempel en fastighet som inte var fullt belånad. Nu 

förtiden fokuserar bankerna mycket mer på återbetalningsförmågan, att företaget kan 

betala sina amorteringar.   

 

4.3.3 Kreditgivning till oreviderade företag 

Respondenten ser inga hinder med att bevilja kredit till oreviderade företag. 

Informationskraven är detsamma som för ett reviderat företag, det vill säga bokslut, 

ägarbild, framtidsplaner och likviditetsbudget. Man kan även behöva titta på bokslut 

bakåt och preliminära siffror för innevarande år. Allt detta för att få en helhetsuppfattning 

om kunden och för att kunna fatta beslut utifrån det. Företagsrådgivaren gör en 

individuell bedömning av varje kund och ifall de är osäkra på siffrorna eller att något 

annat känns oklart kan de komma att kräva reviderade rapporter. Är affärsidén bra och 

branschen stabil samt att framtiden ser bra ut beviljas antagligen krediten. Nystartade 

företag som kommer och ansöker om lån har oftast inte reviderat material eller inte 

hunnit få det reviderat men ifall allting ser bra ut kan banken bevilja lån ändå.    

 

4.3.4 Effekter av den slopade revisionsplikten  

Respondenten har ännu inte sett något stort mönster av den slopade revisionsplikten.  

 

”Konsekvenserna blir inte så stora i samband med kreditgivning på grund av att 

bankerna alltid har jobbat med oreviderade bolag”  

 

Detta eftersom de behöver se de färskaste siffrorna alltså sådana preliminära rapporter 

som innefattar de månader man är inne på det nya året. Om något känns oklart kan 

kunden bli tvungen att göra en revidering på samma sätt som banken kan kräva en extern 

värdering av en fastighet tillexempel. Det skulle kunna bli dyrare att göra så än att ha en 
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revisor löpande under året. Revideringen är bra men är ett axplock vilket gör att det kan 

finnas brister om det är slarvigt utfört. Angående prissättning tror respondenten inte att 

det blir någon skillnad utan det sätts individuellt för att få ihop affären, alltså 

marknadsmässig prissättning.  

 

4.3.5 Personlig åsikt 

Daniel Berglund ser som sagt inte något stort mönster av den slopade revisionsplikten 

ännu men sänkningen av aktiekapitalet från 100 000 kronor till 50 000 kronor har gett 

större effekt. Detta anser Daniel Berglund är positivt för att fler väljer att ha aktiebolag 

som bolagsform vilket är en ren och enkel form där det är lättare för kreditprocessen då 

det inte är lika mycket skatteeffekter. Han tycker dock att avskaffandet av 

revisionsplikten är bra eftersom att det förenklar för företagen.  

 

Daniels Berglunds åsikt angående hur mycket revisorns uttalande påverkar vid 

kreditgivning är att det är bra då ytterligare en extern part har granskat bolagets 

finansiella ställning. Banken får en så kallad ”second opinion”. 

 

”Oftast är det en ren revisionsberättelse men är det en kommentar som gör den 

oren är det klart att man tittar på det men det är resultatet som är det centrala att 

titta på.”  

 

Revidering visar att företaget lever upp till aktiebolagslagen vilket inte har någon direkt 

betydelse vid kreditgivning.  

4.4 Intervju med Marie Pettersson och Karin Holm på Handelsbanken  

Marie Pettersson är företagsrådgivare och har arbetat inom banksektorn i 20 år och har 12 

års erfarenhet av kreditgivning mot företag. Hon har ingen ekonomiutbildning utan hon 

är humanist och har gått en tvåårig ämneslärarutbildning på Stockholms Universitet. Den 

kunskap hon har fått är genom så kallad ”learning by doing”.  Karin Holm arbetar som 

privatrådgivare med inriktning mot företag och har jobbat inom banken i 24 år varav 6 år 

med kreditgivning åt företag. Hon har läst på Stockholm Universitet i 3,5 år till 
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personalvetare. Då bankens syn är att man ska vara generalist så har både Marie 

Pettersson och Karin Holm breda arbetsuppgifter.  

 

4.4.1 Kreditgivningsprocessen 

Banken har en så kallad kreditinstruktion som ska följas när en kreditansökan kommer in. 

Det första steget är att titta på ifall företaget kan fullgöra sina förpliktelser gentemot 

banken, det vill säga återbetalningsförmågan. Steg två är att banken måste säkerställa 

krediten. Företagsrådgivarna måste skaffa sig en helhetsbild om företaget där 

tyngdpunkten ligger i att man måste förstå kundens affärsupplägg. Banken har 

hjälpmedel i ett system, affärsbedömningsupplägget, som räknar fram viktiga nyckeltal. 

Ibland görs även en kassaflödesanalys samt att man behöver ett reviderat årsbokslut samt 

resultat- och balansräkning för månaderna efter bokslutet. För att få reda på information 

om företagets ägare använder sig banken av skötselcentralen vilket kan liknas med UC. 

Där får de fram information om bland annat tidigare konkurser och 

betalningsanmärkningar. Företagen rankas här på en skala 1-5 där banken vill att nya 

kunder ska ha en ranking på 3,3 eller högre för att ens komma i fråga om att bli beviljade 

lån. För nya företag är det mycket svårare att bli beviljade lån när de inte har någon 

historik hos banken. Detta betyder inte att företaget behöver vara nystartat utan att det är 

en ny kund hos banken.  

 

Handelsbanken är en decentraliserad bank vilket betyder att de bestämmer mycket själva 

på kontoren. Detta leder till minskade risker för att de ofta lär känna kunden väl. Inom 

banken finns det olika nivåer på beslutsfattandet beroende på hur stora propåerna är. Är 

det en kreditförfrågan om 1 miljon eller mer så kanske inte företagsrådgivaren kan fatta 

beslutet själv utan det måste gå vidare till kontorschefen som i sin tur behöver ta fram 

underlag som sedan skickas upp till Handelsbankens kreditberedning. Kreditberedningen 

består av högre chefer som gör en bedömning av krediter över 1 miljon för att säkerställa 

dem. Underlaget som skickas upp består av strategier för hur banken ska jobba med 

kunden, kompentensbortfall, olika risker såsom miljörisker och kreditrisker. Dessutom 

görs en analys av framtiden i samråd med kunden och relevanta nyckeltal såsom soliditet 

och ränteteckningsgrad tas fram tillsammans med en kassaflödesanalys. Ifall banken 
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beviljar lån görs årliga uppföljningar av företaget för att se att de följer utvecklingen.   

 

4.4.2 Säkerhet & Risk 

Riskerna respondenterna ser med kreditgivning till mindre och nystartade företag är 

risken att de inte skulle lyckas eller att de inte har tillräckligt med kompetens. Dessutom 

gör informationsassymmetrin det svårare för banken att få en helhetsbild om företaget. 

Båda respondenterna är eniga om att flera entreprenörer skulle behöva gå en starta eget 

kurs innan de startar företag eftersom att många företagare inte är medvetna om hur man 

driver ett företag. Många risker anses vara branschrelaterade, exempelvis undviker 

banken investeringar till flygplan och fartyg.   

 

Alla krediter måste säkerställas vilket görs så att något av ett relevant värde sätts i pant. 

Detta är som tidigare nämnt steg två i kreditgivningsprocessen efter fastställandet av 

återbetalningsförmågan.  

 

”Vi jobbar vanligtvis med företagshypoteksbrev och även borgen vilket snarare är 

en regel än ett undantag” 

 

Säkerheten kan komma i olika former beroende på vilken bransch företaget verkar i. Till 

exempel kan säkerheten vid ett åkeri vara maskiner och fordon och vid ett fastighetsbolag 

kan det vara själva fastigheten. Detta kan dock vara lite krångligare då hänsyn måste tas 

till bland annat hyresintäkter.  

 

4.4.3 Kreditgivning till oreviderade företag 

Respondenterna är helt eniga om att en kund som är helt okänd för banken kommer att få 

mycket svårt att få en kredit beviljad om de inte har reviderade rapporter. Om banken 

känner kunden sedan innan är chansen mycket större att de kommer att bevilja krediten. I 

spåren av finanskrisen har det blivit hårdare regler även för krediter som understiger 1 

miljon. Bankernas utveckling går mot en utökad granskning där ett reviderat bokslut 

efterfrågas mer och mer och vid kreditprövning över 1 miljon är reviderade rapporter ett 

krav från bankens sida.  
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4.4.4 Effekter av den slopade revisionsplikten 

Respondenterna har inte sett några tydliga effekter av den slopade revisionsplikten ännu 

men de tror att det kommer att bli svårare för oreviderade företag att få lån i framtiden. 

De tror även att de oreviderade företagen kommer att granskas mer och att en risk som 

finns är att företag skulle kunna manipulera sina siffror för att visa ett bättre resultat. De 

kommer antagligen att kräva in mer detaljerad information från företaget och vid stor 

osäkerhet kräva att företaget reviderar sig. Angående skillnad i prissättning mellan 

reviderade och oreviderade företag tror de inte att det kommer att bli någon skillnad.  

 

4.4.5 Personlig åsikt 

Respondenterna är eniga om att revisionen är viktig vid en kreditgivningsprocess. Därav 

är båda kritiska till avskaffandet av revisionsplikten då de har stor nytta av 

revisionsberättelsen.  

 

”Revisionsberättelsen är jätteviktig för är det något inte vi skulle ha 

uppmärksammat gällande en kund så står ju det om de till exempel varit sena med 

skatter och släpar med vissa saker så är ju revisorn skyldig att anmärka på det”.  

 

Respondenterna lägger stor vikt vid revisorns uttalanden i revisionsberättelsen och tycker 

att det är skönt med reviderade rapporter då de vet att en oberoende part har granskat 

bolaget. Kommentarerna från revisorn rapporteras vidare till kreditberedningskommittén 

som även de tar uttalandena på stort allvar.  

4.5 Intervju med Göran Rönngren på Handelsbanken 

Göran Rönngren arbetar som kontorschef på ett mindre kontor i en Stockholmsförort. 

Han har tidigare jobbat på ett kontor i innerstan där hans roll var företagsrådgivare. Han 

har 18 års erfarenhet av banksektorn varav 10 år från kreditgivning mot företag. Göran 

har en gymnasial utbildning inom ekonomi samt vissa företagsekonomiska och juridiska 

kurser från Stockholms Universitet. Handelsbanken erbjuder även mycket 

internutbildningar som han har tagit del av. I hans arbetsuppgifter ingår bland annat 
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personalfrågor, administrativa frågor, planering och han har även hand om egna 

företagskunder samt följer med på möten med större kunder. 

 

4.5.1 Kreditgivningsprocessen 

Det första respondenten gör när han får en kreditförfrågan är att boka in ett möte med 

kunden för att få en uppfattning om affärsplanen, vad de ska göra med pengarna och 

försöker skaffa sig en uppfattning om kunden. Därefter kräver man in information såsom 

årsbokslut, resultat- och balansräkning för den senaste perioden och eventuella framtida 

budgetprognoser. Vidare görs en kontroll av företagets återbetalningsförmåga och 

finansiella motståndskraft. De hämtar även in information löpande från UC där de bland 

annat får reda på betalningsanmärkningar och ifall skatter inte har betalats. Behövs det så 

kompletteras det med olika slags säkerheter vilket är vanligast för små bolag. 

 

Något som respondenten poängterade ett flertal gånger är att det är väldigt viktigt att få 

en bra bild av ägaren. Speciellt hos små företag där man väldigt gärna vill se att de är 

både privatkunder och företagskunder inom banken. När banken har fått en klar och 

tydlig bild av kunden görs en intern rating av företaget vilket styr priset på krediten. 

Företaget får högre intern rating om det finns bra eget kapital och om ägaren kan skjuta 

till kapital vid behov.    

 

I fall då kreditförfrågan är på över 1 miljon kronor krävs det att kreditförfrågan skickas 

upp till kreditberedningen för att de ska kunna tillstyrka förfrågan och att ett beslut ska 

kunna fattas. Vid kreditförfrågor under 1 miljon kronor kan oftast företagsrådgivaren 

fatta beslutet själv eller att förfrågan går upp till kontorschefen.  

 

4.5.2 Säkerhet & Risk 

Riskerna respondenten kan se mot små företag är att de inte är lika transparenta som 

större företag, det vill säga att det kan vara svårare att få fram information om ett mindre 

företag. Risker är mer kopplat till vissa utsatta branscher och vid varje fall görs det en 

individuell prövning.   

 



 44 

De olika säkerheter som används är bland annat borgen från ägare, företagsinteckning, 

kundfordringar och varulager. En annan säkerhet som används mer till större företag men 

i vissa fall även till mindre företag är debt covenants.  

 

4.5.3 Kreditgivning till oreviderade företag 

Respondenten ser inga hinder med att bevilja ett lån till ett oreviderat företag. Detta på 

grund av att de alltid gör en individuell bedömning där osäkerhet om kunden genererar i 

avslag på kreditpropån. Banken har inget krav på reviderade rapporter för små företag. 

Respondenten upprepar åter igen att tyngdpunkten ligger i att lära känna kunden för att få 

ett helhetsintryck om företaget och ett grepp om affärsidén.  

 

4.5.4 Effekter av den slopade revisionsplikten 

Då banken ännu inte har känt av några effekter av den slopade revisionsplikten kan 

respondenten bara spekulera i vad han tror kommer att ske. Banken kommer antagligen 

att behöva göra ett grundligare jobb med de oreviderade kunderna då de måste finnas 

rimlighet i siffrorna. Således kan de komma att kräva revision av företag om de inte har 

förtroende för siffrorna eller personen bakom. Informationskraven som banken har 

gentemot kund är så pass höga att ingen mer information kommer att krävas.  

 

Vid frågan om förändrad prissättning till oreviderade företag tar respondenten upp Basel 

3 regeln som gör att ett företag med sämre rating kräver ett högre kapitaltäckningskrav 

vilket gör att bankerna behöver ta ut ett högre pris. i övrigt tror han inte att prissättningen 

kommer bli annorlunda då de inte lånar ut pengar till någon de inte känner sig säker på. 

Avslutningsvis menar han att det alltid är en individuell bedömning som görs. 

 

4.5.5 Personlig åsikt 

Göran Rönngrens personliga åsikt är att det finns både för- och nackdelar med 

avskaffandet av revisionsplikten. Fördelen han ser är att det förenklar för företagen och 

kan få fler att starta företag. Dessutom anser han att revisionen ger nytta i samband med 

kreditgivningen eftersom att det är en trygghet och ett kvitto att siffrorna är tillförlitliga 

när en oberoende part har granskat företaget. Skulle det uppkomma en anmärkning i 
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revisionsberättelsen tar man det på stort allvar och granskar det med hjälp av en dialog 

med kunden eller direkt med revisorn eller bokföringsbyrån.    

 

Nackdelarna Göran Rönngren ser med slopandet av revisionsplikten är att företagets 

intressenters förtroende för företaget kan påverkas negativt. Dock tror han att många 

kommer att välja att ha kvar revisorn för att de ser revisorn som ett stöd.  
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5. Analys 
 

I detta avsnitt kommer empirin att analyseras och jämföras med den teoretiska 

referensramen som tidigare har presenterats. Detta då ett deduktivt angreppssätt har 

använts vilket betyder att författarna har utgått från teorin till empirin.  
 

5.1 Kreditgivningsprocessen 

När företag har planer på att investera eller expandera uppstår ett kapitalbehov, vilket är 

starten på kreditgivningsprocessen (Broomé, 1995, ss 15-16). Här uppstår ett 

agentförhållande mellan kreditgivaren och företagaren. Det är även här Adverse Selection 

och Moral Hazard kommer in i bilden. Kreditgivningsprocessen ser i stort sett likadan ut 

oavsett bank och bankkontor. Bruns (2001) har i sin avhandling en modell som visar hur 

kreditgivningsprocessen går till ur kreditgivarens perspektiv. Där ser man klart och 

tydligt hur kreditgivningsprocessen går till vilket stämmer väl överens med vad 

respondenterna har sagt då de tittar på återbetalningsförmåga, kreditvärdighet och 

säkerheter.  

 

Samtliga respondenter har sagt att de lägger mycket stor vikt vid återbetalningsförmågan 

samt att de gör både en intern och extern prövning av kunden. Vid en intern prövning 

tittar de bland annat på hur kunden har skött sig hos banken och vid den externa 

prövningen görs en kontroll av kundens kreditvärdighet hos UC.  

 

Den information banken kräver in är årsbokslut, helst för flera år, balans- och 

resultatrapport för den innevarande perioden, kassaflödesanalys samt en 

likviditetsbudget. Banken gör även en marknadsanalys och en branschanalys då vissa 

marknader och branscher är mindre stabila vilket resulterar i att risken för att hamna i 

obestånd ökar. Broomé (1995) förklarar kreditgivningsprocessen med att belysa att 

återbetalningsförmågan är den absolut viktigaste faktorn vid kreditgivning vilket även 

bekräftas av samtliga respondenter. Vidare säger Broomé att relationen mellan 

kreditgivaren och företaget är viktig för att minimera risker och informationsassymmetrin 
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vilket även respondenterna tryckte mycket på. Göran Rönngren menar att ju närmare 

relation banken har till kunden desto bättre villkor kan kunden få, detta baserat på den 

interna ratingen.    

 

5.2 Säkerhet & Risk 

Efter finanskrisen 2008 har det blivit hårdare regler för bankerna i samband med 

kreditgivning. Detta har gjort att bankerna fokuserar mer på återbetalningsförmågan hos 

kunden än säkerheterna de har att erbjuda. Det vill säga om banken känner att det finns 

risk för att företaget kan hamna i obestånd spelar det ingen roll vilka säkerheter företaget 

erbjuder. Banken kommer därför inte att bevilja kredit till företaget. Broomé (1995) talar 

om dessa två riskfaktorer med benämningen risken för betalningsinställelse och risken 

vid betalningsinställelse. Där han menar att om risken för betalningsinställelse är låg och 

banken beviljar kredit är steg två att titta på säkerheter. En säkerhet kan komma i olika 

former beroende på bransch och företag. Säkerheten används endast om företagen inte 

kan betala sina lån och amorteringar.   

 

Samtliga respondenter samt Broomé (1995) och Blackwell (1998) talar om att risken de 

kan se med små företag är att de inte är lika transparenta som större företag. Detta 

eftersom bankerna har större insyn i de större företagen genom att de bland annat lämnar 

ut kvartalsrapporter och att de kvalitetssäkrar genom en intern kontroll. Detta kallas för 

informationsassymmetri vilket gör det svårare för bankerna att ha insyn i ett litet företag 

där företagsledaren kan bestämma vilken information han vill ge ut. Bruns (2004) menar 

på att banker är riskaverta och inte vill låna ut till högriskprojekt. Företagen å andra sidan 

kan använda sig av Adverse Selection och hålla inne med viss information eller ge 

banken fel information om risken med projektet. Detta bekräftas även av Schroeder, et al 

(2010) då agentteorin medför svårigheter med att få agenten att agera till principalens 

nytta då agenten är riskavert och kräver mer i ersättning om risken med uppdraget ökar.  

 
5.3 Kreditgivning till oreviderade företag 

Här råder det delade meningar från respondenterna. Vissa menar att de alltid arbetar med 

oreviderat material då de tar in rapporter från innevarande år som inte har granskats av en 
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revisor ännu medan andra menar att det är mycket viktigt med reviderade rapporter då de 

sätter stor tillförlitlighet vid revisionsberättelsen. Dock anser alla att revisorns arbete gör 

nytta och bidrar med tillförlitlighet. Blackwell, et al, (1998) kommer fram till att 

revisionen är en slags säkerhet där de finansiella rapporterna blir mer tillförlitliga vilket 

bankerna i USA värdesätter mycket vid beslut angående kreditgivning. Även Schneider 

& Church (2008) menar på att revisionen har en stor betydelse för kreditgivare eftersom 

de finansiella rapporterna anses försäkrade då en oberoende part har granskat dem. 

 
5.4 Effekter av den slopade revisionsplikten	  	  

Ingen av de intervjuade bankerna har ännu sett någon effekt av den slopade 

revisionsplikten. Dock tror Marie Pettersson och Karin Holm att oreviderade företag 

kommer att få svårare att få krediten beviljad i framtiden. Dessutom tror de att företagen 

kommer att granskas mer och att det föreligger en risk för vinstmanipulation. Både 

Daniel Berglund och Göran Rönngren menar på att om det föreligger osäkerhet kring en 

kund kan banken komma att kräva att företaget reviderar sig innan beslut om 

kreditgivning kan tas. De säger även att de inte tror att konsekvenserna kommer att bli så 

stora då de alltid jobbar med oreviderade rapporter. Ulf Sandström tror att 

informationskraven kommer att höjas samt att företagen kan komma att bli indelade i 

olika kategorier beroende på om de är reviderade eller oreviderade. Han tror även att 

prissättningen kan komma att höjas för en oreviderad kund. Vilket bekräftas av Collis 

(2004) artikel om små och medelstora företag i Storbritannien där man sett en stor 

skillnad på oreviderade och reviderade företag i prissättningen på lånen.  

 

I regeringens utredning angående avskaffandet av revisionsplikten tror de att kraven på 

säkerheter kan förstärkas och lånevillkoren kan komma att försämras för oreviderade 

företag. De tror ändå inte att det kommer att försvåras för oreviderade företag att få en 

kredit beviljas. Enligt Blackwell, et al (1998) har räntorna höjts för oreviderade företag i 

USA medan majoriteten av respondenterna inte tror att det kommer att bli någon skillnad 

i prissättning mellan reviderade och oreviderade företag då de anser att det alltid görs en 

individuell bedömning av varje företag.  
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Collis, et al (2004) har i deras undersökning kommit fram till att de flesta företag väljer 

att ha kvar revisorn då de ser nytta med revision och för att bibehålla en så bra relation 

med sina intressenter som möjligt. Detta har två av fem respondenter bestyrkt genom att 

förklara vikten av revision i deras dagliga arbete. Marie Pettersson och Karin Holm anser 

att reviderade rapporter är en otroligt viktig del i kreditgivningsprocessen.        
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6. Avslutande diskussion  
 

I detta avsnitt beskrivs vilka slutsatser författarna har kommit fram till efter att ha 

analyserat empirin. Författarna visar här upp den verklighet som undersökningen 

utmynnat i och försöker på bästa sätt besvara studiens problemformulering. Här tas även 

metodkritik upp. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning inom ämnet.  
 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på vilken information bankerna kräver av företag 

som inte har en revisor samt undersöka om revisionspliktens avskaffande har gett någon 

effekt på kreditgivningen.  

 

6.1 Hur resonerar Handelsbanken och Swedbank vid kreditbedömning efter att 

revisionsplikten avskaffats? 

Då bankerna ännu inte sett någon direkt effekt av den avskaffade revisionsplikten har 

respondenterna mera spekulerat kring hur de tror att det kommer att bli. Genom artiklarna 

vi har läst visar de på att det har blivit en skillnad i prissättning för oreviderade företag. 

Dock tror inte majoriteten av de bankerna som har intervjuats att det kommer att bli 

någon större skillnad i prissättningen. Författarna tror trots detta att det kommer att bli en 

prisskillnad i framtiden då ett flertal respondenter tror att det kommer att bli mer arbete 

med oreviderade företag vilket kan leda till ett högre pris.   

 

Den slutsats författarna har kommit fram till är att bankernas kreditgivningsprocess är i 

stort sett likadan oavsett bank. Detta trots att Handelsbanken är decentraliserad vilket 

betyder att de fattar beslut på kontorsnivå. Samtliga respondenter gör alltid en individuell 

bedömning av kunden vilket medför att kreditbedömningsprocessen utgår från hur väl de 

känner kunden, kundens affärsplan och dess återbetalningsförmåga. Författarna kan även 

se att de råder delade meningar om vikten av reviderade rapporter. Dock är alla eniga om 

att revision medför någon slags nytta. Därför är majoriteten av bankerna eniga om att de 

tror att många kommer att använda sig av revision även i framtiden.  
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6.2 Vilka krav på ekonomisk information har bankerna vid kreditgivning? 

Den information bankerna kräver in är enhetlig mellan respondenterna där störst vikt 

läggs vid att kunna säkerställa återbetalningsförmågan. Således kräver bankerna in olika 

typer av ekonomiska rapporter såsom årsbokslut, balans- och resultaträkning för 

innevarande period samt eventuella budgetar. Majoriteten av respondenterna tror inte att 

informationskraven kommer att höjas för oreviderade företag då kraven redan är så pass 

höga. Författarnas slutsats här är att oavsett vilken bank man går till så kommer de kräva 

samma typ av information och kommer inte att påverka företag som har valt att inte ha 

revisor.  

 

Som nämndes i början av detta kapitel har bankerna ännu inte sett några effekter av den 

slopade revisionsplikten. Dock har undersökningar som gjorts i Storbritannien och USA 

bekräftat att det har blivit en skillnad för oreviderade företag i samband med 

kreditgivning jämfört med reviderade företag. Att respondenterna ännu inte sett någon 

effekt kan bero på att boksluten per den sista december ännu inte är klara samt att de tror 

att många av deras befintliga kunder kommer att behålla sin revisor. De tre 

respondenterna från Handelsbanken tror att den slopade revisionsplikten kan komma att 

leda till större granskning och därmed till mer jobb. Med större granskning behöver inte 

betyda att banken behöver mer information från företagen utan att de behöver gå in mer 

djupgående i den information de har om företaget. Speciellt av nystartade företag som 

inte har någon relation till banken sedan tidigare. Det är lite tidigt att säga något om 

effekterna ännu men författarna tror att det kommer att bero mycket på vilken bankman 

man får och hur stor vikt denne kommer att lägga vid reviderade rapporter. Det 

författarna har sett av undersökningen är att de kvinnliga respondenterna värdesätter 

revision mer än de manliga.   

 

Sammantaget har undersökningen utmynnat i att den slopade revisionsplikten troligen 

kommer att ha en påverkan på kreditgivningen. Detta på grund av att en majoritet av 

bankerna är eniga om att de kan komma att kräva revision av ett oreviderat företag när 

osäkerhet föreligger, för att banken ska kunna fatta ett beslut om kreditgivning.  
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6.3 Metodkritik 
 
Uppsatsen hade blivit mer generaliserbar och fått högre validitet om författarna hade fått 

svar på de utskickade enkäterna. Detta eftersom att studien hade blivit bredare och mer 

mätbar. Valet att utföra intervjuer gjordes för att kunna besvara syftet på ett djupare plan 

än vad enbart en kvantitativ studie i form av enkäter hade gett. Dock kan respondenterna 

anses vara subjektiva i en viss mening då de utgår från sig själva och hur de resonerar vid 

kreditgivning. I övrigt känner författarna att intervjuerna har utförts väl då de svarande 

har varit i en lugn och trygg miljö samt att de svar som framkommit är relevanta för att 

göra analyser och slutsatser. När första intervjun hade genomförts kände författarna att 

vissa frågor var repetitiva vilket kan ses som en nackdel. Dock valde författarna att 

behålla intervjuguiden som den var så att den inte skulle ge annat utfall vid de andra 

intervjuerna. Då ena intervjutillfället omfattade två respondenter kan man ifrågasätta hur 

mycket dessa två respondenter påverkades av varandra. 

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning  

Det skulle vara intressant att göra en liknande men mer omfattande undersökning om ett 

par år när effekterna av avskaffandet av revisionsplikten har blivit mer märkbara. Man 

skulle nog få ut ett mer generaliserbart resultat om man gjorde både en kvalitativ och 

kvantitativ undersökning av fyra storbanker samt en intervju av UC.   
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Intervjuguide  
 
Namn, Yrke, Bankens namn. 
 
Får vi använda ditt namn i vår uppsats? 
 
Vad arbetar du med inom banken? 
 
Hur ser en arbetsdag ut för dig? 
 
Hur lång erfarenhet har du av kreditgivning samt hur länge har du arbetat med 
kreditgivning åt företag? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Vilka kriterier/modeller har bankerna generellt när en kreditbedömning görs? 
 
Vilka kriterier/modeller har ni på ert kontor/bank vid kreditbedömning? 
 
Hur går kreditbedömningsprocessen till gentemot små företag? 
 
Vilka risker finns det i utlåningen till små företag? 
 
Hur ser ni på informationsassymmetrin gentemot SME? 
 
Vilken information behöver ni av ett SME företag vid kreditbedömning? 
 
Vilken information är viktigast och varför? 
 
Skulle ni kunna bevilja lån utan reviderad information? 
 
Vilka konsekvenser har slopandet av revisionsplikten inneburit för er? 
 
Hur har er bedömningsprocess påverkats av den slopade revisionsplikten? 
 
Har informationskraven höjts? 
 
Skapar revisorns arbete nytta för er i samband med kreditgivning? 
 
Hur stor vikt lägger ni vid revisorns utlåtande gällande företaget? 
 
Förklara betydelsen av reviderade finansiella rapporter för kreditbedömning? 
 
Blir det någon skillnad i prissättningen för en kund med oreviderade rapporter? 
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Vad har du för personlig åsikt angående den avskaffade revisionsplikten i samband med 
kreditgivning? 
 
 
Avslutningsvis, Vilket svar skulle du ge på vår problemformulering? ”Hur resonerar 
bankerna vid kreditbedömning efter att revisionsplikten avskaffats? Vilka krav på 
ekonomisk information har bankerna vid kreditgivning? Hur har den slopade 
revisionsplikten påverkat bankernas kreditgivning?”   
 
 
 
 
 
 
 
  


