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Sammanfattning 

 

Titel Kreditgivning till småföretag – en kvalitativ studie om revisionens 

påverkan på kreditbeslut 

Handledare Peter Jönsson 

Problembakgrund Sedan revisionsplikten avskaffades för de minsta aktiebolagen i 

Sverige för snart fyra år sedan har andelen som använder sig av 

revisor sjunkit med tiden. Lånefinansiering är den mest 

förekommande formen av extern finansiering för dessa aktiebolag. 

Teorier och tidigare forskning visar att revision bidrar till att 

minska informationsassymetri mellan företag och dess intressenter, 

däribland kreditgivare. Att ett företag väljer bort revisionen bör 

teoretiskt sett leda till att dessa assymetrier ökar och därmed också 

riskerna. Det är därför intressant att undersöka hur kreditgivare i 

Sverige hanterar problemet med att fler och fler små aktiebolag 

väljer bort revision. 

Syfte Att undersöka revisionens betydelse för småföretag för 

kreditgivare vid beslut om kreditgivning samt de strategier 

kreditgivare använder sig av för att reducera risk och osäkerhet vid 

kreditgivning till småföretag. 

Metod En kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer. 

Urvalet består av sex respondenter. Fem intervjuer genomfördes 

som direkta fysiska intervjuer och en genomfördes via telefon. 

Respondenterna kom från Handelsbanken (2), SEB, Swedbank, 

Nordea samt Almi Företagspartner.  

Slutsats Undersökningens resultat visar att kreditgivare överlag inte tar 

hänsyn till revisionen av småföretag när de ska fatta ett 

kreditbeslut. Revisionen visar sig heller överlag inte medverka till 

bättre lånevillkor för de företagen. De strategier, utöver att bedöma 

de faktiska siffrorna, kreditgivare främst använder sig av för att 

reducera risk och osäkerhet visar sig vara uppgifter från UC samt 

att bedöma ägaren och företagsledningens kompetens. 

 

Nyckelord:  Småföretag, revision, kreditgivning, informationsassymetri, risk, 

ränta 

 



 

Definitioner 

De företag som berörs i uppsatsen benämns fortsättningsvis som ”litet företag”, ”små 

företag”, ”småföretag” eller ”icke-revisionspliktiga företag”. Det är företag som enligt 

Aktiebolagslag (2005:551) 9:1 3 st. inte överstiger minst två av följande tre gränsvärden: 

1. medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 3, 

2. bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor, 

3. bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 3 miljoner kronor. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Revisionen i Sverige har utvecklats sedan slutet på 1800-talet. Redan i 1895 års 

aktiebolagslag fastställdes att alla aktiebolags räkenskaper skulle granskas av en lämplig 

person som utsågs av bolaget. Detta utvecklades senare till att de utvalda personerna även 

skulle vara yrkesmässigt kunniga samt godkända att få revidera aktiebolag. Sveriges 

nuvarande lagstiftning kring revision trädde i kraft 1995 då bl.a. Revisorsnämnden inrättades 

som statens myndighet inom området (SOU 2008:32). 

I och med Sveriges intåg i den Europeiska Unionen (EU) 1995 har villkoren för svenska 

aktiebolag blivit annorlunda. Ett ökat inflytande från EU har inneburit att man varit tvungen 

att ändra och anpassa reglerna samt minskat de olika ekonomiska och administrativa 

belastningarna för bolagen. Att ta bort kravet på revision skulle leda till att de mindre bolagen 

skulle bli mer konkurrenskraftiga då revisionen var och är en stor ekonomisk och 

administrativ börda för dem. 2006 tillsatte den svenska regeringen en utredning, SOU 

2008:32, som skulle bearbeta lagen om revisionsplikt och dess innebörd. Fyra år senare, den 1 

november 2010, avskaffade Sverige som näst sista EU-land revisionsplikten för små 

aktiebolag. Det gav då ca 295 000 av landets knappt 390 000 aktiebolag möjligheten att välja 

bort revision. 

Sverige valde att anta betydligt striktare gränsvärden för revisionsplikten till skillnad från 

många andra länder i EU. Det finns tre olika gränsvärden som avgör huruvida ett företag 

enligt lag måste bli granskade av revisor eller ej. För att undvika krav på revision måste 

företaget uppfylla minst två av de tre gränsvärdena två år i följd. EU:s gränsvärden är satta till 

maximalt 4,4 miljoner euro i balansomslutning, 8,8 miljoner euro i nettoomsättning och 50 

anställda. I Sverige fastställdes de tre gränsvärdena till att balansomslutningen ska understiga 

1,5 miljoner kronor, nettoomsättningen ska understiga 3 miljoner kronor och antalet anställda 

ska uppgå till maximalt tre personer (SRF, 2010). 

Statistik från bolagsverket sammanfattad av FAR:s generalsekreterare, Dan Brännström, visar 

att en allt större del av de mindre företagen väljer att inte använda sig av revisor. I augusti 

2013 visade bolagsverkets uppgifter att 65 % av bolagen (Brännström, 2013) som hade 
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revisor vid regelförändringen 2010 fortfarande hade revisor. Ett halvår senare hade, för 

samma bolag, andelen som använde sig av revision sjunkit till drygt 50 %. Av de 123 000 

bolag som idag tillkommit sedan revisionspliktens avskaffande är det knappt 25 % som väljer 

att ha revisor (Brännström, 2014). För ett halvår sedan var den andelen 32 %. Generellt sett 

menar Bolagsverket också på att kvaliteten på årsredovisningarna har gått ner (Brännström, 

2013). 

I FAR:s branschtidning Balans år 2010 menar författarna av en artikel inom ämnet på att 

avskaffandet av revisionsplikten inte har påverkat eller skapat några komplikationer för 

bankernas syn på kreditgivningen till de företag som valt att slopa revisionen. Så tätt inpå 

avskaffandet hade bankerna inte ändrat sina åsikter i ämnet, då gränsvärdena kom att bli 

betydligt lägre än vad man först föreslog i den statliga utredningen (Balans nr. 5, 2010; SOU 

2008:32). Utredningens förslag beräknades leda till att företagens kostnader för revision 

skulle minska med 5,8 miljarder kronor om året (SOU 2008:32). 

1.2 Problemdiskussion 

En viktig faktor i samhällsekonomin idag är den stora mängd mindre företag som finns vars 

externa finansiering nästan alltid utgörs av finansiering från kreditgivare (Bruns & Fletcher, 

2007; Garmer & Kyllenius, 2004).  Förhållandet mellan de företagen och kreditgivarna är 

därför viktigt för den ekonomiska utvecklingen. Alla kreditbedömningar grundas på 

låntagarens förmåga att återbetala lånet i form av räntor och amorteringar och därför måste 

bedömningen av krediten ha ett fokus på låntagarens framtida situation (Garmer & Kyllenius, 

2004). I detta fall uppstår ofta s.k. informationsassymetri, att parterna har olika tillgång till 

förhandsinformation, mellan företaget och kreditgivaren. Ett mindre företag, där ägare och 

företagsledning oftast är samma person, har bättre kännedom om den egna verksamheten och 

dess framtid än vad kreditgivaren har (Carrington, 2010). 

Revision i allmänhet kan inom risk- och kreditbedömning av företag medföra minskad 

informationsassymetri. Bruns & Fletchers tidigare forskning från 2007 av bankers 

riskbedömning av mindre svenska företag har bl.a. kommit fram till att det är viktigt att 

undvika informationsassymetrier för att kunna göra korrekta bedömningar kring ett företags 

risker och att revision minskar dessa assymetrier. Större informationsassymetri innebär större 

risker och att använda sig av en revisor för att granska ett företags bokslut kan ses som en 

kvalitetsstämpel som betonar att de uppgifter som företaget presenterar verkligen 

överensstämmer med verkligheten (Blackwell, Noland & Winters, 1998). 
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Informationsassymetrierna innebär högre risk och för att kompensera för den högre risken kan 

en kreditgivare begära högre ränta (Lambert, Leuz & Verrecchia, 2012). De företag som alltså 

valt att inte använda sig av revisor bör få svårare att få lån på samma villkor som de företag 

som använder sig av det. Teoretiskt sett så ökar alltså informationsassymetrierna när ett 

företag väljer att exkludera revisionen. 

Tidigare forskning som undersökte efterfrågan på revision hos engelska mikroföretag kom 

fram till att revision har stort inflytande för företag som ansöker om lån. Det indikerar att 

företag som är reviderade uppfattas som mer pålitliga och anses bära lägre risk ur bankens 

perspektiv (Blackwell, Noland & Winters, 1998; Duréndez Gómez-Guillamón, 2003). Vi 

anser det därför intressant att undersöka hur kreditgivare i Sverige agerar vid beslut om 

kreditgivning till mindre företag. Dessa företag som i allt högre grad väljer att exkludera 

revisionen vilket innebär ökade informationsassymetrier och risker mellan dem och deras 

intressenter. 

 

1.3 Frågeställningar 

Utifrån problemdiskussionen har följande frågeställningar utarbetats: 

 Vad har revisionen av små företag för betydelse för kreditgivare i 

kreditgivningsprocessen? 

 Påverkar en revision av ett icke-revisionspliktigt företag deras möjlighet att få bättre 

lånevillkor? 

 Vilka strategier använder sig kreditgivare av för att reducera osäkerhet och risk vid beslut 

om kreditgivning till små företag? 

 

1.4 Syfte 

Att undersöka revisionens betydelse för små företag för kreditgivare vid beslut om 

kreditgivning samt att undersöka de strategier kreditgivare använder sig av för att reducera 

risk och osäkerhet vid kreditgivning till små företag. 
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2. Metod 

2.1 Metodval och forskningsansats 

Forskningsmetoder delas vanligtvis in i kvantitativa respektive kvalitativa metoder. 

Kvantitativa metoder handlar om insamling och analys av numerisk data och att relationen 

mellan teori och forskning har ett deduktivt synsätt. Ett deduktivt synsätt representerar den 

vanligaste uppfattningen om hur förhållandet mellan teori och praktik ser ut. Till skillnad från 

kvantitativa metoder så har kvalitativa metoder vanligtvis ett större fokus på ord än på siffror. 

Kvalitativa metoder har vanligtvis ett induktivt synsätt på förhållandet mellan teori och 

praktik, dvs. att teorin genereras på grundval av insamlad data (Bryman & Bell, 2005). 

En fördel med kvalitativa metoder är att de är mer flexibla än kvantitativa metoder och att de 

kan ge en ökad förståelse för det som undersöks genom att deras mätningar kan relateras till 

verkligheten. En nackdel med kvalitativa metoder är att de är resurskrävande på så sätt att 

både insamling och analys av data från intervjuer är omfattande och tar lång tid att 

genomföra. Då intervjuer delvis därför ofta bara genomförs med ett litet antal individer riktas 

emellanåt kritik mot kvalitativa metoder för att deras resultat är svåra att generalisera 

(Bryman & Bell, 2005). 

I denna undersökning tillämpas en kvalitativ metod där data samlas in via semi-strukturerade 

intervjuer. Utifrån undersökningens syfte anses en kvalitativ metod vara att föredra framför en 

kvantitativ metod. Denna undersökning har en deduktiv ansats på så sätt att den insamlade 

empirin ställs mot den teoretiska referensramen och utifrån det dras slutsatserna. 

2.2 Urval och val av respondenter 

Det urval av personer som intervjuades för insamlingen av undersökningens data är ett 

s.k. bekvämlighetsurval vilket betyder att urvalet görs utifrån att enheterna, i detta fall 

personerna, var lättillgängliga. Det är en form av icke-sannolikhetsurval som innebär att 

urvalet tas fram på andra sätt än genom en slumpmässig urvalsteknik vilket betyder att vissa 

enheter i populationen har större chans än andra att komma med i urvalet (Bryman & Bell, 

2005). Vi har intervjuat de personer vi fått tag på vars position och arbetsuppgifter är 

relevanta för undersökningens syfte. Ett flertal olika kontorschefer inom de olika 

organisationerna kontaktades via mail med frågan om de själva, eller deras kollegor, var 
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villiga att ställa upp på en intervju efter det att de fått en introduktion till undersökningens 

inriktning och syfte. 

Eftersom undersökningen riktar sig mot kreditgivare utgår undersökningen från de fyra 

svenska storbankerna; Swedbank, SEB, Handelsbanken och Nordea. Dessa fyra banker har 

idag en väldigt stark ställning totalt sett på den svenska bankmarknaden (Svenska 

bankföreningen, 2014) vilket kan tyckas bidra till en ökad generaliserbarhet för 

undersökningen. Utöver storbankerna har också en intervju med personal från Almi 

Företagspartner AB (Almi) genomförts. Det är ett statligt ägt företag vars uppdrag är att skapa 

tillväxt och förnyelse i näringslivet och kreditgivning är ett av deras fyra affärsområden 

(Almi, 2014). Många av Almis kunder är mindre eller nystartade företag vilket gör att Almi 

anses vara ett relevant och intressant intervjuobjekt för uppsatsens syfte. 

2.3 Val av intervjuform 

Till skillnad från kvantitativa undersökningar så vill man i kvalitativa intervjuer ha möjlighet 

att låta intervjun bli mer flexibel eftersom det ger kunskap om vad intervjupersonen upplever 

vara viktigt och relevant. Tillvägagångssättet i en intervju brukar därför vara mindre 

strukturerat i kvalitativ forskning. Graden av struktur för intervjuer kan variera. De kan 

antingen vara strukturerade, semi-strukturerade eller ostrukturerade. Semi-strukturerade 

intervjuer innebär att forskaren har en lista över förhållandevis specifika teman som ska 

beröras, även kallad en intervjuguide, men den intervjuade personen har frihet att utforma 

svaren på sitt eget sätt. Frågorna behöver inte ställas i samma ordning som i den framtagna 

intervjuguiden (Bryman & Bell, 2005). 

Samtliga intervjuer som genomförts har varit semi-strukturerade och grundfrågorna som ställs 

var likadana oavsett vem som intervjuades. Respondenterna ville ges möjligheten att breda ut 

sina svar och lyfta fram det som de ansåg vara viktigt och relevant. Författarna som 

intervjuare ville även ge sig själva möjligheten att ändra ordning på frågorna beroende på 

situation. Dessutom för att kunna ställa följdfrågor för att lättare kunna diskutera frågan med 

den intervjuade personen för att kunna få fram ytterligare fakta. 
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2.4 Utformning av intervjuerna 

För att effektivisera en intervju och få en respondent att förstå vad man som intervjuare vill få 

ut bör man tydligt och enkelt presentera syftet, övergripande frågeställningar och intervjuns 

upplägg innan intervjun inleds. Detta skapar en gemensam överenskommelse om vad som ska 

åstadkommas under intervjun. När det gäller ordningen i vilken frågor ska ställas är det 

inledningsvis bra att ställa frågor som rör respondentens person som ger betydelsefull 

bakgrundsinformation för utforskningen av resterande frågor. För att skapa tydlighet och 

förståelse för respondenten är det också viktigt att intervjufrågorna (se bilaga 1) ställs i en 

logisk följd (Lantz, 2013). Samtliga intervjuer inleddes med att respondenten fick frågor om 

deras position och arbetsuppgifter samt hur länge de varit arbetat i branschen respektive 

företaget och om de gick med på att deras namn kunde användas i uppsatsen eller om de ville 

vara anonyma. Därefter behandlades de frågor som rör kreditgivning och aktörens strategier 

kring kreditgivning till företag. Detta för att öppna intervjun brett och låta respondenten känna 

sig trygga. Sedermera ställdes de frågor som direkt har med revision att göra och som 

tydligast svarar på uppsatsens syfte. 

För att underlätta för en noggrann analys av en intervju och för att ha möjlighet att göra 

upprepade genomgångar av respondentens svar kan man spela in intervjun i fråga. Alla 

intervjuer förutom den med Nordea spelades in och varje respondenter tillfrågades om det var 

ok att intervjun spelades in. Att spela in en intervju medför också att respondenten t.ex. blir 

mindre distraherad i och med att intervjuaren då inte behöver föra anteckningar utan kan vara 

uppmärksam på det som sägs och följa upp intressanta synpunkter och ställa följdfrågor 

(Bryman & Bell, 2005). Alla intervjuer förutom den med Nordea genomfördes som direkta 

fysiska intervjuer ute på respektive respondents arbetsplats. Författarna försökte under en 

längre tid få till en intervju på ett Nordeakontor men det slutade i en telefonintervju. Frågorna 

som intervjuerna i stora drag byggde på skickades ut minst in en dag i förväg innan de fysiska 

intervjuerna för att respondenterna skulle ha möjlighet att förbereda sig någorlunda för att 

effektivisera intervjun. Respondenten från Nordea hade inte tillgång till frågorna innan 

intervjun ägde rum. Att intervjun äger rum i en skyddad, lugn och ostörd miljö bidrar till att 

respondenten känner sig trygg (Lantz, 2013). De direkta fysiska intervjuerna tog mellan 25 

och 40 minuter att genomföra medan telefonintervjun med Nordea tog drygt 15 minuter. Alla 

intervjuer, förutom den med Nordea, spelades in och transkriberades under samma dag som 

de genomfördes vilket är till fördel för undersökningens validitet och reliabilitet. Istället för 
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att spelas in genomfördes intervjun med Nordea med högtalarfunktion på telefonen så att båda 

författarna kunde delta i intervjun och samtidigt föra anteckningar. 

Tabell 1. Tabellen visar huvudsaklig information om respektive intervju. 

Respondent Kreditgivare Datum Ort 

Marianne SEB 6 maj Stockholm 

Lars Almi 7 maj Stockholm 

Jörgen Handelsbanken 8 maj Stockholm 

Per Handelsbanken 8 maj Stockholm 

Peter Swedbank 12 maj Stockholm 

Marie (telefon) Nordea 22 maj Stockholm 

 

2.5 Primär- och sekundär data 

De data som samlas in i samband med forskning eller undersökningar kan delas in i primär- 

och sekundärdata. Primärdata är den data som forskaren själv samlar in, t.ex. via intervjuer, 

och sekundärdata är data som redan finns tillgänglig, t.ex. i databaser eller rapporter (Bryman 

& Bell, 2005). Uppsatsen är uppbyggd på både primär- och sekundärdata. Den teoretiska 

referensramen består av sekundärdata som samlats in genom vetenskapliga forskningsartiklar, 

ämneslitteratur, internetkällor, lagar, en proposition och en statlig utredning. Uppsatsens 

insamlade primärdata består av respondenternas svar från de intervjuer som genomförts. 

2.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är främst viktiga kriterier inom kvantitativ forskning när det gäller att 

få en bild över kvaliteten i en undersökning. Validitet behandlar huruvida en eller flera 

indikatorer som utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter begreppet i fråga, att 

man mäter det man avser att mäta. Inom kvalitativ forskning har det föreslagits att validiteten 

bl.a. ska bedömas utifrån kriteriet tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2005). 

Tillförlitligheten bestäms utifrån respondentvalidering vilket innebär huruvida respondenterna 

är lämpliga för undersökningen eller ej. Samtliga respondenter har stor erfarenhet vad gäller 

kreditgivning till mindre företag och alla förutom Per (Handelsbanken) arbetar med det 

dagligen. Respondenterna anses vara valida i och med att de är väl insatta i och har stor 

kunskap om det ämne undersökningen behandlar och således får tillförlitligheten anses vara 

hög. 
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Reliabilitet handlar om överensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått på ett begrepp, 

huruvida resultatet blir detsamma om samma undersökning skulle göras om. (Bryman & Bell, 

2005). Undersökningens reliabilitet är svår att fastställa då den insamlade empirin visar att en 

del kreditgivare lämnar mycket eget ansvar upp till den enskilde handläggaren till att fatta ett 

kreditbeslut. Det kan leda till att resultatet kan variera beroende på vilka respondenter som 

deltar i en ny undersökning. 

2.7 Källkritik 

Denna undersöknings insamlade data består enbart av primärdata som har insamlats genom de 

intervjuer som genomförts. Undersökningens teoretiska referensram grundas på sekundärdata 

som insamlats från vetenskapliga forskningsartiklar, ämneslitteratur, internetkällor, lagar, en 

proposition och en statlig utredning. 

De artiklar som använts är publicerade i vetenskapliga tidskrifter vilket bidrar till hög 

tillförlitlighet. Tillförlitligheten till den litteratur som använts anses vara hög då den utgörs av 

tidigare kurslitteratur och annan ansedd litteratur inom ämnet. Metoddelen är i stora drag 

uppbyggd av en och samma bok, Bryman och Bell, för att den är ansedd inom ämnet, är en 

bra grund för en vetenskaplig undersökning och skapar en genomgående enhetlighet. Viss 

litteratur och några vetenskapliga artiklar publicerades för över tio år sedan vilket gör att 

informationen kan uppfattas som gammal. Författarna har tagit det i beaktning men anser att 

deras teorier och fakta fortfarande är aktuell. Lagarna, propositionen och den statliga 

utredningen är offentliga handlingar och anses därför tillförlitliga. Vid användandet av 

uppgifter från internet är det speciellt viktigt att ta hänsyn till vem som har publicerat något. 

Vid valet av internetkällor har författarna varit noggranna och bara hämtat information från 

pålitliga hemsidor som t.ex. de intervjuade kreditgivarnas egna och branschorganisationers. 

Sammantaget anses data insamlad från de sekundära källorna vara tillförlitlig. 

Samtliga respondenter är kunniga och för ämnet relevanta vilket bidrar till deras 

tillförlitlighet. Deras positioner och arbetsuppgifter varierar dock i vissa fall vilket kan 

medföra att de har olika synsätt på vissa saker. Detta kan bidra till olika tolkningar av vissa 

ord och meningar. 
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2.8 Information om respondenterna 

2.8.1 SEB 

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) grundades 1856 som Stockholms Enskilda Bank. 1972 

bytte man namn till Skandinaviska Enskilda Banken efter att man gick ihop med 

Skandinaviska Banken. SEB var en av Sveriges första privata banker. Idag är banken verksam 

i över 20 länder och har ca 16 000 anställda. SEB har över 400 000 mindre och medelstora 

företagskunder och över fyra miljoner privatkunder (SEB, 2014). 

2.8.1.1 Marianne, SEB 

Marianne har arbetat på SEB sedan 2001. Sedan fem år tillbaka arbetar hon som 

företagsrådgivare på ett kontor i en av Stockholms södra förorter. Som företagsrådgivare 

arbetar hon med många nystartade företag och etablerade mindre företag. 

2.8.2 Swedbank 

Swedbanks grundande sträcker sig ända tillbaka till 1820 då Sveriges första sparbank 

grundades. Det blev ett framgångsrikt koncept som senare ledde till att flera svenska mindre 

sparbanker gick ihop för att bilda en större och starkare bank. Genom historien har det skett 

flera sammanslagningar med andra banker. 1997 gick Föreningssparbanken och Sparbanken 

Sverige ihop och bildade Föreningssparbanken. 2006 bytte man namn till Swedbank. Idag har 

banken ca åtta miljoner privatkunder och drygt 600 000 företags- och organisationskunder 

och ca 14 000 anställda (Swedbank, 2014). 

2.8.2.1 Peter, Swedbank 

Personen i fråga ville inte medverka med sitt riktiga namn utan benämns hädanefter Peter. 

Peter har arbetat inom banken sedan mitten av 1980-talet och arbetar idag som 

företagsrådgivare på ett kontor i Stockholms innerstad. I hans arbetsuppgifter ingår bl.a. att 

göra kreditbedömningar av mindre företag. 

2.8.3 Handelsbanken 

Svenska Handelsbanken, mer känt som Handelsbanken, grundades år 1871 som Stockholms 

Handelsbank. I början av 1900-talet expanderade Stockholms Handelsbank för att sedan bli 

Svenska Handelsbanken. Banken är idag verksam i 24 länder och har drygt 9 000 anställda 

och över 450 kontor (Handelsbanken, 2014). 
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2.8.3.1 Jörgen, Handelsbanken 

Jörgen har arbetat på Handelsbanken sedan 1999 och är idag ställföreträdande kontorschef på 

ett av deras kontor i en av Stockholms södra förorter. I sin yrkesroll är han involverad i 

kreditgivningsprocessen för många lokala småföretag. 

2.8.3.2 Per, Handelsbanken 

Per har arbetat inom banken i drygt 30 år och har stor erfarenhet vad gäller kreditgivning till 

såväl små som stora företag. Han har idag en chefsposition inom bankens kreditgren. 

2.8.4 Nordea 

Nordeas släktträd omfattar ca 300 banker. Den första grundades på 1820-talet. Genom 

samgåenden har antalet banker minskat med tiden och på 1990-talet återstod de fyra stora 

bankerna Nordbanken i Sverige, Merita Bank i Finland, Unibank i Danmark och Christiania 

Bank og Kreditkasse i Norge. De fyra bankerna gick samman 2001 och sedan dess har all 

verksamhet bedrivits under varumärket Nordea. Nordea är idag den största finanskoncernen i 

Norden och Östersjöregionen. Banken har ca elva miljoner kunder på nio hemmamarknader. 

Nordea har idag ca 30 000 anställda (Nordea, 2014). 

2.8.4.1 Marie, Nordea 

Marie har arbetat inom banken sedan 2002 och har genom åren arbetat som kundansvarig där 

kreditgivning till företag är en del av arbetet. Hon har ansvarat för företagskunder av 

varierande storlek. 

2.8.5 Almi Företagspartner 

Almi Företagspartner AB (Almi) är ett statligt ägt bolag som grundades 1994 och moderbolag 

i en koncern med 16 regionala dotterbolag. De har totalt över 40 kontor över hela Sverige. 

Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering 

kombinerat med rådgivning för företag. Verksamheten är organiserad i de fyra 

affärsområdena rådgivning, lån, riskkapital och inkubation. Inom kreditgivning kompletterar 

Almi marknaden genom att erbjuda mer riskvilliga lån när ingen annan aktör gör det. Deras 

roll är att ta lite större risk. För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera 

med den privata marknaden tar de ut en ränta som ligger över den genomsnittliga bankräntan. 

Kreditgivningen sker ofta i samverkan med andra kreditgivare som också är viktiga 

samarbetspartners (Almi, 2014). 
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2.8.5.1 Lars, Almi Företagspartner 

Lars har arbetat på Almi i 17 år och är idag finansieringsrådgivare. I sitt arbete möter han allt 

från stora, etablerade företag till personer som är i fasen att precis starta upp ett nytt företag. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Revision och revisorns roll 

En revisors uppgift är att granska företags årsredovisning och bokföring, s.k. 

räkenskapsrevision, samt ledningens förvaltning av företaget, s.k. förvaltningsrevision 

(Proposition 2009/10:204, 2010). Revisorns granskning ska enligt aktiebolagslagen vara så 

omfattande och ingående som krävs enligt god revisionssed. God revisionssed utvecklas och 

formas successivt i revisorernas arbete (FAR, 2014). 

Revisionen syftar till att tillgodose många olika intressenters intressen. Intressenterna kan 

bl.a. vara aktieägare, anställda, staten och kreditgivare. Alla intressenter har intresse i att det 

sker en oberoende och ändamålsenlig kontroll av att företagets affärer sköts på ett korrekt sätt 

och enligt lag samt att företagets ställning och resultat redovisas riktigt (Proposition 

2009/10:204, 2010). Den allmänna ramen för en revisors verksamhet anges i 2 § p. 8 

revisorslagen där begreppet revisionsverksamhet definieras som: 

”a) verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information 

som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som är avsedd att utgöra 

bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren, samt 

b) rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning enligt a” 

Grunden till bolagsrevisionen var främst att ägarna av ett företag har behov av kontroll över 

företagsledningens förvaltning av företagets verksamhet. Ett resultat av det är att det idag är 

bolagsstämman som utser företagets revisorer. För att säkerställa hög tilltro till granskningen 

av ett företag är det krav på att en revisor ska vara oberoende. En konflikt mot en revisors 

oberoendeställning uppkommer t.ex. om revisorn biträder vid företagets bokföring. Efter varje 

räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. 

Revisionsberättelsen kan ses som revisionens slutmål. I den tillstyrker eller avstyrker revisorn 

att bolagsstämman bör fastställa balans- och resultaträkningen och styrelsens förslag till 

vinstdisposition samt uttalar sig om styrelse och VD bör beviljas ansvarsfrihet (Thorell & 

Norberg, 2005). 
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3.2 EU:s och Sveriges gränsvärden för revisionsplikt 

Det främsta motivet till att avskaffa revisionsplikten för små företag i Sverige var att minska 

deras administrativa kostnader som till stor del utgjordes av kostnader för redovisning och 

revision. Detta för att ge de små företagen bättre förutsättningar till att möta den ökande 

konkurrensen från utländska företag som inte omfattades av revisionsplikt eller hade lägre 

kostnader, för bl.a. revision, än svenska företag (SOU 2008:32). 

Under flera år arbetade EU fram regelförenklingar kring revision och under 2007 betonade det 

Europeiska rådet att omfattande gemensamma insatser från medlemsstaterna och EU skulle 

genomföras. Målet som kommissionen föreslog var att företagens administrativa bördor skulle 

minskas med 25 % till 2012. De betonade att små och medelstora företags kostnader för 

redovisning och revision är påtagliga för dem och att dessa företag skulle gynnas av 

regelförenklingar. Genom att minska dessa administrativa kostnader skulle företagen 

utvecklas och få möjlighet att bli mer konkurrenskraftiga och på så sätt stimulera Europas 

ekonomi. Efter EU:s direktiv förklarade den svenska regeringen i den offentliga utredningen 

från 2008 att de ville genomföra den 25-procentiga kostnadsreduktionen redan till 2010 

eftersom det skulle ge ett bättre utgångsläge för de svenska företagen kontra företag i övriga 

EU. 

Sverige är som medlemsstat i EU bundet att följa EU:s direktiv. Föreskrifter i det fjärde 

bolagsrättsliga direktivet fastställer att alla börsnoterade och onoterade företag har som 

skyldighet att upprätta årsredovisning, och i vissa fall koncernredovisning, som ska granskas 

av revisor. Direktivet medger dock att det görs undantag för små och medelstora onoterade 

företag, s.k. SME:s (Small and Medium Enterprises). Undantaget ger dessa företag 

möjligheten att tillämpa förenklade redovisningsregler och tar bort kravet på revision. För att 

dessa företag ska få göra undantaget får de enbart överskrida ett av EU:s uppsatta 

gränsvärden: 

 Balansomslutningen 4 400 000 euro 

 Nettoomsättningen 8 800 000 euro 

 Antalet anställda 50 personer 

Statens offentliga utredning från 2008 menade på att om Sverige skulle stå fast vid oviljan att 

utnyttja möjligheterna till undantag för små och medelstora företag så skulle de inom en snar 

framtid ställas inför EU-krav på redovisning och revision utformade för stora, börsnoterade 
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företag men som i Sverige skulle tillämpas, om än i anpassad form, även på mindre företag. 

Utredningen påstod bestämt att om Sverige inte skulle anpassa sin redovisning, revision och 

bolagsrätt till internationella nivåer så skulle de svenska företagen bli betydligt mindre 

konkurrenskraftiga mot företag i övriga EU-länder som drar nytta av undantagen. Reglerna på 

dessa områden i Sverige behövde därför anpassas till den internationella miljö som de svenska 

företagen i många fall verkar inom. Utredningen kom fram till att de lägsta gränsvärden som 

kunde övervägas i sammanhanget var: 

 Balansomslutningen 1 500 000 kr 

 Nettoomsättningen 3 000 000 kr 

 Antalet anställda 3 personer 

Gränsvärdena kom sedan att sättas vid ovanstående värden som den offentliga utredningen 

alltså kom fram till var de lägsta tänkbara. När revisionsplikten sedan avskaffades i Sverige i 

november 2010 ledde det till att ca 165 000 aktiva aktiebolag, av totalt ca 260 000, och drygt 

70 000 vilande aktiebolag fick möjlighet att exkludera revisionen. För att undvika krav på 

revision måste ett företag idag alltså minst uppfylla två av de tre gränsvärdena två år i följd. 

De tre gränsvärdena fastställdes till att balansomslutningen inte får överstiga 1,5 miljoner 

kronor, nettoomsättningen inte får överstiga 3 miljoner kronor och antalet anställda ska inte 

överstiga tre personer (SRF, 2010).  

3.3 Alternativ till revisor 

I och med avskaffandet av revisionsplikten uppkom andra möjligheter och sätt för företag att 

kvalitetssäkra sin årsredovisning på. Ett alternativ är att göra det med en s.k. bokslutsrapport. 

Istället för att använda sig av en auktoriserad revisor använder man sig av en auktoriserad 

redovisningskonsult. En bokslutsrapport bekräftar att kraven i Reko, svensk standard för 

redovisningstjänster, är uppfyllda och att redovisningen är kvalitetssäkrad. Sedan 2008 

fungerar Reko som en normgivande svensk standard för redovisningstjänster. Reko 

utvecklades gemensamt fram av FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) och SRF 

(Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) och ska tillämpas av alla landets auktoriserade 

redovisningskonsulter. 

En bokslutsrapport kan lämnas i samband med upprättandet av en årsredovisning och om det 

görs så ska den informationen ges i en not i den aktuella årsredovisningen. Därigenom 

upplyses läsarna av årsredovisningen att den är kvalitetssäkrad (FAR & SRF, 2010). 
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3.4 Revision som försäkran 

Thomas Carringtons teori om revision som försäkran utgår från den agentteoretiska modellen 

som innebär att behovet av revision kommer sig av de problem som uppstår för 

företagsledaren (agenten) och ägaren (principalen) att ingå avtal som är optimalt för båda 

parter eftersom de båda är nyttomaximerande. Revisionen som extern granskning fungerar 

som en försäkran inom denna teori genom att ägaren med hjälp av den oberoende 

granskningen kan följa upp företagsledningens arbete. I mindre företag är dock ägare och 

ledning oftast samma personer varpå intressekonflikten mellan de parterna i princip är 

obefintlig. Det finns dock andra intressenter, t.ex. kreditgivare, som har ett intresse av att 

företaget i fråga är reviderat. När det gäller mindre företag har företagsledaren alltid ett 

informationsövertag mot den externa finansiären, t.ex. en kreditgivare, i och med att 

företagsledaren har total insyn och kontroll över verksamheten. Det faktiska 

informationsövertaget innebär att det uppstår informationsassymetrier. Informationsassymetri 

definieras som att två parter i en förhandling har olika tillgång till förhandsinformation. Om 

parternas incitament är olika finns det risk att den part som har sitter inne på mer information 

medvetet eller omedvetet förändrar sitt beteende på ett för den andra parten oönskat sätt eller 

att utbytet mellan de två parterna inte blir optimalt. 

De två huvudproblemen med informationsassymetri är adverse selection och moral hazard 

(Carrington, 2010; Eilifsen, 2006). Adverse selection behandlar det icke-moraliska beteende 

som utnyttjar skillnaden i informationskunskapen inför en förhandling medan moral hazard 

behandlar det icke-moraliska beteendet efter en förhandling, dvs. när avtalet ingåtts. 

3.5 Kreditgivning och kreditgivare 

Banker och andra företag i den finansiella sektorn är av stor betydelse för den ekonomiska 

välfärden i Sverige. De kan sägas utgöra motorn i det finansiella systemet och är en viktig del 

av samhällets grundläggande infrastruktur (Svenska Bankföreningen, 2014). Kreditgivaren 

lånar ut kapital till kredittagaren och kräver som ersättning ränta och amortering på lånet. Det 

finns många olika typer av kreditgivare på den svenska marknaden, t.ex. affärsbanker, 

sparbanker, försäkringsbolag och finansieringsbolag. (Broomé, Elmér & Nylén, 1995). 

Banker har rätt att förvalta privatpersoners och företags pengar och det är därför väldigt 

viktigt att de inte tar för stora risker med deras insatta medel. För att samhället ska fungera 

måste man kunna lita på att ens pengar är säkra hos banken vilket bl.a. har medfört att 

bankerna har satt upp en hård policy för kreditgivningar. Det räcker inte att banken ”tror” på 

ett projekt för att bevilja kredit utan de måste alltid se till att ha starkare grund än så. Banker 



16 

har ett stort ansvar och kan inte ta samma risker som andra typer av finansiärer kan göra 

(Garmer & Kyllenius, 2004). 

Att bedriva bank och finansieringsrörelse i Sverige regleras enligt lag 2004:297 om bank- och 

finansieringsrörelse. 8 kap, 1§ redogör för vad en bank måste bedöma innan de beslutar att 

bevilja kredit: 

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

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

om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda.” 

Lagen säger alltså att banker bara får bevilja kredit till de privatpersoner eller företag som de 

tror kan fullgöra avtalet, dvs. återbetala krediten. I lagens 8 kap. 2§ redogörs det för att 

kreditgivaren måste ha ett tydligt beslutsunderlag som ska ligga till grund vid en 

kreditbedömning för att kunna bevilja kredit: 

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

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

Innan banken beviljar kredit gör de bedömningar utifrån de två grundfaktorerna 

återbetalningsförmåga och säkerheter. Andra faktorer som kan påverka företagets förmåga att 

få kredit är marknadsutveckling och företagsledningens kompetens (Broomé, Elmér & Nylén, 

1995). Med återbetalningsförmåga menas att låntagaren rimligen måste kunna betala tillbaka 

den aktuella krediten enligt de avtalade villkoren som omfattar återbetalningsperiod, ränta och 

amorteringar. Genom att begära säkerheter för krediten ökar banken sina möjligheter att få 

tillbaka utlånade pengar även om kunden får problem med återbetalningen. De typer av 

säkerheter som främst är aktuella för krediter är realsäkerheter, något fysiskt som kan säljas, 

och namnsäkerheter vilket är olika typer av borgensförbindelser. Lagen om bank- och 

finansieringsrörelse föreskriver att banker normalt sett ska kräva ”betryggande säkerhet” vid 

kreditgivning men att de har rätt att avstå från sådan säkerhet i de fall den inte anses behövas 

(Garmer & Kyllenius, 2004). 

Bankerna är ofta försiktiga när det gäller lån till företag som befinner sig på ett tidigt stadie i 

sin utveckling, vilket många mindre företag gör. Anledningen till att de är så försiktiga är att 

det innebär en högre risk jämfört med mer etablerade företag. I de fall där företag utvecklas på 

ett tidigt stadie är det svårt för banken att bedöma företagets återbetalningsförmåga till 
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skillnad från mer etablerade företag som ofta har en ekonomisk historik för banken att titta 

tillbaka på och använda sig av för att förutspå framtida ekonomisk utveckling. När det 

kommer till beviljande av kredit säger i de flesta fall bankerna nej än chansar genom att t.ex. 

kompensera för den högre risken med högre ränta (Garmer & Kyllenius, 2004). 

När det kommer till förhållandet mellan småföretag och banker så befinner sig banken ofta i 

ett underläge informationsmässigt i och med att företagaren ofta har mer insyn i sin 

verksamhet än vad banken har. Tidigare forskning gjord av Bruns och Fletcher (2007) 

konstaterade att det därför är viktigt för banker att gör egna, ordentliga utvärderingar av 

företaget i fråga. Deras forskning visade också att banklån är den klart mest förekommande 

formen av extern finansiering för små företag i Sverige, likt i många andra västerländska 

länder. Små företag har av förklarliga skäl svårare att finansieras genom att ta in eget kapital, 

t.ex. p.g.a. att de inte är börsnoterade och på så sätt inte har tillgång till många potentiella 

investerare. Att ta in externt kapital via t.ex. riskkapitalister är ett sätt för små företag att 

finansieras men det är ovanligt då företagen i fråga ofta är för små och att det är kopplat till 

stora kostnader och andra nackdelar för företaget. Bankfinansiering påverkar heller inte 

ägarsituationen i företaget vilket sker när företaget tar in riskkapital (Garmer & Kyllenius, 

2004). 

3.5.1 Rörelsefinansiering 

När finansieringen gäller hela verksamheten är det fråga om rörelsefinansiering istället för en 

investeringskredit som är kopplat till en specifik investering. Bankerna erbjuder idag 

rörelsefinansiering i form av kontokrediter, även kallade checkräkningskrediter. 

Rörelsefinansiering innebär att kreditgivaren ger företaget tillgång till kapital för att lättare 

kunna klara av likviditetsvariationer och likviditetsproblem som t.ex. kan bero på 

säsongsbetonad försäljning. En kontokredit innebär att parterna kommer överens om en 

kreditsumma som kopplas till ett konto som företaget kan använda vid behov. Företaget 

betalar en årlig avgift för tjänsten som beror på kreditens storlek men betalar bara ränta på den 

del av krediten som utnyttjas. Denna typ av finansiering är vanlig bland nystartade företag 

eftersom deras kassaflöden ofta till en början inte är jämna (Garmer & Kyllenius, 2004). 
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3.5.2 Avbetalning och leasing 

Avbetalning är en form av kredit som kan användas vid finansiering av t.ex. maskiner och 

fordon. Avbetalning innebär att tillgången ägs av företaget men fungerar som säkerhet för 

avbetalningsaffären. Vanligtvis behöver man som företag därför inte lämna andra säkerheter 

för lånet. En tillgång som anskaffats med avbetalningsfinansiering tas upp som en 

anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av på samma sätt som företagets övriga 

anläggningstillgångar. 

Leasing är ett alternativ till avbetalning och ett annat sätt att finansiera en investering som 

t.ex. en bil eller en maskin på. Leasingobjektet ägs av leasingföretaget och fungerar som 

säkerhet. Leasingtillgången tas inte upp som en tillgång i företagets balansräkning utan 

leasingavgifterna kostnadsförs som en hyreskostnad i resultaträkningen (Garmer & Kyllenius, 

2004). 

3.5.3 Kreditupplysning och dess roll i kreditbedömningen 

För att förenkla kreditgivningsprocessen finns kreditupplysningsföretag som förser den som 

ska ge ut en kredit med information om den som söker krediten. 

Kreditupplysningsverksamhet regleras i kreditupplysningslagen (1973:1173). Med 

kreditupplysning avser lagen ”uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till ledning för 

bedömning av någon annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt 

hänseende…” 

Kreditbedömningen bygger på tanken att det är en liten risk att ge en kredit till den som 

tidigare skött sin ekonomi och att det innebär större risk att ge kredit till den som tidigare 

misskött sin ekonomi. Omfattande och korrekt information om den som ansöker om krediten 

underlättar för kreditgivaren att bedöma riskerna. En kreditupplysning är främst inriktad på 

partens ekonomiska förhållanden men även andra uppgifter kan ingå (Datainspektionen, 

2014). 
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3.5.3.1 UC 

UC AB bildades 1977 under namnet Upplysningscentralen och är idag Sveriges ledande 

affärs- och kreditupplysningsföretag. Företagets tjänster används som underlag till beslut av 

både stora och små företag inom många olika branscher, offentlig sektor och av 

privatpersoner. UC ägs av de svenska affärsbankerna och huvudägare är de fyra storbankerna. 

UC erbjuder kompletta kreditupplysningar och analyser och kan på så sätt hjälpa sina kunder 

att fatta säkrare affärsbeslut. Vad gäller kreditgivning så tillhandahåller de bl.a. uppgifter om 

kreditbevakning och beslutsunderlag för kreditbedömningar. UC får ta del av offentliga 

uppgifter från Skatteverket samt kredituppgifter från ett flertal finansinstitut (UC, 2014). 

3.6 Tidigare forskning kring revision och dess påverkan på kreditgivning 

Tidigare forskning som publicerades 1998, gjord i USA, av Blackwell, Noland och Winters 

kom fram till att revision uppfattas som en kvalitetsstämpel av externa intressenter och 

försvinner den så får företaget bl.a. svårigheter att få krediter på samma villkor som 

reviderade företag. I och med dess kvalitetssäkrande inverkan visar sig revision, enligt 

Blackwell, Noland och Winters, bidra till större möjligheter att få lägre ränta på lån. Även 

Miller och Smith (2002) betonade i sin forskning att revision uppfattas som en 

kvalitetsstämpel gentemot externa intressenter, däribland kreditgivare, men också att företag 

själva ser ett värde i revisionen som bidrar till ökad pålitlighet utåt. 

Anledningen till svårigheterna i att upprätthålla samma lånevillkor om företag väljer bort 

revisionen beror till stor del på dess nyckelposition vad gäller att jämna ut 

informationsassymetrin mellan företag och kreditgivare. För att kunna göra korrekta 

bedömningar av företag och dess risk är det viktigt att undvika informationsassymetrier och 

revision har visat sig bidra till minskade informationsassymetrier mellan ett företag och dess 

intressenter (Eilifsen, 2006). Lambert, Leuz och Verrecchias forskning (2012) visade att 

informationsassymetrin leder till lägre informationsprecision för investeraren, t.ex. 

kreditgivaren, vilket kan leda till att denne vill ha högre riskpremie i form av t.ex. högre ränta. 

Att revision medför ökad säkerhet för kreditgivaren ökar därmed chansen till att få ett lån 

beviljat. Den spanske professorn Antonio Duréndez Gómez-Guillamón (2003) fastslog i sin 

forskning att företag som valt att behålla revisionen generellt sett besitter en lägre risk och har 
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större chans att få bättre lånevillkor och att en revision kan ha en positiv inverkan på storleken 

på lånet och dess villkor. 

Forskning visar också att informationen i en revisionsberättelse kan vara väldigt relevant och 

användbar vid investerings- eller kreditgivningsbeslut. Guiral-Contreras, Gonzalo-Angulo och 

Rodgers (2007) kom fram till att informationen i en revisionsberättelse kan ha en negativ 

inverkan på en kreditgivningsprocess. De kom fram till att en revisors offentliggörande av 

information, t.ex. genom en oren revisionsberättelse, kan vara till bankens fördel i 

kreditgivningsprocessen. Revisorn kan också hitta fel och synpunkter på uppgifter i 

årsredovisningen som annars inte skulle lyfts fram. Detta påvisar än mer revisionens betydelse 

vad gäller utjämnandet av informationsassymetrier. 
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4. Empiri 

4.1 Kreditgivningsprocessen 

Själva proceduren i hur företag ansöker om krediter och hur beslut fattas visar sig överlag 

vara relativt standardiserad. Den som fattar det slutgiltiga beslutet har att göra med vilka 

belopp det rör sig om men respondenterna var alla inne på att det vad gäller små företag allt 

som oftast är upp till den enskilde handläggaren. 

Samtliga respondenter har angivit att processen inleds med att kunden kontaktar banken och 

presenterar sina kreditbehov. Därefter gör kunden en kreditansökan där de generellt sett 

behöver ge kreditgivaren en eller flera årsredovisningar beroende på kreditens storlek. Man 

utgår oftast i en diskussion om företagets finansieringsbehov – vilken typ av finansiering det 

handlar om, hur mycket som behövs lånas och när det ska betalas tillbaka. Om siffrorna är 

acceptabla genomför kreditgivaren sedan en kreditprövning av kunden i fråga där de i stora 

drag främst visar sig fokusera på kreditupplysningar och att bilda sig en uppfattning om 

ägarens och företagsledningens erfarenhet och kompetens. 

Kredithandläggaren sammanställer sedan all information för att kunna göra en bedömning för 

att kunna fatta beslut om krediten ska beviljas eller inte. I denna fas kan de komma att 

konsultera andra kollegor för att få en bättre uppfattning om fallet om det t.ex. berör en 

bransch som någon annan kollega har bättre kunskap om. 

4.2 Den enskilde handläggarens mandat att fatta beslut om kreditgivning 

Vad gäller beslutsfattandet i processen berättade Per (Handelsbanken) att ”Man kan säga som 

så att vi ju har byggt upp det hela utifrån att vi har personlig beviljandelimit. Personliga 

beviljandelimiten ska då sättas utifrån personens kompetens. Så är det i grunden.” Vad gäller 

mindre företag så menade han på att det är den enskilde handläggaren som fattar beslut på 

mindre belopp, de belopp som det oftast rör sig om kring icke-revisionspliktiga företag. 

Jörgen (Handelsbanken) talade också om förtroendet de har för sina medarbetare på 

Handelsbanken. De har beslutanderätt var och en för sig upp till vissa nivåer. 

Peter (Swedbank) och Marianne (SEB) berättade att innan de fattar beslut brukar de allt som 

oftast konsultera en kollega för rekommendationer och råd. De berättade att de brukar stämma 

av med kollegor om de kände sig osäkra på vissa saker. Det kan t.ex. vara att man har att göra 

med ett företag som är verksamma inom en bransch som en kollega är mer kunnig inom än 
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vad man själv är. Lars (Almi) berättade att han i sin roll som finansieringsrådgivare i de flesta 

fall är han själv som fattar beslut om krediterna till små företag. Han påpekade att han har stor 

erfarenhet inom området och att hans långa karriär gett honom en god magkänsla att agera 

utefter. Marie (Nordea) betonade att de arbetar utefter en s.k. ”four-eyes-principle” vilket 

betyder att de alltid är minst två personer som är med och gör en bedömning av fallet innan 

beslut fattas om det inte är riktigt små belopp det handlar om, t.ex. under 50 000 kronor. 

4.3 Kreditgivningsprocessens informationskällor 

Samtliga respondenter redogjorde för att man omgående i processen tar reda på vad krediten 

ska användas till. Det ger dem möjlighet att göra en första riskbedömning av fallet i fråga. Är 

det en kortsiktig eller långsiktig kredit det handlar om? Det kan ju röra sig om allt från t.ex. 

ett lån på 500 000 kronor på en fastighet, där kreditgivaren har en klar säkerhet, till en 

kontokredit på 50 000 kronor eller till blancokrediter som innebär hög risk för kreditgivaren. 

Majoriteten av respondenterna berättade att det allt som oftast är en typ av rörelsefinansiering 

som ett mindre företag är i behov av.  Bl.a. Jörgen (Handelsbanken) sa att han utgår från 

frågor som ”Vad ska krediten användas till? Är det tillfälliga likviditetsproblem eller är det 

långsiktig kreditgivning man tittar på? I mindre företag kan ’topparna och dalarna’ i 

ekonomin variera.” Han fortsatte ”… Om det är upp mot en miljon man som småföretagare 

vill låna för att göra hårda investeringar så ser vi att de som ägare ska gå in med en 

betydande summa själva eller alternativt vända sig till Almi som då kan stå för 

riskkapitalsidan.” 

Jörgen (Handelsbanken) poängterade att man inom all kreditgivning utgår från att titta på de 

två huvudsakliga delarna återbetalningsförmåga och säkerhet vilket också är 

Finansinspektionens krav. Övriga respondenter redogjorde för samma sak. Peter (Swedbank) 

berättade att man självklart gör noggranna analyser och beräkningar med hjälp av 

årsredovisningar så länge det inte är fråga om ett nystartat företag som inte har så mycket 

siffror att presentera. Genom att gå igenom företagets bokslut kan de skapa sig en tydlig bild 

av vilka kassaflöden som finns och bekräfta att de är positiva. Detta är viktigt då det ger en 

uppfattning om företagets återbetalningsförmåga. 

Marianne (SEB) och Marie (Nordea) berättade att det är genom årsredovisningen som de 

bedömer företagets återbetalningsförmåga. Om det istället rör sig om ett nystartat företag så 

finns det inte historiska siffror att tillgå utan då är det istället en budget och affärsplan man 
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går på. De betonade att budgeten inte består av faktiska siffror utan av antaganden vilket gör 

den processen och det kreditbeslutet osäkrare. 

Flera av respondenterna nämnde att det också är viktigt att notera huruvida företagaren betalar 

ut ordentliga löner till de anställda. Peter (Swedbank) berättade att bl.a. att ”Om du kommer 

till banken och uppvisar att du gör ett positivt resultat, som är svagt, men det framkommer att 

du inte tar ut rimlig lön så betyder det ofta att det indirekt inte går så bra…” Han fortsatte 

och tillade att det dock beror på i vilket stadie företaget befinner sig. 

Annars är ett av de första stegen nästan alltid att göra noggranna kontroller av ägaren eller 

ägarna bakom företaget vilket samtliga respondenter vittnar om. I den kontrollen visar sig 

uppgifter från UC alltid vara involverade. Marie (Nordea) nämnde UC som en självklar 

referenspunkt tidigt i processen. Marianne (SEB) påpekade tydligt att de alltid undersöker 

tidigare betalningsanmärkningar via UC på kunden i fråga. Av UC får de bl.a. en 

riskklassificering av kunden och historik om företagarens tidigare figureranden, t.ex. om 

företagaren varit inblandad i tidigare konkurser. Hon betonade att ”… Första steget innan 

företaget ”tas in” är alltid att kolla upp firmatecknare och ägare.” 

Per (Handelsbanken) och Jörgen (Handelsbanken) berättade också om att de lägger stor vikt 

vid kundens historik. Båda två nämner användandet av UC och att den informationen är en 

viktig del av bedömningen. Jörgen (Handelsbanken) påpekade dock att 

betalningsanmärkningar som kan synas i UC:s information kan vara av ”snällare” art, t.ex. 

obetalda trafikskatter. Han menade att en betalningsanmärkning alltså inte omgående behöver 

leda till ett avslag på en kreditansökan. Peter (Swedbank) nämnde också vikten av att få en 

bra helhetsuppfattning om kunden. Om en kund har varit hos banken sedan en tid tillbaka har 

man en bra uppfattning om dem och vet om de är skötsamma. Han berättade att kreditgivning 

till helt nya kunder ofta innebär en högre risk vilket medför att banken måste göra mer 

noggranna kontroller av dem. 

Lars (Almi) berättade även han att Almi alltid tar kreditupplysningar från UC på företaget och 

ägaren i samband med en kreditbedömning men att man inte nödvändigtvis behöver neka 

kunder för att de har betalningsanmärkningar. De kan i förekommande fall få chans att 

förklara sig. Han berättade också om att UC kan ”likna” eller komplettera en revision för ett 

mindre företag som inte använt sig av revision och som klarat sig utan 

betalningsanmärkningar. Lars (Almi) sa bl.a. att ”Är man ett så pass litet företag och 
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uppgifterna från UC är ok och det finns välordnade siffror att ta del av – vad ska då en 

revisor tillägga? Att ha ordning i böckerna utan revisor kommer man ganska långt på.” 

Både Peter (Swedbank) och Jörgen (Handelsbanken) berättade att de lägger stor vikt vid om 

företaget eller ägaren som privatperson är kund hos banken sedan tidigare. Bra kontakt med 

kunderna är viktigt och de har då på förhand en tydlig uppfattning om personen är kompetent 

och skötsam eller inte. Jörgen uttryckte sig att ” Vi tittar mycket på ägaren, vem som står 

bakom företaget. Är det en trovärdig person? Är det någonting vi kan förlita oss på?” Jörgen 

(Handelsbanken) förklarade att Handelsbanken har en tydlig lokal förankring och att de har 

klart flest kontor i landet av storbankerna. Han menade på att affärsidén i grunden skiljer sig 

från t.ex. SEB på så sätt att de ska vara mer tillgängliga och agera mer lokalt. Detta bidrar 

enligt honom till att de allt som oftast känner sina kunder väl. Han berättade att: 

”Om det är ett etablerat företag så känner ju vi företaget sedan tidigare om de inte byter bank 

i samma veva. Byter de bank i samma veva så skulle jag vilja säga att åtta av tio gånger har 

de redan fått ett nej från sin egen bank och då har ju vi också vissa funderingar till varför de 

byter bank och frågar efter ny kredit i samband med det. Men är det ett etablerat företag så 

känner vi de ofta ganska bra och har haft en dialog med dem ett par gånger om året och vet 

vart de står och vad de har för investeringsplaner, eller andra planer, eller förstår varför de 

har en tillfällig likviditetsbrist.” 

När man tittar på vilka säkerheter som kan finnas i mindre företag nämner samtliga 

respondenter att det oftast rör sig om ägarborgen. Det kan i vissa fall också vara t.ex. 

fastigheter eller företagsinteckningar i främst varulager eller kundfordringar. Peter 

(Swedbank) påpekade att de ofta tar borgen privat på ägaren på den här nivån på företag och 

krediter. Marianne (SEB) menade också att ”Det är väldigt vanligt med ägarborgen för 

nystartade företag och det kan senare styrkas upp med företagsinteckning eller liknande.” 

Lars (Almi) berättade om att de inte tar säkerheter för lån i samma utsträckning som bankerna 

måste göra. De tar istället ofta mindre säkerheter i form av en s.k. skötselborgen på ägaren 

vilket bidrar till att de kan ha en typ av kontinuerlig övervakning på företagaren i fråga. 

Kreditbedömningen visar sig i stort gå ut på att bilda sig en helhetsuppfattning om företaget. 

Att bedöma affärsplanen utöver de faktiska siffrorna, där faktorer som t.ex. vilken typ av 

verksamhet det är, hur marknaden ser ut, företagsledningens kompetens och ägarens 

erfarenhet spelar viktiga roller. Per (Handelsbanken) refererade till det som att man bedömer 
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både mjuka och hårda faktorer där siffror utgör de hårda faktorerna och att exempelvis 

företagsledningens kompetens är en mjuk faktor. Hela processen blir en typ av 

affärsbedömning av företaget i fråga. Han lyfte fram företagarens kompetens som en oerhört 

viktig faktor att ta hänsyn till. 

Marianne (SEB) nämnde att de ofta själva gör en enklare SWOT-analys av företaget eller 

kräver en sådan av kunden för att bilda sig en uppfattning om dess aktuella situation. Hon 

framhåller affärsplanen, den faktiska budgeten och ägaren som några av de viktigaste 

informationskällorna. Hon berättade att ”Det är ju i budgeten vi ska se om det finns en 

återbetalningsförmåga, vilket blir vår röda tråd. Att det finns en återbetalningsförmåga.” 

Lars (Almi) var tydlig med att benämna hans kreditbedömning som en ”80-10-10-modell” där 

personen och dess kompetens utgör 80 % av bedömningen, affärsidén 10 % och de faktiska 

siffrorna 10 %. Han berättade att ”En bra entreprenör drar igenom det mesta. Det ska mycket 

till för att en bra entreprenör ska misslyckas…” Han var inne på att mycket av bedömningen 

utgörs av den enskilde konsultens tolkning och intryck av den ansökande och dess idéer och 

kompetens. Dock klargjorde han tydligt att siffrorna självklart måste stämma för att inte hela 

processen ska fallera. 

Om siffrorna visar sig gå ihop betonade Marie (Nordea) hur viktigt det är att ”lära känna” 

företagaren i fråga och bedöma dennes kompetens. Hon vill få uppfattningen att personen är 

kunnig inom sitt område och kan sin verksamhet. Hon nämnde även att man alltid gör en typ 

av riskbedömning utifrån vilken typ av verksamhet och bransch företaget är aktivt inom. 

Jörgen (Handelsbanken) påpekade att de kunder man redan har haft en långvarig och god 

relation med gör att processen kring de ”mjuka faktorerna” blir relativt enkel och inte lika 

omfattande som om det vore en ny kund eller en kund som inneburit problem tidigare. Om 

banken vet att kunden är kompetent och skötsam behöver man inte lägga lika mycket fokus på 

de bitarna. Han berättade att ”… Det gäller då bara att få ihop siffrorna för förtroendet för 

företagaren har vi ju redan i så fall. När det gäller att få ihop siffrorna som motsvarar så är 

det kassaflödena man tittar på. Om bolaget kassamässigt klarar av att dra runt en kredit med 

amorteringar.” 
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4.3.1 Nyckeltal 

Samtliga respondenter hos bankerna nämnde att de tar hänsyn till nyckeltal i 

kreditbedömningen av företagen men att deras relevans inte alltid är så stor. Peter (Swedbank) 

nämnde kassalikviditet, soliditet och konsolideringsgrad som de vanligaste nyckeltalen att 

beakta när det kommer till småföretag men att de faktiska kassaflödena är viktigare. Han 

menade på att nyckeltal inte alltid är så relevanta i så pass små företag. Marie (Nordea) 

förklarade även hon att de inte fokuserar alltför mycket på nyckeltal för företag på den här 

nivån utan att ”… Vi lägger mer vikt vid de faktiska kassaflöden som företaget genererar .” 

Marianne (SEB) poängterade kassalikviditeten och konsolideringsgraden som två nyckeltal de 

kan tänkas ta i beaktning. Framför allt kassalikviditeten eftersom den visar på att det finns en 

återbetalningsförmåga i företaget. 

Jörgen (Handelsbanken) betonade att soliditet är ett nyckeltal man tar hänsyn till: ”Hur ser 

bokslutet ut? Vad kan vi ta tillvara på? Det är viktigt att man har ett eget kapital kvar, 

såklart. Att soliditeten är tillfredsställande.” Han påpekade dock också att det beror på vad 

det är för typ av verksamhet och bransch. Per (Handelsbanken) vittnade också om att hänsyn 

tas till företagets soliditet. Han förklarade dock att man ska ha i åtanke att ” det finns mycket 

annat som reglerar en småföretagares liv än att se till att man har bra nyckeltal att visa upp 

för banken…” Vidare förklarade han att när det kommer till småföretag så påverkas 

nyckeltalen också av hur företagaren vill disponera intäkterna och resultatet i förhållande till 

skatt och eventuellt ens personliga behov det aktuella året. 

Lars (Almi) berättade att han tror att det är väldigt individuellt bland konsulterna och 

rådgivarna på Almi om man tittar på nyckeltal eller inte. Han ansåg att det kan vara ganska 

överdrivet att titta för mycket på nyckeltal i små företag. Vad gäller nyckeltalen återkom han 

till sin s.k. ”80-10-10-modell” där de faktiska siffrorna bara utgör 10 % av hela modellen och 

att nyckeltalen därför inte är så viktiga. 

Apropå nyckeltal och siffror förklarade Jörgen (Handelsbanken) att ”Många småföretagare 

fattar inte riktigt skillnaden mellan ett positivt kassaflöde och vinsten i bolaget. Jag menar, 

det är inte många kundfordringar som betalar räkningar utan det är när man betalar som 

dom faktiskt blir betalda. När man har kassan för att göra det och det är tyvärr många 

företag som missar det och som går i konkurs på det.” 
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4.4 Kreditgivarnas syn på revision och dess påverkan på 

kreditgivningsprocessen 

Lars (Almi) menar att revisionen inte alls spelar så stor roll i deras kreditbedömning av 

företagen. Han är inne på att uppgifterna från UC kan fungera som en typ av ”revision”. Att 

undvika betalningsanmärkningar och att ha ordning på siffrorna i boksluten kan visa sig räcka 

ganska långt. Han påpekade att han tycker att när det kommer till dessa mindre företag så 

finns det inte så mycket revisorn kan tillägga om man uppfyller dessa krav. 

Marianne (SEB) menade på att de uppfattar revisionen som en positiv kvalitetsstämpel. Hon 

berättade dock att om ett litet företag är reviderat eller oreviderat inte är något som de lägger 

så stor vikt vid eftersom det oftast handlar om så pass små belopp. Hon berättade att en typisk 

storlek på en kontokredit för ett relativt nystartat företag brukar vara kring 100 000 kronor 

men det varierar, bl.a. beroende på verksamhet och i vilken bransch företaget är aktivt inom. 

I de fall mindre, icke-revisionspliktiga företag är reviderade betonade hon dock vikten av 

kommentarer i revisionsberättelsen, vilket de som bank kan se ganska allvarligt på. Där kan 

de ta del av information om viktiga saker som hänt eller inte hänt och om man t.ex. har slarvat 

med vissa skatteinbetalningar. Hon berättade vidare att när det gäller, i sammanhanget, större 

krediter och vissa blancolån så kräver de allt som oftast två reviderade bokslut i rad. Huruvida 

processen skiljer sig för reviderade kontra oreviderade företag nämnde hon bl.a. att de tar 

ägarborgen oavsett om det är reviderat eller inte. 

Peter (Swedbank) sa att ”Revisorer är med och påverkar trovärdigheten positivt i de siffror 

som företagskunder presenterar som ska ligga till grund för beviljande av krediten.” Han 

förklarade att om ett företag är reviderat eller inte är något han relativt ofta tar hänsyn. Han 

tillade dock att han ser skillnad på revisorer och revisorer. Auktoriserade revisorer har han 

hög tillit till men det finns många ”källarrevisorer” inom branschen. Peter (Swedbank) 

förklarade även han att i de fall företag är reviderade och det finns en revisionsberättelse att 

tillgå så kan de innehålla uppgifter ”som kan få varningsklockorna att ringa…” vilket kan 

leda till att man väljer att avslå en kreditansökan. Vad gäller reviderade småföretag förklarade 

han vidare att ”… Som minimikrav måste revisionsberättelsen minst se ”ok” ut för att vi ska 

gå vidare.” 

Jörgen (Handelsbanken) poängterade att revisionen är ganska viktig och att det innebär en 

kvalitetssäkring för dem. Han menade på att många av de företagskunder som inte omfattas av 
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revisionsplikten som kommer till dem och ansöker om krediter påpekar att de inte behöver ha 

revision. När de då söker om lite större krediter kan Handelsbanken ofta säga att de kräver en 

revision för att kvalitetssäkra siffrorna mot dem så att företaget i fråga ”inte sitter och gör 

räkenskaperna själva och egentligen inte har en aning om vad de gör.” 

Vad gäller vid vilka belopp en revision blir nödvändig enligt honom så pekade han främst på 

att det beror på vad pengarna ska lånas till. ”Ska man belåna en fastighet med ett par 

hundratusen så kanske det är väldigt låg risk. Då skulle vi inte titta lika hårt på siffrorna eller 

huruvida ett företag är reviderat som om det gällde en blanco- eller kontokredit på runt 200 

000 kronor. I de fall som berör stora kontokrediter skulle vi titta rätt hårt på siffrorna… Och 

då säger vi nej om de inte är reviderade eller om vi inte tror att de är sanna. Så är det ju.” 

Jörgen (Handelsbanken) fortsatte ”… Jag kan också tycka att en revision kan vara väl värd 

pengarna för företaget. En revision av ett företag av den här storleken ligger väl på runt 

15 000 kronor och ska du då låna en halv miljon är det ju nästan ingenting i jämförelse, för 

att kvalitetssäkra att bolaget är rätt skött …” 

Han berättade vidare att ”Även om det inte finns revisionsplikt så går vi ibland in och kräver 

att det ska finnas en revisor om vi känner oss tveksamma till att det är rätt skött.” Vad gäller 

skillnaden på kreditgivningsprocessen för reviderade respektive oreviderade företag svarade 

Jörgen (Handelsbanken) att ”Generellt sett skulle jag säga att det skiljer sig. Vi gräver nog 

lika mycket i siffrorna men vi tittar inte lika kritiskt på det skulle jag vilja säga. Då är det ju 

någon annan som faktiskt har gjort den här kvalitetssäkringen.” 

Per (Handelsbanken) var tydlig att mena på att ”Revision är ju fortfarande någonting som i 

mångt och mycket tittar på historiken, och ibland ganska långt efter det faktiska 

bokslutsåret…” och att det på den här nivån finns många andra viktiga faktorer som kan ge 

liknande uppfattning av företaget som revisionen. Ett sådant exempel är t.ex. de färska 

uppgifter man kan få från offentliga register som t.ex. UC – ”… Det är väl så viktigt som en 

anteckning om revision tycker jag. Jag menar, en revision kommer in sex-sju månader efter 

bokslutsåret och saker kan förändras.” Per (Handelsbanken) var likt Peter (Swedbank) inne 

på att revisorns uppgifter bidrar till trovärdighet och han betonade att de som kreditgivare 

uppskattar revisorer. Dock konstaterade han att det för många småföretagare är tungt rent 

ekonomiskt att ha revisor och att banken själva i de flesta fall upptäcker eventuella 
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tveksamheter i ett oreviderat bokslut. Han påpekade också likt Marianne (SEB) att storleken 

på krediterna till mindre företag oftast inte är så stora så att en revision anses nödvändig. 

Marie (Nordea) framförde åsikten att en revision innebär en typ av kvalitetssäkring men att 

hon i många fall har i åtanke att det faktiskt finns revisorer som inte alltid är 100-procentiga i 

sitt arbete. Hon nämnde att det på den här nivån av företag och krediter inte har stor inverkan 

på ett kreditbeslut om ett företag är reviderat eller inte. Hon betonade dock, likt övriga också 

gjorde, att det är svårt att tala om vid vilka exakta belopp en revision blir nödvändig då det 

varierar beroende på företagaren i fråga, vilken bransch det handlar om osv. Marie (Nordea) 

berättade också att ”… När mindre företag ska investera i t.ex. en maskin så kommer vi ofta 

överens om ett avbetalnings- eller leasingsupplägg för investeringen istället för en vanlig 

kredit.” Huruvida processen skiljer sig svarade hon likt Jörgen (Handelsbanken) att ”Det är 

betryggande att en utomstående har granskat siffrorna. Det gör att jag inte tittar lika kritiskt 

på dem.” 

4.5 Revisionens påverkan på lånevillkor 

Det fanns en stor osäkerhet bland respondenterna om lånevillkoren blev bättre för en 

kredittagare som har reviderade bokslut. Peter (Swedbank) sammanfattade det till att ”… 

Sannolikt ja, vi tar betalt för risken. Man anar att det finns en högre risk utan revisor”. 

Marianne (SEB) vill mena på att lånevillkoren, och då främst räntesatsen, inte lär påverkas av 

att ett företag är reviderat eller ej: ”Oreviderade eller reviderade företag kommer få samma 

längd på lånen och troligtvis, även om det nu är individuellt med räntan, så lär inte 

räntesatserna skilja sig.” Marie (Nordea) förklarade likt Marianne (SEB) att en revision inte 

direkt påverkar räntan. 

Jörgen (Handelsbanken) och Lars (Almi) menade på att reviderade bokslut i förlängningen 

kan komma att påverka lånevillkoren i och med att det indirekt kan påverka deras kreditrating 

av kunden. Kreditratingen grundas på helhetsbilden av företaget och utifrån den får man fram 

en typ av s.k. kapitaltäckningskostnad som alltså indirekt kan påverkas av om företaget har 

revisor eller inte. Dock påpekade båda två att en revision inte har en direkt påverkan på 

räntesatsen. 

Per (Handelsbanken) berättade att man inte tar så stor hänsyn till om företaget har revisor eller 

inte och att det inte direkt påverkar räntan. Han var ganska tydlig på att mena att om ett 
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företag har revisor eller inte har en väldigt marginell påverkan på deras kreditrating av 

kunden. Han betonade att det är den kundansvarige som i mångt och mycket ansvarar för 

krediten och att prissättningen varierar från fall till fall. 

4.6 Kreditgivarnas syn på alternativ till revisorer 

Marianne (SEB) tyckte att auktoriserade redovisningskonsulter absolut kan fungera som ett 

alternativ till revisorer när det gäller mindre företag. I så pass små företag som relativt 

nystartade nämnde hon att de uppskattar att en kund har ekonomikunnig personal inom 

företaget som banken kan stämma av frågor med och bolla tankar och idéer med. Det kan i 

vissa fall vara gott nog. Hon berättade att de har samarbetspartners vad gäller e-bokföring och 

andra ekonomitjänster som de rekommenderar till de kunder som kan tänkas vara i behov av 

det. 

Jörgen (Handelsbanken) berättade att det optimala för dem som bank är ”Att man använder 

sig av bokföringsfirmor och sen skickar uppgifterna till revisorn. Ägna sig åt sin egen 

kärnverksamhet och låta någon annan bokföra och sköta det löpande och sen få det reviderat 

av revisorn.” Han framhävde att han tycker att det inom revisions- och redovisningsbranschen 

finns många lyckosökare som inte riktigt vet vad de gör. Han berättade att ”De förstår inte 

mer än att boka in siffrorna i ett färdigt system och de förstår inte vad det får för effekter i 

förlängningen. Jag har sett mycket dåliga råd från redovisningskonsulter och 

bokföringsfirmor.” 

Peter (Swedbank) nämnde att han inte har så stor erfarenhet av redovisningskonsulter men 

han berättade att han hört att ”… Kvaliteten på konsulter inom redovisningsbranschen kan 

variera kraftigt. Är dom bra så är dom bra, är dom dåliga så är dom dåliga.” Sammantaget 

ingav han ett vacklande intryck till konsulter. Marie (Nordea) berättade att hon inte har stött 

på så många konsulter i sitt arbete men att ”… De kan säkert göra ett likvärdigt jobb som en 

revisor gör men jag har ingen direkt uppfattning om dem.” 

Lars (Almi) var också inne på att kvaliteten på konsulter varierar och att han upplever att det 

kan uppstå samarbetssvårigheter mellan redovisningskonsulter och deras kunder vilket kan 

leda till försämrat material. Han redogjorde tydligt att han föredrar revisorer framför 

konsulter. 
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Per (Handelsbanken) berättade att han tycker att redovisningskonsulter kan tillföra precis 

samma värde som revisorer men att de egentligen har två olika roller då revisionen ju kommer 

in i efterhand. Sammantaget hade respondenterna alltså rätt olika uppfattningar i frågan. 

4.7 Kreditgivarnas syn på förhöjda gränsvärden för revisionsplikten 

Alla respondenter betonade hur svårt det är att spekulera kring vid vilka gränsvärden 

gränserna kan komma att sättas. Huruvida deras strategier skulle förändras svarade Per 

(Handelsbanken) dels att ”Jag tror inte det. Det är klart att vid någon gräns, vid något 

belopp, så går väl en anständighetsgräns. Där företagens storlek blir så uppenbart svåra att 

hålla koll i.” Han menade vidare att revisionen skulle få större betydelse ju närmare den s.k. 

anständighetsgränsen man kommer. Peter (Swedbank) m.fl. använde sig av ordet 

”smärtgräns” för att beskriva när en revision av ett företag måste förekomma för att riskerna 

blir för stora och trovärdigheten i siffrorna då måste fastställas. Marie (Nordea) berättade att 

”Större företag innebär ju sannolikt större lån vilket lär göra revisionen viktigare för oss än 

vad den är idag. Det finns en gräns för när riskerna med oreviderade siffror blir för stora.” 

Sammantaget kan man säga att alla respondenter var inne på att revisionen definitivt kommer 

att ha större betydelse för dem vid en höjning av gränsvärdena. Vid vilka exakta belopp det 

skulle vara kunde de inte säga då de menade att frågan är väldigt hypotetisk. 
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Urval av empirin sammanställd i tabellform 

Följande tabeller visar en sammanställning av empirin där respondenternas åsikter 

rangordnats i stora drag. 

Tabell 2. Tabellen visar sammanfattade svar från respektive respondent 

 Marianne, SEB Peter, Swedbank Jörgen, 

Handelsbanken 

    

Viktigaste 

informationskällor 

Årsredovisning/budget, 

UC, affärsplan, 

ägare/företagsledning 

 

Årsredovisning, UC, 

kundrelation 

Affärsplan, UC, 

ägare/företagsledning, 

kundrelation 

Nyckeltal Relativt viktigt Relativt oviktigt Relativt viktigt 

Revisionens betydelse Liten Relativt stor Relativt stor 

Revisionens påverkan 

på lånevillkor 

Liten Relativt stor Marginell 

 

Syn på alternativ till 

revisorer 

Positiv Neutral Negativ 

 

Tabell 3. Tabellen visar sammanfattade svar från respektive respondent 

 Per, Handelsbanken Marie, Nordea Lars, Almi 

    

Viktigaste 

informationskällor 

Årsredovisning, UC, 

ägare/företagsledning, 

kundrelation 

Årsredovisning, UC, 

ägare/företagsledning 

Ägare/företagsledning, 

affärsidé, UC 

Nyckeltal Relativt oviktigt Relativt oviktigt Oviktigt 

Revisionens betydelse Liten Liten Liten 

Revisionens påverkan 

på lånevillkor 

Liten Liten Marginell 

Syn på alternativ till 

revisorer 

Positiv Neutral Negativ 
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5. Analys 

5.1 Skillnader och likheter mellan olika kreditgivare och olika individer 

Oavsett vem kreditgivaren är visar sig uppgifter från UC alltid förekomma för att reducera 

osäkerheten kring ett småföretag när det gäller kreditgivning. UC:s uppgifter är aktuella och 

ger kreditgivarna omfattande information om företaget och personen eller personerna bakom 

det. Från UC hämtar kreditgivarna information som ger dem kunskap om företaget och 

ägaren, både dagsaktuella uppgifter och tidigare historik. 

Att använda sig av revisor uppfattas som en kvalitetsstämpel som betonar att de uppgifter som 

företaget presenterar verkligen överensstämmer med verkligheten (Blackwell, Noland & 

Winters, 1998). I princip alla respondenter uppfattar revisionen som en slags kvalitetsstämpel 

för trovärdighet men samtidigt påpekar flera av dem att krediterna ofta inte så stora att 

revisionen och kvalitetsstämpeln blir betydande. Risken anses alltså inte direkt ligga i att 

företagets siffror inte är trovärdiga. 

För att bilda sig en tydlig uppfattning om företaget och för att reducera osäkerheten visar sig 

samtliga kreditgivare lägga stor vikt vid företagsledningen och ägarens erfarenhet och 

kompetens. Relationen med kunden betonades av flera respondenter vilket ger dem 

förkunskaper om kundens beteende. Lars (Almi) nämnde att ”En bra entreprenör drar 

igenom det mesta. Det ska mycket till för att en bra entreprenör ska misslyckas…” och ett 

flertal bankrespondenter betonade också vikten av att säkerställa företagarens kompetens. 

Att svaren från respondenterna skiljer sig inom t.ex. synen på revisionens betydelse kan dels 

förklaras av att empirin visar att det för denna storlek på företag ofta är upp till den enskilde 

handläggaren att fatta beslut. De enskilda handläggarna har sedan personliga referensramar 

utifrån kompetens och tidigare erfarenheter att utgå ifrån som påverkar dem och deras 

uppfattning av den aktuella kunden. Att mycket är upp till den enskilde handläggaren stärks 

ytterligare av att Per och Jörgen, båda från Handelsbanken, har olika uppfattningar i ett par av 

frågorna. 

Handelsbanken och Nordea skiljer sig på frågan om hur stort mandat den enskilde 

handläggaren har till att fatta ett kreditbeslut. Marie (Nordea) betonade att de arbetar utefter 
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den s.k. ”four-eyes-principle” medan respondenterna från Handelsbanken menade på att de 

sätter stor tillit till sina medarbetare. 

Att använda sig av nyckeltal som en strategi för att bedöma ett småföretag visar sig överlag 

vara ganska irrelevant när det gäller kreditgivning. Svaren från respondenterna vittnar om att 

nyckeltalen för småföretag tenderar att variera från år till år vilket inte bidrar till jämförbarhet. 

Flera respondenter betonade att de lägger större vikt vid att kontrollera företagets faktiska 

kassaflöden än diverse nyckeltal. Jörgen (Handelsbanken) redogjorde bl.a. för hur många 

småföretagare inte förstår skillnaden mellan kassaflöden och vinst och att kundfordringar inte 

är det som betalar räkningarna. 

5.2 Kreditgivningsprocessen 

Det räcker idag inte att banken som kreditgivare ”tror” på ett projekt för att bevilja kredit. 

Eftersom de är reglerade av lagen om bank- och finansieringsrörelse så måste de alltid ha ett 

tydligt beslutsunderlag att förhålla sig till innan de beviljar en kredit (Garmer & Kyllenius, 

2004). Detta bekräftas av den insamlade empirin som bevisar att samtliga bankrespondenter 

gör noggranna kontroller av ett företag och bedömer deras återbetalningsförmåga innan de 

beviljar en kredit. I kontrollerna ingår alltid en undersökning av årsredovisningar och 

bakgrundskontroll av företagaren. Lars (Almi) betonade i intervjun att Almi inte regleras av 

lagen om bank- och finansieringsrörelse utan istället kan ta större risker när det kommer till 

kreditgivning. Hans svar visar också på att han inte lägger så stor vikt vid de faktiska siffrorna 

och att ta säkerhet för ett lån utan istället främst fokuserar på företagarens kompetens och 

affärsidé. 

Garmer & Kyllenius (2004) beskriver att realsäkerheter och namnsäkerheter är de främsta 

typer av säkerheter som är aktuella för krediter. Vad gäller småföretag visar empirin att 

borgensförbindelser är de vanligaste typer av säkerheter som kreditgivarna tar. Det rör sig 

oftast om en ägarborgen. I andra fall bekräftar empirin att det kan handla om realsäkerheter i 

form av fastighetslån eller i vissa fall företagsinteckningar. Lagen om bank- och 

finansieringsrörelse föreskriver att banker normalt sett ska kräva ”betryggande säkerhet” vid 

kreditgivning men de kan avstå från sådan om den inte anses behövas. Empirin visar på att 

bankerna nästan alltid begär säkerheter vid kreditgivning till små företag. Lars (Almi) nämnde 

att Almi inte tar säkerheter i samma utsträckning som bankerna gör utan främst då tar en 
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mindre säkerhet i form av en s.k. skötselborgen på ägaren vilket kan förklaras i att de inte 

regleras av lagen om bank- och finansieringsrörelse. 

Om ett företag är nystartat saknar det ekonomisk historik att grunda bedömningar om 

återbetalningsförmågan på. Sådan historik finns i företag som varit aktiva under en längre 

period. Att inte ha ekonomisk historik att falla tillbaka på innebär en högre risk jämfört med 

om det finns siffror att utgå ifrån vilket gör att kreditgivaren blir mer försiktig (Garmer & 

Kyllenius, 2004). Empirin bevisar att en del kreditgivare medger att kreditgivningsprocessen 

för ett nystartat företag kan vara mer osäker än för ett etablerat. Marie (Nordea och Marianne 

(SEB) betonade osäkerheten i en budget. När det kommer till beviljande av kredit säger i de 

flesta fall bankerna nej hellre än att chansa genom att t.ex. kompensera för den högre risken 

med högre ränta (Ibid.). Bankrespondenternas svar gav en klar bild av att siffrorna måste gå 

ihop för att processen ska fullföljas. 

5.3 Revisionens betydelse och påverkan vid kreditgivning 

Enligt forskarna Blackwell, Noland & Winters (1998) uppfattas revision som en 

kvalitetsstämpel för externa intressenter och att företag utan den kvalitetsstämpeln har 

svårigheter att få kredit på samma villkor som om man hade haft den. Att revision uppfattas 

som en kvalitetsstämpel bekräftades mer eller mindre av samtliga respondenter, bl.a. 

Marianne (SEB) som dock menade på att det inte spelar någon roll om ett mindre företag är 

reviderat eller ej för att chansen för att en ansökan ska beviljas ska öka. Hon menade heller 

inte att revisionen bidrar till lägre ränta. Jörgen (Handelsbanken) uppfattade också revision 

som en kvalitetssäkring och han menade på att det faktiskt i förlängningen kan leda till att ett 

företag som är reviderat kan få bättre ränta än ett som inte är det. Att de två hade olika 

uppfattningar i frågan bevisar än mer att mycket är upp till den enskilde handläggaren. 

Informationsassymetrin leder till lägre informationsprecision för investeraren, t.ex. 

kreditgivaren, vilket kan leda till att denne vill ha högre riskpremie, t.ex. i form av högre ränta 

(Lambert, Leuz & Verrecchia, 2012). Företag som valt att behålla revisionen besitter generellt 

sett en lägre risk och har större chans att få bättre lånevillkor. Revisionen kan ha en positiv 

påverkan på storleken på lånet och dess villkor (Duréndez Gómez-Guillamón, 2003). Peter 

(Swedbank) var den enda respondenten som menade på att räntan sannolikt blir högre för ett 

oreviderat företag för att de vill ta betalt för risken det innebär att ett företag är oreviderat. 

Lars (Almi) och Jörgen (Handelsbanken) svarade båda två att en revision i förlängningen kan 
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påverka deras kreditrating av kunden men att revisionen inte har en direkt påverkan på räntan. 

Övriga respondenter svarade tydligt att en revision inte påverkar räntan för de mindre 

företagen. Teorin från forskningen som visar att revision medför ökad säkerhet för 

kreditgivaren och därmed ökar chansen till att få ett lån beviljat (Miller & Smith, 2002; 

Duréndez Gómez-Guillamón, 2003) är därmed inte direkt applicerbar på svenska mindre 

företag. 

Delar av den insamlade empirin visar att informationen i en revisionsberättelse kan komma att 

påverka beslutet om en kredit ska beviljas eller ej. Detta överensstämmer med tidigare 

forskning (Guiral-Contreras, Gonzalo-Angulo & Rodgers, 2007; Duréndez Gómez-

Guillamón, 2003) som kommit fram till att en revisors kommentarer i revisionsberättelsen kan 

vara till fördel för banken som kreditgivare. Marianne (SEB), Marie (Nordea) och Peter 

(Swedbank) intygade att man ser allvarligt på negativa kommentarer i revisionsberättelsen 

och att de kan komma att påverka deras beslut. Den tidigare forskningen som dragit de 

slutsatserna gjordes i länder där gränsvärdena är betydligt högre än i Sverige och i denna 

studie vilket än mer framhäver betydelsen av revisionsberättelsen och hur viktigt det är att den 

är ren. Forskning gjord av Guiral-Contreras, Gonzalo-Angulo och Rodgers publicerad 2007 

visar också på att de brister som en revisor kan belysa via kommentarer i revisionsberättelsen 

troligtvis inte lyfts fram om en revision inte ägt rum. Eftersom empirin visar att kreditgivarna 

inte lägger alltför stor vikt vid att det kreditsökande företaget är reviderat så går de troligtvis 

indirekt miste om att ta del av eventuella brister som inte uppdagats hos ett oreviderat företag. 

Detta kan medföra ökade risker för dem som kreditgivare. 

Empirin styrker forskarna Bruns & Fletchers (2007) slutsatser om att det är viktigt för en bank 

att göra ordentliga utvärderingar av ett företaget innan ett kreditbeslut ska fattas. För att kunna 

göra ordentliga utvärderingar av företaget och dess risker är det viktigt att minska eller helst 

undvika informationsassymetrier, reducera osäkerhet, och revision bidrar till att reducera 

dessa assymetrier (Eilifsen, 2006). Svaren från respondenterna vittnar om att de använder sig 

av flera olika informationskällor och strategier när de utvärderar kunden och dess risker. Om 

denne är reviderad eller inte visar sig inte spela så stor roll i utvärderingen utan det ger i 

princip enbart en slags kvalitetsstämpel. För att reducera risken och osäkerheten kring 

företaget använder man sig istället av ett flertal andra strategier. Det visar sig att första steget i 

princip alltid är att göra noggranna kreditupplysningar på företaget och ägaren. Dessa 

kreditupplysningar görs alltid via UC. 
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Andra faktorer som påverkar ett företags förmåga att få kredit är hur den aktuella marknaden 

utvecklar sig och företagsledningens kompetens (Broomé, Elmér & Nylén, 1995). Marianne 

(SEB) nämnde SWOT-analys som en strategi de använder sig av och däri ingår en analys av 

den marknad det kreditsökande företaget är aktivt på och Marie (Nordea) att man bedömer 

risk utifrån företagets verksamhet och bransch. Både Jörgen (Handelsbanken) och Marianne 

(SEB) nämnde affärsplan som något som är viktigt att titta på för att göra en bedömning av 

företaget. 

Efter att ta kreditupplysningar via UC, framstår uppfattningen av företagsledningens 

kompetens och ägarens erfarenhet som den viktigaste strategin för kreditgivarna att reducera 

risk och osäkerhet kring företaget. I ett litet företag är ofta ägare och företagsledning samma 

person vilket ökar riskerna kring företaget (Carrington, 2010). Om den personen försvinner ur 

bilden så påverkas företaget negativt eftersom det i princip står och faller med den enskilde 

personen. Detta kan jämföras med ett större företag där ledningen eller ägarna kan bytas ut 

och verksamheten ändå kan fortgå. 

Eftersom Sverige internationellt sett har väldigt låga gränsvärden för revisionsplikt är det 

sannolikt att de kommer att höjas i framtiden. Fyra år efter införandet av slopad revisionsplikt 

för de minsta företagen i Danmark så beslutade folketinget att höja gränsvärdena (FAR, 

2010). Man gick då från tre miljoner till åtta miljoner danska kronor som gränsvärde för ett 

företags omsättning. Respondenterna var alla inne på att det är hypotetiskt och svårt att sia om 

en framtida höjning av gränsvärdena. Dock konstaterade flera av dem att det finns en gräns 

där en revision blir nödvändig för att ha kontroll på företaget och verksamheten, såväl för 

företaget internt som för externa intressenter. Empiri visar på att ju större krediter det handlar 

om desto mer riskanalyserande och kontrollerande måste kreditgivarna vara. 

Sammanfattningsvis kommer revisionens betydelse bli större vid högre gränsvärden för 

frivillig revision. 
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6. Slutsatser 
Syftet med studien var att undersöka revisionens betydelse hos icke-revisionspliktiga företag 

för kreditgivare samt att undersöka vilka strategier kreditgivare använder sig av för att 

reducera risk och osäkerhet kring små företag. Tre frågeställningar låg till grund för 

undersökningen. 

Undersökningens första frågeställning var vilken betydelse en revision av ett icke-

revisionspliktigt företag har för kreditgivare i kreditgivningsprocessen. Undersökningen visar 

att kreditgivare främst uppfattar revision som en slags kvalitetsstämpel som bl.a. bidrar till 

ökad trovärdighet. Det visar sig dock överlag att kreditgivare inte lägger så stor vikt vid om 

ett litet företag är reviderat eller oreviderat när det ansöker om lån, främst p.g.a. att företagen 

och krediterna ofta är så pass små att de inte bryr sig om risken som finns i att siffrorna är 

oreviderade. I de fall företag är reviderade visar sig kreditgivarna lägga relativt stor vikt vid 

negativa uppgifter i revisionsberättelsen. 

Den andra frågeställningen var huruvida en revision av ett icke-revisionspliktigt företag 

påverkar deras möjlighet att få bättre lånevillkor. Undersökningen visar överlag att så inte är 

fallet. 

Undersökningens tredje frågeställning var vilka strategier kreditgivare använder sig av för att 

reducera osäkerhet och risk kring små företag. Utöver det givna att bedöma 

återbetalningsförmågan genom de faktiska siffrorna visar sig de huvudsakliga strategierna 

vara att man som kreditgivare gör noggranna kreditupplysningar på företaget och ägaren och 

att man säkerställer ägaren och företagsledningens kompetens. 
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7. Diskussion 
Andelen företag som använder sig av revision har sjunkit för varje år sedan revisionsplikten 

avskaffades (Brännström, 2014). Det kan tolkas som att de uppfattar att revisionen kostar mer 

än vad den tillför dem. Undersökningen visar att kreditgivarna inte heller bryr sig nämnvärt 

om revisionen av små företag när det kommer till kreditgivningsprocessen. Vilket värde har i 

så fall revisionen mer än att det uppfattas som en kvalitetsstämpel? Undersökningens resultat 

kan anses bidra till att ifrågasätta revisionens relevans för de företag som idag har rätt att välja 

huruvida de vill vara reviderade eller inte. Undersökningen kan utgöra ett delargument till att 

faktiskt höja gränsvärdena för revisionsplikten framöver. 

Om gränsvärdena för revisionsplikten skulle vara högre lär det innebära att krediterna till de 

företagen troligtvis skulle vara större vilket skulle bidra till att revisionen får större betydelse 

för kreditgivarna än vad den har idag. Om värdena skulle höjas skulle tidigare forsknings 

(Blackwell, Noland & Winters, 1998) slutsatser om revision och dess påverkan på 

kreditgivning lättare kunna appliceras på den svenska marknaden. Företag skulle då troligtvis 

kunna utnyttja revisionen som ett slags förhandlingsverktyg vid kreditgivning och kostnaden 

för att vara reviderat kanske då kan motsvara insparade räntekostnader. I dagsläget får vi 

uppfattningen att en stor andel små företag uppfattar revisionen som en onödig kostnad men i 

och med höjda gränsvärden skulle fler företag få en positivare bild av revisionen om den 

skulle kunna användas som ett förhandlingsverktyg mot kreditgivare. 

Om fler företag skulle få chans att välja bort revision skulle det innebära minskade 

ekonomiska och administrativa kostnader för dem. Detta skulle öka deras konkurrenskraft 

vilket skulle bidra till ökad ekonomisk utveckling. Vid en viss gräns blir företagen så pass 

stora och mer komplexa att en revisor inte bara är nödvändig för externa intressenter utan 

även internt för företaget då granskningen är opartisk. 

Kreditgivarnas syn på auktoriserade redovisningskonsulter som alternativ till revisorer visar 

sig vara ganska delad. Empirin visar att det bara är två av sex respondenter som har en positiv 

syn på alternativen till revisorer vilket kan uppfattas som häpnadsväckande. Konsulternas 

arbete är kvalitetssäkrat genom Reko, svensk standard för redovisningstjänster, (FAR & SRF, 

2010) vilket bör medföra att deras arbete också bör uppfattas som en typ av kvalitetsstämpel. 

Att samtliga respondenter varit aktiva inom området sedan innan revisionspliktens 

avskaffande kan göra att de har för gammal vana att stöta på revisorer och reviderade 
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räkenskaper i sitt arbete snarare än bokslutsrapporter från redovisningskonsulter. Det kan vara 

en förklaring till deras delade och i vissa fall negativa uppfattning av konsulter och deras 

arbete. Det kan också ha att göra med att SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) 

misslyckats i sin kommunikation utåt, mot bl.a. kreditgivare, om de auktoriserade 

konsulternas trovärdighet. 
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8. Förslag till fortsatt forskning 
En intressant vinkel på vidare studier inom ämnet vore att göra en kvantitativ undersökning 

inom en viss organisation, i synnerhet Handelsbanken, där den enskilde handläggaren visar 

sig ha stort förtroende till att fatta kreditbeslut på egen hand. Man skulle då kunna bilda sig en 

klarare uppfattning om skillnader i inställning hos enskilda handläggare. 
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I 

Bilaga: Intervjufrågor 

Kreditgivningsprocessen 

1. Hur ser er modell för beslut om kreditgivning ut i stora drag? 

2. Vilka informationskällor använder ni er av i en kreditgivningsprocess? 

3. Anser ni vissa informationskällor vara viktigare än andra informationskällor?  

4. Tar ni hänsyn till några nyckeltal i kreditbedömningen? I så fall vilka? 

5. Hur stort förtroende har den enskilde kredithandläggaren till att ta beslut?  

Revisionens betydelse vid kreditgivning 

6. Vilken betydelse har revisionen när det kommer till kreditgivning till icke-

revisionspliktiga företag? 

7. Är det skillnad på kreditgivningsprocessen för reviderade respektive oreviderade 

företag? 

8. Påverkas lånevillkoren av att ett företag är reviderat eller ej? 

9. Vad ser ni som trovärdiga alternativ till att använda sig av revisor? 

Framtidsutsikter 

10. Hur skulle era strategier för kreditgivning till små företag påverkas av förhöjda 

gränsvärden för revisionsplikten? 

 

 


