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Sammanfattning 
 
Ett förslag om att befria de allra minsta aktiebolagen från det lagstadgade kravet på 
revision ligger under utredning. Vilka företag som kommer att beröras är ännu inte fast-
ställt men professorerna Thorell & Norberg har givet ett förslag att det är de företag med 
en omsättning på högst tre miljoner som kommer påverkas.  
 
Ett aktiebolag omges av flera intressenter och vi har i vår kvalitativa studie valt att 
intressera oss för en intressent: banken och hur deras kreditbedömningsprocess kommer 
att beröras om de minsta aktiebolagen undantas från revisionsplikten. Vi har även försökt 
skapa en uppfattning av hur en kreditbedömning går till idag samt reda ut i vilken 
omfattning reviderade räkenskaper används. Vår uppsats utgår ifrån en deduktiv ansats 
med en teoretisk utgångspunkt för att fånga upp studiens syfte.  
 
Studien visar att banktjänstemännen i stor utsträckning använder reviderat material men 
att den kompletteras med mjuk information. Det framkom även av undersökningen att 
kreditbedömning i hög grad bygger på personen bakom företaget, vilket påvisar att 
reviderat material och mjuk information likställs vid en kreditbedömning. Enligt vår 
empiri kommer inte informationsbehovet vid en kreditförfrågan förändras nämnvärt, utan 
våra respondenter tror att de kommer att fortsätta kräva årsredovisningar även om de inte 
är reviderade. De antar också att substitut till den oberoende granskningen kommer att 
uppkomma, och var och en har sin idé över vad som är en lämplig ersättning till 
reviderade räkenskaper. 
 
Nyckelord: Slopad revisionsplikt, kreditbedömning, små aktiebolag 
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1. Inledning 
I det inledande avsnittet presenterar vi bakgrunden till problemet, problemformulering 
och syftet med vår uppsats. 

1.1 Ämnesval 
I branschtidningen Balans nr 2, 2007 läste vi en intressant notering om att ”Bankerna vill 
ha reviderade årsredovisningar”. Texten väckte vårt intresse eftersom flertalet bank-
tjänstemän förespråkade vikten av reviderat material från oberoende tredjeman, revisorn. 
I dag går debatten het om slopandet av revisionsplikten för små aktiebolag. Samtliga 
”gamla” medlemsländer i Europeiska kommissionen (EU) utom Sverige och Malta har 
avskaffat plikten på revision hos de små aktiebolagen. Vi finner det därför intressant att 
undersöka varför intressenten, banken, ser så stor nytta i att behålla reviderade års-
redovisningar.  

1.2 Problembakgrund 

1.2.1 Revisionsplikten 
År 1983 infördes det lagstadgade kravet på kvalificerad revision4 i Sverige. Syftet med 
revisionsplikten var dubbelt: ägarna skulle få bättre kontrollmöjligheter och revisionen 
skulle vara ett medel i kampen mot den ekonomiska brottsligheten (Ström, 2005).  Frågan 
om revisionspliktens vara eller inte vara har sedan dess legat i luften. Diskussionen tog 
ytterligare fart när promemorian Förenklade redovisningsregler m.m från Justitie-
departementet lades fram 2004. Promemorian behandlade förenklade redovisningsregler 
och införande av byråjäv i lagstiftningen. Motivet till argumentationen i promemorian var 
att det skulle ske en harmonisering av svensk lagstiftning till EU:s regelverk (Thorell & 
Norberg, 2005). Medlemsländerna i EU har rätt att frivilligt välja om de små aktie-
bolagen skall tvångsrevideras och EU har i direktivet 2003/83/EG stiftat gränsvärdet för 
de företag som skall räknas till små och medelstora företag (SME) (78/660/EEG).  
 
Nyligen tillsattes en utredning under ledning av justitierådet Bo Svensson. Ett nytt EU-
direktiv föranledde utredningen där de skall se över regelverket kring revisorer och 
revision samt föreslå ändringar för att undanta revisionsplikten. År 2009 planerar 
Riksdagen att anta de ändringar som utredningen presenterar (Sandén, 2007). Den blåa 
alliansen propagerade innan valet om lättnader i redovisningsregler för småföretagarna i 
rapporten ”Ta bort regelkrånglet”. Alliansen påpekade i rapporten hur viktiga små-
företagen är för Sveriges framtida ekonomi och sysselsättning. För att öka tillväxten i 
Sverige krävs fler småföretag och för att få den företagsgruppen att växa måste den 
administrativa bördan minska dels genom slopad revisionsplikt menade alliansen.   
 
I en rapport från Svensk Näringsliv framlägger professorerna Thorell och Norberg (2005) 
ett förslag om att de så kallade mikroföretagen, företag som maximalt har tre miljoner i 
omsättning, skall beröras av avskaffandet av plikten. Dessa mikroföretag utgör cirka 80-

                                                 
4 Kvalificerad revision innebär att ett aktiebolag måste enligt lag använda en kvalificerad revisor, det vill 
säga en auktoriserad eller godkänd revisor. Det benämns revisionsplikt. 
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85 procent av samtliga aktiebolag i Sverige (Sandén, 2007). När bolagen är av den 
storleken så är ledningen och ägarna ofta samma person/personer, vilket innebär att 
behovet av ägarnas kontroll över ledningen minskar. Revisionen som ett verktyg att 
övervaka ledningens arbete kan därmed anses onödig och revisionskostnaden brukar vara 
det främsta argumentet för avskaffandet av plikten på revision i små aktiebolag. 
Motståndarna till slopandet tror däremot att frivillig revision, som inte görs årligen, ökar 
samhällskostnaderna för att kontinuiteten förloras (Eriksson, 2007). I artikeln Revisorn 
gör stor nytta - även i små bolag (2005) resonerar Dan Brännström kring revisionens 
inverkan på redovisningskvalitén och vad som skulle hända om företagen själva skulle 
hantera de komplexa regelverken i Sverige. Han tycker att det borde vara värt de pengar 
som revisionen kostar företaget för att få en extern kontrollant som följer verksamheten 
och som finner åtgärder för att motverka en ekonomisk kris.  

1.2.2 Finansieringsproblematiken för småföretag 
Företag har alltid varit beroende av olika sorters finansiering för att generera tillväxt och 
öka produktiviteten. Kapitalbehovet kan lösas antingen genom tillskott av eget kapital 
eller externt kapital från banker, riskkapitalister med mera. Bankerna är och förblir den 
viktigaste finansieringskällan för små och medelstora företag(Europeiska kommissionen). 
 
Det talas om att det föreligger ett finansiellt gap mellan banken och småföretagarna vilket 
föranleder till en svag utlåningsmarknad specifikt för små bolag. Ojämn informations-
fördelningen mellan parterna anses ligga till grund för problemet. Småföretagaren besitter 
alltid mer kunskap och information om företaget än vad bankerna har att tillgå. Små-
företagarna har i sin tur otillräckliga kunskaper om vad banken behöver för information 
för att utföra en sund kreditbedömning. Det sammantaget leder till att små aktiebolag har 
det vanskligare än större företag att erhålla externt kapital från banken.  
 
Problemet skall dock inte fullt ut läggas på bankerna utan småföretagen föredrar att i 
första hand använda sig av internt generat kapital. Små aktiebolag är motsträviga till att ta 
in externt kapital för att de är rädda att förlora kontroll över företaget. Dock kvarstår 
frågan vad som skall krävas av bank och småföretaget för att ett bättre samspel skall 
uppstå på kapital marknaden (Bruns, 2003). 

1.3 Problemformulering 
Enligt EU:s fjärde bolagsdirektiv finns det en valfrihet för EU-medlemsländerna att 
undanta de små aktiebolagen från revisionsplikt. I Sverige kom diskussionen om av-
skaffandet av revisionsplikten upp under 2004 i form av en promemoria lämnad av 
Justitiedepartementet. Den slopade revisionsplikten kommer troligtvis att beröra många 
intressenter och i olika avseenden. Vi har därför intresserat oss för hur bankerna kommer 
att hantera ett eventuellt slopande av revisionsplikten vid kreditbedömningar.  
 

Vad blir utfallet av en slopad revisionsplikt vid bankernas kreditbedömning? 
� Kommer bankerna även fortsättningsvis kräva reviderade årsredovisning-

ar i kreditbedömningsprocessen av små aktiebolag?  
� Påverkas utlåningsvolymen till de små aktiebolagen? 
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1.4 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka och beskriva hur enskilda banktjänstemän 
kommer att hantera en kreditbedömning vid avskaffad revisionsplikt. Vidare skall vi 
utreda vilka verktyg de använder i dag och om någon förändring kommer att ske.  

1.5 Avgränsningar 
Vi har i vår studie avgränsat oss till att undersöka hur sex banktjänstemän från fem olika 
banker i Karlstad förhåller sig till att revisionsplikten för små aktiebolag eventuellt 
kommer att avskaffas och hur det kommer att inverka på bankens kreditbedömnings-
process.  
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2. Metod 
I metodavsnittet presenteras samt motiveras de valda metoderna som legat till grund för 
uppsatsen. Vi redogör även för de datainsamlingsmetoder vi använt oss av samt en 
reflektion av de valda metodernas för- och nackdelar 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Inom den vetenskapliga forskningen finns skilda filosofiska synsätt, däribland 
hermeneutiken och positivismen. Positivism har ett naturvetenskapligt förhållningssätt 
där forskaren antar rollen som en objektiv analytiker (Bryman, 1997). Undersöknings-
området skall vara vetenskapligt och uttrycka något om en social verklighet. Forskarens 
förhoppningar är att resultatet skall påvisa lagbundenhet så att generaliseringar är möjligt. 
Positivismen utgörs i hög grad av strukturering för att underlätta upprepning av 
experiment. Forskaren skall inta ett objektivt förhållningssätt till objektet och undvika 
inslag av personliga bedömningar. Observationerna uttrycks med fördel i ett matematiskt 
språk för att ge forskaren möjlighet att göra statistiska analyser (Saunders et al., 2000). 
 
På andra sidan finner vi ett hermeneutiskt synsätt som betonar att människan inte kan 
studeras utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. Hermeneutiken brukar benämnas 
tolkningsläran vilket betyder att det är språket, handlingar och gester som skall tolkas 
utifrån ett helhetsperspektiv. Människor verkar i ett bestämt historiskt och nutida 
sammanhang som utgör vår verklighet och det är den verklighet som tillhandahåller 
gemensamma begrepp och symboler som tolkas och förstås (Patel & Tebelius, 1987). 
Hermeneutikern intresserar sig för att förstå människan genom tolkningar, medan 
positivisterna försöker förklara företeelser (Patel & Davidsson, 2003).  
 
Att utifrån ett positivistiskt synsätt kunna säkerställa sanningar om hur bankerna kommer 
att agera i sin kreditbedömningsprocess om revisionsplikten slopas anser vi vara svårt. 
Banktjänstemännens bedömningar vid kreditgivning präglas av lagbundenhet och 
personliga värderingar som kan variera över tiden. Det är vår tolkning av fenomenet vid 
studiens tidpunkt som leder fram till giltiga slutsatser.   

2.2 Vetenskaplig ansats 
Det finns ett flertal olika angreppssätt för att dra slutsatser om verkligheten, två av dem 
är: den induktiva och den deduktiva ansatsen (Patel & Tebelius, 1987). Den induktiva 
ansatsen brukar benämnas upptäcktens väg, att utgå från den information som insamlats 
under empirin och därigenom bygga upp en teori. Den deduktiva ansatsen tar sin form 
utifrån tidigare teorier som sedan prövas i verkligheten, en bevisande väg antas (Holme & 
Solvang, 1997).  
 
Vi har valt att utifrån den deduktiva ansatsen beskriva fenomenet från befintliga 
finansiella teorier och vår empiri, och därefter dra slutsatser om hur verkligheten förhåller 
sig. 
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2.3 Kvalitativa fallstudier  
Som redskap för att samla in information valde vi en kvalitativ metod. Syftet är i första 
hand att få en ökad och djupare förståelse för hur enskilda tjänstemän inom olika banker 
kommer att agera om avskaffandet av revisionsplikten genomförs. Mellan den kvalitativa 
och kvantitativa metoden finns ingen absolut skillnad menar författarna Holme & 
Solvang (1997), utan de är olika arbetsredskap som avgör vilka metodiska ansatser som 
lämpar sig bäst. 
 
När bedömningarna i kreditgivningsprocessen är banktjänstemannens egna subjektiva 
bedömningar passar den kvalitativa metoden bättre än den kvantitativa. En fördel med 
den valda ansatsen är att vi kan erhålla mer nyanserade beskrivningar av handläggarens 
tillvägagångssätt vid en kreditbedömning, och utifrån beskrivningarna och våra gjorda 
textstudier skapa en helhetsbild av fenomenet. Som nämnts tidigare finns ingen skarp 
linje mellan de två ansatserna utan vår studie har även inslag från den kvantitativa 
metoden.  

2.4 Datainsamling 
Beroende på vilken målsättning forskaren har med undersökningen skall data anpassas 
därefter. Det finns olika riktmärken för vilka källor som är lämpliga, vilket bestäms uti-
från syftet och metodvalet. Vid en kvalitativ ansats är intervjuer användbara medan text-
dokument är passande för en litteraturstudie. Ömsesidigt för all informationsinhämtning 
är att vara källkritisk. Dels av vem som har författat texten samt i vilket syfte texten 
skrevs. Det är även relevant att granska om informationen härrör från primära eller 
sekundära källor (Saunders et al., 2000 ).  

2.4.1 Primära och sekundära källor 
Primärkällor är information som kommer direkt från informationslämnaren medan andra-
handskällor är sådan information som har bearbetas eller referats av någon annan än 
förstahandsrapportören (Patel & Davidsson, 2003). Det är oftast att föredra primärkällor 
eftersom de inte har blivit färgade av någon annans tolkningar eller omskrivningar 
(Jacobsen, 2002).  
 
Vår studies primärkälla utgörs av data vi har insamlat från de sex genomförda intervju-
erna. Sekundärdata är hämtat från litteratur som behandlar kreditbedömning och revision 
även lagtext, avhandlingar, artiklar från branschtidningar och vetenskapliga artiklar ingår 
i vår referensram. 

2.4.2 Urval  
I en kvalitativ metod är inte det centrala syftet att generalisera och dra jämförelse av 
urvalet. Holme & Solvang (1997) anför dock att det är av lika stor vikt vid en kvalitativ 
som en kvantitativ ansats att urvalet av undersökningspersoner stämmer överrens med 
syftet av undersökningen. Urvalet i den kvalitativa metoden hålls till ett begränsat antal 
enheter som är specifikt utvalda för att passa studien. Syftet med att välja kvalitativa 
intervjuer är att försöka skapa en djupare förståelse för det undersökta ämnet (Holme & 
Solvang, 1997). 
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Vårt urval består av fem av de största bankerna i Sverige och i Värmland, Handels-
banken, Nordea, Svenska Enskilda Banken, Swedbank och Värmlands Provinsbank. De 
utvalda banktjänstemännen arbetar med kreditbedömningar av företag och vi anser att de 
kan bidra med relevant information eftersom de är väl insatta inom kreditområdet. 

2.4.3 Intervjuer  
Genom intervjuer insamlas primärdata inom ett visst område. Intervjuerna kan variera i 
utformningen och strukturen. Författarna Patel & Tebelius (1987) nämner två dimen-
sioner av intervjuns utformning: grad av standardisering och grad av strukturering. 
Graden av standardisering beror på hur intervjuaren formulerar frågor och i vilken 
ordning frågorna ställs. Helt standardiserade intervjuer är när intervjuaren ställer exakt 
samma frågor i samma ordningsföljd till alla respondenter. En hög grad av standard-
isering passar bäst i sammanhang när data skall jämföras och generaliseras. Intervjuaren 
kan bestämma hur brett svarsutrymme respondenten skall få genom att strukturera 
frågorna. En starkt strukturerad intervju ger intervjupersonen små möjligheter att göra 
utlägg och svaren på frågorna kan i många fall förutses (Patel & Tebelius, 1987).  
 
Det finns flera sätt att genomföra en intervju. Den kan göras över telefon, via e-post eller 
direkt med en person.    

2.4.3.1 Intervjuguide  
En kvalitativ intervju skall inte styras i för stor utsträckning av intervjuaren och därför 
används inte helt standardiserade frågeformulär. Forskaren kan använda sig av en 
intervjuguide som hjälpmedel för att styra in på ämnen som skall beröras under 
intervjun. Intervjuaren behöver dock inte följa guiden fullt ut, utan han eller hon kan 
under intervjuns gång ersätta eller ställa kompletterande frågor.   
 
Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer med öppna svarsalternativ för 
att inhämta respondenternas reflektioner och kunskap inom området. Valet med öppna 
och personliga intervjuer var att vi ville kunna styra intervjun vid behov för att inte få ett 
allt för brett spektrum av svar men ändå bibehålla en viss flexibilitet att ställa följdfrågor 
(Jacobsen, 2002). 
 
I vår intervjuguide användes tre huvudteman samt följdfrågor för att få en bra struktur. Vi 
utgick ifrån hur kreditbedömningen ser ut idag, hur banktjänstemännen nyttjar revisorn 
och reviderat material och avslutade med spörsmål om hur den framtida utvecklingen 
inom kreditbedömningen kan komma att utformas om revisionsplikten för små aktiebolag 
försvann.  

2.4.3.2 Intervjuernas genomförande och bearbetning 
Det första steget vi tog var att besöka de utvalda bankerna för att kort presentera vårt 
ämne och därigenom få kontakt med lämpliga personer för att boka intervjutillfällen.  
Eftersom avskaffandet av revisionsplikten ej ännu har genomförts kände några bank-
tjänstemän att de inte hade tillräckliga kunskaper om vad framtiden kan innebära samt att 
de saknar direktiv från centrala ledningen hur banken kan komma att agera. Banktjänst-
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männen önskade att vi i förväg skulle bifoga intervjuguiden, så att de skulle få en inblick 
i de frågor vi skulle behandla och en möjlighet att förbereda sig.   
 
Samtliga intervjuer genomfördes på respektive bankkontor. Vid ett av intervjutillfällena 
medverkade två respondenter, anledningen var att en av intervjupersonerna ansåg sig inte 
besitta tillräckliga kunskaper för att besvara vår avslutande del av intervjuguiden. 
Genomsnittstiden för intervjuerna var cirka en timma, vilket gav oss tillräckligt med tid 
för att få ut den relevanta informationen som vi ansåg oss behöva. Alla våra respondenter 
hade förberetts sig inför intervjun genom att göra anteckningar och satt undan tid för att 
vi skulle komma. En diktafon användes vid samtliga intervjutillfällen utom ett eftersom 
personen i fråga var motvillig till att bli inspelad. Valet att spela in intervjuerna medförde 
att vi kunde koncentrera oss på att lyssna och ställa frågor istället för att avbryta intervjun 
för att ta anteckningar.  
 
Efter varje intervjutillfälle har materialet sammanställts till textform. Det har medfört att 
vi har haft intervjuerna färskt i minnet och att risken för feltolkningar minskat. Under det 
intervjutillfället när diktafon inte användes antecknade båda vilket gjorde att vi kunde 
komplettera varandras anteckningar. Därefter analyserade vi texten för att lyfta fram det 
relevanta materialet till vår studie. 
 
Vi valde att presentera intervjuerna bank för bank eftersom avsikten var att lyfta fram vad 
varje enskild respondent har för åsikt och attityd. Dessutom har empirin utformats efter 
intervjuguidens teman. Det ger läsaren möjlighet till att göra jämförelser mellan 
respondenterna och samtidigt få en tydlig överblick av materialet.  
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3. Teoretisk referensram 
I följande kapitel redogörs för den teoretiska referensram som legat till grund för upp-
satsens problemformulering och slutsats. De teorier vi valt att ta med har relevans från 
både kreditgivarens och kredittagarens perspektiv.   

3.1 EU:s bidrag 
När Sverige blev medlemmar i EU band de sig att följa de direktiv som ställdes upp. Den 
årsredovisningslag (SFS 1995:1554) (ÅRL) vi har idag är ett resultat av inträdet i  EU 
och dess fjärde bolagsdirektiv (Holmström, 2003).  
 
Redan 1968 i det första EU direktivet (68/151/EEG) påpekades vikten av att samordna de 
nationella redovisningsreglerna och reglerna som behandlade vilken information som 
offentligheten skulle få ta del av. Orsaken till harmoniseringsbehovet var ett allt mer 
internationaliserade företagsklimatet. Behovet föranledde att EG:s fjärde bolagsdirektiv 
78/660/EEG upprättades.  
 
I det fjärde bolagsdirektivets 51:e artikel föreskrivs att revisionen av årsbokslut och en 
granskning av förvaltningsberättelsen är obligatorisk. Tillämpningen av direktivet skall 
ske för de bolag som har begränsat personligt ansvar, det vill säga aktiebolag eller 
liknande associationer i utlandet. Artikeln stadgar även att medlemsländerna har rätt att 
undanta småföretag från kravet på revision. Thorell och Norberg (2005, sidan 11) skriver 
”Det har hävdats att undantaget infördes i direktivet för att underlätta att 
medlemsländerna som t.ex. Tyskland och flera länder kring Medelhavet, som vid tiden 
när direktivet antogs hade för få kvalificerade revisorer för att det skulle var möjligt att 
genomföra revision i alla små aktiebolag”.   
 
EU:s definition för SME är att högst ett av de tre kriterierna är uppfyllda: (1) 50 
anställda, (2) 7,3 miljoner euro i omsättning, (3) 3,65 miljoner i euro i balansomslutning. 
Gränsvärdena har sedan direktivets införande höjts och de värden som gäller idag kom 
med direktivet 2003/83/EG.  

3.1.1 Revisionspliktens avskaffande i England  
Redan 1993 avskaffades revisionsplikten för de minsta aktiebolagen i England för att 
plikten ansågs överflödig eftersom de tillämpar regleringsfilosofin5. England utnyttjar 
EU:s gränsvärde fullt ut idag, och sedan 1993 har gränsvärdet höjts tre gånger (Thorell & 
Norberg, 2005).  
 
Collis genomförde 2003 en studie om företagsledningars syn på undantaget från 
revisionsplikten och nyttan av revisionen, på uppdrag av handelsdepartementet (DTI) i 
England. Hon fann att 58 procent av företagen utnyttjade undantaget från revision och de 
kostnadsbesparingar som bolagen gjorde var cirka 1 000 pund.  

                                                 
5 Regleringsfilosofin innebär att när nyttan av en regel inte överstiger kostnaderna så skall regeln avskaffas. 
Regleringarna skall dessutom baseras på empiriska undersökningar. 
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En undersökning genomfördes också bland bolagen om fördelarna med revision. För-
delarna ansågs vara (1) bättre kontroll av redovisning och ekonomisystem, (2) förbättrad 
trovärdighet av redovisningen och gentemot bankerna, (3) skydd mot bedrägerier och (4) 
förhöjd kvalité på den finansiella informationen (Thorell & Norberg, 2005).    
 
Hon drog slutsatsen att de företag som valde att fortsätta att revideras var de företag: (1) 
vars företagsledning brukar lämna sin årsredovisning till banken och andra finansiärer, 
(2) med en relativt stor omsättning, (3) där ledningen bedömde att kvalitén på räkenskap-
erna ökade med revision vilket i sin tur gav en högre kreditvärdighet. Ledningen menade 
också att revision gav en bättre intern kontroll. (4) som inte var helt familjeägda (Collis, 
2003).  

3.2 Definition av ett småföretag 
Ett småföretag kan definieras utifrån flera sätt och vi har i vår uppsats valt att följa svensk 
lags definition av ett mindre företag. EU har i Rådets direktiv 2003/83/EG ställt upp 
avgränsningar för små och medelstora företag vilket Sverige har utgått ifrån. I Sverige 
finns ingen erkänd definition av medelstort företag utan endast för ett mindre företag som 
definieras i 1 kapitlet 3 § ÅRL. Ett mindre företag är det som högst uppfyller ett av de tre 
kriterierna: 

� Antalet anställda har varit över 50 stycken.  

� Balansomslutningen i företaget har uppgått till mer än 25 miljoner kronor. 

� Företagets redovisade nettoomsättning överstiger 50 miljoner kronor.  

Professorerna Thorell och Norberg (2005) har i sin rapport lagt fram ett förslag om vilka 
företag som skall beröras av slopad revisionsplikt. Den gräns som de rekommenderar 
gäller företag vars årsomsättning understiger 3 miljoner kronor, de så kallade 
mikroföretagen. Vilka företag som befrias från revisionsplikten är ännu inte fastställt, 
utan förslaget är under utredning.  

3.3 Revision 
I den här delen behandlar vi innebörden av revision samt vilka intressenter som nyttjar 
de reviderade räkenskaperna. En beskrivning av agentteorin för småföretagen och en 
sammanfattning avslutar avsnittet.   

3.3.1 Revisions innebörd 
I svensk lag stadgas att alla aktiebolag, ekonomiska föreningar samt alla handels-/ 
kommanditbolag där minst en av delägarna är en juridisk person skall granskas av en 
revisor. Revisionen täcker ett behov som uppstår när ägarna i ett bolag har ett begränsat 
personligt ansvar samt när företagets ställning och resultat måste visa en rättvisande bild 
utåt (Lönnqvist, 2006). Revision är enligt Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) 
”att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala sig 
om årsredovisning, bokföring och förvaltning” (Far förlag, 2006). Den finansiella 
informationen blir genom revisorns granskning kvalitetssäkrad och skapar trovärdighet 
hos intressenterna. 
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Revisorns uppgift är att granska bolagets bokföringsmaterial samt styrelsens och 
verkställande direktörens (VD) förvaltning för att slutligen kunna göra ett uttalande i 
revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen är tillsammans med årsredovisningen de 
dokument som blir offentliggjorda och utgör beslutsunderlag för intressenterna. I 
revisionsberättelsen meddelar revisorn om årsredovisningen är upprättad enligt ÅRL 
samt att han beviljar ansvarsfrihet för styrelse och VD. En oren revisionsberättelse 
innebär att det finns avvikelse i årsredovisningen som inte är oväsentlig till exempel, att 
poster har tagits upp felaktigt, uteslutits eller om bolaget inte fullgjort sina skyldigheter 
rörande skatter och avgifter. Förvaltningsberättelsen kan också innehålla felaktigheter 
eller att styrelseledamöter/VD har agerat försumligt och föranlett den orena 
revisionsberättelsen (Far förlag, 2006; Lönnqvist, 2006). 
 
I Revisorslagen (SFS 2001:883) finns bestämmelser om revisorns skyldigheter. I 20§ 
RevL föreskrivs att kvalificerade revisorer skall i sin revisorsverksamhet utföra uppdraget 
med opartiskhet och självständighet, samt vara objektiv i sitt ställningstagande. Dessa 
allmänna krav är uppställda för att skapa tillförlitlighet i årsredovisningen. Diamant 
(2004) nämner i sin bok att ett hot mot oberoendet är när revisorn bedriver sin verk-
samhet i vinstsyfte. Revisorn kan därmed presumeras att ha ett intresse att maximera den 
avkastnings som verksamheten ger. Andra typer av hot mot revisorns oberoende är 
självgranskningshotet, partställningshotet, vänskaps-/förtroendehotet och skrämselhotet 
(Far förlag, 2006). Vidare måste revisorn beakta tystnadsplikten, utan den skulle inte 
företaget våga lämna ut någon information till revisorn.  
 
En revisor skall även fullgöra ett antal lagstadgade tilläggsuppdrag som regleras i 
aktiebolagslagen (SFS 2005:551) (ABL). Kontrollbalansräkningen skall enligt ABL 
upprättas av styrelsen när det finns skäl att tro att det egna kapitalet är förbrukat till mer 
än hälften och när det inte finns några utmätningsbara tillgångar. Revisorn skall i sin 
granskning av kontrollbalansräkningen kontrollera att balansräkningen är upprättad enligt 
ÅRL och att formaliakraven uppfylls (Far förlag, 2006).     

3.3.2 Intressentmodellen 
Mellan företaget och aktörerna i intressemodellen finns ett beroendeförhållande. Grunden 
till att intressenterna är intresserade av företagets verksamhet är att de får ett positivt 
utbyte i form av belöningar. Ledningens uppgift blir att upprätthålla den positiva 
utväxlingen för att kunna överleva. De måste ständigt göra avvägningar och prioriteringar 
mellan intressenternas krav för att finna en balansgång så att företaget kan fortsätta sin 
verksamhet (Greve, 2003). 
 
Intressentmodellen kan beskrivas genom olika perspektiv. Vi har valt att utgå ifrån små-
företagens perspektiv.  

3.3.2.1 Användarna av revision och redovisningen 
I småföretag är de främsta intressenterna av revision företagets ägare och ledning, kredit-
givare, kunder och leverantörer samt samhället (Andersson, 2005). Bland intressenterna 
finns ett samband, alla har knutits till företaget genom en kontraktuell förbindelse bortsett 
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från ägarna. Ägarna intar en särställning eftersom de får återstoden av resultatet från 
balans- och resultaträkningen när de övriga intressenterna fått sitt (Smith, 2006). 

3.3.2.1.1 Ägare/företagsledning 
Beroende på om ett företag har samma ägare och ledning kan en diskussion föras om 
revisionen är nödvändig för att öka trovärdigheten eftersom full insyn redan finns för 
ägarna. Det är främst när det finns ägare som inte har tillgång till den interna 
informationen som revisionen gör nytta. I dag kan revisorns granskning fungera som ett 
internkontrollsystem där företagsledaren använder den finansiella informationen för att 
undersöka om företaget styr åt rätt håll och om verksamheten ger ett utfall som verkar 
rimligt (Smith, 2006).  
 
Småföretagarna saknar ibland den ekonomiska kompetens som krävs för att upprätta en 
årsredovisning, revisorn får därmed en roll som rådgivare i företagen. Revisorn har även 
den kunskap som erfordras för att upptäcka när ett företag har så allvarliga ekonomiska 
problem att de går mot likvidation. Identifierar revisorn problemen i tid kan bolaget ofta 
räddas från konkurs (Andersson, 2005; Svanström, 2006).  

3.3.2.1.2 Kreditgivare  
Ur bankens perspektiv möjliggör den kvalitetssäkrade informationen ett hjälpmedel i 
deras kreditbedömningsprocess. Resursanvändningen för att få fram den information som 
krävs minskas jämfört om revisionen saknades (Far förlag, 2006; Lönnqvist, 2006).  
Bankens använder de reviderade årsredovisningarna för att bedöma kreditrisken, det vill 
säga risken för att företaget inte infriar sina betalningsförpliktelser. På kort sikt är risken 
beroende av företagets likviditet och soliditet som framgår av balansräkningen. På längre 
sikt ligger fokus istället på hur lönsamheten utvecklas (Smith, 2006).  
 
Vid vissa tillfällen kan det vara lockande för bolagen att justera årsredovisningarna för att 
sänka skatten eller för att ges möjligheten till lån. Det är vid dessa situationer som det är 
viktigt att intressenterna har en pålitlig källa att stödja sig mot vid beslut som rör bolaget 
(Far förlag, 2006; Lönnqvist, 2006). 

3.3.2.1.3 Leverantörer och kunder 
Leverantörer utgör en viktig intressent för småföretagen. Genom leverantörerna får 
företagen krediter vilket medför att leverantörerna har ett intresse av att bedöma om 
företaget kan uppfylla sina betalningsförpliktelser.  Däremot har leverantörerna inte lika 
stor nytta av reviderade årsredovisningar som banken eftersom sakkunskapen ofta saknas 
för att utnyttja informationen på rätt sätt. Upplysningar från kreditupplysningsföretag 
används istället av leverantörerna för att bedöma företagen (Andersson, 2005; Smith, 
2006; Svensson, 2003).  
 
Det finns leverantörer som anpassar sin produktion efter kundens behov. Dessa 
leverantörer får ett mer långsiktigt intresse av företagets ekonomi, varpå revisorns arbete 
blir viktigt i den bemärkelsen att den säkerhetsställer företagets verkliga ekonomiska 
situation (Smith, 2006). 
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För att kunderna skall fortsätta att göra beställningar och betala i förskott vill de veta om 
företaget kommer att fortsätta att leverera. Därför har kunderna nytta av att den 
ekonomiska informationen är trovärdig (Far förlag, 2006).  

3.3.2.1.4 Samhället 
Staten och kommunen måste kunna lita på vad bolaget redovisar eftersom det är en del av 
underlaget till skattekontrollen och avgifterna. Det finns ett starkt samband mellan 
redovisningen och beskattningen dock grundar sig inte skattekontrollen enbart på 
reviderade årsredovisningar (Far förlag, 2006). 
 
Revisionen utgör ett led mot brottsbekämpningen. Revisorn skall vid misstanke om brott 
vidta åtgärder och anmäla brottsmisstanken till åklagare (Far förlag, 2006).  

3.3.3 Relationen mellan småföretag och kreditgivare ur ett agent-
perspektiv  
Den klassiska användningen av agentteorin är att förklara uppdragsförhållandet mellan 
ägaren (principalen) och ledningen (agenten) i stora företag. En kontraktuell relation 
uppstår mellan parterna genom avtal där ägaren blir uppdragstagare och ledningen blir 
uppdragsgivaren. Förhållandet utmärks av asymmetrisk information och försök till max-
imering av egennyttan (Svensson, 2003).  
 
I småföretag kan principalen utgöras av intressenter exempelvis externa aktieägare, 
långivare och fordringsägare (Collis, 2003). Intressenterna till företaget är kvar i upp-
dragsförhållandet så länge fördelarna överstiger kostnaderna, vilket gör att de har olika 
ändamål med relationen och därför uppstår intressentkostnader (Svensson, 2003). 
 
Agentkostnader uppstår när principalen skall övervaka och kontrollera agentens arbete. 
För att undvika intressekonflikter utfäster agenten vissa garantier exempelvis när agenten 
ställer säkerhet för kreditgivarens (principalens) fordran. Säkerheten utgörs av en 
lojalitetsutfästelse som innebär kostnader. Ytterligare en kostnad är den så kallade 
återstodkostnaden som uppstår eftersom det inte är möjligt och inte heller lönsamt att 
fullt ut eliminera alla kostnader som uppstår (Svensson, 2003). 
 
Kreditgivaren (principalen), bedömer, övervakar och kontrollerar företagens vilja och 
förmåga att fullfölja kreditavtalet genom reviderad finansiell information. Redovisnings-
informationen används i osäkerhetsreducerande syfte för att bedöma antingen framtida 
händelser innan kontrakt skrivs eller för att i efterhand kontrollera och utvärdera kredit-
avtalet (Svensson, 2003). 
 
Mellan principalen (banken) och uppdragstagaren (agenten) pågår ett så kallat signal- och 
ryktesspel. Företag som har god kreditvärdighet är lätta att samarbeta med sett utifrån 
bankens perspektiv. Dessa företag räcker kreditgivarna deras reviderade rapporter och 
istället för att utnyttja hela kreditgränsen använder de internt genererade medel. Banken 
ser det även positivt när företagen begränsar sig för att teckna nya avtal med andra kredit-
givare och när de följer inskränkningar från banken. Följden av företagets medgörlighet 
kan löna sig genom lägre kapitalkostnad. Incitamentet att minska kapitalkostnaden kan 
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påverka företagets sätt att redovisa samt vilken information som överlämnas. Det finns 
alltid en risk när företag som skall förnya sina lån ändrar sina redovisningsmetoder för att 
dölja en försämrad kreditvärdighet (Svensson, 2003). 

3.3.4 Sammanfattning av redovisningens fördelar 
Revisionsavsnittet kan förkortat sammanfattas i nedanstående punkter:  

� Ordning och reda i räkenskaperna och extern rapportering 
� Lagenlig förvaltning 
� Hjälp till intern styrning och kontroll 
� Underlättar krediter från borgenär/leverantör 
� Underlättar finansiering/lägre kapitalkostnader 
� Höjer kvaliteten på offentligt publicerade räkenskaper 
� Underlättar skattekontroll 
� Bidrar till att minska den ekonomiska brottsligheten 
� Befriar från personligt ansvar (i aktiebolag)  
(Thorell & Norberg, 2005 sidan 36) 

3.4 Kredit 
Kreditavsnittet behandlar småföretagarnas och bankernas olika syn på kreditgivning. Vi 
har sammanfattat relevanta teorier samt processer som får betydelse vid en kredit-
bedömning.  

3.4.1 Bank och finansieringsrörelsen 
Kreditgivningens struktur bestäms utifrån Lag (SFS 2004:297) om bank och 
finansieringsrörelse och andra formella säkerhetskrav. Lagen innehåller ramlagar vilket 
innebär att kreditbedömningsprocessen inte är detaljstyrd.    
 
I bank och finansieringsrörelselagen finns regleringar som en banktjänsteman skall 
beakta vid en kreditbedömning.  

� 8 kapitlet  1§. Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit skall 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.  

Någon kreditprövning behöver inte göras i de situationer som anges i 5 a § andra och tredje 
styckena konsumentkreditlagen (1992:830). 

Den tidigare bankrörelselagen (SFS 1987:617) krävde att fullgoda säkerheter fanns vilket 
är huvudskillnaden mellan den nya och gamla lagen. 

� 2 kapitlet 13 §. Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra 
låneförbindelsen. Dessutom krävs betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av 
borgen. […]  

Idag skall inte banken medge lån om återbetalningen inte kan fastställas, även om de har 
fullgoda säkerheter. Så har det inte alltid varit, för ett par årtionden sedan så lånade 
bankerna ofta ut bara på säkerheter.  



 - 14 - 

3.4.2 Basel 
Basel II är ett kapitaltäckningsregelverk som infördes första februari i år. Det utformades 
av Baselkommittén för banktillsyn. 1974 etablerades Baselkommittén genom ett sam-
arbete mellan centralbanks chefer i G10-länderna och är idag ett samarbetsorgan mellan 
centralbankerna och ländernas tillsynsmyndigheter. Baselreglerna har antagits av mer än 
100 länder och används i allmänhet i alla banker (Europeiska kommissionen).  
 
Baselkommittén kom 1988 ut med regelverket Basel I som är föregångaren till Basel II. 
Regelverket behandlade hur den lägsta tillåtna nivån för kapitaltäckning i banken skulle 
beräknas. Kapitaltäckningen innebar att kreditgivarna var ålagda att hålla minst åtta 
procent av summan av bankens riskutsatta tillgångar som en buffert för de eventuella 
förluster som kunde uppstå. Vid beräkningen av det riskvägda beloppet delades kredit-
portföljen in i fyra grupper: (1) lån till stat och kommun, (2) lån till kreditinstitut, (3) lån 
mot säkerhet i bostadsfastighet och (4) övriga krediter. För att få ut det riskvägda 
beloppet multiplicerades kreditbeloppet i respektive grupp med en i regelverket angiven 
riskvikt för varje grupp och summerades (Riksbanken; Finansinspektionen, 2002). 
 
Basel I antogs för att skapa säkerhet och stabilitet i banknäringen och jämna ut 
konkurrensen mellan de internationella bankerna. År 1998 arbetade kommittén fram ett 
nytt förslag på 1988 års regler. Orsaken var att bankerna hade hittat metoder för att 
kringgå kapitaltäckningsreglerna som ledde till en obalans mellan de risker som banken 
tog och det buffertkapital som de var tvungna att hålla. Det nya förslaget fick be-
nämningen Basel II och innehåller vidgade krav för att minska risken för kapitalförluster. 
I Basel I fokuseras det endast på beräkningen av minimikravet på kapitalet medan i Basel 
II finns det en struktur, de tre pelarna, som ger ett mer omfattande innehåll. Den första 
pelaren innehåller bestämmelser om kravet på det minimikapital som banken måste hålla 
för att täcka kreditrisker, markandsrisker6 och operativa risker7. Kapitalkravet för den 
operativa risken fanns inte med i Basel I utan tillkom i och med Basel II. I andra pelaren 
finns reglerna för tillsynsprocessen över bankernas interna metoder och rutiner för att 
bedöma deras kapital storlek med hänsyn tagen till riskprofilen. I pelare nummer tre 
regleras det utökade kravet på den offentliga redovisningen av bankerna för att 
marknaden skall få en bättre genomlysning av verksamheten (Riksbanken; Finans-
inspektionen, 2002).  
 
Med Basel II får bankerna olika metoder för att beräkna kapitalkravet inom de olika risk-
områdena. Metoderna varierar från att vara relativt enkla schablonmodeller till avancera-
de riskmodeller. Valfriheten av metoder skall ge bankerna incitament att använda de 
metoder som är mer riskkänsliga och därmed få kapitalkravet mätt med större precision 
(Finansinspektionen, 2002).   

                                                 
6 Med marknadsrisker menas framföra allt valutarisker, ränte- och aktiekursrisker. 
7 Operativa risker handlar till exempel om risken för förluster på grund av mänskliga misstag, brottsliga 
aktiviteter, bristande kompetens och IT-relaterade risker. 
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3.4.3 Finansieringsteori 
Finansieringsteori är en av de få starka teorier som finns att tillgå inom företags-
ekonomin. Utgångspunkten i finansieringsteorin är antagandet om en perfekt kapital-
marknad, där inga etableringshinder förekommer, att alla aktörer har samma tillgång till 
information samt att alla företag strävar efter nyttomaximering. Den utgångspunkten 
passar inte fullt ut på småföretagarnas situation. Enligt Landström (2003) går det inte att 
betrakta småföretag som små ”stora företag” och de finansiella problem som uppstår i 
småföretag kan inte hanteras på samma sätt som i ett stort företag.  

3.4.3.1 Finansiell modell  
Banker använder i sin kreditbedömning finansiella modeller för att utvärdera ett företags 
förmåga att överleva samt att betala ränta. De finansiella modellerna fokuserar på olika 
mått som inhämtas från resultat- och balansräkningen. I litteraturen om företags 
kreditvärdighet talas det om de fem C: na som anses vara de huvudsakliga bedömnings-
grunderna vid en kreditbedömning (Svensson & Ulvenblad, 1995). De fem C:na är ut-
formade som ett minnesverktyg för vad kreditgivaren skall ha i åtanke vid en kredit-
bedömning. De fem c: na representeras av; återbetalningsförmåga (capacity), personlig 
karaktär (character), tillgångar (capital), säkerhet (collateral) och marknad/kontext 
(conditions) (Andersson 2001; Svensson 2003). Modellen ger kreditbedömarna rikligt 
med information både av den kvalitativa och kvantitativa naturen.     

3.4.3.2 Banktjänstemännens dilemma 
När kreditbedömningsprocessen genomförs av banktjänstemannen kan ett flertal fel 
uppstå, det brukar benämnas banktjänstemännens dilemma. Det är en statistisk hypoteks-
prövning som tar sig i uttryck i kreditgivarens förmåga att förutspå om ett företag kan 
återbetala sina lån. Vid en kreditprövning kan två sorters fel uppstå, typ I-fel och typ II-
fel. Typ I-fel uppstår om kreditgivaren avslår en kunds kreditansökan även om företaget 
har återbetalningsförmåga medan typ II-fel innebär att kreditgivaren beviljar ett lån och 
företaget saknar återbetalningsförmåga. För existerande företag kan problematiken vara 
den samma, kreditgivaren missbedömer företagets återbetalnings- förmåga när existera-
nde företag ansöker om ytterligare finansiering (Ulvenblad, 1995). 
 
Dilemmat uppstår till följd av att banktjänstemannen försöker undvika att begå typ I-fel 
genom att använda en restriktivare utlåningspolicy samtidigt ökar risken att begå typ II-
fel i samband med den minskade utlåningen (Ulvenblad, 1995). Det finns flera an-
ledningar till varför kreditgivaren är mer benägna att undvika riskerna med att begå ett 
typ I-fel än ett typ II-fel. Den främsta orsaken till att kreditgivare hellre avslår än beviljar 
krediter är att de inte har lika mycket att förlora genom att avslå kreditansökningar. De 
negativa konsekvenserna för banken och banktjänstemannen undviks medan ett 
kreditbeslut som leder till fallissemang8 kan innebära stor konsekvenser för banken 
(Andersson, 2001).  
 
För att undvika att hamna i dilemmat krävs att banktjänstemannen har tillräcklig kunskap 
och erfarenhet för att genomföra en sund riskbedömning av företaget. Enligt Svensson 

                                                 
8 Bankrutt, konkurs 
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(2003) minskar inte banktjänstemännen felbedömningarna genom att fler rutiner och 
regelverk införs. Utan risken för att typ fel skall uppstå minimeras genom erfarenhet och 
goda kunskaper om den marknad/bransch som företaget verkar inom (Ulvenblad, 1995). 
 
Bankerna använder sällan räntan fullt ut för att kompensera för den högre risk och de 
högre kostnaderna för insamling av information av små aktiebolag. Istället avstår många 
banker från att finansiera vissa grupper av företag (Winborg, 2003) och fokuserar på mer 
traditionella branscher som tillverkningsindustrin och redan väl etablerade företag 
(Berggren, 2003).   

3.4.4 Kvalitativ och kvantitativ information 
Kreditbedömningar i banker består av både kvantitativa och kvalitativa hänsynstaganden. 
I den kvantitativa mätningen står den siffermässiga utvärderingen av företaget i fokus 
medan i den kvalitativa mätningen ligger fokus främst på personlighetsbedömningar av 
företagsledarna (Silver, 2001).  
 
En av de viktigaste informationskällorna vid kreditbedömningen är redovisningsmaterial-
et. De centrala begreppen i kreditgivarnas utvärdering av informationen är lönsamhet, 
likviditet, soliditet och kassaflöde, och begreppen erhålls ur årsredovisningen (Svensson, 
2003). Även om informationen är bakåtriktad ger det en indikation om företagets framtid, 
tillsammans med prognoser och budgetar. Kreditgivaren måste ofta bilda sig en upp-
fattning av företaget utifrån årsredovisningar, budgetar och planer eftersom de inte har 
tillräckligt med information ifrån företaget. Det är den bristfälliga redovisning som oftast 
är förklaringen till att bankerna nekar små företag krediter (Bruns, 2003). 
 
Den subjektiva informationen erhålls genom interaktionen mellan banktjänstemannen och 
kunden. I de flesta fallen måste långivaren lita på tvetydig information i sin kredit-
bedömning, som personlighetsbedömningar av företagaren. Omedvetet eller medvetet 
formar kreditgivaren sig en uppfattning av företagarens personliga egenskaper och 
utseende som kan ha stor inverkan när kreditgivaren skall fatta beslut (Andersson, 2001). 
Subjektiv information är en viktig del av kreditbedömningen, även om den kvalitativa 
delen vanligen har företräde (Svensson, 2003). 
 
I en undersökning gjord av Svensson och Ulvenblad (1995) framkom det att kreditgivare 
har olika tillvägagångssätt när de betraktar: den miljö företaget verkar inom, bolaget och 
ägarna av företaget. Utifrån de skilda betraktelsesätten fann de två specifika metoder som 
banktjänstemännen utgår ifrån, en statisk ansats eller en dynamisk ansats. Kreditgivare 
som utgår från ett statiskt perspektiv anser att de ovannämnda faktorerna är relativt 
stabila företeelser. Genom dessa antaganden kan banktjänstemannen via årsredovisningar 
och simplifierade modeller antecipera vilka små aktiebolag som kommer att överleva och 
vilka som kommer att gå i konkurs. Kreditgivarna utgår ifrån att företaget de undersöker 
är stabilt och är jämförbart med liknande företag i branschen. Det initiala mötet anses ge 
en god bild av företaget och kreditgivaren nöjer sig med att följa upp företaget en gång 
om året genom reviderade räknematerial. På den andra sidan finner vi banktjänstemän 
som anser att det bor en inbyggd komplexitet och svårighet att bedöma kreditvärdighet. 
Kreditgivaren finner att det första mötet snabbt tappar sin relevans eftersom företagen 
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verkar i en förändlig värld och kreditvärdigheten som företaget initialt besatt kan snabbt 
förloras. De tenderar att sätta fokus på risken för att företaget går i konkurs genom att 
titta på kassaflöde och andra finansiella instrument. Kreditgivaren kräver kontinuerlig 
information från företaget och ser gärna att långsiktiga relationer byggs upp (Svensson & 
Ulvenblad, 1995).       

3.4.5 Rating och risk 
I samband med en kreditansökan genomför banken en riskbedömning av företaget för att 
utreda företagets återbetalningsförmåga. Banken bedömer det enskilda företaget och ut-
efter det sammanfattas ett ratingbetyg. Det finns två typer av ratingsystem som banken 
använder sig av. Vid externrating får banken information om företags ratingbetyg av 
utomstående institut och dessa system är anpassade efter stora företag. För små och 
medelstora företag gör banken en internrating. Underlaget banken använder sig av bygger 
på information av kvalitativa och kvantitativa natur. De kvantitativa uppgifterna hämtas 
från bokslut, årsrapporter men även deklarationer och verksamhetsplaner. Därefter 
sammanställer banken den relevanta informationen och fattar beslut om vad det specifika 
företaget skall få för ratingbetyg. Riskbedömningen används sedan för att pröva 
låntagarens framtida förmåga att återbetala krediten. På basis av den prövningen kan 
banken fatta sitt beslut att antingen bevilja eller avslå en kreditansökan (Europeiska 
kommissionen).   
    
Ratingbetyget är inte endast ett verktyg för att fatta ett kreditbeslut utan den används även 
i den interna processen, för prissättning av lånet och för att övervaka låntagaren. En 
låntagares kreditbetyg kan följaktligen avgöra inte bara om lånet beviljas eller inte, utan 
också vilken säkerhet som behövs, vad lånet skall kosta och hur långt fram förfallodagen 
kan sättas. När ett företag väl har fått sitt betyg kan banken använda den för att 
kontrollera förändringar i företagarens kreditvärdighet. Banker uppdaterar årligen 
kreditbetygen oftast i samband med att en ny årsredovisning inkommer eller vid en 
kreditförfrågan från företaget (Europeiska kommissionen). 
 
Ett sänkt ratingbetyg brukar anses vara en tidig varningssignal och leder följaktligen till 
försämrade villkor för företagaren. Eftersom risken anses ökat kommer banken prissätta 
lånet med en högre ränta för att täcka den försämrade kreditvärdigheten (Europeiska 
kommissionen).  

3.4.6 Från propå till medgivande/avslag 
Det vanligaste tillvägagångssättet för ett litet företag att ansöka om kredit startar med en 
förfrågan hos banken. I de flesta fall är företagaren redan kund i den banken där han eller 
hon ansöker om krediter. Företagaren har innan det stadiet ofta varit i kontakt med 
organisationer/föreningar som hjälper småföretag att upprätta en affärsplan och bidra med 
annan rådgivning. Exempel på dessa organisationer är ALMI och Nyföretagarcentrum, 
som finns runt om i Sverige och deras mål är att främja nyföretagandet (se Bilaga II) 
(Andersson, 2001).  
 
Det tredje steget är att ett möte sker mellan långivaren och låntagaren. Under mötet 
presenterar företagsledaren sin affärsplan och kreditpropån. Dessutom skall han eller hon 



 - 18 - 

tillhandahålla kvalitativ och kvantitativ information om hur företaget har utvecklats över 
tiden samt uppskattade prognoser över framtiden. Banktjänstemannen för under mötet 
anteckningar, ställer kompletterande frågor och betraktar företagaren (Andersson, 2001).  
 
Efter sammanträdet utvärderar banktjänstemannen kreditmöjligheten på basis av den 
information som har anskaffats. Vid kreditbedömningen tar tjänstemannen även hjälp av 
kreditupplysningsföretag och interna källor som kontoutdrag (Andersson, 2001). 
 
Den kreditbedömning som kreditgivaren gör bör innehålla analyser av: företaget, finans-
ieringsmöjligheter, säkerheter och andra relevanta faktorer. I vissa kreditbeslut av mindre 
summor behöver inte bedömaren använda sig av alla moment (Broomé et al., 1998).  
 
Bedömningen av lån kan resultera i två utfall, antingen ett medgivande eller ett avslag. 
Generellt måste två banktjänstemän vara delaktiga i ett medgivande beslut. Vid god-
kännande av höga kreditbelopp måste beslutet gå via en kreditkommitté. Kommittén 
beaktar den information som handläggaren har samlat in och det är sällan låneansökan får 
ett avslag hos kommittén. Anledningen till det är att handläggaren har utbildats för att 
behandla låneansökan så att ingen viktig information blir utelämnad (Andersson, 2001). 
Det är påvisat att handläggare med längre erfarenhet avslår fler kreditansökningar än de 
banktjänstemän som har arbetat med krediter under en kortare tid (Miller & Smith, 2002). 

3.4.7 Det finansiella gapet 
Det har länge varit känt att små företag har större svårigheter att erhålla externt kapital i 
jämförelse med stora företag. Fenomenet observerades redan i början av 1930- talet, i 
MacMillan-rapporten från Storbritannien. Flertalet studier har sedan dess genomförts för 
att undersöka om det föreligger ett finansiellt gap mellan finansiärerna och småföretag 
(Landström, 2003).  
 
I forskningen har fokuseringen legat på utbudssidan, det vill säga hur banker bedömer 
nya företag medan forskningen av hur små företag löser sina finansieringsbehov har fått 
stå tillbaka (Landström, 2003). Teorierna bakom det finansiella gapet har varit att det 
finns otillräckligt utbud av kapital för små och nya företag (Winborg, 2003).   
 
År 1971 kom Bolton-rapporten från Storbritannien som framförde teorin om att det kan 
bero på ett ”kunskapsgap”. Rapporten utgår från att det finns ett glapp mellan vilken 
information de båda parterna har att tillgå om varandra. Företagarna har inte tillräcklig 
kompetens vid val av finansiering samt vad finansiärerna behöver för information från 
företaget för att medge lån. Finansiärerna i sin tur har för lite kunskaper om 
småföretagarnas situation (Landström, 2003). 

3.4.7.1 Informationsasymmetri  
Landström (2003) hävdar att förklaringen till att finansiellt gap uppstår är på grund av 
informationsasymmetri mellan finansiärer och företagaren. Informationsasymmetri 
uppstår tillföljd av att småföretagen har sämre interna ekonomisystem och mindre extern 
granskning i jämförelse med större företag. Det leder till att tillgången av yttre informa-
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tion minskas och banken får därmed ett sämre beslutsunderlag vid kreditbedömningen 
(Landström, 2003).  
 
Det finansiella gapet kan även förklaras genom att kreditgivarna anser att utlåning till 
små företag innebär en hög risk eftersom den gruppen av företag i större mån likvideras 
relativt tidigt efter etablering. Finansiärerna saknar i kreditprocessen även de rätta 
verktygen och kunskaperna om småföretag, vilket får till följd att utlåningen minskas. 
Realkostnaderna som banken har för transaktioner och kontroller blir dessutom högre vid 
utlåning till dessa småföretag eftersom det generellt rör sig om mindre kreditbelopp 
(Landström, 2003).  
 
Det finansiella gapet beror inte enbart på finansiärerna utan förklaringarna kan även hittas 
hos de mindre företagen. Hos småföretagarna finns det ofta kunskapsbrister i frågor som 
gäller val av finansiering. Småföretagarna avstår generellt sett från externt kapital för att 
istället återinvestera självgenererade medel och därigenom bibehålla kontrollen över 
företaget (Landström, 2003).  
 
Asymmetrisk information kan resultera i två sorters ekonomiska ineffektiviteter, negativt 
urval och moral hazard, vilket hindrar kreditmarknaden att fungera effektivt. Teorin utgår 
från att den ena parten har informations övertag gentemot den andra parten, låntagaren 
vet mer om sina återbetalningsmöjligheter än långivaren. Långivares bristfälliga 
information leder till att företag med sämre återbetalningsförmåga utnyttjar situationen 
till sin fördel och driver ut alla kreditvärdiga företag. Det har även visat sig att 
ofördelaktigt urval påverkar räntenivåerna, räntan blir högre på grund av att banken vill 
förhindra att företag med svag återbetalningsförmåga kommer in på marknaden (Löfgren 
et al., 2001).  
 
För att undvika att ofördelaktigt urval uppstår på kreditmarknad åtar sig bankerna olika 
aktiviteter för att ta reda på kredittagarens intentioner, beteenden och drivkrafter. Genom 
att ge låntagaren incitament att tillhandahålla information kompenseras företagen med 
lägre ränta.  På grund av oärliga kredittagares opportunistiska beteende och bankens in-
sikt om problemet kvarstår bekymren med en restriktiv utlåningsmarknad. Även om vissa 
företag signalerar att de är pålitliga genom att exempelvis tillhandahålla reviderade 
räkenskaper, för att erhålla ett bättre utfall i kreditbedömningen försvåras deras chanser i 
och med att andra företag framställer sig som mindre riskbenägna än vad de följaktligen 
är. Det handlingsförfarandet brukar benämnas moral hazard eller riskbenäget beteende 
(Andersson, 2001).  

3.4.7.2 Små aktiebolags svårigheter till externt kapital    
I litteraturen kring varför små företag har svårigheter att erhålla krediter har det utrönts 
två huvudorsaker, dels att de är ägarledda och/eller att de är för små för att det skall vara 
lönsamt för banken att medge lån. Det saknas incitament för banken att göra en kredit-
bedömning av ett företag om kostnaden för att insamla information överstiger nyttan. Det 
saknas även tillräcklig information från företagens sida vilket utgör en del av problem-
atiken för banken att bedöma risknivån i företag som är ägarledda (Bruns, 2003).  
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Enligt Bruns (2003) finns det vissa förhållanden i kreditprocessen som påverkar om ett 
företag skall beviljas krediter av banken. Det första kriteriet är vilken roll ägarens/ 
företagsledarens spelar i företaget. I småföretag är det främst en och samma person som 
både styr företaget och är dess största investerare. Om banken anser att ägaren inte är 
tillräckligt kompetent eller att informationen från företagaren blir för ensidig kan det 
inverka på kreditbedömningen. I de små aktiebolagen finns inget kontrollsystem och det 
saknas uppdelning av arbetsuppgifter vilket bidrar till enkelsidig och potentiellt miss-
visande information. Det andra problemet som ligger till nackdel för små företagen är att 
de är småskaliga. Kostnaderna banken har för att insamla tillräcklig kunskap om företaget 
täcks inte av intäkterna som en kredit medför. Från småföretagens sida ligger det en 
styrka i att vara småskaliga eftersom de har en förmåga att snabbt anpassa sig till en 
förändlig omgivning dock anses denna flexibilitet som en stor risk från bankens håll 
eftersom det försvårar bedömningen av företagets återbetalningsförmåga (Bruns, 2003). 
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4. Empiri 
I den här delen ges först en kortare beskrivning av de medverkande bankerna för att 
sedan följas upp av ett sammandrag av dessa primära data som vi erhöll från våra 
respondenter vid intervjutillfällena. Svaren från intervjupersonerna är uppdelade efter 
intervjuguidens strukturering: Hur en kreditbedömningsprocess går till idag, revisionens 
betydelse och vad bankerna tror om framtiden om revisionsplikten avskaffas. Intervju-
guiden går att ta del av i Bilaga I. Vi har valt att inte använda oss av respondenternas 
fullständiga namn.   

4.1 Nordea 
Nordea är en sammanslagning av fyra nordiska banker. Banken fick sitt nuvarande namn 
2001 och ägs till största delen av svenska staten. Banken har över 1000 bankkontor i 
norden och 29 000 anställda inom koncernen (www.nordea.se ).  

4.1.1 Intervju 1 Jacobsson 
 Datum: 2 maj  
 Tid: 10:00  
 Plats: Företagskontoret Värmland 
 Befattning: Chef Rådgivare Företag 
   
Förfarandet vid en kreditbedömning: 
Jacobsson använder sig av årsredovisningar, budgetar, prognoser och affärsplan som 
verktyg vid en kreditbedömning. Han ser två olika bedömningsgrunder beroende på om 
det är ett nytt företag eller ett gammalt företag. Första steget, om det är ett nytt företag, är 
att ta del av företagarens affärsplan och budget eftersom banken inte har någon historik 
på företaget, möjligtvis kan banken få fram bakgrundsuppgifter på personen ifråga. Innan 
ett nystartat företag kommer till banken ser Jacobsson helst att de har varit i kontakt med 
Nyföretagarcentrum. Hos Nyföretagarcentrum finns erfarna och kunniga medarbetare 
som kan agera bollplank till företagaren. De kan också hjälpa företagaren med affärsplan 
och budget, han poängterar dock att banken inte har något krav på att materialet är 
upprättat av ett ”proffs”. Respondenten betonar att det är vid det initiala mötet och i 
diskussionen runt affärsplanen som är det viktiga i bedömningen av ett nytt företag.  
 
Om den som skall starta eget har tidigare erfarenheter av att driva en verksamhet eller 
haft anställning inom den bransch han eller hon skall öppna eget, har den personen fördel 
i en kreditbedömning. Företagaren har troligtvis tidigare kontakter med kunder och 
leverantörer som sammantaget bildar en viktig historik även om den inte är siffermässig.  
 
När ett etablerat företag skall ansöka om krediter görs en intern riskbedömning där 
information från UC och årsredovisningar vägs samman. Den interna riskbedömningen 
kompletterar UC:s riskbedömning, som baseras på historiska siffervärden från bland 
annat offentliga årsredovisningar. Jacobsson framhåller att ”historia är historia men av 
årsredovisningen kan vi lära oss mycket om framtiden och det är framtiden som både 
företaget och banken skall livnära sig på”. Den interna riskbedömningen tar hänsyn till 
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både bokföringsmaterial samt mjuka faktorer. De mjuka faktorerna som vägs in kan vara 
vad banken tror om branschen, företagets möjlighet att lyckas i branschen och om de har 
några specifika tillgångar som exempelvis en fastighet i bra skick. Genom samman-
vägningen av alla kvalitativa och kvantitativa faktorer kan banken sedan bedöma företag-
ets risk för fallissemang. Det framgår även i intervjun att räntan till vis del sätts efter 
företagets risknivå.  
 
Ett stort hänsynstagande tas till företagsledarens kvalitéer i bankens kreditbedömning av 
nyetablerade och befintliga företag. Jacobsson exemplifierar ”I alla branscher finns det 
företag som tjänar mycket pengar och som går bra, och de företag som inte går bra. Det 
går inte att säga att i den här branschen tjänar man alltid mycket pengar, och i den här 
branschen tjänar man inte pengar. Utan det som alltid är återkommande är ledaren eller 
ledarna, och hur man lyckas i respektive bransch”. Företagsledarens kvalitéer kan utläsas 
ur årsredovisning genom att följa hur lönsamheten har utvecklats samt hans förmåga att 
anpassa företaget efter nya marknadsförutsättningar. 
 
Bankens nyttjande av revision: 
Jacobsson säger att årsredovisningen är ett viktigt verktyg i kreditbedömningsprocessen. 
Vid all kreditgivning görs en kassaflödesuträkningen som bygger på poster i års-
redovisningen för att uppskatta företagets återbetalningsförmåga. Han påpekar vikten 
med att posterna i årsredovisningen är säkerställda för att banken skall få ett tillförlitligt 
underlag.  
 
Revisorns roll är viktig eftersom han eller hon reviderar bolagets räkenskaper. Bankens 
kontakt med revisorn är dock sällsynt i ett ”vanligt” kreditärende. Däremot om det skall 
ske ett ägareskifte kopplas revisorn in i större utsträckning. Revisorn ansvarar i de flesta 
fallen för hur ett ägarskifte skall utformas samt hur finansieringen skall struktureras. 
 
Jacobsson berättar att han hämtar hem information från UC för att kontrollera om 
revisionsberättelsen är ren eller oren. Vid en ren revisionsberättelse konstateras enbart att 
företaget har sköt sig. Vore det däremot en oren hämtar han in hela årsredovisningen för 
att undersöka vad som ligger till grund för revisorns anmärkningar.  
 
Jacobssons avslutar med att kommentera att det är förmågan hos företagaren att betala 
tillbaka räntor och amorteringar till banken som är det väsentligaste i en kredit-
bedömning. Han nämner vidare att kreditgivningen har tydligt ändrats från ”pant-
belåning” till att bedöma kredittagarens framtida återbetalningsförmåga. 
 
Kreditbedömning med avskaffad revisionsplikt: 
Jacobsson tror inte att företagen kommer att bryta kontakten med sin revisor över natten 
om de befrias från revisionsplikten. Utan de små aktiebolagen kommer att bibehålla 
revisorn, dels för sin egen skull och för deras leverantörer, banken och andra aktörer som 
Kreditgarantiföreningen eller för en risk kapitalist som är inne i företaget. Han tror att 
vissa små bolag kommer att vara tvingade att ha kvar någon typ av kvalitetsgranskning 
medan andra frivilligt väljer att bli reviderade.  
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Generellt sett tror inte respondenten att banken kommer ändra sitt krav på information.  
De företag som banken har byggt upp en god och långvarig relation med kommer 
troligtvis inte behöva lämna över en reviderad årsredovisning eftersom banken litar på 
företagarens egna finansiella rapporter. För de kunder där banken står för en stor del av 
företagets finansiering tror Jacobsson att banken vill ha samma kvalitetsgransknings som 
idag. Det kan tänkas att granskningen kommer se lite annorlunda ut men ändå motsvara 
dagens granskning.  
 
Något som oroar Jacobsson är hur de interna processerna i företagen kommer att fungera 
när en revisor inte har granskat rutinerna på några år. Han tror att det kan finnas en risk 
att lagerhanteringen och lagervärderingen försämras om ingen utomstående har tyckt och 
tänkt. 
 
Försvinner revisionsplikten tror respondenten att revisionsbyråerna kommer att förändras 
och skapa nya tjänster som är anpassade efter storleken på företagen. Det kan te sig så att 
företagen köper in vissa tjänster som är specifikt anpassat för de behov som företagen 
har. Jacobsson kan tänka sig att revisionsbyråerna tillsammans med bankerna på en 
centralnivå kan hjälpas åt att få fram lämpliga lösningar för företagen. ”Det blir kanske 
en enklare granskning än vad som finns idag, och det blir billigare för företagen, men 
ändå att någon har tyckt och tänkt lite grann”.  
 
Avslutningsvis så anser Jacobsson att efterfrågan och utbudet av kapital på markanden 
kommer att vara oförändrat även om revisionsplikten avskaffas. Han påpekar att varken 
banker eller företagarna kommer att nöja sig med ett avslag på grund av avsaknaden av 
reviderat material.  

4.2 Värmlands Provinsbank 
Värmlands Provinsbank är en del av ett nätverk av provinsbanker i Sverige som ägs av 
Danske Bank. Banken har 58 lokalkontor i Sverige och 1200 anställda. Värmlands 
Provinsbank öppnade 1994 och har i dagsläget 17 anställda på kontoret. Banken drivs 
som en självständig affärsenhet med en lokal styrelse (www.danskebank.se). 

4.2.1 Intervju 2 Magnusson 
 Datum: 3 maj 
 Tid: 09:00 
 Plats: Karlstadkontoret företag 
 Befattning: Chef Företag 
 
Förfarandet vid en kreditbedömning: 
Magnusson berättar att banken föredrar att approchera nya kunder genom att de själva 
kontaktar intressanta företag. Banken har inte så stort intresse av att göra affärer med 
”företagaren som kommer in från gatan” emellertid händer det att de tar ett möte med den 
prospektuella. Magnusson påpekar att vid det första mötet med kunden är det viktigt att 
det känns bra och att företagaren och handläggaren förstår varandra. Saknas det förståelse 
för varandra så anser han att de inte skall göra affärer eftersom det varken gagnar 
företagaren eller banken. Om banken blir intresserade av företagaren och hans affärsplan 
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går de vidare med att gå igenom den ekonomiska informationen samt tar in alla offentliga 
uppgifter på både ägaren och bolaget. Förutom de offentliga uppgifterna, som Magnusson 
hämtar från UC, så behöver de också dagsaktuella uppgifter och framåtriktat material för 
att kunna bilda sig en uppfattning av verksamheten. Magnusson säger att ”enligt lag får 
banken inte ta risker, vilket betyder att banken skall ha två utvägar ur en kredit. Först 
och främst skall återbetalningsförmågan hos företaget säkerställas. Skulle ett fallisse-
mang ändock inträffa är det viktigt att krediten är underbyggd med säkerheter för att vi 
skall få tillbaka våra krediter”. Magnusson poängterar att även om det har lämnats full-
goda säkerheter lånar banken inte ut krediter om inte återbetalningen är tryggad.     
   
Under bedömningsprocessen lägger Magnusson störst vikt på att förstå företagaren, hans 
affärsplan och prognosen för hans företag. Det är av vikt att bygga upp en trygg relation 
mellan parterna för att skapa tillit.  
 
Bankens nyttjande av revision: 
När Magnusson läser i en ny årsredovisning börjar han alltid med revisionsberättelsen, 
sedan förvaltningsberättelsen och slutligen balans- och resultaträkningen. Beräkningen av 
kassaflödet är viktigt men det måste underbyggas av ett golv, det vill säga att posterna i 
årsredovisningen är säkerställda. Täcker kassaflödet återbetalningen av krediten granskas 
sedan varje post i detalj. Uppnås inte godtagliga siffror som kan täcka återbetalningen 
finns det ingen anledning att granska posterna enligt respondenten. 
 
Magnusson framhåller att vid en oren revisionsberättelsen finns det ofta bakomliggande 
förklaringar. Han exemplifierar: mänskliga faktorer som skilsmässa eller att en skatte-
skuld föranleddes av att huset brann ner. De bakomliggande faktorerna till en avstyrkt 
revisionsberättelse kontrolleras alltid och finns det trovärdiga förklaringar går banken 
vidare i kreditbedömningsprocessen. ”En oren revisionsberättelse sätter alltid myror i 
skallen på den som skall låna ut pengar” påpekar Magnusson.  
 
Det är sällan att banken använder sig av revisorer. Intervjupersonen berättar att ofta har 
företagaren diskuterat igenom investeringen eller ägarbytet med revisorn innan kontakten 
med banken, vilket medför att revisorn sällan deltar vid sammankomsten mellan företaget 
och banken.  
 
Kreditbedömning med avskaffad revisionsplikt: 
Bankens informationsbehov kommer att vara lika stort även om revisionsplikten för-
svinner tror Magnusson. Under de senaste åren har kraven på information ökat till följd 
av bankkrisen i början av 90-talet. Innan bankkrisen förlitade sig bankerna enbart på 
årsredovisningar men idag behöver banken konstant aktuell uppdatering av information 
från flera håll. ”Avskaffandet av revisionen förenklar inte bankens värld” men han tror 
inte att bankerna kommer vara den största krav ställaren. Utan Magnusson anser att det 
finns andra intressenter som har mer nytta av en trovärdig redovisning som staten, 
leverantörer och löntagare. Enligt hans mening kan företagen komma att fortsätta att 
använda sig av revisor, för att bli betraktade som seriösare företag och möjligtvis få en 
lägre ränta på krediterna. En annan faktor som påverkar om företaget väljer att behålla 
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revisorn är hur involverad revisorn är i företaget. En revisor som enbart har haft rollen 
som påskrivare väljs troligtvis bort tror intervjupersonen.  
 
Tilltron till årsredovisningen kan med ett slopande komma att minskas anser Magnusson. 
Bankens arbete kommer att försvåras, speciellt vid en kreditbedömning av ett företag 
banken tidigare inte haft kontakt med. Vid etablerade relationer kommer banken även 
fortsättningsvis ha förtroende för de finansiella rapporterna eftersom de har tillit till 
personen eller bokföringsbyrån som upprättat räkenskaperna. Respondenten berättar att 
banken kan via intern information bedöma företagets likviditet, genom att exempelvis 
följa utnyttjande graden över tiden på checkkrediten.  
 
Från bankens perspektiv kan han se att de auktoriserar vissa byråer precis som de i dag 
har gjort med fastighetsvärderare och fastighetsmäklare. En annan tanke Magnusson har 
är att det kan komma att dyka upp välrenommerade redovisningsbyråer.  
 
Respondenten säger, att redan i dag har nystartade småföretag svårt att skaffa kapital och 
det kommer inte att bli enklare att erhålla krediter vid ett avskaffande av revisionsplikten. 
Han tror dock inte att utlåningsvolymen kommer att förändras negativt som en följd av att 
frivillig revision införs för små aktiebolag.   

4.3 Swedbank 
År 1820 bildades Sparbanken och efter flera sammanslagningar och utlandssatsningar 
antog banken namnet Swedbank år 2006. Banken har 477 bankkontor runt om i Sverige 
samt 17 3999 anställda på kontoren. Swedbank är verksamma inom flera marknader och 
2007 var utlåningen till allmänheten uppe på 919 miljarder kronor. Banken samarbetar 
med 262 000 små och medelstora företag (www.swedbank.se ).  

4.3.1 Intervju 3 Rydin 
 Datum: 3 maj 
 Tid: 14:30 
 Plats: Företagskontoret på Stora Torget i Karlstad 
 Befattning: Företags rådgivare för små företag  
   
Förfarandet vid en kreditbedömning: 
Det första Rydin tar reda på när en företagare kommer till banken är anledningen till 
låneansökan och vad de skall använda medlen till. Är det ett nystartat företag så vill 
Rydin ta del av affärsidén, vad affärsidén grundar sig på och utröna vad företagaren skall 
åstadkomma för att generera vinst. Hon tittar även på tidigare erfarenheter, vilka nätverk 
och kontakter kunden har samt kundens privatekonomi och skötsamhet. Vidare så 
skannas marknaden av för att se om det finns utrymme för en ytterligare verksamhet eller 
om marknaden är mättad. Swedbank samarbetar med ALMI vid en kreditbedömning 
eftersom ALMI har en bättre kompetens att bedöma marknader och företagare i 
Värmland.  
 
När det gäller existerande företagskunder börjar processen med att ta reda på de positiva 
och negativa händelserna i verksamheten. Informationen insamlas genom att granska 
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årsredovisningen, inhämta uppgifter från UC och se över företagets engagemang hos 
banken där skötsamheten och eventuella övertrasseringar syns. En kassaflödesanalys 
genomförs sedan för att kontrollera att företaget har återbetalningsförmåga. Liknande den 
bedömningsprocess som sker med ett nyetablerat företag analyseras förutsättningarna på 
marknaden, om företaget har genomfört några större förändringar som byte av huvud-
leverantör eller om affärsidén omskapats.  
 
För att Rydin skall bevilja en kredit krävs att banken har en framtidstro om företaget och 
att återbetalningsförmåga finns i företaget. Hon framhåller att banken aldrig lånar ut 
enbart på säkerheter och vid kreditbeslut skall två personer vara delaktiga. Nyetablerade 
företag har generellt en högre risknivå, vilket banken kompenserar med en högre ränta. 
Faktorer som inverkar på prissättningen av räntan är pantsättning och fondsparande 
eftersom det minskar risken för banken.   
 
Bankens nyttjande av revision:  
Rydin nämner att, det är inte alltid som det finns en årsredovisning att tillgå eller att de 
har tid att invänta en aktuell årsredovisning. Det föranleder att information inhämtas från 
andra interna och externa källor. Internt på banken kan information om hur företagen har 
använt sin checkkredit utrönas.   
 
Finns det reviderat material att kontrollera så läggs fokus på posterna vinst och rörelse-
resultat efter finansnetto. Skuldsättningsgraden hos företag anser Rydin är viktigt att 
studera för att undersöka om företaget kan bära de ytterligare kostnaderna som krediterna 
tillför. Beroende på vilken bransch företaget verkar inom får poster olika betydelse. 
Rydin gav ett exempel: Företag med extremt höga kundfordringsposter är mer riskabla att 
ge krediter eftersom en förändring i posten snabbt leder till problem med återbetalningen.  
 
Om Rydin får en revisionsberättelse som är oren tar hon alltid reda på orsaken. Hon 
påpekar att de ofta brukar röra sig om obetalda skatter, sociala avgifter eller att det egna 
kapitalet är förbrukat. Är anmärkningen en engångsföreteelse går det att se förbi men har 
det inträffat ett flertal gånger är det allvarligt påpekar respondenten. 
 
När företagen är svårbedömda kan revisorn vara en tillgång eftersom han oftast är mer 
insatt i företagets verksamhet än banken. Hon framhåller att det är ovanligt att revisorn 
deltar i mötet mellan banken och företagaren.  

4.3.2 Intervju 4 Eriksson  
 Datum: 3 maj 
 Tid: 14:30 
 Plats: Företagskontoret på Stora Torget i Karlstad 
 Befattning: Kreditansvarig 
 
Kreditbedömning med avskaffad revisionsplikt: 
Eriksson anser att reviderat material är jätte viktigt för banken och vid en kreditgivning. 
En väsentlig del i årsredovisningen är revisionsberättelsen och att siffrorna är säkerhets-
ställda. Vid en kreditbedömning tar banken in prognoser och bokföringsmaterial från 
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företaget nämner Eriksson. Är det inhämtade materialet oreviderat finns ändå ett för-
troende för räkenskaperna, men det är alltid viktigt att inbringa information från en 
oberoende part. Att materialet är tillförlitligt är grundbulten för all riskbedömning 
poängterar respondenten.  
 
Eriksson för sedan en diskussion om bankens krav på kapitaltäckning. Enligt banklag-
stiftningen skall insättarnas trygghet säkras genom att banken måste hålla ett visst eget 
kapital för att kunna täcka riskerna. Banken har ett system där de betygsätter företags-
kunderna för att kunna skatta risken. Grunden för betygsättningen är reviderade bokslut 
vilket är ett krav från både myndigheter och marknaden. För att banken inte skall tappa 
förtroende hos aktieägare och andra intressenter måste bankens årsredovisning vara 
tillförlitlig. Kan inte banken säkerställa att krediterna kommer att återbetalas blir 
konsekvensen att aktieägarna tappar förtroende för banken och dess årsredovisning. 
Följden av revisionspliktens avskaffande kan bli att riskbedömningen blir mer svår 
bedömd och därmed blir bankens egna riskportföljd osäkrare. Därmed kan bankens 
kreditvärdighet komma att försämras och aktieägarna överger banken. Försämringen kan 
leda till att den högre risken måste kompenseras med högre räntor och kostnadsökningen 
kommer i slutändan gå ut över kunden.  
 
Saknas den ekonomiska kompetensen som krävs för att upprätta tillförlitliga räkenskaper 
eller att banken ser en stor risk med utlåningen, kan ett krav bli att företaget skall vända 
sig till en revisor. Banken kan därmed lita på att materialet är regelrätt granskat säger 
Eriksson.  
 
Eriksson nämner att de största förlusterna bankerna gör är på små engagemang. Utfallet 
brukar hamna efter den så kallade 80/20 regeln. Men han kan inte tänka sig att någon 
större förändring av utlåningen till små aktiebolag kommer att ske eftersom alla banker 
vill låna ut pengar.  

4.4 Handelsbanken 
Handelsbanken bildades redan år 1871 under namnet Stockholms Handelsbank och vid 
en sammanslagning år 1919 med södra Sverige antogs namnet Svenska handelsbanken. 
I dagsläget har banken 458 kontor runt om i Sverige och 10 455 antal anställda. Banken 
arbetar utifrån en stark decentralisering. Handelsbanken har i år en utlåning till allmän-
heten på 1147 miljarder kronor (www.handelsbanken.se ). 

4.4.1 Intervju 5 Zilén 
 Datum: 4 maj 
 Tid:10.00 
 Plats: Kontoret i Karlstad 
 Befattning: Chef Företagsmarknaden 
 
Förfarandet vid en kreditbedömning: 
Grunden i all kreditgivning är kassaflöde både när det gäller företag och privatpersoner 
hävdar Zilén. För att banken skall kunna göra en rimlig uppskattning av företaget krävs 
att ett underlag om varför företagaren vill låna pengar presenteras. Dessutom måste 
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företagaren vara klar med vad investeringen skall generera i avkastning så att företagaren 
kan säkra sin återbetalning.  
 
Är kreditbehovet komplext krävs mer underlag för att fatta beslut enligt Zilén. Verktygen 
som behövs för att bygga en grund kan innefatta ett utdrag från UC, en aktuell års-
redovisning som visar verksamhetsresultatet och en god återbetalningsförmåga samt 
information från andra håll. Materialet vägs sedan samman för att få en god beslutsgrund. 
Zilén nämner att även om ett företag visar knackliga resultat behöver inte det betyda att 
företaget därmed blir nekade krediter. Ibland kan en ny idé som gör att företagarna får en 
bra möjlighet på någonting nytt eller något som kompletterar den gamla verksamheten få 
företräde framför historiskt svaga resultat.  
 
Zilén uppger att det finns alltid svårigheter med att bedöma någon som skall starta 
någonting nytt, speciellt i de fall där företagaren inte har bedrivet verksamhet tidigare. 
Vidare anför respondenten att en bra företagsledare gör bra ifrån sig oavsett vad han eller 
hon sysslar med. Zilén framför ”att om jag skulle tvingas att välja mellan en bra 
företagsledare med en produkt eller en affärsidé som känns lite sådär mot en dålig 
affärsledare med en super affärsidé, skulle jag nog ändå välja den som är en bra 
företagsledare.” Han förklarar att lyckade företagsledare tänker igenom och planerar en 
etablering och satsar sällan på något som inte kommer att fungera. Bankens verksamhet 
grundar sig på att satsa på rätt personer.    
 
För banken är det viktigt att företagaren har gått in med eget kapital, för uppstår det 
ekonomiska problem i företaget fördelas risken och de har ett gemensamt intresse att lösa 
problemet. 
 
Enligt regelverket Basel är banken tvingade att hålla en nivå av eget kapital för att 
försäkra att de inte går i konkurs berättar Zilén. Det innebär att banken måste inneha ett 
högre eget kapital i förhållande till den utlåning som banken beviljar till nyföretagaren till 
följd av deras osäkrare återbetalningsförmåga. Det medför att banken måste kompensera 
med högre ränta för att bibehålla samma marginal.    
 
Bankens nyttjande av revision: 
Zilén använder årsredovisningar för att följa upp företagets utveckling. De viktigaste 
posterna i årsredovisningen är resultat efter finansnetto och rörelseresultat för att kunna 
följa företagets utveckling över åren. Försämras resultatet år efter år sänder det en signal 
till banken att risken för fallissemang ökar och därmed ökas risken att medlen inte 
återbetalas. Det är därför viktigt att banken erhåller korrekta årsbokslut.    
 
Det är oerhört sällan de får in en oren revisionsberättelse berättar Zilén. Han bedömer att 
revisorn har vid en oren berättelse testat alla möjligheter för att undvika att avstyrka 
årsredovisningen. Vid en oren revisionsberättelse förs en diskussion med kunden om vad 
som har föranlett anmärkningen. Finns det en godtagbar ursäkt, som banken kan förstå 
och acceptera går kreditbedömningsprocessen vidare. ”Men jag skulle säga att det är mer 
ofta som det är svårt att svälja varför revisorn har reagerat så pass att han skriver det 
han skriver.”  
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Revisorns deltagande är sällsynt vid kreditbedömningar. Banken litar på att företagaren 
har den rätta kunskapen och siffermaterialet om sin egen verksamhet och att han har tänkt 
igenom och pratat med revisorn innan. 
 
Kreditbedömning med avskaffad revisionsplikt: 
Zilén tycker att den påtvingade revisionsplikten är helt okej att avskaffa. De småföretag 
som varken gör några större investeringar eller satsningar finner han ingen anledning till 
att de skall revidera sina räkenskaper. Företag som söker krediter hos banken skall ha 
säkerställd redovisningsinformation dock behöver materialet inte vara granskat av en 
revisor. Banken kan troligtvis i många fall säkerställa materialet på eget bevåg genom att 
göra egna bedömningar. Zilén anför vidare att det finns en relevans i vem som har 
upprättat årsbokslutet, är det en noggrann företagare som banken har en god relation till 
är det tillräckligt att företagaren skriver under. Rör det sig om ett företag där banken 
enbart har knapphändig information och saknar uppgifter om företagarens förflutna är 
banken mer beroende av en revisor eller en värderare som kan förtälja ställningen i 
företaget.  
 
Ett borttagande av revisionsplikten kan komma att leda till att banken i större mån måste 
förbättra sin dokumentation av små företag i kreditbedömningsprocessen samt besöka 
företagen mer frekvent, vilket Zilén ser som något positivt. Han tror inte att en förändring 
av utlåning till små aktiebolag kommer att ske om revisionsplikten slopas eftersom det 
vid kreditbedömningen av små bolag handlar om den personliga bedömningen. 

4.5 Skandinaviska Enskilda Banken AB 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) bildades 1972 genom en sammanslagning av 
Stockholms Enskilda Bank (grundad 1856) och Skandinaviska Banken (grundad 1864). 
SEB har 200 kontor runt om i Sverige och ca 10 000 medarbetare. Koncernens balans-
omslutning uppgick i slutet av 2006 till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 
1262 miljarder kronor (www.seb.se) . 

4.5.1 Intervju 6 Grundström 
 Datum: 7 maj 
 Tid: 15:00 
 Plats: Kontoret i Karlstad 
 Befattning: Företagsrådgivare 
 
Förfarandet vid en kreditbedömning: 
Grundström börjar kreditprocessen med ett möte där hon träffar personerna bakom 
företaget. Under sammankomsten samlar Grundström in mjukvara om företagaren och 
affärsidén. Det gäller här för företagaren att sälja in sin affärsidé, för tror inte banken på 
idén är det svårt att gå vidare i processen oavsett summan företaget vill låna. Därefter 
kontrolleras om företagaren har tidigare inblandningar i konkurser eller betalnings-
anmärkningar. Förekommer dessa negativa inslag ger det varningssignaler vilket kan tyda 
på att det är en slarvig person säger Grundström. Om de kvalitativa faktorerna känns bra 
går respondenten vidare med att granska hårdvaran. Vid genomgången av siffermaterialet 
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utröns företagets återbetalningsförmåga och kapitalbehov. Banken vill att risken för 
upplåningen av kapital skall fördelas mellan banken och låntagaren, därför kräver banken 
att företaget går in med en del av medlen. Anledningen till det är att det skapar en vis 
trygghet och svängrum för företagaren samt att kapitalkostnaden minskas för företagaren. 
Grundström säger att priset på kapital påverkas av företagets risknivå. Ett etablerat 
företag har generellt sett alltid en lägre ränta än ett nystartat företag. 
 
Bankens nyttjande av revision: 
Grundström kontrollerar alltid omsättning och resultatutveckling i företagens reviderade 
räkenskaper. Relationen mellan det egna kapitalet och balansomslutningen utgör också 
viktig del i helhetsbedömningen av företaget. Anledningen är att om företagaren har en 
hög skuldsättningsgrad blir företaget mer sårbart och banken löper en större risk om 
något skulle hända.  
 
Hon ser allvarligt på om revisionsberättelsen är oren. Om det är en ny kund skall det 
finnas en väldigt god förklaring till anmärkningen. Vidare anför hon ”en gång är väl 
ingen gång om man har en rimlig förklaring men de företag som har oren år efter år ser 
vi allvarligt på. För en oren revisionsberättelse säger ganska mycket om företagaren.”   
 
Det är relativt ovanligt att revisorn sitter med företagaren vid besök när det gäller små 
företag.  
 
Kreditbedömning med avskaffad revisionsplikt: 
Grundström tror för egen del att ett avskaffande inte kommer innebär en så stor för-
ändring. Hon påpekar att banken redan idag har många enskilda firmor och handelsbolag 
som kunder, där kravet på reviderat årsredovisningar ej är lagstadgat. Vid kredit-
bedömningar för dessa bolagsformer finns endast en balans- och resultaträkning eller en 
deklaration vilket utgör en tillräcklig grund. Hon ser därför inga hinder att jämställa ett 
litet aktiebolag med de nämnda associationerna. Den information som finns att tillgå i en 
oren revisionsberättelse finns i många fall att hämta på andra ställen till exempel i form 
av en betalningsanmärkning. Respondenten tror inte att banken kommer kräva ett 
reviderat bokslut eftersom de i de allra flesta fallen hyser tilltro till företagaren. 
 
De tillfällena när hon möjligtvis skulle vilja få hjälp av en oberoende tredje part är vid 
tveksamheter och när det finns osäkra poster exempelvis onormalt stora poster med 
kundfordringar eller lager, som kan blåsa upp balansräkningen. Den oberoende parten 
skulle vid dessa tillfällen tillföra relevant information. När banken känner osäkerhet kring 
vissa balansposter sker redan idag en utfrågning om dess innehåll och varför det ser ut 
som det gör. Grundström anser att banken inte kan ta över rollen som kontrollant, vilket 
revisorn innehar idag.  
 
Grundström kan inte se att det skulle ske någon förändring av utlåningsvolymen till små 
aktiebolag eftersom hon inte tror att behoven kommer att förändras. Däremot kan andra 
faktorer inträffa som påverkar lånebehovet hos småföretagen avslutar hon.  
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5. Analys 
I det här kapitlet analyseras det empiriska materialet och jämför det med vår referens-
ram för att finna samband och olikheter. Vi har valt att använda oss av samma struktur i 
analysen som i det föregående kapitlet.  

5.1 Förfarandet vid en kreditbedömningsprocess 
Vi har i vår teoretiska referensram berört fem C modellen som utgör bedömningsgrund-
erna vid en kreditbedömning enligt Svensson & Ulvenblad (1995). Även Broomé et al. 
(1998) tar upp olika faktorer som en kreditgivare skall ha i åtanke när han utför sin 
bedömning. Utgångspunkten i båda teorierna är att fokusera på återbetalningsförmågan, 
företagsledarens personliga egenskaper, säkerheter och företagets omgivning. Alla 
respondenter uttrycker att i deras bedömningsprocess utgör återbetalningsförmågan den 
allra viktigaste grunden för att bevilja en kredit. I enlighet med den nya bank- och 
finansieringsrörelselagen, stipuleras att återbetalningsförmågan måste säkerställas för att 
en bank skall få bevilja en kreditförfrågan. Tidigare byggde bankerna kreditgivningen på 
säkerheter, att banken vid en betalningsinställelse kunde pantsätta säkerheten och återfå 
det utlånade kapitalet. I dag använder kreditinstituten säkerheter för att säkerställa en 
återbetalning samt att fördela risken mellan banken och företagen. Grundström, 
Jacobsson och Magnusson berättar att även om det finns fullgoda säkerheter skall inte en 
kredit beviljas om det finns osäkerheter i företagets återbetalningsförmåga. Med den nya 
Förmånsrättslagen (2003:535) fick företagsinteckningar en sämre förmånsrätt än tidigare, 
och bankernas möjlighet att realisera sin säkerhet minskade. Att säkerheterna har minskat 
i betydelse kan troligtvis bero på förändringen i Förmånsrättslagen.    
 
Ett av de fem C:na innefattar vikten av företagarens karaktär och ett mönster vi kan 
urskilja bland våra respondenter är fokuseringen på personen bakom företaget. De 
företagare som tidigare drivit en lyckad verksamhet och har startat nytt gynnas i kredit-
bedömningen. Bankerna har en historik att tillgå om företagaren, och därigenom kan det 
utläsas om företagsledaren tidigare bedrivit lönsamma verksamheter och hur han har 
lyckats anpassa verksamheten efter nya förutsättningar. I enlighet med de fakta vi 
presenterat i delavsnittet kvalitativ och kvantitativ information överrens stämmer det med 
vad respondenterna delgivit; att först skall återbetalningsförmågan vara fastställd därefter 
bedöms personen bakom företaget.  
 
Det kom fram under intervjuerna att alla tjänstemän använder sig av någon typ av intern 
bedömning för att kunna utröna återbetalningsförmågan och risken för fallissemang. 
Troligtvis ligger den interna ratingen till grund för kapitaltäckningskravet i Basel II även 
om ingen respondent har påpekat sambandet. Riskbedömningen utgår ifrån underlag från 
företagaren, kreditinstitut samt andra yttre informationskällor som sedan sammanställs 
och en intern rating för varje företag kan erhållas. Det beräknade betyget används av 
banken för att prissätta lånen. Företag med låga kreditbetyg har hög risk och banken 
kompenserar risken med en högre ränta (Europeiska kommissionen). Under intervjuerna 
fann vi att vissa av respondenterna använde sig av en högre ränta för att kompensera 
risken hos nystartade företag vilket är i samstämmighet med den ovannämnda teorin.  
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Beroende på bolagsform och hur länge företaget har verkat på marknaden kräver banken 
in olika kvantitativa och kvalitativa uppgifter från företaget (Svensson, 2003). Vi upp-
täckte skillnader mellan vad respondenterna fokuserade på i en kreditbedömning, två av 
banktjänstemännen förespråkade vikten av den personliga relationen medan resterande 
baserade i större utsträckning sin bedömning på hårddata. I Svensson & Ulvenblad 
(1995) studie fann de två olika utgångspunkter hur en handläggare går tillväga i en 
kreditbedömning. Frågan vi ställer oss är om tjänstemännens olika fokus beror på deras 
egna preferenser eller om det är bankens profilering som avgör var fokus skall ligga.  

5.2 Bankens nyttjande av revision 
Vi fann att alla respondenter nyttjade reviderade rapporter i sin kreditbedömning. Fler-
talet inhämtade materialet från en extern källa, den främst förekommande var UC. 
Resterande respondenter krävde in materialet från företagaren och genomgående använd-
es reviderade årsredovisningar till att beräkna kassaflödet och kontrollera revisorns ut-
talande i revisionsberättelsen.  
 
För att skapa tillförlit till årsredovisningen är det viktigt att revisorn har en oberoende 
ställning. Det kan finnas incitament för företagaren att påverka resultatet för att höja 
kreditvärdigheten och beteendet kan motverkas med revisorns granskning (Far förlag, 
2006; Svensson & Ulvenblad, 2003). När banken skall tillförsäkra återbetalnings-
förmågan hos företaget är det vikigt att posterna i balans- och resultat räkningen är 
korrekta och inte uppblåsta för att öka kreditvärdigheten påpekar vissa respondenter.  
 
I kapitel tre har vi beskrivit vid vilka tillfällen en revisor skall avstyrka eller tillstyrka en 
revisionsberättelse. Vid de tillfällen revisorn lämnar en oren revisionsberättelse har 
företaget i många fall gravt åsidosatt sina skyldigheter och underlåtit att rätta till 
revisorns anmärkningar. När respondenterna möter en oren revisionsberättelse ger det en 
varningssignal och samtliga undersöker vidare vad de bakomliggande orsakerna är och 
vad de beror på. I de fall det finns en trovärdig förklaring eller att det är en engångs-
företeelse anser vissa av respondenterna att det inte är så allvarligt att det direkt medför 
ett avslag.  
 
Alla de tillfrågade respondenterna använder idag reviderat material. Vår tolkning är att en 
ändring från dagens krav på en oberoende granskare till att företagaren på eget bevåg 
godkänner sin årsredovisning inte skulle innebära några större förändringar för banken. 
Magnusson, Zilén och Grundström säger att de litar på företagarens kompetens att 
upprätta en korrekt årsredovisning när det gäller mikroföretag vars verksamhet är 
okomplex.  
 
Vissa banktjänstemän ser att revisionen är till nytta både internt i företaget och för att 
förenkla bankens arbete. Revisorn är till hjälp för den interna styrningen vilket gör att 
ekonomiska problem kan upptäckas och åtgärdas i tid vilket hjälper banken att skydda sig 
mot kapitalförluster (Andersson, 2005).   
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5.3 Kreditbedömning med avskaffad revisionsplikt: 
Funderingarna kring ett slopande av revisionsplikten är många. Det skiljer sig mellan hur 
respondenterna resonerar kring hur banken skall agera om revisionsplikten för små 
aktiebolag upphör. Två av banktjänstemännen säger rakt ut att de inte ser några problem 
med ett slopande av plikten medan en av respondenterna ser allvarligt på avskaffandet. 
Samtliga är dock överrens om att banken även fortsättningsvis kommer att behöva 
finansiell information. De har olika förslag på hur banken skall bibehålla tilliten för 
räkenskaperna. I de fall det finns en etablerad relation mellan företaget och banken anser 
flertalet av intervjupersonerna att revision är överflödigt och de skulle hysa lika stor till-
tro till redovisningsmaterialet om företagaren eller en bokföringsbyrå upprättat 
räkenskaperna. Däremot ser samtliga respondenter gärna att en oberoende tredjeman 
granskar räkenskaper vid högrisk projekt och banken kan komma att kräva att företagaren 
skall revidera sitt material.  
 
Svensson (2003) påpekar att mellan banken och företagaren pågår det ett signal- och 
ryktesspel. Företagaren försöker framställa sin verksamhet utifrån positiva dager genom 
att tillmötesgå bankens önskemål, och på så vis erhålla lägre kapitalkostnader (Svensson, 
2003). Vid en slopad plikt kan det antas att företagaren frivilligt kommer att reviderade 
sina rapporter för att uppfylla bankens behov av korrekt redovisningsinformation. 
Jacobsson och Magnusson förmodar att företagen kommer att välja att behålla revisorn 
och därmed betraktas som seriösa och pålitliga inför deras intressenter och framför allt 
banken.  
 
Majoriteten av respondenterna kan också se en fördel med att bibehålla revisionsplikten 
för att företagets bokföring skall bli granskat av en utomstående part med kompetens att 
upptäcka brister och oegentligheter. Ett av skälen till att företagen i England valde att 
behålla revisorn var just att den interna kontrollen bibehölls enligt en studie gjord av 
Collis (2003). Beslutet att behålla revisorn påverkas av det tidigare förhållandet till 
revisorn tror vissa av banktjänstemännen. Revisorer som enbart har haft rollen som 
påskrivare väljs troligtvis bort medan de företag som har haft ett gott samarbete och stor 
nytta av sin revisor är mer benägna att bibehålla kontakten.  
 
I de fall där småföretag har tillräckligt med egna medel och således inte behöver externt 
kapital kan revisionsplikten anses överflödigt säger Jacobsson och Zilén. Grundström 
delar en liknande mening och tillägger att andra associationsformer så som handelsbolag 
och enskilda firmor kan erhålla krediter utan att banken har reviderat material att tillgå. 
Hon ser därför inga problem med att mista tillgången på reviderade räkenskaper för små 
aktiebolag eftersom hon jämställer dem med de tidigare nämnda associationsformerna.     
     
Vi frågade samtliga respondenter vad de såg för alternativ till revision för att skapa tilltro 
av räkenskaperna. Alla hade olika förslag hur banken skulle kunna agera. Magnusson 
hade en idé om att banken skulle auktorisera redovisningsbyråer liknande det banken gör 
i dag med fastighetsvärderare. Att banken önskar vad kunden skall få granskat hos byrå-
erna är en annan tanke han hade. Jacobsson är ungefär inne på samma spår, dock tror han 
att en diskussion kommer att föras på en central nivå mellan bank och revisionsbyråer om 
vad banken vill att revisorerna skall granska. Han vänder även på resonemanget genom 
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att spekulera om hur revisionsbyråerna kommer att anpassa sig till ett presumtivt 
avskaffande. Företagen kommer att erbjudas specifika tjänster beroende på verksam-
hetens art och storlek förmodar Jacobsson. Zilén skiljer sig ganska avsevärt från de andra 
respondenterna när det gäller alternativa lösningar. Han tror att banken kan komma att 
göra egna värderingar som ett substitut till dagens revision. När bankens ansvar ökar blir 
följden att banken tvingas bli bättre på att dokumentera och göra tätare besök hos 
företagen för att hålla sig uppdaterad om företagets verksamhet. Han påpekar dock att 
tilltro till finansiella rapporter främst skapas av en god och långsiktig relation mellan 
företag och bank vilket övriga respondenter också vidhåller.    
 
En tendens vi observerade var att en övervägande del av respondenterna inte oroade sig 
för att revisorns uttalanden i revisionsberättelsen går förlorad vid ett avskaffande. De 
anmärkningar revisorn har om försenade skattebetalningar, obetalda sociala avgifter, sent 
inlämnade årsredovisningar med mera går att finna på andra håll. Vid etablerade 
relationer kan banken även följa kundens engagemang i interna system via antalet 
övertrasseringar och inkassokrav som tyder på kundens misskötsamhet.  
 
Vår empiriska studie har visat att en av fem ser allvarliga konsekvenser om räkenskaper 
och material tappar sin trovärdighet om plikten på revision försvinner. Eriksson är 
övertygad om att bankens bedömningsprocess kommer att försvåras avsevärt, eftersom 
riskbedömningen bygger på reviderat material och siffror. Han utskiljer sig också från de 
andra respondenterna genom att ser farhågor för hela marknaden och i synnerhet för 
bankens aktieägare.  
 
Mellan banken och småföretagen föreligger asymmetriskinformation, småföretagen har 
bättre kunskap och inblick i sitt företag än vad banken har att tillgå. Med ett slopande av 
revisionsplikten kan det bli så att företag väljer att inte bli reviderade vilket leder till 
minskat informationsutbud till bankerna. Bankens bristfälliga information kan enligt 
Andersson (2001) leda till en restriktivare utlåningsmarknad. Den nämnda slutsatsen 
strider mot de uppgifter vi har fått in från våra intervjuer. Ingen av bankerna tror att 
utlåningsvolymen kommer att minska om småföretagen befrias från revisionsplikten. 
Företagarna kommer inte att godta ett avslag enbart för att de saknar reviderat material 
och banken kommer inte att neka krediter på grund av avsaknad av reviderade års-
redovisningar. Ett avslag från banken grundar sig på andra faktorer. Magnusson nämner 
dock att småföretagens situation inte kommer att underlättas men att det skulle påverka 
volymen av utlånade medel ser han inget skäl till. I vår referensram har vi fört 
resonemang kring småföretags svårigheter till externt kapital. De motiven som 
litteraturen behandlar är att bankens kostnader överstiger nyttan med att medge lån till 
mikroföretag och att risken ökar när en och samma person är ägare, styrelse och företags-
ledning.  
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6. Slutsats  
Syftet med det här kapitlet är att presentera slutsatsen som skall besvara forskningens 
frågor och syftet. Sedan kommer vi att föra en egen diskussion och avsnittet avslutas med 
förslag till vidare forskning.  
 
I syftet beskrivs att vi vill undersöka vilka metoder som de intervjuade banktjänste-
männen använder sig av i dag. Vår studie visar att vid en kreditbedömning av ett ny-
etablerat företag är det affärsplanen samt personen bakom företaget som utgör de 
viktigaste elementen i bedömningsprocessen. Banken skannar också av marknaden och 
tar fram tidigare historik på företagaren. Eftersom det inte brukar finnas något siffer-
material att tillgå bygger banktjänstemannen sin kreditbedömning i stor mån på mjuka 
faktorer.  
 
När en etablerad relation finns mellan banken och företagaren använder sig respondent-
erna av årsredovisningar och intern information. Även vid en etablerad relation är det 
viktigt att bedöma företagsledaren och utreda marknadsförutsättningarna för bolaget. 
 
Det allra viktigaste i kreditbedömningen är att fastställa återbetalningsförmågan. När den 
är säkerhetsställd kan handläggarna bevilja lån antingen mot säkerhet eller i blanco. 
 
Vad blir utfallet av en slopad revisionsplikt vid bankernas kreditbedömning? 
 
Den slutsats vi har dragit är att bankerna nyttjar reviderat material men materialet utgör 
bara en del av den av den sammanvägda helheten i kreditbedömningen. Tillväga-
gångssättet vid en kreditbedömning kommer inte förändras i någon större mån enligt den 
empirin vi har tagit del av. Däremot tror banktjänstemännen att substitut till den 
oberoende granskningen kommer att uppkomma, och var och en har sin idé över vad som 
är en lämplig ersättning till reviderade räkenskaper. Flertalet av respondenterna påpekar 
dock att det kan räcka med att de har förtroende för personen bakom den upprättade 
redovisningen utan att den är granskad av en revisor. Kreditbedömningen bygger mycket 
på personen bakom företaget och hans tidigare erfarenheter, kompetens och skötsamhet 
framhåller samtliga respondenter.  
 
Kommer bankerna även fortsättningsvis kräva reviderade årsredovisningar i kredit-

bedömningsprocessen av små aktiebolag?  

 
Majoriteten av de tillfrågade bedömer att vid en investering eller ägarstrukturering som 
innebär hög risk kan de komma att begära reviderade årsredovisningar. Andra tillfällen 
där banken kan komma att kräva reviderat material är när företagaren har en instabil 
kapitalstruktur. Jacobsson, Magnusson och Zilén framhåller att företeelsen med att 
efterfråga reviderade redovisningar kommer enbart att krävas vid dessa ytterligheter. 
Respondenterna ser ändå en fördel i att företagaren bibehåller revisorn i de fall när en 
bokförings-/redovisningsbyrå inte är anlitad, eftersom det skapar en intern nytta för 
bolaget.       
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Påverkas utlåningsvolymen till de små aktiebolagen? 
 
Utifrån den insamlade empirin har vi funnit att bankerna inte ser någon minskning av 
utlåningen som en följd av att kravet på revision försvinner. De menar att det är 
marknaden och räntenivån som styr utbudet och efterfrågan. Generellt sett är det svårt för 
ett litet företag och kanske ännu svårare för ett nystartat företag att beviljas krediter från 
banken. Men att koppla ihop en slopad revisionsplikt med att småföretagarna får mindre 
tillgång till externt kapital kan inte göras.      

6.1 Vidare diskussion 
I de artiklar och rapporter vi har tagit del av sätts gränsen för vilka företag som kommer 
att beröras av en lagändring till tre miljoner i kronor i årlig omsättning. Eftersom 
förslaget berör väldigt små företag med inga eller ett fåtal anställda ser vi därför inga 
hinder för att de kan undantas från den lagstadgade revisionen. Vi instämmer i den 
diskussion som Grundström för om att mikroföretagen kan jämställas med handelsbolag 
och enskilda näringsidkare. Banken har i sin kreditbedömning av de nämnda bolags-
formerna klarat av att göra en bedömning utan reviderat material på ett tillfredsställande 
sätt. De små aktiebolagen kommer inte att lämnas vind för våg utan kontroller kommer 
att ske genom kravet på deklaration och inbetalning av skatt, sociala avgifter och 
mervärdesskatt kvarstår.  
 
Vi tror inte att de presumerade kostnadsbesparingar kommer att infrias i och med en 
frivillig revision. För företagen kommer troligtvis att behöva köpa in andra typer av 
tjänster eftersom den ekonomiska kompetensen ofta saknas i småföretag. Det vi och 
Jacobsson tror, är att revisionsbyråerna kommer att erbjuda företagen en anpassad lösning 
där revisorerna agerar mer som en rådgivare än en kontrollant.  
 
När Sverige införde plikten på kvalificerad revision 1983 var ett av skälen att den 
ekonomiska brottsligheten skulle bekämpas. Vi ser inga argument för att plikten skall 
kvarstå bara för att motverka sådana oegentligheter, för illegal verksamhet kan bedrivas i 
samtliga associationsformer. 
 
Revisorns uttalanden i revisionsberättelsen ser vi inte heller som ett argument till att 
bevara plikten. Det som kommer fram i en revisionsberättelse hos småföretag finns i det 
flesta fall tillgängligt på andra håll. Mikroföretagen är till stor del familjeägda vilket 
medför att informationen i oren revisionsberättelse till största del berör kreditinstituten 
och inte de externa aktieägare som det skulle ha gjort i ett börsnoterat bolag.    
 
Vi förvånades över vilken stor betydelse de mjuka faktorerna har i en kreditgivning. 
Innan vi påbörjade arbetet var vår uppfattning att balans- och resultaträkningen skulle 
utgöra en större del av kreditbedömningen. Vi har funnit bland våra respondenter att de 
lägger lika stor vikt på båda delarna.   
 

6.2 Förslag till vidare forskning 
I vår avgränsning valde vi att enbart fokusera på en intressent: banken. Vad vi skulle 
tycka vara intressant är att utreda hur Skatteverket kommer att agera om revisionsplikten 
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försvinner. Kan det tänktas bli en likadan utveckling som i Danmark när plikten på 
revision avskaffade, att Skatteverket går in och tar en mer aktiv roll.  
 
I februari i år infördes det nya regelverket Basel II. Att undersöka vilka effekter som 
Basel II har på bankerna är ett annat uppslag som kan vara intressant att undersöka.  
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7.  Trovärdighetsdiskussion  
I den här avslutande delen för vi en kritisk diskussion över vår uppsats trovärdighet.  

7.1 Kritisk granskning 
Validiteten i vår studie kan ha påverkats genom att respondenterna var oroliga för att 
deras egna åsikter skulle utgöra en allmän uppfattning som stod för hela banken. Vi har 
emellertid varit noga med att förklara att vi endast är intresserade av att få fram deras 
personliga åsikter om kreditbedömning och att vi inte kommer att anta att det är bankens 
värderingar. Dessutom var vissa av respondenterna besvärade att svara på frågor som de 
ansåg berörde känslig information, och det frammanade långa och invecklade svar.    
 
Ett av de problem vi har stött på under insamlandet av empirin är att vissa respondenter 
gick ifrån ämnet. Det var tydligt att visa av svaren berörde stora aktiebolag vilket kan 
leda till att vi har misstolkat delar av materialet. Vid de tillfällen vi uppfattade att 
intervjun tog en felaktig riktning påpekades det till respondenten och på så vis minskade 
feltolkningarna. Misstolkningar kan också ha uppkommit eftersom de erhållna svaren 
bygger på banktjänstemännens egna subjektiva bedömningar. Vi har försökt minska faran 
med missuppfattningar genom att direkt efter intervjun behandla det bandade materialet. 
För att försöka påverka validiteten i en positiv riktning har också samtliga respondenter 
fått ta del av den sammanställda empirin för att ge synpunkter och kommentarer. 
 
Antalet intervjuer kan anses vara i det minsta laget, men vi upplever att det var fullt 
tillräckligt för att belysa studiens syfte. Vår uppsats utgår ifrån hur de enskilda 
respondenterna upplever och bedömer att en slopad revisionsplikt kommer att påverka en 
kreditbedömning. Vi hade inte som mål att generalisera och dra starka slutsatser för hela 
bankväsendet vilket medverkade till valet av sex intervjuer. Även tidsåtgången var en 
faktor som inverkade på beslutet att genomföra relativt få intervjuer.  
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 I 

Bilaga I 

~ Intervjuguide ~ 
 

1. Ert namn? 
2. Vad är Er befattning? 
3. Vilka ansvarsområden har Ni? 
4. Vad har Ni för yrkeserfarenhet av kreditgivning? 
5. Vilka verktyg använder Ni vid kreditbedömningen av ett litet aktiebolag i Er 

bank? 
6. Vilken information kräver Ni av små aktiebolag vid en kreditbedömning?  
7. Vilken betydelse har de olika informationskällorna i Er bedömning? (Sker det en 

rangordning?) 
8. I vilken utsträckning påverkas bedömningsprocessen av kundens yttre kvalitéer 

(företagarens kompetens, erfarenhet, tidigare kund m.m. )? 
9. Används reviderad redovisningsinformation vid kreditbedömningen? I vilken 

omfattning och vad har årsredovisningen för betydelse?  
10. Vad fokuserar Ni på i årsredovisningen?  
11. Hur värderas innehållet i revisionsberättelsen vid en kreditbedömning? 
12. Vilka kriterier är avgörande för att erhålla en beviljad kredit?  
13. Vilka är de främsta orsakerna till att små aktiebolag får avslag på sin 

kreditansökan?  
14. Förekommer det att ni använder Er av företagets revisor vid kreditbedömningen?  
15. Hur tror Ni att Er bedömningsprocess kommer att förändras om revisionsplikten 

avskaffas?  
16. Kommer Ni att förändra Ert krav på information från företaget om revisions- 

plikten avskaffas? I så fall, på vilket sätt? 
17. Om årsredovisningen inte var reviderad, skulle Er inställning av redovisningens 

trovärdighet förändras?  
18. Vad ser Ni för alternativ till revision för att skapa tilltro av de finansiella 

rapporterna?     
19. Tror Ni att utlåningsvolymen till små företag kommer att förändras om 

revisionsplikten försvinner? 



 II 

Bilaga II 
Upplysningscentralen (UC) 
UC är ett affärs- och kreditupplysningsföretag där deras största ägare är Swedbank, 
Handelsbanken, Nordea och SEB. UC står under tillsyn av Datainspektionen och 
Finansinspektionen. Från UC kan företag, banker och finansbolag erhålla information 
som används som beslutsunderlag för att bedöma risk vid exempelvis kreditgivning. 
Upplysningen från UC kan bland annat innehålla betalningsanmärkningar, bokslut med 
nyckeltal, information om delägare och styrelsen, kredituppföljning samt deras egna 
kreditbedömning (www.uc.se,). 
 
ALMI 
Almi Företagspartner AB statligt ägt och är moderbolaget i en koncern med 21 
dotterbolag. Bolagets uppgift är dels att främja nyföretagandet så att tillväxt skapas i 
Sverige samt öka små och medelstora företags konkurrenskraft. Det sker genom 
finansiering och affärsutveckling till innovatörer eller företag som antingen är nya eller 
redan etablerade på marknaden (www.almi.se). 
 
NyföretagarCentrum 
Stiftelsen, som finns runtom i Sverige, startade 1985 som ett resultat av samverkan 
mellan näringslivet och kommunen under ledning av den nya stiftelsen Svenska Jobs and 
Society. Syftet med den näringslivsdrivna stiftelsen är att stimulera entreprenörskap och 
framväxten av livskraftiga företag. Företagare kan få kostnadsfri, objektiv och 
konfidentiell rådgivning på NyföretagarCentrum när han eller hon skall starta ett nytt 
företag (www.nyforetagarcentrum.se). 
 
Kreditgarantiföreningen  
Kreditgarantiföreningen är ett nätverk av ekonomiska föreningar runt om i Sverige. 
Föreningen är uppdelad i olika regioner. KGF Värmland drivs som ett partnerskap och 
genom regionala kapitalplaceringar, kreditgarantier, kompetens och kontakter försöker 
KGF Värmland skapa ett starkt entreprenörskap och öka sysselsättning i Värmland.  
 
Som nyföretagare kan föreningen bidra med hjälp när säkerheter saknas vid en kredit-
prövning (www.kfg.se) 
 

 


