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Förord 
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Abstract 

Title: Audit importance in the credit assessment of small limited companies-considering the 

deregulation of the statutory audit. 

Authors: Elmedina Bajramovic, Naida Bajramovic and Helena Ergül 

Background: The deregulation of the statutory audit abolished for small companies in the 

year of 2010 in Sweden. Among these companies are limited companies most significant 

sinxe these are more prominent in Sweden.The reason for this change was that the European 

Council wanted to reduce the administrative costs of small companies. Accounting and audit 

costs are particularly troublesome for small businesses and therefore this type of company 

would benefit from this change of law. The deregulation of the statutory audit will not only 

affect the small limited company but also its stakeholders. Requirements when granting loans 

could possibly tightened for small limited companies that choose to deregulate the statutory 

audit.  

Purpose: The purpose with this study is to describe how banks assess the audit´s importance 

in the credit assessment of small limited companies. 

Method: The study is based on a qualitative method. Interviews were conducted with the 

biggest banks in Sweden (Handelsbanken, Nordea, SEB and Swedbank). Interviewees are 

involved in the credit assessment of small companies. 

Results: The interviewed banks make an overall assessment of a small limited company at a 

credit inquiry. The credit assessment consists of four criteria which is company analysis, 

analysis of other assessment factors, analysis of funding opportunities and analysis of safety. 

The banks' credit assessment of small limited companies varies depending on how long  the 

relationship is between them , loan size, and depending on which market the companies 

operate on. The banks felt that the deregulation of the statutory is not the best solution for the 

administrative cost burden that the audit requirement means for small companies. Audit has 

been shown to generate security for banks because the accounts are correct according to law. 

Audit has also been shown to minimize some inherent difficulties with the banks' credit 

assessment.  

Keywords: Audit, small limited companies, credit assessment, agency theory, deregulation of 

the statuary audit, bank



Sammanfattning 

Titel: Revisionens betydelse vid bankens kreditbedömning av små aktiebolag- med hänsyn 

till avskaffandet av revisionsplikten.  

Författare: Elmedina Bajramovic, Naida Bajramovic och Helena Ergul 

Bakgrund: Regeringen beslöt år 2010 om att avskaffa revisionsplikten för små bolag. Bland 

dessa företag är aktiebolag den mest betydande då dessa är mer framträdande i Sverige. 

Bakgrunden till denna lagändring var att det Europeiska rådet ville reducera de administrativa 

kostnaderna för små bolag. Redovisnings- och revisionskostnader är framförallt besvärliga för 

små bolag och därför skulle denna typ av företag gynnas av lagändringen. Avskaffandet av 

revisionsplikten kommer inte endast att påverka det lilla aktiebolaget utan även dennes 

intressenter. Kraven för kreditgivning kan komma att skärpas för de små aktiebolag som 

väljer att avskaffa revisionsplikten. 

Syftet: Studien syftar till att beskriva hur bankerna bedömer revisionens betydelse vid 

kreditbedömning av små aktiebolag.  

Metod: Studien har en kvalitativ ansats. De fyra största bankerna (Handelsbanken, Nordea, 

SEB och Swedbank) i Sverige intervjuades. Intervjupersonerna är involverade vid 

kreditbedömning av små aktiebolag. 

Resultat: De intervjuade bankerna gör en helhetsbedömning av ett litet aktiebolag vid en 

kreditförfrågning. Kreditbedömningen består av fyra kriterier: företagsanalys, analys av 

övriga bedömningsfaktorer, analys av finansieringsmöjligheter samt analys av säkerhetskrav. 

Bankernas kreditbedömning varierar beroende på hur långvarig relation banken har haft till 

små aktiebolaget, lånets storlek samt vilken marknad bolaget verkar på. Bankerna ansåg att 

avskaffandet av revisionsplikten inte är den bästa lösningen på den administrativa 

kostnadsbördan som revisionsplikten innebär för små bolag. Revision har visat sig generera 

trygghet för bankerna då räkenskaperna är korrekta enligt lag. Revision har även visat sig 

minimera en del svårigheter som finns med bankernas kreditbedömning.  

Nyckelord: revision, små aktiebolag, kreditbedömning, agentteorin, avskaffandet av 

revisionsplikten, banken 
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1. Inledning 

Med anledning av den heta diskussionen kring avskaffandet av revisionsplikten och dess 

påverkan på bolagens intressenter kommer denna studie att beröra detta ämne. Inledningen 

klargör bakgrunden angående slopandet av revisionsplikten, vilket sedan för oss in i en 

problemdiskussion. Slutligen mynnar problemdiskussionen ut till ett syfte. För att lättare 

kunna besvara syftet preciseras tre forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med att beskriva 

dispositionen av studien. 

 

1.1 Problembakgrund 

Regeringen beslutade den 7 september 2006 om att utreda frågor gällande revision för små 

bolag (SOU 2008:32, s.4). Revision innebär granskning av ett bolags räkenskaper som medför 

säkerhet och trygghet för dennes intressenter (PwC, 2012). 

Ett tilläggsdirektiv fick i uppdrag den 14 december 2006 att granska regelverket och göra de 

ändringar som krävs för att avskaffa revisionsplikten för små bolag. Bakgrunden till denna 

lagändring var att det Europeiska rådet vid ett möte framförde att gemensamma insatser skulle 

genomföras för att minska de administrativa kostnaderna. Det för att bolag inom EU ska få 

möjligheten att bli mer konkurrenskraftiga samt att stärka ekonomin inom Europa. 

Redovisnings- och revisionskostnader är framförallt besvärliga för små bolag och det är denna 

typ av företag som skulle gynnas av lagändringen (SOU 2008:32, ss. 13-16, 177-179). 

En begränsning av revisionsplikten innebär inte att revision betraktas som något värdelöst 

utan tvärtom, att den tillför ett värde för bolagen. Tvånget till att anlita en revisor medför att 

bolagen själva inte kan avgöra när behovet av revision samt valet av revisionstjänster finns. 

Detta innebär att bolag som i princip inte är i behov av revision, tyngs med obehövliga 

kostnader (SOU 2008:32, ss. 17-24). 

Avskaffandet av revisionsplikten kommer att påverka små företag i alla typer av 

bolagsformer. Bland dessa företag är aktiebolag den mest betydande, då dessa är mer 

framträdande i Sverige. Under år 2006 var antalet aktiva företag i Sverige ungefär 918 000 

enligt Bolagsverket, där omkring 330 000 av dessa var aktiebolag. Majoriteten av dessa 

aktiebolag klassas som små (SOU 2008:32, ss. 180-187). 

I Sverige avskaffades revisionsplikten för små aktiebolag den 1 november 2010. Ett 

aktiebolag som vill slopa revisorn måste minst uppfylla två av följande tre krav: 

·        maximalt 3 000 000 i nettoomsättning (SEK) 

·        maximalt 1 500 000 i balansomslutning (SEK) 

·        maximalt 3 anställda under räkenskapsåret i medelantal     

(Regeringskansliet, 2010). 

Sverige var det näst sista landet av 25 länder med att införa avskaffandet av revisionsplikten i 

Europa (Ryberg, 2011).  
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Avskaffandet av revisionsplikten kommer inte bara att påverka det enskilda små bolaget (om 

företaget väljer att inte ha revisor) utan även dennes intressenter. De främsta intressenterna ett 

bolag har är vanligtvis kreditgivare och kapitalplacerare (SOU 2008:32, s 246). 

Ekonomisk information krävs vid kreditgivning för bedömning av möjligheten att betala 

amorteringar samt räntor och denna information anses mer pålitlig om den kontrollerats av en 

revisor. Vid beslut om kreditgivning vägs risker gällande bolagets möjligheter att betala av 

lånet. Kraven vid kreditgivning kan komma att skärpas för bolagen som avskaffar 

revisionsplikten samt villkoren för lån kan förvärras (SOU 2008:32, ss. 253-254). 

Statens offentliga utredningar (SOU) antyder att kreditgivaren vid slopandet av revision 

kommer att fokusera på hur det enskilda bolaget skött tidigare lån vid bedömning av kredit 

samt att kreditupplysningar från Upplysningscentralen (UC) kommer att bli allt vanligare. 

Kreditgivaren kan begära att ett företag har en revisor innan en kreditansökan utförs och 

denna kostnad ska bolaget stå för eftersom att denne drar fördel av detta. Med detta i åtanke 

anser utredningen att avskaffandet av revision för mindre bolag inte kommer att påverka 

dennes chanser att få lån beviljade från banken (SOU 2008:32, s.253). 

1.2 Problemdiskussion 

Den traditionella ekonomiska teorins syn på avtalsförhållandet mellan kredittagare och 

kreditgivare karakteriseras av asymmetrisk information om företagets idé som ska förses med 

kapital, vilket begränsas enligt agentteorin genom reviderade räkenskaper (förs en vidare 

förklaring under rubriken Referensram). Detta ger en större säkerhet för ett bolags 

intressenter. Den traditionella ekonomiska teorin är kredittagarens förmåga att återbetala lånet 

till kreditgivaren. Återbetalningsförmågan bygger på att kreditgivaren gör en bedömning om 

kredittagaren kan återbetala lånet till dem (Lapavista, 2007). 

Banker som kreditgivare gör en individuell bedömning där de samlar in och bedömer det 

insamlade materialet. Enligt Lapavitsas (2007) bygger informationshanteringen på förtroende 

mellan parterna som den traditionella ekonomiska teorin tenderar att glömma. Exempel på 

faktorer som kan skapa förtroende i detta sammanhang är bolagets storlek, inflytande och 

tidigare relationer, vilket framgår av Lapavitsas studie (2007). Samtidigt menar forskaren att 

det i slutändan hänger på kredittagarens förmåga att betala av lånet. 

Det är alltmer vanligt att små och medelstora bolag står inför svåra kreditbegränsningar och 

tillgången till information om dessa är begränsade. Det framgår att trovärdig information om 

dessa bolag är dyra och förekommer i mindre utsträckning. Därmed är kredittagarens relation 

med kreditgivaren avgörande då banken kan samla in detaljerad information om ett enskilt 

bolag över tiden (Baas & Schrooten, 2006). Enligt Baas & Schrooten (2006) är bankerna 

ibland ovilliga att ge lån till små och medelstora bolag eftersom att informationen som finns 

tillgänglig är begränsad. De menar även att chefer i små och medelstora bolag enbart har små 

möjligheter att investera i detaljerad information gällande bolagets räkenskaper. Detta på 

grund av att bolagen har begränsade resurser med tanke på att denna typ av investeringar är 

kostsamma (Baas & Schrooten, 2006). 
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Tidigare forskning som gjorts i Danmark och England undersökte små privata bolag som 

berörs av lagändringen. Undersökningen påvisade att drygt 40 procent av urvalet skulle välja 

frivillig revision. Studien lyfte även fram att de främsta externa användarna av 

årsredovisningen i Danmark är kreditgivare och att 48 procent av små bolagen finansieras 

genom banklån (Collis, 2010).   

Enligt en studie (Clarke, 2000) beträffande 92 bolag i England väljer en del av de små 

bolagen att ha kvar revisorn, vilket beror på att de vill bevara relationen till sina intressenter. 

Studien behandlar även att efterfrågan på revision ökar då bolagen växer storleksmässigt 

eftersom att det finns fler transaktioner att ta hänsyn till samt vid minskning av ledningens 

aktieägande (Clarke, 2000). 

En engelsk studie (Collis, Jarvis & Skerratt, 2004) visade att 40 procent av de tillfrågade små 

bolagen konstaterade att informationen från revisorerna är till nytta för den egna 

verksamheten. De förutsätter att informationens kvalitet förbättras i de finansiella rapporterna. 

Collis, Jarvis & Skerratt (2004) tolkade detta som att dessa bolag anser att det finns fördelar 

med ett granskat bokslut.   

I artikeln "Allt fler dumpar sin revisor" (2013) publicerad av Privata affärer ges information 

om att efter lagändringen gällande avskaffandet av revisionsplikten, har allt fler av de svenska 

bolagen valt att inte använda sig av denna typ av tjänst. Samma artikel nämner att statistiken 

angående årsboksluten för år 2011 påvisade en trend av att allt fler bolag inom Sverige valt att 

avskaffa revisionsplikten. I dagsläget (2013) har ungefär 33 procent av bolagen ingen revisor. 

Detta syns tydligast bland de nystartade bolagen där cirka 74 procent av dessa bolag saknar ett 

reviderat bokslut. Nystartade bolag som saknar revisor påvisar enligt UC:s statistik lägre grad 

av kreditvärdighet (Fälldin, 2013
a
). 

Kreditgivare begär ibland ett reviderat bokslut av bolagen för att kunna bevilja krediter i 

synnerhet vid större belopp. Kraven har också ökat från kreditgivarens sida för bolag som är 

utan revisor samt förfogandet av diverse säkerheter (Fälldin, 2013
b
). 

I ett pressmeddelande från Bolagsverket den 16 augusti 2012 framgick det att avskaffandet av 

revisionsplikten innebar att de mottog allt fler årsredovisningar av sämre kvalitet. Detta ses 

från Bolagsverkets sida som något oroväckande i framtiden då många små bolag valt att haka 

på den växande trenden (Bolagsverket, 2012). Artikeln “Svårare få kredit utan revisor” från 

Privata affärer påpekade att den bristande kvaliteten i årsredovisningarna försvårar 

kreditbedömningen, då kreditgivaren inte får en rättvisande bild av bolagets ekonomiska 

ställning (Fälldin, 2013
b
). 

Skatteverkets rättschef Villhelm Andersson kommenterar i artikeln "Företag jublar åt slopad 

revisor" från Svenska dagbladet att revisorn inte kommer att försvinna vid förändring av 

reformen då den har betydelse vid utlåning. Skatteverkets rättschef syftar till att bankerna 

förmodligen kommer att begära ett reviderat bokslut från bolagen (Företag jublar åt slopad 

revisor, 2010). 
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Stefan Andersson, ansvarig för företagsverksamheten gällande små och medelstora bolag på 

SEB ser avskaffandet av revisionsplikten som problemfri vid kreditgivning, då villkoren på 

kassaflöde, ordentlig bokföring med mera återstår. Tina Sandvik, chef för den svenska 

företagsmarknaden på Nordea påpekar att kreditbesluten grundar sig på möjligheten att 

värdera det enskilda bolagets kreditvärdighet, vikten läggs på trovärdigheten i bolagets 

redovisning. Även Swedbanks kreditchef Jonny Belchatowski menar att utgångspunkten läggs 

på vilket sätt kreditgivaren kan garantera att bolagens redovisning är korrekt vid saknandet av 

revisor (Balans, 2010/5 s.19). 

Tidigare forskning grundar sig på hur små bolag ser på avskaffandet av revisionsplikten samt 

om bolagen valt att behålla revisorn, det vill säga att utgångspunkten har varit små bolag. 

Studier som vi har funnit har även berört hur kreditgivningsprocessen går till samt 

spekulationer kring hur forskarna tror att bankerna kommer att agera efter lagändringen, 

eftersom att avskaffandet av revisionsplikten var relativt nytt. Det som kommer att skilja vår 

studie från tidigare forskning som vi har studerat är att vi funnit en annan ingång kring 

avskaffandet av revisionsplikten utifrån bankens perspektiv, eftersom att tidigare forskning 

nom området utförts innan lagändringen. Bankernas kreditbedömning grundar sig till viss del 

på att kontrollera små bolagens finansiella rapporter. Banker har efter lagändringen inte lika 

mycket underlag att utgå ifrån vid kreditbedömning av små aktiebolag. Detta är intressant att 

studera med tanke på att det passerat cirka två år från det att lagändringen trätt i kraft. 

Ovanstående diskussion mynnar ut i följande syfte och forskningsfrågor. 

eftersom att tidigare forskning utförts innan lagändringen. 

 

1.3 Syfte 

Studien syftar till att beskriva hur bankerna bedömer revisionens betydelse vid 

kreditbedömning av små aktiebolag, med anledning av avskaffandet av revisionsplikten.  

 

1.4 Forskningsfrågor 

Följande tre frågor kommer att användas för att uppfylla syftet: 

- Vad grundar sig bankernas kreditbedömning på för små aktiebolag? 

- Vilken betydelse har olika bedömningskriterier för banken vid kreditbedömning av 

små aktiebolag? 

- Hur ser bankerna på revisionens betydelse vid kreditbedömning av små aktiebolag? 

 

1.5 Avgränsning 

Studien kommer att fokusera på banken som kreditgivare med avgränsning att ta reda på 

bankens kreditbedömning av små aktiebolag. Intervjuer kommer att utföras med storbanker i 

tre städer i Sverige (Örebro, Karlskoga och Göteborg). Studien kommer att inrikta sig på 
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storbanker med anledning av att dessa i jämförelse med småbanker troligen har stött på fler 

små aktiebolag som valt att nyttja avskaffandet av revisionsplikten. 

 

1.6 Disposition av studien 

Nedan följer en kort förklaring av innehållet till vardera kapitel.  

Inledning: Med anledning av den heta diskussionen kring avskaffandet av revisionsplikten 

och dess påverkan på bolagens intressenter kommer denna uppsats beröra detta ämne. 

Inledningen klargör bakgrunden angående slopandet av revisionsplikten, vilket sedan för oss 

in i en problemdiskussion. Slutligen mynnar problemdiskussionen ut till ett syfte. För att 

lättare kunna besvara syftet preciseras tre forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med att 

beskriva dispositionen av studien. 

Studiens design: I detta kapitel redogörs studiens angreppssätt. Den innehåller en 

beskrivning om hur informationen hittats om problemområdet. Därefter framförs en källkritik. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av studiens upplägg.  

Referensram: Kapitlet inleds med en beskrivning av revisionens uppgift samt betydelse. En 

modell för kreditöverenskommelser redogörs därefter med fokus på kreditbedömningen 

utifrån ett antal kriterier. Vidare tydliggörs svårigheter vid kreditbedömning av små bolag. 

Sedan redogör agentteorin för asymmetrisk information som kan uppstå mellan agenten och 

principalen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av valda teorier. 

Metod: Kapitlet inleds med en beskrivning och motivering kring vald metod. Därefter 

redogörs val av intervjuformer samt konstruktion av intervjuguide. Vidare beskrivs urvalet 

samt en presentation om respektive respondents verksamhet. Till sist avslutas metodkapitlet 

med reflektioner om studiens trovärdighet. 

Empiri: Kapitlet redovisar en sammanfattning av de intervjuer som utförts med 

Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Det förekommer även citat från respondenterna 

under avsnittet. Det empiriska underlaget redovisas under rubrikerna: kreditbedömning, 

svårigheter vid kreditbedömning samt revisionens betydelse vid kreditbedömning för 

respektive bank som grundar sig på de tre forskningsfrågorna. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av empirin.  

Analys: I analyskapitlet kommer storbankerna att jämföras med varandra och analyseras 

med hjälp av referensramen. Detta för att se vilka likheter respektive skillnader det finns 

mellan bankerna samt den valda teorin. Bankerna kommer att redovisas under samma tre 

rubriker som använts i empirikapitlet, det vill säga kreditbedömning, svårigheter vid 

kreditbedömning samt revisionens betydelse vid kreditbedömning.    

Slutsats och diskussion: Avsnittet ska besvara de tre forskningsfrågorna som utformats för 

att uppfylla syftet. De tre forskningsfrågorna är: Vad grundar sig bankernas kreditbedömning 

på för små aktiebolag? Vilken betydelse har olika bedömningskriterier av små aktiebolag? 
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Hur ser bankerna på revisionens betydelse vid kreditbedömning av små aktiebolag? 

Slutdiskussion med hänsyn till slutsatsen avser att knyta samman studien (från inledningen till 

slutsatsen). Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 
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2. Studiens design 

I detta kapitel redogörs studiens angreppssätt. Den innehåller en beskrivning om hur 

informationen hittats om problemområdet. Därefter framförs en källkritik. Kapitlet avslutas 

med en beskrivning av studiens upplägg.  

 

2.1 Datainsamling som grund till studien 

Studien inleddes med att olika sekundärkällor användes för att få en grundläggande 

uppfattning om den undersökning som vi avser att genomföra. Detta gjorde det lättare att 

utforma och avgränsa problemet (Christensen et. al, 2011 s 91). Vi använde oss av 

sökdatabasen google.se för att hitta olika tidskrifter som behandlar avskaffandet av 

revisionsplikten för små aktiebolag. "Allt fler dumpar sina revisorer" och "Svårare få kredit 

utan revisor" är två artiklar från Privata affärer som gav oss en uppfattning om hur det ser ut i 

dagsläget. Utifrån sökordet "avskaffandet av revisionsplikten" fann vi på regeringskansliets 

hemsida, en offentlig utredning (SOU 2008:32) som gav oss större förståelse om varför 

revisionsplikten avskaffades och hur lagändringen skulle tänkas påverka ett litet bolags 

intressenter. Vidare sökte vi efter FAR:s facktidning Balans via deras hemsida för att få 

ytterligare kunskap om det valda ämnet. 

Christensen et. al. (2011)  nämner att informationsinsamlingen inte bara ska begränsas till det 

öppna sökfältet på Internet, utan även att olika databaser ska användas. Vi har använt oss av 

databasen ABI/inform som finns tillgänglig på Örebro universitets hemsida för att hitta 

relevanta vetenskapliga artiklar. Lapavistas (2007) studie samt Baas & Schrooten (2006) 

studie har varit till stor användning, eftersom att dessa vetenskapliga artiklar handlar om 

relationen mellan kredittagare och kreditgivare, vilket är en central del i denna studie. 

Tidigare uppsatser söktes på Diva portal för att hitta relevanta källor som har berört detta 

ämne. Informationen som fanns i dessa uppsatser har granskats för att värdera informationens 

tillförlitlighet. Detta gjordes genom att vi försökte få tag på uppsatsernas ursprungskällor och 

tillämpa dessa i vår studie (Christensen et. al, 2011 ss. 100-101). Alla källor som hämtats från 

Internet och databaserna analyserades genom att klargöra syftet med undersökningen, varför 

den genomfördes och hur den har implementerats (metod som har använts). Detta gjordes för 

att förhindra felaktig och vilseledande information (Christensen et. al, 2011 s. 101). 

 

2.2 Källkritik 

Tidskriften Privata affärer, SOU, FAR:s facktidning Balans, vetenskapliga artiklar och vald 

litteratur (se Referenslista) är våra sekundärkällor. En nackdel med de valda artiklarna är att 

informationen som tagits fram av författarna grundar sig på deras kännedom och tyckande om 

det valda ämnet. Det tog lång tid att bearbeta materialet från de vetenskapliga artiklarna, 

eftersom att informationen har samlats in från tidigare forskare. Vi fick snabbt information 

om revisionsplikten, vilket är en av fördelarna med sekundärkällor (Christensen et. al, 2011 

ss. 102-103). De valda artiklarna samt tidigare forskning hjälpte oss att utforma tre konkreta 
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forskningsfrågor och upptäcka problematiken kring ämnet som forskare tidigare inte har 

berört. Nackdelen med tidigare forskning är att de kan tänkas vara för "gamla" då vissa 

vetenskapliga artiklar är från 1900-talet (Christensen et. al, 2011 s 103). 

Sekundärkällorna har använts som verktyg vid formulering av intervjufrågor för att få svar på 

revisionens betydelse vid kreditbedömning utifrån bankens perspektiv. Sekundärkällorna 

hjälpte oss att bestämma och fastställa tillförlitligheten av det resultat som tagits fram i vår 

undersökning då det kan jämföras med tidigare forskning (Christensen et. al, 2011 ss. 102-

103). 

 

2.3 Studiens upplägg 

Studien inleds med en bakgrund kring avskaffandet av revisionsplikten för att läsarna ska få 

en uppfattning om ämnet. Efter detta förs en problemdiskussion kring temat med stöd av 

vetenskapliga artiklar och artiklar från Internet för att få en uppfattning om problemet och 

hitta en lucka i de vetenskapliga artiklarna som studerats. Utifrån problemdiskussionen 

formulerades ett syfte och tre forskningsfrågor för att kunna uppfylla studiens syfte. Första 

och andra forskningsfrågorna avser att ta reda på bankernas kreditbedömning av små 

aktiebolag rent allmänt samt vad de främst fokuserar på i kreditbedömningen, för att kunna 

bilda oss en uppfattning om hur den går till. Därefter urskilja vad revisionen tillför för 

betydelse vid kreditbedömningen med tanke på avskaffandet av revisionsplikten. Detta för att 

se om lagändringen har förändrat bankernas kreditbedömning av små aktiebolag och i så fall 

hur den har gjort det. Kreditbedömning i vårt fall, menas då bankerna bedömer låneförfrågan 

från antingen en ny kund eller en befintlig kund.  

En referensram utformades för att kunna tolka och förstå det insamlade materialet. Den 

konstruerades även för att förklara begreppen som är centrala i studien, det vill säga 

revisionens betydelse, kreditbedömning samt agentteorin. Metoden ska avse att förklara och 

motivera studiens tillvägagångsätt samt reflektioner kring vald metod. Under empirin 

redovisas en sammanställning av intervjuerna utifrån de tre forskningsfrågorna. Detta för att 

det senare ska vara enklare att analysera materialet samt för att behålla den röda tråden genom 

hela arbetet. Det empiriska materialet som samlats in från intervjuerna ska analyseras och 

jämföras med referensramen som presenteras i kapitel tre, för att se om intervjupersonernas 

svar stämmer överens med teorin.  
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3.  Referensram 

Kapitlet inleds med en beskrivning av revisionens uppgift samt betydelse. En modell för 

kreditöverenskommelser redogörs därefter med fokus på kreditbedömning utifrån ett antal 

kriterier. Vidare tydliggörs svårigheter vid kreditbedömning av små bolag. Sedan redogör 

agentteorin för asymmetrisk information som kan uppstå mellan agenten och principalen. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av valda teorier. 

 

3.1 Revisionens betydelse 

Med tanke på avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag är det väsentligt att upplysa 

om revisionens uppgift och vad den har för betydelse för banken, detta för att uppfatta 

innebörden av lagändringen. Revision innebär en granskning i efterhand av bolagets 

årsredovisning samt styrelsens och VDs förvaltning. En årsredovisning är en översikt över 

bolagets räkenskaper. Med hjälp av revision kan ett bolag skapa ett förtroende gentemot en 

annan part eftersom att en granskad årsredovisning får en kvalitetsstämpel. Granskningen 

syftar inte endast till att bedöma bolagets aktuella ekonomiska ställning, utan även att värdera 

bolagets framtid. Denna granskning som genomförs rapporteras av en revisor. En av revisorns 

uppgifter är att upprätta en revisionsberättelse (FAR, 1999, ss. 7-9).  

 

Enligt Revisionslagen (1999:1079) stadgas i 28 § skall revisionsberättelsen bestå av: 

“Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har 

upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning. I uttalandet skall 

det särskilt anges 

1. om årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning, 

och 

2. om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar” 

För bankerna handlar revisionens betydelse om att bedöma bolagets möjligheter att kunna 

återbetala lånet. Revision genererar trygghet för den ekonomiska informationen som bolaget 

uppvisar för dennes intressenter. Utifrån bankens perspektiv bidrar revisionen med värdet att 

den ekonomiska informationen som bolaget lämnar över till denne är korrekt enligt lag. 

Revisionen anses därmed öka säkerheten för banken då den innebär oberoende granskning. 

Granskningen genomförs i enlighet med god redovisningssed, vilket är detsamma som god 

praxis (FAR, 1994, ss. 11-18). 

Revisionen har visat sig betydande vid kreditbedömning enligt en spansk studie där Gomes-

Guillamon (2003) undersökte revisionsberättelsens nytta utifrån olika perspektiv, ett av dem 

var banken. Undersökningen omfattade 231 banker. Forskaren kom fram till att informationen 

som finns i revisionsberättelsen är användbar vid beviljandet av lån, eftersom att banken 
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försöker säkerställa trovärdigheten i bolagens finansiella information med hjälp av revision. 

Utifrån informationen som finns i revisionsberättelsen kommer banker fram till vilket belopp 

som ska tilldelas till bolagen. En del forskare som Guillamon nämner i artikeln, antyder att 

informationen från revisionsberättelsen inte har någon effekt på bankens beslut, medan andra 

har kommit fram till det motsatta (Gomes-Guillamon, 2003). 

 

3.2 Kreditbedömning 

Modellen för kreditöverenskommelser som illustreras nedan beskriver hur kreditprocessen går 

till för alla typer av bolag. Denna process är ganska omfattande och tidskrävande med 

anledning av alla de steg som måste behandlas innan bolaget förhoppningsvis får sitt lån 

beviljat av kreditgivaren. Det som kännetecknar en kreditöverenskommelse är i regel en 

långvarig kontakt mellan två parter: kreditgivare och kredittagare. Först utreder den 

eventuelle kredittagaren sitt kreditbehov, vilket leder till en kreditpropå till kreditgivaren. 

Denna kreditpropå grundar sig på att ägaren/ägarna analyserat bolagets verksamhet för att se 

om de är i behov av likvida medel. Efter kreditförfrågningen inleder kreditgivaren en 

kreditbedömning av bolaget utifrån ett antal kriterier (förs en vidare förklaring under rubriken 

Kreditbedömningens fyra kriterier). Kontakt och kreditförhandlingar mellan kredittagaren och 

kreditgivaren utvecklas till en kreditöverenskommelse. I förhandlingen bestäms det vilken typ 

av kredit samt storleken på krediten som utlånas till bolaget. Denna typ av överenskommelse 

benämns hos kreditgivaren som engagemang och hos kredittagaren som kredit (Brommé, 

Elmér & Nylén, 1998 ss. 50-69). 
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Figur 3.1  Modell för kreditöverenskommelse 

Källa: Brommé, Elmér & Nylén, 1998 s. 51  

 

Det som har markerats i modellen är det som ligger i fokus i denna studie, det vill säga 

kreditbedömningen. Detta med tanke på att ett viktigt moment för banken är kreditbedömning 

av små bolag som syftar till att ange kreditvärdigheten (Andersson, 2003 s. 90). Se figur 3.2  

där den väsentliga delen klippts ut och förstorats.  
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3.3.1 Kreditbedömningens fyra kriterier 

Med tanke på att studien ska undersöka revisionens betydelse vid kreditbedömning av små 

aktiebolag, är det relevant att utgå ifrån teorier angående bankens bedömning av krediter samt 

dess svårigheter. Det för att undersöka om revisionen tillför någon betydelse vid 

kreditbedömningen. 

Kreditbedömningen syftar till att urskilja bolag som har förmåga att avbetala lånet respektive 

bolag som inte har denna kapacitet (Kling, Driver & Larsson, 2003 s.69). 

Kreditbedömningen av ett bolag består av: 

·         Företagsanalys 

·         Analys av övriga bedömningsfaktorer av vikt för kreditgivaren 

·         Analys av finansieringsmöjligheter 

·         Analys av säkerhetskrav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2  Kreditbedömningens fyra kriterier 

Källa: Brommé, Elmér & Nylén, 1998 s. 51  

 

Dessa fyra bedömningsgrunder är olika omfattande styrda av bolagets aktuella ställning. 

Kreditbedömningen ska bestå av en sammanförd värdering av dessa fyra kriterier. En 

fullständig kreditbedömning behöver exempelvis inte utföras om krediten är av mindre 

betydelse, om kredittagaren har haft en tidigare relation med kreditgivaren samt om 

säkerheten är garanterad (Brommé, Elmér & Nylén, 1998 s.62). 

Vid en företagsanalys bildar sig kreditgivaren en uppfattning om bolaget med utgångspunkt i 

årsredovisningen, budgetar som bolaget satt upp samt prognoser i samband med 
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kreditförfrågningen. Kreditgivaren begär en viss mängd siffermaterial vid kreditbedömningen 

exempelvis balans- och resultaträkning. Kassaflödesanalys som visar ett bolags in- och 

utbetalningar är allt vanligare vid kreditbedömningen och anses vara ett komplement till 

årsredovisningen (Brommé, Elmér & Nylén, 1998 ss. 29,38,63). Kreditupplysningar från 

kreditupplysningsföretag är ett annat verktyg kreditgivaren använder sig av vid en 

företagsanalys, men dess brist på trovärdig information innebär att dessa bolag inte enbart kan 

bedömas genom detta (Andersson, 2003 s.91). Ledningens agerande är också viktigt eftersom 

att de bör uppfylla en viss kompetens inom sitt område, men litteraturen nämner att det är 

svårt att hitta värderingsgrunder för definitionen av god företagsledning (Brommé, Elmér & 

Nylén, 1998 s.60). 

Bolagets status, vilket ingår i analys av övriga bedömningsfaktorer har sin grund i om de är 

kreditgivarens kunder eller inte, i allmänhet har nyare kredittagare lägre status än gamla. 

Bolagets storlek, ålder och framgång är faktorer som leder till att deras status ökar vid 

kreditbedömningen. En annan faktor som kreditgivaren analyserar är risker som finns i ett 

bolag i form av hur många leverantörer och kunder som de är beroende av samt vad för typ av 

produkter bolaget erbjuder på marknaden, till exempel säsongsprodukter (Brommé, Elmér & 

Nylén, 1998 ss. 64-65). 

Vid en analys av finansieringsmöjligheter brukar kreditgivaren utföra en budgeterad 

finansieringsanalys av bolaget för att se vilka möjligheter det finns för företaget att beviljas 

det önskade lånet (Brommé, Elmér & Nylén, 1998 s.66). 

Vid analys av säkerhetskrav ska kreditgivaren i regel tillförsäkra bolagets kredit i form av 

pantbrev på fast egendom, samt företagsinteckning ifall bolaget i framtiden inte har möjlighet 

att avbetala lånet (Brommé, Elmér & Nylén, 1998 s. 67). 

 

3.3.2 Svårigheter vid kreditbedömning av små bolag 

Kreditgivaren har svårt att känneteckna de variabler som anses vara problematiska för små 

bolags framgång, då det förekommer prognoser, budgetar och företagsidéer grundade på en 

oviss framtid. Kreditbedömaren avgör vilka variabler som denne ska koncentrera sig på. Det 

finns begränsat med "objektiv" information om små bolag vid kreditbedömning, därför spelar 

förtroendet en stor roll. "Personkemi" som förtroendet vanligtvis kännetecknas av blir därmed 

viktig att ta hänsyn till vid kreditbedömningen. Kreditbedömning av små bolag är för det 

mesta avhängigt av hur bankerna värderar de som representerar små bolaget. Ifall 

kreditgivarens bedömning av ägaren inte är god har det oftast ingen betydelse om små bolaget 

har mycket i säkerhet (Kling, Driver & Larsson 2003 ss. 67,82). En studie av (Baas & 

Schrooten, 2006) styrker detta, då de kom fram till att bankerna oftast inte vill bevilja lån till 

små bolag på grund av den begränsade informationen. Olika kreditgivare hanterar små 

bolagens information på annorlunda sätt, vilket påverkar kreditbedömningen (Baas & 

Schrooten, 2006).  

Förtroende mellan kreditgivare och kredittagare är enligt Lapavitsas (2007)  även en viktig 

aspekt vid kreditbedömningen eftersom att den kan underlätta kreditgivarens bedömning. 
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Förtroendet utvecklas i samband med att kreditbedömaren samlar in och utvärderar nödvändig 

information. Detta innebär att det är viktigt att bankerna utvecklar färdigheter i att samla in 

och värdera information om små bolag. Faktorer som inflytande, bolaget storlek samt tidigare 

kreditrelationer ökar förtroendet. För små bolag är det allt vanligare att kredittagaren skapar 

en relation med kreditgivaren. En relation i detta fall karakteriseras av "mjuk" information 

som samlas in genom en personlig och regelbunden kontakt mellan kreditgivaren och 

kredittagaren (Lapavitsas, 2007).  

En relation mellan kreditgivaren och kredittagaren menar Baas & Schrooten (2006) 

underlättar informationsinsamlingen då tillförlitlig information om små bolag är dyr och 

begränsad. Bruns (2003) anser även att relationen är viktig ur både bankens och små bolagets 

perspektiv, men att dessa har olika förhoppningar på relationen. Banken förväntar sig av 

relationen att få tillgång till specifik information om bolaget och på så sätt öka informationens 

trovärdighet. Små bolaget hoppas på att genom relationen få tillgång till kapital samt få 

finansiella tips (Bruns, 2003 ss.127-128). 

 

3.4 Agentteorin 

Agentteorin ska syfta till att klargöra revisionens betydelse för relationen mellan banken och 

små aktiebolaget vid kreditbedömning, det vill säga om banken har ett behov av granskade 

räkenskaper vid en sådan bedömning. 

Agentteorin baserar sig på en agent och en principal, där en intressekonflikt kan tänkas 

uppkomma dem emellan. I denna studie är agenten det lilla aktiebolaget och principalen är 

banken. Relationen mellan agenten och principalen kan beskrivas som ett kontrakt. När 

agenten inte agerar i principalens intresse uppstår en intressekonflikt. Både principalen och 

agenten vill tillgodose sina egna behov så mycket som möjligt. Det är agenten som har 

informationsövertaget i denna typ av relation då denne har bättre inblick i verksamheten 

(Eisenhardt, 1989). 

Agenten vill bland annat erhålla investeringar från principalen som kan användas i den egna 

verksamheten och enligt teorin kan problem uppstå då agenten förvränger 

företagsinformationen. En konsekvens av detta blir att asymmetri av företagsinformation 

skapas bland de inblandade parterna. I agentteorin betraktas företagsinformationen som en 

vara i och med att den har en kostnad och kan köpas, vilket innebär att principalen kan 

investera i system för att kontrollera att agenten förser denne med tillförlitlig information 

(Eisenhardt, 1989). 

Om principalen upptäcker att agenten inte handlar i dennes intresse kan detta få påföljder för 

agenten. Det som ger agenten incitament att överlämna information som gynnar principalen är 

den högre ersättningen (Bruns, 2003 s. 119). 

Problem som kan uppstå vid kreditbedömning är informationsasymmetrin mellan små bolag 

och kreditgivaren samt bristande trovärdighet för bolaget. Informationsasymmetrin uppstår på 

grund av att kreditgivaren saknar insikt om bolagets löpande verksamhet. Trovärdigheten kan 
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styrkas av en revisor med tanke på att den granskar bolagets räkenskaper. Höga 

redovisningskrav som ställs på bolag gynnar bankens förfogande av utförlig information. När 

kredittagaren bildar en relation med kreditgivaren kan även informationsasymmetrin minska 

och legitimiteten öka. En annan faktor som minskar informationsasymmetrin är kreditgivarens 

tillgång till noggrann information om bolaget (Berggren, 2003 ss. 57-60). 

Med tanke på de höga kostnaderna som revision kan innebära för små bolag är 

informationsasymmetrin ett stort problem för denna typ av företag. Ledningen och de anställd 

i små bolag har inte den typ av kunskap som finns i ett stort bolag, med anledning av att de 

anställda i små bolag vanligtvis inte har specifika ansvarsområden, exempelvis inom inköp, 

redovisning etc. Detta kan göra det svårt för dessa bolag att framföra material till principalen 

som är tillförlitlig och sann, om den inte får hjälp från en oberoende part, så som en revisor 

(Chow, 1982).  

Informationsasymmetrin kan plana ut och bli till fördel för principalen därför att 

kreditbedömningen endast inte går ut på att värdera de fyra bedömningsgrunderna (som 

beskrivits under rubriken Kreditbedömningens fyra kriterier), utan även inkluderar 

informationshantering. Denna typ av informationshantering kräver att kreditbedömaren har 

tillräckligt med kompetens och erfarenhet. Detta med tanke på att en kompetent och erfaren 

kreditgivare enklare kan plocka ut väsentlig information då denne har utvärderat många bolag 

inom olika branscher. Kreditgivaren kan i och med det värdera det kreditsökande små 

bolagets finansiella förmåga i framtiden i vissa fall bättre än dess ägare (Andersson, 2003 s. 

91). 

En studie genomfördes i USA av Chow (1982), där forskaren med hjälp av agentteorin 

förklarade varför en del bolag valde att vända sig till en revisor. Orsaken var att bolagen ville 

minska intressekonflikten mellan dem och kreditgivarna. Bolagens ökade storlek samt flertal 

lån, menade Chow, var faktorer som resulterade i att bolagen valde att anlita en revisor. 

Revision ger bankerna ett annat behov av egen granskning då denne tar sig an den uppgiften. 

Detta reducerar bankernas kostnader och ökar därmed chansen för bolagen att få sina lån 

beviljade (Chow, 1982). 

Seow (2001) utförde också en undersökning i England angående frivillig revision. Bolag som 

uppfyllde en omsättning på 90 000 £ (gränsvärdet för nettoomsättning angående frivillig 

revision i England år 1994) ingick i urvalsgruppen. Seow fann underlag för agentteorin, där 

bolagens behov av revision ökade då de upplevde att banken krävde detta. 

I företagsekonomisk forskning är agentteorin en av de framträdande teorin och detta menar 

Daily, Dalton & Cannella (2003) beror på att teorin är okomplicerad med tanke på att den 

bygger på två parter. En ytterligare faktor till att agentteorin blivit så dominerande enligt 

Daily, Dalton & Cannella (2003) är för att individer i allmänhet handlar i eget intresse och 

därmed är de i synnerhet obenägna att offra sina intressen för andras. För att agenten inte ska 

snedvrida informationen till principalen i stor omfattning skapas en önskan av revision, vilket 

framstås fungera som en kvalitetsstämpel på att redovisningen utförts korrekt, enligt lag 

(Daily, Dalton & Cannella, 2003). 
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3.5 Sammanfattning 

Revision innebär oberoende granskning, vilket tillför säkerhet för banken vid 

kreditbedömning. Granskningen genomförs av en revisor i enlighet med god praxis. Revisorn 

upprättar en revisionsberättelse som innehåller uttalanden om huruvida bolagets ekonomiska 

ställning och resultat stämmer överens med det som har angetts i årsredovisningen samt om 

bolaget har följt rätt lagar. En spansk studie (Gomes - Guillamon, 2003) kom fram till att 

revisionsberättelsen har betydelse vid bankens kreditbedömning eftersom att denna typ av 

information anses tillförlitlig.  

Kreditgivaren inleder kreditprocessen med en kreditbedömning utifrån ett antal olika kriterier. 

Dessa bedömningsgrunder är: företagsanalys, analys av övriga bedömningsfaktorer av vikt för 

kreditgivaren, analys av finansieringsmöjligheter samt analys av säkerhetskrav. Vid en 

företagsanalys värderar kreditgivaren siffermaterialet som denne får av kredittagaren för att 

bilda sig en uppfattning om bolagets ekonomiska ställning. Det utförs även 

kreditupplysningar och bedömningar av ledningens kompetens. Vid analys av övriga 

bedömningsfaktorer betraktar kreditgivaren bolagets status utifrån storlek, ålder, framgång 

samt nya och gamla kunder. Företagets risker är en annan faktor som ingår i analys av övriga 

bedömningsfaktorer. Där kollar kreditgivaren på hur många leverantörer och kunder bolaget 

är beroende av. Kreditgivaren brukar utföra en budgeterad analys av bolaget för att bedöma 

dennes finansieringsmöjligheter. Vid en analys av säkerhetskrav ser kreditgivaren över 

företagets tillgångar för att försäkra sig om att bolaget avbetalar det beviljade lånet. 

Kreditbedömningen ska innehålla en sammanslagning av värderingar utifrån de fyra 

kriterierna. Men en fullständig kreditbedömning behöver inte göras av kreditgivaren vid små 

krediter, om det förekommer tidigare relationer med kredittagaren samt om säkerheten är 

garanterad. 

Problem som kan uppstå med en kreditbedömning av små bolag är då tillgänglig information 

är begränsad, därför är förtroende ett viktigt komplement. Förtroendet skapas i samband med 

att kreditbedömaren samlar in och utvärderar företagets ekonomiska information. Faktorer 

som ökar förtroendet är inflytande, bolagets storlek samt tidigare kreditrelationer. Det blir allt 

vanligare att kreditgivaren skapar en relation med kredittagaren för att underlätta 

informationsinsamlingen, eftersom att informationen om små bolag är dyr och begränsad.  

Relationen mellan kreditgivare och kredittagare kan beskrivas med hjälp av agentteorin. I 

denna teori är det lilla aktiebolaget agenten då den förser banken (principalen) med 

företagsinformation. Båda parterna vill tillgodose sina behov så mycket som möjligt. 

Asymmetri av företagsinformation uppstår då viktig information undanhålls från principalen. 

Agenten kan handla i principalens intresse med tanke på den högre ersättningen som kan 

tilldelas denne part. Informationsasymmetrin är ett stort problem för små bolag på grund av de 

höga kostnaderna som revision innebär. Små bolags ägare och dess anställda har inte den 

kunskap som finns i ett stort bolag, vilket försvårar att rätt information når principalen. För att 

förhindra detta behöver principalen investera i system för att försäkra sig om att 

informationen är tillförlitlig. Revision kan minska denna informationsasymmetri eftersom att 

det är en oberoende part som granskar små bolagets räkenskaper. Kreditbedömarens 

erfarenhet och kompetens kan även minska informationsasymmetrin då denne enklare kan 



19 
 

plocka ut väsentlig information. En amerikansk studie av Chow (1982) förklarade att orsaken 

till att bolagen valt att anlita en revisor var att man ville minska intressekonflikten mellan 

bolagen och kreditgivarna. En engelsk studie (Seow, 2001) kom fram till att bolagen med 

frivillig revision upplevde ett krav från banken att anlita en revisor. 

 

3.5.1 Motivering till valda teorier 

Referensramen innehåller en beskrivning om revisionens betydelse, kreditbedömning och 

dess fyra bedömningskriterier, svårigheter vid kreditbedömning samt agentteorin. Detta för att 

ta reda på hur revisionen förhåller sig till kreditbedömning av små aktiebolag med anledning 

av avskaffandet av revisionsplikten. För att förstå avskaffandet av revisionsplikten börjar 

referensramen med att redogöra revisionens uppgift samt betydelse. Därefter beskrivs 

kreditbedömningen och dess fyra kriterier för att se vad banken använder sig av för material 

vid kreditbedömning av små aktiebolag. Det för att urskilja om en del av materialet som 

bolaget uppvisar behöver granskas av en oberoende part. Vidare beskrivs agentteorin, för att 

den ska förklara om banken är i behov av granskade räkenskaper vid kreditbedömning av små 

aktiebolag. Den ska alltså förklara revisionens betydelse för relationen mellan banken och 

små aktiebolag vid kreditbedömning.  
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4. Metod 

Kapitlet inleds med en beskrivning och motivering kring vald metod. Därefter redogörs val av 

intervjuformer samt konstruktion av intervjuguide. Vidare beskrivs urvalet samt en 

presentation om respektive intervjupersons verksamhet. Till sist avslutas metodkapitlet med 

reflektioner om studiens trovärdighet. 

 

4.1 Kvalitativ metod 

Studien vill öka kännedom om en marknadssituation som saknar en uppdaterad och tydlig 

bild, därmed är studiens syfte beskrivande (Christensen et. al, 2011). Syftet med studien är att 

beskriva revisionens betydelse vid kreditbedömning av små aktiebolag med hänsyn till 

avskaffandet av revisionsplikten. Information som erhålls från sekundärkällorna är inte 

tillräckliga för att besvara undersökningens frågeställningar därför samlas aktuell information 

in och kännetecknar primärdata (Christensen et. al., 2011 s. 106). Studien avser att jämföra 

teorin med det insamlade materialet, vilket enligt Christensen (2011) karakteriserar en 

deduktiv ansats. Den teoretiska referensramen används för att förstå det empiriska underlaget. 

Med hjälp av personintervjuer och telefonintervjuer tolkas respondenternas svar och därmed 

"ses världen med deras ögon", vilket enligt Bryman & Bell (2011) kännetecknar en kvalitativ 

studie. Kvalitativ undersökning utförs för att vi vill få intervjupersonernas synpunkter på 

ämnet och få utförliga svar från dessa för att i detalj kunna beskriva det valda problemområdet 

(Bryman & Bell, 2011 s. 361). Undersökningen är en fallstudie då intervjuerna sker i ett 

specifikt ögonblick. En risk med fallstudien är att den miljö som krävs för att 

intervjupersonerna ska dela med sig av relevant och detaljerad information till 

undersökningen inte skapas. Risken med en sådan studie är att intervjupersonerna endast 

”krafsar på ytan” och inte besvarar intervjufrågorna utförligt (Christensen et. al, 2011 ss. 81-

83). 

 

4.1.1 Intervjuformer 

Personintervjuer ska ske med bankerna som finns i och i närheten av Örebro och en 

telefonintervju med banken beläggen i Göteborg, eftersom att det är både tidskrävande och 

dyrt att ta sig till destinationen. Fördelen med en telefonintervju är att intervjuarna inte kan 

påverka intervjupersonens svar då personen i fråga i fysisk bemärkelse inte ser oss. Fördelen 

med personintervjuer är att intervjupersonerna kan stärka sina svar med hjälp av interna 

dokument (Bryman & Bell, 2011 ss. 140-141). Detta är en anledning till varför dessa två 

intervjuformer har valts. Valet av personintervju och telefonintervju beror även på viljan att få 

en djupare förståelse om bankernas åsikter om revisionens betydelse vid kreditbedömning. 

Tidigare forskning som studerats grundade sig främst på kvantitativ metod, därför sågs valet 

av intervjuformer som intressanta. 

Avsikten med intervjuerna är att ta upp olika teman som berör avskaffandet av 

revisionsplikten och dess påverkan på bankernas kreditbedömning, samt att följdfrågor 
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kommer att ställas om intervjupersonerna tar upp något som vi vill att de ska vidareutveckla, 

vilket karaktäriserar en semi-strukturerad intervju. Valet av semi-strukturerade intervjuer har 

sin grund i att många intervjupersoner kommer att intervjuas och då underlättar det om 

frågorna är strukturerade efter teman för att lättare kunna jämföra intervjupersonernas svar 

med varandra (Bryman & Bell, 2011 ss. 363- 366). 

 

4.1.2 Intervjuguide 

En intervjuguide konstruerades med hänsyn till att semi-strukturerade intervjuer utfördes (se 

Bilaga 1). Frågorna utformades främst utifrån referensramen genom att vi studerade de valda 

vetenskapliga artiklarna och den valda litteraturen. Vid formulering av intervjufrågor utgick 

vi ifrån agentteorin, revisionens betydelse samt teorier om kreditbedömningar av bolag för att 

lättare kunna analysera det insamlade materialet, samt för att jämföra det empiriska materialet 

med valda teorier. Intervjufrågorna sorterades utifrån de tre forskningsfrågorna, där ett antal 

delfrågor konstruerades under respektive forskningsfråga. Detta gjordes för att skapa en röd 

tråd genom hela arbetet och för att uppfylla syftet. Intervjuguiden inleddes med ett fåtal frågor 

gällande intervjupersonens arbetsuppgifter samt erfarenhet i banken. Dessa frågor ställdes för 

att få reda på hur stor erfarenhet denne har som kreditbedömare och för att skapa en 

avslappnad miljö (Christensen et. al., 2011 s. 173). Vidare ställdes en allmän fråga om 

kreditbedömning av små aktiebolag för att sedan föra oss in i vad revisionen tillför för 

betydelse vid bedömningen.  

 

4.1.3 Urval och kontakt av intervjupersoner 

Representanter från de fyra storbankerna i Sverige: SEB, Swedbank, Nordea och 

Handelsbanken intervjuades. Dessa valdes för att de är framträdande i media och allmänt 

kända, vilket gör studien mer intressant än om avgränsningen skulle vara småbanker. Urvalet 

beror också på att dessa aktörer företräder en stor del av den finansiella marknaden och de har 

gemensamt en stark position på den svenska bankmarknaden (Svenska Bankföreningen, 

2008). Urvalet har inte gjorts på slumpmässiga grunder utan den planerades. Vårt krav vid 

valet av intervjupersoner var att de ska vara involverade i kreditbedömningen av små 

aktiebolag.  

Innan personintervjun med Handelsbankens företagsmarknadschef i Örebro, skickades mail 

till denne med information om vad undersökningen handlar om och om ett intresse finns. 

Nordea i Örebro kontaktades genom att vi via deras hemsida: www.nordea.se, hittade ett 

nummer till växeln i Stockholm. Studiens syfte presenterades för dem och ett nummer till 

kontorschefen i Örebro mottogs. Vidare gav kontorschefen en mailadress till en 

kreditanalytiker på Nordea i Örebro eftersom att kontorschefen hade ont om tid. På samma 

sätt kontaktades Swedbank och SEB i Örebro men de hade varken tid för en personintervju 

eller en telefonintervju. Swedbanks företagsmarknadschef i Karlskoga kontaktades därefter 

via telefon och en personintervju bokades in eftersom att det ligger i närheten av Örebro. 

Numret till företagsmarknadschefen i Karlskoga erhölls genom växeln i Stockholm. Ett antal 
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SEB banker i Sverige kontaktades via mail och den bank som först var villig att ställa upp på 

en telefonintervju valdes, vilket var SEB banken i Göteborg. Tabellen nedan visar en kort 

presentation av respektive intervjuperson. 

Bank   Stad Titel  Erfarenhet inom banken 

Handelsbanken Örebro Företagsmarknadschef  16 år 

Nordea  Örebro Kreditanalytiker                        30 år 

SEB  Göteborg Kontorschef   24 år 

Swedbank  Karlskoga Företagschef   12 år 

Tabell 1- En kort beskrivning av Respondenternas befattning och erfarenhet-Egen kostruerad 

4.2 Bankerna 

4.2.1 Handelsbanken 

Handelsbanken har ett decentraliserat arbetssätt, vilket innebär att den enskilde 

banktjänstemannen fattar egna beslut. Detta för att kunden vill träffa en person som kan fatta 

egna beslut angående en potentiell affär och samtidigt skapa tilltro till denne (Handelsbankens 

årsredovisning 2012 s. 5). Banken strävar efter korta beslutsvägar eftersom att detta bidrar till 

att de snabbt kan ta del av nya affärsmöjligheter (Handelsbankens årsredovisning 2012 s.12). 

De vill ha långsiktiga relationer med sina kunder och tittar inte i första hand på vad som är 

lönsamt för banken på kort sikt utan de ser sig själva som rådgivare (Handelsbankens 

årsredovisning 2012 s. 46).  

 

4.2.2 Nordea 

Nordea har en relationsstrategi där kundrelationer och finansiell rådgivning är viktiga 

beståndsdelar. Strategin syftar till att generera goda kundupplevelser och att i första hand 

tillfredsställa kundens önskan. Nordea utformar tillsammans regler och instruktioner för hela 

organisationen som är begripliga och kan appliceras på ett enkelt sätt. Varje enskild 

företagskund har en banktjänsteman som är insatt i företagets verksamhet och ser på helheten, 

alltifrån mål till företagets ekonomiska situation (Nordeas årsredovisning 2012 ss. 9-11). 

 

4.2.3 SEB 

SEB sträva efter att skapa långsiktiga relationer till sina kunder genom att utgå ifrån deras 

långsiktiga behov och se helheten (SEBs årsredovisning 2012 s 4). Affärsrelationer 

genomsyras av värderingar och principer som måste följas av de anställda. Detta för att ge 

riktlinjer om hur SEBs verksamhet ska bedrivas samt för att rätt beslut ska fattas redan från 

start (SEBs årsredovisning 2012 s. 54). Riktlinjerna bygger på olika bank principer och 
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erfarenheter där nyckeln är kundrelationer och den grundar sig på ett internt regelverk samt en 

bestämd beslutsordning (SEBs årsredovisning 2012 s. 38). 

 

4.2.4 Swedbank 

Swedbank vill skapa långsiktiga relationer till sina kunder eftersom att de är övertygade om 

att det gynnar både dem själva och kunderna. Detta bidrar till att banken kan ge bättre råd till 

sina kunder då de har känt dessa en längre period. Tydliga regler inom koncernen och 

uppföljningssystem gör det möjligt för banken att delegera affärsbeslut. På detta sätt ligger 

bankens ansvar och befogenheter nära affärerna samt kunderna (Swedbanks årsredovisning 

2012 s. 10). 

 

4.3 Studiens trovärdighet 

Innan intervjuerna ägde rum förberedde vi oss genom att söka information om respektive 

banks arbetssätt vid kreditbedömning på deras hemsidor. Detta för att lättare förstå 

respondenternas svar samt för att ställa relevanta följdfrågor. Detaljerad information kunde 

erhållas från respondenterna eftersom att vi läst på om bankerna, vilket ökar studiens 

trovärdighet (Christensen et. al., 2011 s. 172). Enligt Bryman & Bell (2011) är faktorer som 

intresse, utseende, röst och tonfall viktiga för hur konversationen mellan intervjuarna och 

intervjupersonen kommer att framskrida. Vi klädde oss passande samt var pålästa för att 

skapa förtroende men vi är medvetna om att intervjupersonerna kan ha begripit oss på ett 

annat sätt i jämförelse med hur vi själva uppfattade det. 

Vi skickade intervjuguiden via mail till intervjupersonerna några dagar innan intervjuerna för 

att de skulle få en inblick i vad som skulle tas upp under träffen. På detta sätt kunde 

intervjupersonerna reflektera över intervjufrågorna som enligt Christensen et. al (2011) 

gynnar studiens tillförlitlighet. Att intervjupersonerna haft tid att tänka igenom sina svar kan 

också ha sina nackdelar (Christensen et. al, 2011 s 172). En nackdel kan vara att 

interjupersonerna svarat på intervjufrågorna med större fokus på bankens policy i jämförelse 

med om de inte hade fått frågorna skickade via mail i förväg.  

Under intervjuerna var det en person som ställde intervjufrågorna medan de andra två 

antecknade och samtliga ställde följdfrågor. Detta för att intervjupersonerna skulle känna sig 

trygga i situationen samt för att underlätta för intervjuaren då denne skulle fokusera på att få 

sina frågor besvarade och fånga intervjupersonernas intresse. De som antecknade under 

intervjuerna skulle reflektera över svaren och be intervjupersonerna förtydliga sina svar vid 

otydligheter. Anteckningar fungerade även som en "reservplan" i fall mobiltelefonerna skulle 

strula. Om en fråga behövde kompletteras eller vid någon fundering skickades mail till 

intervjupersonerna för att försäkra oss om att vi förstått svaren.   

Intervjuerna spelades in med två mobiltelefoner för att undgå tekniska fel samt för att undvika 

misstolkningar, vilket ökar tillförlitligheten samt säkerheten eftersom att väsentlig 

information inte uteslöts på så sätt. Vi behövde därmed inte enbart utgå ifrån våra 
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anteckningar från intervjuerna utan vi hade även möjligheten att lyssna på dem mer ordagrant. 

Genom att intervjuerna spelades in underlättades transkriberingen, vilket ökar studiens 

trovärdighet eftersom att intervjupersonernas resonemang om frågorna sparades. Nackdelen 

med att spela in intervjuerna är att intervjupersonerna kan uppleva det som obehagligt och till 

följd av detta inte vågar svara helt sanningsenligt. Allt fler i samhället är nog vana med att 

intervjuer spelas in och därmed inte reagerar på detta.  

Tolkande frågor ställdes under intervjuerna för att försäkra oss om att vi hade förstått 

intervjupersonernas resonemang kring intervjufrågorna, vilket enligt Bryman & Bell (2011) 

stärker tillförlitligheten (Bryman & Bell, 2011 s.307). Ledande frågor undveks för att 

intervjupersonerna fritt skulle få möjligheten att besvara intervjufrågorna. Christensen et. al. 

(2011) påpekade att under en intervju ska intervjuaren undvika att ställa ledande frågor 

eftersom att denne då leder intervjupersonen till ett svar (Christensen et. al, 2011 s.175). 

Det som kan anses problematiskt med studien är att det blir svårt för andra forskare att 

genomföra samma undersökning (replikera) då studien bygger på subjektiva bedömningar, 

vilket kännetecknar en kvalitativ ansats. Det kan hända att andra som vill utföra liknande 

undersökning inte får tag på samma intervjupersoner, av den anledningen att de tillfrågade 

intervjupersonerna inte har tid, i och med det blir perspektivet ett annat. Låt oss säga att andra 

personer får möjligheten att intervjua samma intervjupersoner då kommer både tidsskillnaden 

och tidpunkten att skilja sig åt. Tidsmässiga och rumsmässiga faktorer medför därmed att vår 

undersökning blir svår att replikera (Bryman & Bell, 2011 ss. 319-320). 

Empirin skickades till de intervjupersonerna som vi ville ha mer utförligare svar ifrån, 

eftersom att enligt det som nämnts tidigare under metodavsnittet, är risken med en fallstudie 

att intervjupersonen endast "krafsar på ytan". Detta kan tänkas ha berott på olika faktorer, 

bland annat att intervjupersonen inte ville dela med sig av för mycket information samt att 

intervjupersonen inte ville att intervjun skulle ta alltför lång tid.Trovärdigheten skulle ha ökat 

om empirin skickades till samtliga intervjupersoner för att få ett godkännande från dessa, om 

att vi tolkat deras svar korrekt då endast dokumentet skickades till de intervjupersoner som 

skulle behöva komplettera sina svar.  

Under telefonintervjun fick vi för det mesta korta svar från intervjupersonen. Det var svårare 

att få utförligare svar från denne i jämförelse med de intervjupersoner vi haft personintervju 

med. Detta kan bero på att intervjupersonen  från telefonintervjun inte såg oss och då inte 

kunde se fall det var något vi inte förstod samt att denne inte känt sig bekväm och därmed inte 

känt ett förtroende för oss. Under personintervjun kan intervjuaren på fler sätt förklara för 

intervjupersonen vid tvetydigheter vad denne menar, exempelvis kan intervjuaren visa upp 

dokument, ritningar samt använda sitt kroppsspråk.  

Efter varje intervju ställdes en fråga till intervjupersonerna om vi fick namnge dem i 

uppsatsen därför att studien har ett etiskt förhållningssätt. Intervjupersonerna hade inget 

problem med att nämnas i uppsatsen.   
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5. Empiri 

Kapitlet redovisar en sammanfattning av de intervjuer som utförts med Handelsbanken, 

Nordea, SEB och Swedbank. Det förekommer även citat från intervjupersonerna under 

avsnittet. Det empiriska underlaget redovisas under rubrikerna: kreditbedömning, svårigheter 

vid kreditbedömning samt revisionens betydelse vid kreditbedömning för respektive bank som 

grundar sig på de tre forskningsfrågorna. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

empirin.  

 

5.1 Handelsbanken Örebro 

5.1.1 Kreditbedömning 

Det är en mängd olika faktorer som Handelsbanken granskar vid kreditbedömning av små 

aktiebolag. När banken får en kreditpropå från ett litet aktiebolag är affärsidén det första de 

granskar. Intervjupersonen analyserar affärsidén genom att ställa sig följande frågor: 

”Vad är det för någonting som de ska tjäna pengar på? Vad är det för typ av produkter 

bolaget erbjuder? Hur ser marknaden ut för produkten? Tror vi att det går att tjäna 

pengar på den här affärsidén under den rådande marknaden? Är de anpassade efter en 

viss säsong? Vad är det för ledning? Vilka personer är det som ska driva det här 

företaget? Vad har man för tidigare erfarenheter? Sedan undersöker vi om företaget är 

beroende av ett fåtal kunder och leverantörer” 

Handelsbankens kreditbedömning grundar sig mycket på siffror, främst från bolagets 

årsredovisning, det vill säga resultat- och balansräkning. Intervjupersonen granskar 

årsredovisningen utifrån två faktorer. Det ena är risken för finansiella påfrestningar:  

”Hur stor är sannolikheten att bolaget inte kommer kunna betala tillbaka lånet? Vad 

kan hända som gör att de får problem med att betala tillbaka pengarna till oss”  

Den andra faktorn är:  

”Vad händer om något oförutsett sker som gör att de får problem att betala tillbaka, 

vilken motståndskraft har man då i form av nyemission med mera”  

Kassaflöde är även ett viktigt komplement. Företagsmarknadschefen gör egna 

rimlighetsbedömningar av bolagets räkenskaper. De åker exempelvis inte ut och kontrollerar 

varulagret utan banken gör en bedömning av varulagret utifrån bokslutet. Handelsbanken gör 

även egna analyser av små aktiebolag, bland annat ser de över verksamhetens för- och 

nackdelar samt möjligheter och hot för att de ser sig själva som långsiktiga kreditgivare. Detta 

eftersom att de strävar efter långsiktiga relationer med kredittagarna. 

Handelsbanken ser inte över säkerheten vid det första skedet av kreditbedömningen, utan när 

de har beviljat lånet för att säkerställa den. Handelsbanken vill att det ska gå bra för de bolag 
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som de lånar till och därmed menar intervjupersonen att ett bolags säkerhet inte är en lösning 

på bolaget kreditbehov. Små aktiebolag tror att det räcker med att ha bra säkerhet för att få 

sina lån beviljade. Banken har ett rådgivaransvar, det vill säga att även om de skulle gynnas 

av bolagets säkerhet utifall att bolaget skulle gå i konkurs, så vill de låna ut pengar till någon 

som de tror på, därför att det även ska vara lönsamt för den som lånar. Handelsbanken sätter 

störst vikt på de andra faktorerna som presenterats ovan vid kreditbedömning av små 

aktiebolag, om banken inte tror på dessa kriterier leder det inte till någon utlåning.  

Enligt företagsmarknadschefen gör Handelsbanken en helhetsbedömning av bolaget utifrån de 

fyra kriterierna som tagits upp under avsnittet kreditbedömning. 

 

5.1.2 Svårigheter vid kreditbedömning 

Företagsmarknadschefen upplever det svårt att bedöma det lilla aktiebolagets kompetens att ta 

fram rapporter och material som banken efterfrågar. Detta på grund av att det lilla 

aktiebolaget inte har enskilda ansvarsområden som det stora bolaget. Tidigare kreditrelationer 

underlättar kreditbedömningen av små aktiebolag menar intervjupersonen, i och med att 

banken har lärt känna bolagen och vet hur de har agerat i olika situationer samt vet om att de 

sköter sin ekonomi. Enligt företagsmarknadschefen är det svårt att skapa förtroende för ett 

nystartat litet aktiebolag som ansöker om kredit. Detta med anledning av att bolaget sedan 

tidigare inte har någon historik i att driva verksamheten. Intervjupersonen påpekar att bolaget 

måste ha en väl genomtänkt affärsplan för att ett eventuellt förtroende ska uppstå. 

Banktjänstemannens erfarenhet och kunskap är viktig för att avgöra om ett bolags affärsidé är 

vinstgivande, enligt intervjupersonen. Det kan hända att banken fattar fel beslut vid utlåning 

som senare har visat sig varit lönsamt.  

 

5.1.3 Revisionens betydelse vid kreditbedömning 

Det är viktigt att värdera tillförlitligheten i det material som banken granskar under 

kreditbedömningen. Även fast Handelsbanken gör egna rimlighetsbedömningar tycker 

intervjupersonen att det är tryggt att en annan part har granskat räkenskaperna. 

Intervjupersonen anser att den reviderade årsredovisningen kommer till användning vid 

kreditbedömning därför att siffrorna som står i resultat- och balansräkningen ska vara 

trovärdiga. Detta med tanke på att någon annan har gått igenom bolagets räkenskaper och 

kollat om siffrorna stämmer med verkligheten. Många bolag tjänar på att ha reviderade 

årsredovisningar vid behov av någon slags finansiering från eventuellt banker eller andra 

parter, eftersom att det underlättar informationshanteringen, enligt intervjupersonen. 

Handelsbanken har inget krav på att de små aktiebolagen ska ha reviderade årsredovisningar 

vid kreditbehov, men intervjupersonen konstaterar att:  

”Ska man låna mycket pengar och om man då inte har reviderad årsredovisning, är det 

inte säkert att du får låna. Det kan ju bli en konsekvens” 
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 Kraven på en reviderad årsredovisning kan tänkas minska beroende på bolagets bransch samt 

tidigare resultatutveckling, exempelvis om bolaget är väldigt lönsamt. Intervjupersonen 

poängterar att lönsamheten kan vara missvisande på grund av uppblåsta siffror. 

Företagsmarkandschefen anser att det finns vissa typer av bolag som inte är i behov av 

revision, men att den ses som en trygghet.  

”Säg att ett företag inte har behov av finansiering då tycker jag att det är bra att man 

avskaffar revisionsplikten för då har dem kanske inte nytta av det. Men jag tycker att det 

ändå kan vara bra för ett sådant företag att få någon som granskar att man har gjort 

rätt. Säg att du sitter och tror att du driver ett lönsamt företag men så har du bokfört fel 

eller gjort något som gör att resultatet ser bättre ut än vad det är i verkligheten, då är 

det bra att någon under resans gång påpekar att man har gjort fel. Annars kanske man 

fattar beslut utifrån felaktiga grunder” 

Intervjupersonen är medveten om att revision innebär kostnad för bolagen men att dessa 

gynnar dem i det långa loppet, eftersom att de kan få bättre villkor hos banken. Om 

intervjupersonen inte litar på siffrorna som står i årsredovisningen kan konsekvensen bli att 

utlåning inte sker. Avskaffandet av revisionsplikten har inte påverkat 

företagsmarknadschefens kreditbedömning i det stora hela. Men om ett bolag saknar 

reviderade räkenskaper kan det krävas mer bevisning från bolagets sida om att siffrorna 

stämmer.  

Om en befintlig kund väljer att avskaffa revisionsplikten kan detta få konsekvenser för 

relationen mellan denne och Handelsbanken, enligt intervjupersonen. Exempelvis om bolaget 

verkar på en stabil marknad och har haft en stadig utveckling har det ingen betydelse för 

relationen om de väljer att avskaffa revisionsplikten, i jämförelse med om bolaget befinner sig 

på en turbulent marknad. Intervjupersonen nämner att: 

”Säg att det är en bransch där det händer lite mer, lite fler utmaningar, utveckling på 

marknaden. Då kanske det tappar lite grann om man väljer bort det. Valet hänger på 

bolagens behov av revision, det vill säga vad de anser sig ha för kompetens.” 

 Enligt företagsmarknadschefen får banken sällan in oreviderade årsredovisningar från små 

aktiebolag. Förklaringen till detta kan enligt intervjupersonen bero på att bolag är medvetna 

om att externa parter vill att en oberoende part granskar räkenskaperna för att dessa ska få en 

trovärdig bild.  

 

5.2 Nordea Örebro 

5.2.1 Kreditbedömning 

Nordea urskiljer ett antal olika faktorer eller kriterier vid kreditbedömning av små aktiebolag. 

Den första frågan de ställer sig är: 

 ”Har vi förtroende för kunden?” 
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 Om de inte har förtroende för kunden blir det inget lån. Förtroende är betydligt enklare att 

bedöma när det handlar om befintliga kunder, de vet vad de har presterat tidigare och 

relationen har funnits sedan länge, enligt intervjupersonen. Därför anser kreditanalytiktern att 

långa relationer är viktiga. Enligt intervjupersonen är det svårare för banken när de får en ny 

kund eftersom att de måste göra efterforskningar om denne, det vill säga ta reda på vad 

kunden har presterat tidigare. Ibland kontaktas även dennes referenser med kundens 

godkännande, vilket krävs med tanke på banksekretessen, för att få andras synpunkter om 

personen. Ägarens kompetens är en viktig faktor vid kreditbedömning av små aktiebolag 

eftersom att det är viktigt för banken att denne kan driva bolaget. Nordea samarbetar även 

med Almi, som enligt intervjupersonen är en statlig organisation som hjälper nystartade 

bolag, med bland annat att upprätta en affärsplan och andra viktiga moment som är av vikt vid 

kreditbedömningen. 

En kreditupplysning görs för att se om det finns negativa företeelser i dennes bagage. 

Exempelvis om det finns några betalningsanmärkningar och konkurs sedan tidigare, vilket 

inte ger en bra signal, enligt intervjupersonen. Det finns omständigheter där kreditanalytikern 

kan lita på bolaget trots dålig historik. Intervjupersonen påpekar att:  

”Det är egentligen i den änden vi börjar och sen tittar vi givetvis på vad det är för 

verksamhet som det här bolaget har? Vad är affärsidén? På vilket sätt ska det här 

bolaget tjäna pengar? Förhoppningsvis köper vi resonemanget och tror på idén. Det är 

också en grundförutsättning, tror vi inte på idén så blir det inte några krediter” 

Enligt intervjupersonen är affärsidén a och o i kreditbedömningen, om de inte tror på idén 

gynnar det inte den potentiella kunden. Detta för att banken också har ett stort ansvar som 

rådgivare och vill även ha kundens bästa i åtanke. 

Nordea utgår även ifrån risker som finns i bolaget. Intervjupersonerna nämner att:  

”Vi tittar väldigt mycket på risker och bedömer riskerna till exempel, Vad har vi för 

risker i det här fallet? Vad har branschen för risker där bolaget är verksam? Till 

exempel om det är badkläder eller vinterkläder, blir det inte kyla ute så säljer bolaget 

inte sina vinterkläder, vilket påverkar omsättningen negativt. Vad har det enskilda 

företaget för risker? Till exempel om man har ett stort kundberoende, säg att vi har en 

kund som står för 50 % av omsättningen, Vad händer om den kunden lämnar? Då blir 

det lite jobbigt” 

Den finansiella analysen bygger på att Nordea undersöker bolagets historiska siffror, i form 

av årsredovisningar samt delårssiffror. Den viktigaste delen i denna analys är dock det 

framåtriktade kassaflödet, detta för att se om bolaget kan betala räntor och amorteringar på 

lånet, menar intervjupersonen. Det historiska kassaflödet är en måttstock på hur det har gått 

tidigare för bolaget och ett bra verktyg för att förutse framtiden med hjälp av olika nyckeltal 

och trender. 
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Nordea går igenom bolagets budgetar och försöker bilda sig en uppfattning om huruvida de är 

realistiska. Det är viktigt att bolagen har en plan för sin verksamhet som Nordea kan utgå 

ifrån vid sina bedömningar, eftersom banken gör känslighetsanalyser som bygger på detta.  

”En känslighetsanalys bygger i princip på att vi frågar bolaget om de inte uppnår den 

planerade omsättningen, utan det visar sig bli något helt annat. Hur påverkar detta 

helheten och kassaflödet?” 

Kreditbedömningen varierar i omfattning beroende på vad det är för typ av ärenden det 

handlar om. Vid små ärenden går kreditanalytikern inte igenom alla kriterier i jämförelse med 

stora ärenden där det tar längre tid att bedöma. 

 

5.2.2 Svårigheter vid kreditbedömning 

 En svårighet som finns enligt intervjupersonen, är att etablera ett förtroende för nya kunder 

eftersom att det tar tid att göra efterforskningar om verksamheten och bedöma ägarens 

kompetens. Intervjupersonen poängterar: 

”En person som vi bedömer inte har kompetens får vi inte ett förtroende till. Det går 

hand i hand och man måste känna att den här personen verkligen vet vad den talar om 

och har en plan för sitt företag, personen vet vad den gör, har gjort det förut och är 

duktig på det, ja då får man ett förtroende” 

Nordea måste förstå kreditens betydelse för kunden, bland annat på vilket sätt bolaget ska 

tjäna pengar samt varför det finns behov av kredit. Banken måste även förstå det finansiella 

sambandet i det aktuella bolaget, det vill säga hur de ska nå sina budgetar samt om det finns 

tilltro till att de är rimliga att uppnå.  

 

5.2.3 Revisionens betydelse vid kreditbedömning 

Revisionens betydelse vid kreditbedömning är viktig enligt intervjupersonen eftersom att den 

har en kontrollfunktion som banken saknar, till exempel kan banken inte fysiskt kontrollera 

bolagets lager. Årsredovisningen fungerar som en grund till de finansiella nyckeltalen som 

banken använder sig av vid kreditbedömning och då underlättar det om årsredovisningen är 

reviderad, eftersom att det är en garant för en viss kvalitet. Kreditanalytikern nämner att: 

”För en vecka sedan fick jag en årsredovisning där revisorn i själva 

revisionsberättelsen skrev uttryckligen att han avstyrker att bolaget och styrelsen 

fastställer resultat- och balansräkningen. Sådan information är en varningsklocka för 

oss. Jag läste för bara några dagar sedan från UC att oreviderade årsredovisningar 

som levererats till Bolagsverket har större kvalitetsbrister än de som är reviderade. En 

revisor kan också vara ”nagel i ögat” på företaget och påvisa hur det ska vara. Man 

kan inte förvänta sig att företagsägare och företagsledare själva ska ha koll på alla 

saker som står i aktiebolagslagen till exempel” 
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Kreditanalytikern har liten erfarenhet av att små aktiebolag avskaffat revisionsplikten. 

Intervjupersonen har stämt av detta med en kollega i Dalarna och denne påpekar desamma. 

Detta ser intervjupersonen som något positivt eftersom att det underlättar dennes arbete. 

Intervjupersonen anser att bankens relation till det lilla aktiebolaget kan påverkas om den 

saknar reviderade räkenskaper, i de fall där banken är osäker på bolaget och dess finansiella 

ställning. Vid osäkerhet kan Nordea vilja ha större säkerheter från bolaget, till exempel högre 

borgens belopp och att ägaren/ägarna tar ett mer personligt ansvar. 

 

Om en befintlig kund väljer att avskaffa revisionsplikten för intervjupersonen en dialog med 

bolaget, eftersom att denne vill försäkra sig om att siffrorna stämmer, men siffrorna behöver 

inte vara reviderade. Det kan finnas andra sätt som kan fungera lika bra, nämligen 

bokföringsrapporter som undertecknats av någon kunnig person. Har banken haft en lång 

relation med kunden är det lättare att bedöma om siffrorna är rimliga i jämförelse med en ny 

kund, enligt intervjupersonen. Förtroendet förblir densamma om en befintlig kund väljer att 

avskaffa revisionsplikten men: 

  

”Jag vill ändå föra en dialog med kunden och påtala riskerna som finns med en 

oreviderad årsredovisning. Det kanske inte är ett problem idag, men det kan vara ett 

problem om ett halvår eller ett år när kunden ska göra en stor investering och vi kanske 

inte har siffror så att vi känner oss trygga. Men i slutändan ligger valet hos kunden. Vi 

kan inte diktera villkoren på det sättet, men vi kan ändå beskriva hur det här kan 

påverka dennes framtida lånemöjligheter” 

 

Kraven vid kreditbedömning har inte förändrats efter avskaffandet av revisionsplikten. 

Nordea gör fortfarande sina analyser och bedömningar som förut. Revision är en bra 

investering för bolagen med tanke på att de kan sakna kunskap inom affärsjuridik eller 

ekonomi eftersom att de är specialiserade inom sitt yrkesområde. Intervjupersonen är 

medveten om att revision är påkostat men ett annat alternativ kan tänkas vara värre, nämligen 

att bolaget inte väljer det och då fattar beslut på felaktiga grunder. 

 

Kreditanalytikern konstaterar att i de flesta fall har alla små bolag som mål att växa och bli 

större, det leder till att bolagen kommer att behöva ha reviderade räkenskaper i framtiden då 

de passerar gränserna för att klassas som små aktiebolag. Därför kan det vara bra med 

revision redan från starten.  

 

 

5.3 SEB Göteborg 

5.3.1 Kreditbedömning  

Bankens kreditbedömning grundar sig först och främst på förtroende. Förtroendet skapas 

genom samtal och öppenhet med bolagets ägare. Enligt intervjupersonen är ägaren viktigare 

ju mindre bolaget är då de ofta är helt beroende av att ägaren kan jobba. Det finns olika 

skillnader i förtroendet gällande gamla och nya kunder, enligt kontorschefen. Om det är en 
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befintlig kund handlar förtroendet om hur bolaget har skött tidigare åtaganden gentemot 

banken, det vill säga att bolaget har utfört det man har kommit överens om. När det gäller nya 

kunder bygger förtroendet på hur lämplig bolaget är för uppgiften, hur stor kompetens 

ägaren/ägarna har, hur utförlig och väl genomtänkt affärsplanen är. Intervjupersonen anger 

följande exempel på hur denne bedömer förtroendet gällande en ny kund: 

”Om du ska öppna en restaurang och är stjärnkock så är det klart att det med 

automatik är en bättre förutsättning och ger ett bättre förtroende, än om det kommer in 

en verkstadskille som alltid drömt om att öppna en restaurang, så självklart hur 

lämplig man är för uppgiften, ger ju ett visst förtroende” 

Därefter grundar sig kreditbedömningen på bolagets räkenskaper, det vill säga hur 

balansräkningen ser ut, hur intjänandet sett ut historiskt sätt och hur det kommer att se ut 

framöver. Intervjupersonen kan ibland acceptera en viss svaghet i de siffror som finns i 

årsredovisningarna om detta lätt kan följas upp.  

Kriterierna vid kreditbedömningen varierar beroende på vad det är för typ av bolag, lånets 

storlek och i vilken bransch bolaget är verksam på. 

 

5.3.2 Svårigheter vid kreditbedömning 

Små aktiebolag kan ha svårt att redogöra för budgetar samt resultat- och balansräkning, 

eftersom att de kan sakna kunskap inom området, enligt intervjupersonen. Det handlar om att 

bedöma ägarens kompetens.  

 

5.3.3 Revisionens betydelse vid kreditbedömning 

Revision skapar, enligtintervjupersonen förtroende, eftersom att det som står i materialet har 

granskats av en oberoende part. SEB granskar också siffrorna men däremot underlättar det om 

någon annan med kompetens inom området har granskat räkenskaperna. Banken kan då vara 

säker på att deras analyser utifrån bolagets redovisning är korrekta. Kontorschefen påpekar 

att: 

”Är det ett hemmasnickrat bokslut som bolaget gjort så finns det ofta felaktigheter, 

exempelvis så har man inte tänkt på rätt sätt och bolaget har tagit upp fel saker på fel 

ställen. Så det blir en liten missmatchning. Det blir lättare att arbeta med ett reviderat 

bokslut. Det går helt enkelt att lita på att intäkterna är rätt, lagret är rätt och det som 

är skattemässigt avdragsgill, det är mycket man behöver ta hänsyn till. Men det är klart 

det är ju alltid en fördel med reviderade siffror” 

Intervjupersonen har liten erfarenhet av att små aktiebolag saknar reviderade årsredovisningar 

vid kreditbehov. Kontorschefen ser oreviderade årsredovisningar som en nackdel men vissa 

bolag är inte i behov av revision, beroende på hur komplex bolaget är. Små aktiebolag kan ha 

oreviderade årsredovisningar vid kreditförfrågningen men det beror på vilka som är 
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inblandande i affären och hur stort förtroende intervjupersonen har för siffrorna i balans- och 

resultaträkningen.  

Avskaffandet av revisionsplikten har enligt kontorschefen inte påverkat kriterierna vid 

kreditbedömning av små aktiebolag, eftersom att de endast stött på ett fåtal oreviderade 

årsredovisningar. Det handlar fortfarande om att förstå och känna förtroende för bolagets 

siffror. 

Intervjupersonen anser att avskaffandet av revisionsplikten kanske inte är den bästa lösningen 

för att underlätta kostnadsbördan för små aktiebolag. En del bolag är inte i behov av extern 

finansiering från banken. Bolaget behöver därmed inte ha reviderade räkenskaper men vid 

bankfinansiering blir det genast komplicerat, speciellt vid stora kredituttag, enligt 

intervjupersonen. Om det blir allt vanligare med oreviderade årsredovisningar från de små 

aktiebolagen kan det tänkas bli ett krav från SEB att dessa ska ha reviderade räkenskaper vid 

finansiering i framtiden, menar kontorschefen.  

 

5.4 Swedbank Karlskoga 

5.4.1 Kreditbedömning 

Swedbanks kreditbedömning grundar sig till stor del på återbetalningsförmågan som i sin tur 

härleds utifrån affärsidén och verksamhetsplanen. Företagschefen påpekar att det även finns 

andra viktiga aspekter att ta hänsyn till, så som att ta reda på vem som ligger bakom små 

aktiebolaget, vad banken kan få för säkerheter samt det önskade lånets storlek, med andra ord 

hur finansieringen fördelas. När intervjupersonen ser igenom affärsidén ställer de sig frågan 

om det bolaget ska göra är rimligt? Finns det en tillräckligt stark motor i bolaget för att driva 

den framåt, utvecklas och bli ett framgångsrikt bolag?  

Intervjupersonen sa även att banken analyserar bolagets årsredovisning men att informationen 

som erhålls från räkenskaperna är historiska och det kan bolaget inte göra något åt. Det som är 

det viktiga i detta fall är vad bolaget har för planer i framtiden. Däremot kan dålig historik 

minska bolagets chanser att få låna pengar hos banken då informationen påvisar att 

verksamhetsidén inte fungerar. Intervjupersonen tycker också att det är bra med reviderade 

räkenskaper då någon annan har granskat uppgifterna. Företagschefen poängterar att: 

”Sen beror det på hur stort engagemanget är. Om det är ett mindre engagemang så 

blir det inte lika viktigt att räkenskaperna är reviderade, men om det är ett större 

engagemang vill man ha fler ögon som kikar på räkenskaperna” 

Swedbank ser även över bolagets budgetar för att se om bolaget håller budgeterna som de 

utlämnat eller ännu bättre om de har överträffat dem. Intervjupersonen påpekar att det 

huvudsakliga är att bolaget kan betala tillbaka det lånade beloppet. Bolag som lånar av banken 

växer oftast i samband med att de återbetalar lånet och behöver i fortsättningen ytterligare 

rörelsekapital för att verksamheten ska kunna fortsätta.    
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Kompetensen, drivkraften hos bolagets ägare/ägarna samt om bolaget uppnått uppsatta 

budgetar är viktiga faktorer som banken enligt intervjupersonen tar hänsyn till för att kunna 

skapa ett förtroende gentemot bolaget. 

 

5.4.2 Svårigheter vid kreditbedömning 

Enligt intervjupersonen är det svårt att bedöma små aktiebolag på grund av att de är 

känsligare i jämförelse med stora bolag.   

”Ett stort bolag har en kraftigare motor, en kraftigare återbetalningsförmåga och är 

inte lika känslig för svängningar på marknaden som det lilla bolaget är. När det gäller 

ett litet bolag, som exempelvis endast har en kund och något oförutsett händer med 

den kunden så kommer det företaget att dö. Då är det klart att det blir svårare att 

bedöma ett litet bolag. Det blir liksom svåra frågor att bena ut, fler känsliga 

parametrar än vad det är för ett stort företag”  

När det gäller nystartade bolag bedömer banken bolagen utifrån deras verksamhetsplan och 

budget, då de saknar en årsredovisning. Företagschefen tycker att det är svårt att göra en 

rimlighetsanalys för nystartade bolag för att se om siffrorna är realistiska.  

”Kostnaderna har man oftast ganska bra koll på, de är ganska lätta att räkna fram. 

Men frågan om hur mycket man kommer att sälja, det är det svåra” 

En annan svårighet för företagschefen vid kreditbedömning är att avgöra om affärsidén är bra. 

Enligt företagschefen ska banken vara nyfiken på idén för att kunna ta reda på information om 

branschen och marknaden. Detta för att bedöma affärsidén. Intervjupersonen menar att: 

 ”Det faller nästa alltid tillbaka på personen som man har framför sig” 

 Framförallt är det företagsägarens/företagsägarnas drivkraft som förtagschefen värderar.  

”Alla kan inte skriva en bra och fin affärsidé men de vet oftast vad de vill och har 

drivkraften, då vet vi att det kommer bli väldigt bra för att det här är rätt person. Vi 

gör mycket personbedömningar” 

Intervjupersonen nämner även att kreditbedömningens svårigheter minimeras i en liten stad 

som Karlskoga, eftersom att banken oftast har ett nätverk där de vet vilka bolag som verkar i 

staden och vad det är för personer bakom bolagen.  

 

5.4.3 Revisionens betydelse vid kreditbedömning 

Företagschefen ser revision som något bra eftersom att någon annan har stämt av siffrorna och 

tittat att de är korrekta. Swedbank gör egna analyser utifrån bolagens årsredovisningar oavsett 

om de är reviderade eller inte. Då ett litet aktiebolag saknar reviderad årsredovisning ser 

intervjupersonen mer kritiskt på siffrorna som finns i balans- och resultaträkningen. 

Intervjupersonen påpekar att det är av mindre betydelse att ha reviderade räkenskaper då det 
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handlar om små krediter, däremot desto större krediter det handlar om desto tryggare blir det 

för banken om fler har granskat siffrorna. Swedbank kan tänkas begära att små aktiebolag ska 

ha med Almi vid större krediter för att få ytterligare synpunkter från någon annan som också 

granskat deras verksamhet. 

Företagschefen har ställt krav på att små aktiebolag ska ha reviderade årsredovisningar vid 

kreditförfrågningar. Intervjupersonen påpekar att:  

”Det har hänt att vi ställt krav på att bolag ska ha reviderade räkenskaper, men det är 

ytterst sällan. Sen är det ju upp till bolaget om de vill låna pengar här eller någon 

annanstans” 

Företagschefen vill ha reviderade räkenskaper av små aktiebolag då verksamheten är 

komplex, exempelvis många projekt och pågående arbeten, eftersom att dessa hanteras på ett 

speciellt sätt i redovisningen. Intervjupersonen har liten erfarenhet av att små aktiebolag 

saknar reviderade räkenskaper. Enligt intervjupersonen har det inte blivit någon markant 

skillnad efter lagändringen.  

Avskaffandet av revisionsplikten har inte påverkat Swedbanks kreditbedömning. Om en 

etablerad kund hos Swedbank väljer att ha oreviderade räkenskaper för banken en diskussion 

med denne, men oftast är det inget problem. Detta med tanke på att banken sedan tidigare är 

medveten om bolagets återbetalnings historik, enligt intervjupersonen. 

Företagschefen ser inte något problem med avskaffandet av revisionsplikten men samtidigt 

poängterar denne att det är bra med revision. Intervjupersonen konstaterar att de minsta 

bolagen med enkel verksamhet nödvändigtvis inte behöver ha en reviderad årsredovisning och 

tyngas med oväsentliga kostnader, därför har intervjupersonen förståelse om varför 

lagändringen trätt i kraft. 

 

5.5 Sammanfattning 

5.5.1Kreditbedömning 

Intervjupersonerna från Nordea och SEB grundar kreditbedömningen på förtroende medan  

intervjupersonerna från Handelsbanken och Swedbank baserar kreditbedömningen på 

återbetalningsförmågan. Detta förtroende skiljer sig åt beroende på om bolaget är en ny eller 

etablerad kund. När det gäller nya kunder gör bankerna mer efterforskning om bolaget, med 

tanke på att de aldrig tidigare haft en relation till denne och vet inte i fall de har kapacitet 

avbetala lånet. Nordea gör en kreditupplysning på bolaget för att se om det finns negativa 

företeelser i dennes bagage. Intervjupersonen från Nordea litar på bolaget under vissa 

omständigheter trots dålig historik. Alla de fyra intervjupersonerna från respektive bank 

analyserar först och främst bolagens affärsidé samt affärsplaner vid kreditbedömningen. Detta 

för att bilda sig en uppfattning om vad för någonting bolagen ska tjäna pengar på samt om 

intervjupersonerna tror på deras idéer. Samtliga intervjupersoner anser att ägarens/ägarnas 

kompetens är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid kreditbedömningen. Intervjupersonen från 

Swedbank ser mer på ägarens/ägarnas drivkraft än på affärsidén. Vidare tittar bankerna på 
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bolagens årsredovisningar för att se hur det historiskt sätt har sett ut för bolagen. Nordea, 

Swedbank och SEB går igenom bolagens budgetar för att bilda sig en uppfattning om 

huruvida de är realistiska samt om bolagen håller budgetarna. Bankerna gör egna analyser 

som bygger på bolagens historiska siffror.Intervjupersonen från SEB kan tänka sig acceptera 

en viss brist i sifforna men att dessa ska vara lätta att följa upp. Kreditanalytikern på Nordea 

fokuserar på det framåtriktade kassaflödet men nämner att historiska siffror är bra att ha som 

måttstock. Handelsbanken ser inte över bolagens säkerheter i det första skedet i 

kreditbedömningen utan fokuserar på andra kriterier först. Handelsbanken och Swedbank gör 

rimlighetsanalyser som bygger på att de gör bedömningar utifrån den sammanlagda 

informationen som erhålls av bolaget. Nordea gör känslighetsanalyser som utgår ifrån att de 

ställer ett antal frågor till bolaget som handlar om vad som kan tänkas hända om bolaget inte 

uppnår det som har planerats samt hur detta kan påverka helheten. Handelsbanken, Nordea 

och Swedbank utgår även ifrån risker som finns i bolaget, det vill säga om bolaget är 

beroende av ett fåtal kunder och leverantörer. Handelsbanken och Nordea ser även på riskerna 

i form av om produkterna är säsongsbaserade. Bankernas kreditbedömning av små aktiebolag 

varierar beroende på vad det är för typ av ärenden det handlar om, vad det är för typ av bolag, 

vilken bransch bolaget är verksam på, lånets storlek, samt om det är befintliga eller nya 

kunder.  

 

5.5.2 Svårigheter vid kreditbedömning 

Intervjupersonerna från Handelsbanken, Nordea och SEB upplever det svårt att avgöra 

ägarens/ägarnas kompetens vid kreditbedömningen speciellt när det handlar om nya kunder då 

det tar längre tid att göra denna typ av bedömning eftersom att tidigare historik saknas. 

Intervjupersonerna från SEB och Handelsbanken påpekar att det lilla aktiebolaget kanske inte 

har den kompetens som krävs för att ta fram rapporter och material som de efterfrågar. 

Företagschefen på Swedbank tycker att ägarens/ägarnas drivkraft är viktig att värdera inte hur 

väl detaljerad affärsplanen är. Medan de resterande intervjupersonerna anser att en väl 

genomtänkt affärsplan är betydelsefull för att ett eventuellt förtroende ska skapas gentemot 

bolaget. Intervjupersonerna från Handelsbanken och Swedbank tycker att det är svårt att 

avgöra om en affärsidé är bra. Men Handelsbankens företagsmarknadschef anser att 

banktjänstemannens erfarenhet och kunskap kan underlätta bedömningen av affärsidén. 

Swedbanks företagschef upplever det svårt att göra en rimlighetsanalys för nystartade bolag, 

för att se om siffrorna är realistiska. Detta för att denne endast kan utgå ifrån det nystartade 

bolagets verksamhetsplan och budgetar. Nordea vill förstå kreditens betydelse för bolaget 

samt analysera dennes budgetar för att bedöma om de är rimliga att uppnå. Intervjupersonen 

från Swedbank påpekar att små bolag är känsligare för svängningar på marknaden i 

jämförelse med stora bolag därför är det svårt att göra en kreditbedömning av små bolag. 

Swedbanks Företagschef nämner att kreditbedömningens svårigheter minimeras i en liten stad 

eftersom att banken har koll på bolagen i området och känner till personerna bakom bolagen.   
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5.5.3 Revisionens betydelse vid kreditbedömning 

Intervjupersonerna från bankerna ser revisionens betydelse vid kreditbedömning som 

betydelsefull eftersom att siffrorna som står i balans- och resultaträkningen anses då vara 

trovärdiga. Intervjupersonen från Nordea tycker att revision är viktig vid kreditbedömning 

därför att den har en kontrollfunktion som banken saknar, till exempel kan banken inte 

kontrollera bolagets lager. Interjvupersonerna från Handelsbanken, SEB och Swedbank kan 

tycka att bolag som verkar på en stabil marknad inte behöver ha reviderade räkenskaper. 

Handelsbankens företagsmarknadschef påpekar att lönsamheten ändå kan vara missvisande på 

grund av uppblåsta siffror. Inertervjupersonerna från SEB och Swedbank anser att då det 

kommer till små krediter är det inte nödvändigt att bolaget ska ha reviderade räkenskaper. Vid 

större krediter kan Swedbanks företagschef begära att små bolag ska ha med Almi. Detta för 

att få ytterligare synpunkter från någon annan som också granskat bolagets verksamhet. SEB 

grundar bolagets möjligheter på att ha oreviderade räkenskaper utifrån två faktorer: beroende 

på vilka som är inblandade i affären samt hur stort förtroende banken har för siffrorna i 

årsredovisningen.  

Om en befintlig kund väljer att ha oreviderade räkenskaper ser Swedbank inget problem med 

det eftersom att banken sedan tidigare är medveten om bolagets återbetalningshistorik. 

Nordea för en dialog med kunden för att påtala riskerna som finns med oreviderade 

räkenskaper. Relationen kan dock påverkas vid stora investeringar då Nordea kanske inte har 

tillförlitliga siffror att utgå ifrån. Då banken har haft en långvarig relation upplever 

kreditanalytikern på Nordea att det är lättare att bedöma siffrornas trovärdighet i jämförelse 

med en ny kund. Handelsbankens företagsmarknadschef menar däremot att det kan få 

konsekvenser för relationen mellan denne och bolaget om en befintlig kund väljer att ha 

oreviderade räkenskaper, beroende på vilken marknad bolaget verkar på. Exempelvis om 

bolaget verkar på en stabil marknad har det ingen betydelse för relationen i jämförelse med 

om bolaget befinner sig på en turbulent marknad där det finns fler utmaningar. Swedbanks 

företagschef vill ha reviderade räkenskaper av små aktiebolag då verksamheten är komplex 

eftersom att redovisningen blir mer komplicerad. 

Vidare har intervjupersonerna från respektive bank liten erfarenhet av att små aktiebolag 

saknar reviderade räkenskaper vid kreditbehov. Enligt intervjupersonen från Handelsbanken 

kan det bero på att bolag är medvetna om att externa parter vill ha granskade räkenskaper för 

att de ska få en trovärdig bild av bolaget. Avskaffandet av revisionsplikten har inte påverkat 

bankernas kreditbedömning i det stora hela, anser intervjupersonerna. Intervjupersonen i SEB 

påpekar att om det blir allt vanligare med oreviderade årsredovisningar från de små 

aktiebolagen kan det tänkas bli ett krav på att dessa ska ha reviderade räkenskaper vid 

kreditbehov. Swedbanks företagschef har ställt krav på att små aktiebolag ska ha reviderade 

räkenskaper vid kreditförfrågningar men endast vid enstaka tillfällen. Avskaffandet av 

revisionsplikten anser intervjupersonerna från respektive bank inte har förändrat kraven för de 

kriterier som används vid kreditbedömning, då de fortfarande gör samma analyser.   

I de fall bolaget saknar reviderade räkenskaper och då Nordea är osäker på dessa och dess 

finansiella ställning kan detta påverka bankens relation till denne. Kreditanalytikern på 

Nordea kan då begära större säkerhet från bolaget i form av högre borgens belopp samt att 
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ägaren/ägarna tar ett mer personligt ansvar. Handelsbankens företagsmarknadschef anser att 

bolagen tjänar på att ha reviderade årsredovisningar eftersom att det underlättar 

informationshanteringen och leder till bättre villkor hos banken. Om det lilla aktiebolaget 

saknar reviderade räkenskaper kan det få konsekvensen att Handelsbanken inte lånar ut några 

pengar på grund av att de inte litar på siffrorna.  

 

Kontorschefen på SEB tycker att avskaffandet av revisionsplikten inte är den bästa lösningen 

för att underlätta kostnadsbördan för små aktiebolag.  Intervjupersonerna från Handelsbanken 

och Nordea ser revision som en bra investering med tanke på att bolagen kan sakna kunskap 

inom ekonomi eller affärsjuridik och kan då fatta beslut på felaktiga grunder.  
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6. Analys  

 I analyskapitlet kommer storbankerna att jämföras med varandra och analyseras med hjälp 

av referensramen. Detta för att se vilka likheter respektive skillnader det finns mellan 

bankerna samt den valda teorin. Bankerna kommer att redovisas under samma tre rubriker 

som använts i empirikapitlet, det vill säga kreditbedömning, svårigheter vid kreditbedömning 

samt revisionens betydelse vid kreditbedömning.    

 

6.1 Kreditbedömning 

Enligt Kling, Driver & Larsson (2003) syftar kreditbedömningen 

till att åtskilja bolag som har respektive inte har kapacitet att 

avbetala lånet. Som nämns i referensramen (under rubriken 3.3.1 

Kreditbedömningens fyra kriterier) består kreditbedömningen av 

fyra kriterier: företagsanalys, analys av övriga 

bedömningsfaktorer av vikt för kreditgivaren, analys av 

finansieringsmöjligheter samt analys av säkerhetskrav. De 

intervjuade bankernas kreditbedömning utgår ifrån de ovan 

nämnda kriterierna. Att alla de fyra bankerna går igenom de fyra 

kriterierna kan bero på att de vill få en helhetsbedömning av små 

aktiebolag som ansöker om kredit, eftersom att det är flera 

parametrar som spelar in vid en kreditbedömning. Det är förenligt 

med att en kreditbedömning ska bestå av en samlad värdering av 

de fyra bedömningsgrunderna (Brommé, Elmér & Nylén, 1998 ). 

Det första som Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank  analyserar är små aktiebolags 

affärsidé samt affärsplan. Swedbank fokuserar dock mer på ägarens/ägarnas drivkraft än på 

affärsidén. Detta för att bedöma bolagets förmåga att verka på marknaden, därmed tittar de 

även på ägarens/ägarnas kompetens. Nordea och Swedbank samarbetar med den statliga 

organisationen Almi som hjälper nystartade bolag med exempelvis att upprätta en affärsplan, 

för att underlätta bankens kreditbedömning av nystartade aktiebolag. Ingen av de fyra 

bedömningskriterierna i referensramen inkluderar att bankerna kan ta hjälp av en organisation 

som hjälper bolag med deras verksamhet.  

Vidare tittar de intervjuade bankerna bland annat på det lilla akiebolagets årsredovisning, 

kassaflöde samt budgetar. Årsredovisningen utgör historiska siffror för att se hur det sett ut 

för bolaget sedan tidigare, för att förutse dennes framtid. Enligt agentteorin uppstår 

informationsasymmetri när kreditgivaren saknar insikt i bolagets verksamhet därmed kan de 

investera i system för att minska asymmetrin (Berggren, 2003). Genom att bankerna går 

igenom bolagets historiska siffror övervakar de på ett sätt bolagen och har därmed en viss 

inblick i deras verksamhet, i och med det minskas informationsasymmetrin.  

SEB kan ibland acceptera en viss svaghet i årsredovisningen om detta lätt kan följas upp. 

Intervjupersonen från Swedbank hävdar att bolaget inte kan göra något åt de historiska 
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siffrorna, det viktiga i detta fall är vad de har för framtidsplaner. Men företagschefen anser att 

dålig historik kan minska bolagets chanser att få lån hos dem eftersom att det visar att 

affärsidén inte är lönsam. Nordea och Handelsbanken ser kassaflödet som ett komplement till 

årsredovisningen. Det framåtriktade kassaflödet är det som Nordea värdesätter mest eftersom 

att den visar bolagets förmåga att betala räntor och amorteringar. Nordea och Swedbank går 

igenom bolagets budgetar för att se om de är realistiska och om de håller de angivna 

budgetarna. En svårighet som SEB ser med kreditbedömningen är att avgöra om budgetarna 

är rimliga för bolaget. Det som nämns i detta och föregående stycke ingår i det som 

referensramen benämner företagsanalys. Intervjupersonen från Nordea är den enda som 

nämner att de genomför en kreditupplysning på bolaget vid kreditförfrågning för att se om 

ägaren/ägarna exempelvis har betalningsanmärkningar. Banken kan i vissa omständigheter 

lita på bolaget trots dålig historik. Att intervjupersonerna från de andra bankerna inte påpekar 

detta kan bero på att denna typ av information, enligt Andersson (2003) inte endast kan utgås 

ifrån vid en kreditbedömning på grund av dess brist på trovärdig information. 

Enligt Brommé, Elmér & Nylén (1998) gör banken även en analys av övriga 

bedömningskriterier som ingår i kreditbedömningen. I den ingår bolagets status och den utgår 

ifrån tidigare relationer med banken, bolagets storlek, ålder samt dess framgång. 

Intervjupersonen från Handelsbanken påpekar att de ser på det lilla aktiebolagets tidigare 

erfarenheter, det vill säga hur länge bolaget har varit verksam på marknaden och vad de har 

presterat sedan tidigare. Intervjupersonerna från Handelsbanken, Nordea och SEB tycker att 

kreditbedömningen underlättas om de haft tidigare relationer med bolaget eftersom att 

bankerna sedan tidigare vet vad bolaget har presterat och de har lärt känna respektive bolag, 

därför anser de att långa relationer är viktiga. Intervjupersonerna från Handelsbanken och 

Swedbank anser att ju större bolaget är desto lättare blir kreditbedömningen, därför att dessa 

inte är lika känsliga på marknaden som ett litet bolag. Handelsbankens företagsmarknadschef 

menar att större bolag har den kompetens som krävs för att ta fram de material som 

efterfrågas av banken eftersom att de har enskilda ansvarsområden. En annan faktor som ingår 

i analys av övriga bedömningsfaktorer är risker (Brommé, Elmér & Nylén, 1998). 

Handelsbanken, Nordea och SEB utgår även ifrån risker i bolaget i form av hur många kunder 

och leverantörer de är beroende av samt vad det är för typ av produkt som bolaget erbjuder, 

exempelvis om produkterna är säsongsanpassade kan det tänkas påverka omsättningen 

negativt. Utifrån kriteriet analys av övriga bedömningsfaktorer kan det konstateras att 

bankerna tycker att det är viktigt med långa relationer, då de sedan tidigare vet deras 

återbetalningsförmåga, vilket leder till att kreditbedömningen underlättas. Långa relationer 

kan kopplas till de olika bankernas arbetssätt som nämnts under metodavsnittet, att alla 

banker strävar efter att skapa en relation till sina kunder. Det kan även förenas med att 

befintliga kunder har högre status än nya kunder vid en kreditbedömning (Brommé, Elmér & 

Nylén, 1998).  

Intervjupersonerna gör egna analyser av det lilla aktiebolagets årsredovisning där de bland 

annat tar fram nyckeltal grundade på historiska siffror. Handelsbanken och Swedbank gör 

egna rimlighetsbedömningar utifrån det material som mottas av bolaget. Till exempel gör 

Handelsbanken en rimlighetsbedömning av bolagets räkenskaper då de exempelvis inte i 
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fysisk bemärkelse kan stämma av bolagets inventering av lager. Nordea gör 

känslighetsanalyser som bygger på bolagets budgetar där banken ifrågasätter siffrorna. Denna 

typ av utredning namnges i referensramen som analys av finansieringsmöjligheter. Den syftar 

till att ta reda på bolagets möjligheter att få det önskade lånet av banken (Brommé, Elmér & 

Nylén, 1998). Bankernas egna analyser är bristfälliga då de inte har den funktionen som 

behövs för att exakt veta om siffrorna som står i årsredovisningen stämmer. Bankernas egna 

analyser kan vara bristande då de inte helt fullständigt kan kontrollera siffrornas ursprung. Det 

kan revisorn däremot göra då denne har en kontrollfunktion, det vill säga att revisorn i 

revisionsberättelsen ska uttala sig om bolagets resultat och ställning är rättvisande. För att 

revisorn ska kunna upprätta en revisionsberättelse måste den granska bolagets siffror, denne 

kontrollerar exempelvis om bolagets lager stämmer med det som angetts i årsredovisningen 

genom att revisorn har kontakt med det lilla aktiebolaget och kan åka ut till denne för att 

kontrollera detta. Resonemanget ovan angående bankernas bristande analys kopplas till 

revisionslagen (1999:1079) som beskriver vad en revisionsberättelse skall innehålla, bland 

annat ett uttalande från revisorn om huruvida bolagets räkenskaper är rättvisande. Revisionen 

anses därmed öka säkerheten för bankerna i deras kreditbedömning (FAR, 1994). Den ger 

banken ett annat behov av egen granskning då revisorn tar sig an den uppgiften (Chow, 1982).  

Swedbank ser över bolagets säkerhet vid kreditbedömningen för att försäkra sig om att lånet 

kommer att avbetalas i framtiden, vilket enligt Brommé, Elmér & Nylén (1998) är en regel för 

kreditgivaren då den ska tillförsäkra bolagets kredit. Nordea tittar även på säkerheten i och 

med att intervjupersonen nämner att säkerheten kan tänkas öka vid osäkerhet på bolagets 

räkenskaper. Resonemanget från intervjupersonen på Handelsbanken kring bolagets säkerhet 

skiljer sig från referensramen då de inte ser över säkerheten i det första skedet av 

kreditbedömningen, utan när lånet väl är beviljat. Intervjupersonen från Handelsbanken anser 

att säkerhet inte är lösningen på bolagets kreditbehov. Banken sätter större vikt på de andra 

kriterierna som nämns i referensramen, det vill säga lånet kan beviljas även om säkerheten 

inte är god då de andra kriterierna är viktigare. Detta kan bero på att de har ett rådgivaransvar 

och lån beviljas inte om de inte tror på bolaget. Det överensstämmer med Kling, Driver & 

Larsson (2003) som menar att säkerheten inte har väsentlig betydelse vid kreditbedömning.  

De intervjuade bankernas kreditbedömning av små aktiebolag bygger på att bedöma bolagens 

återbetalningsförmåga, vilket skapas genom långvariga relationer som bygger på förtroende. 

Baas & Schrooten (2006) samt Lapavitsas (2007) styrker att förtroende och relationer 

underlättar informationshanteringen av ett bolag. Bankernas kreditbedömning varierar i 

betydelse beroende på om det handlar om en ny eller befintlig kund. När det handlar om en 

befintlig kund ser bankerna på hur väl bolaget har skött tidigare åtaganden och då behöver 

bankerna inte göra en fullständig kreditbedömning. Detta överensstämmer med referensramen 

där Brommé, Elmér & Nylén (1998) nämner att en fullständig kreditbedömning inte behöver 

genomföras när kredittagaren har haft en tidigare relation med kreditgivaren. I samband med 

en ny kund är det en noggrann analys av bolagets affärsidé och affärsplan som genomförs av 

bankerna för att bedöma dennes potential på marknaden. Enligt Brommé, Elmér & Nylén 

(1998) är kreditens betydelse och bolagets säkerhet andra faktorer som påverkar 

kreditbedömningens omfattning. Nordeas och SEBs kreditbedömning av små aktiebolag 
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varierar beroende på hur stort ärendet är. Då Nordea är osäker på ett bolag kan de i vissa fall 

kräva större säkerhet i form av exempelvis mer personligt ansvar från ägaren/ägarna. Ingen av 

de resterande bankerna nämner att bolagets säkerhet är något som skulle kunna påverka 

kreditbedömningens omfång. Det kan tänkas bero på att bankerna har ett rådgivaransvar och 

ser inte säkerheten som en av de viktigaste faktorerna vid kreditbedömningen. 

6.2 Svårigheter vid kreditbedömning 

Intervjupersonerna från Handelsbanken, Nordea och Swedbank nämner att det är svårt att 

avgöra om en affärsidé är vinstgivande. Nordea ger inte ut några krediter om de inte tror på 

bolagets affärsidé. Handelsbankens företagsmarknadschef anser att banktjänstemannens 

erfarenhet och kunskap underlättar denna bedömning, vilket kopplas till referensramen, där 

Lapavitsas (2007) framför att det är viktigt att bankerna utvecklar färdigheter vid 

kreditbedömningen för att de lättare kan plocka ut väsentlig information. Intervjupersonerna 

Nordea och SEB upplever det problematiskt att bedöma bolagets budgetar då det kan vara 

svårt att uppskatta siffrornas trovärdighet. Swedbanks företagschef nämner att detta är särskilt 

svårt när det gäller nystartade bolag. Kling, Driver & Larsson (2003) påpekar samma sak som 

bankerna, nämligen att företagsidéer, budgetar och prognoser är svåra att bedöma. Därför 

menar författarna att förtroendet spelar en stor roll vid kreditbedömning av små bolag, 

eftersom att den objektiva informationen som erhålls av små bolag är begränsad.  

Lapavitsas (2007)  menar att förtroendet utvecklas genom att kreditbedömaren utvärderar 

bolagets material. Intervjupersonerna från respektive bank påpekar att det är svårt att skapa ett 

förtroende till ett nystartat aktiebolag eftersom att bankerna inte vet någonting om dem och 

det tar tid att göra efterforskningar. Intervjupersonerna anser att tidigare kreditrelationer 

underlättar kreditbedömningen, vilket överensstämmer med Lapavitsas (2007)  och Bruns 

(2003) resonemang om att tidigare kreditrelationer ökar förtroendet och att det blir allt 

vanligare med att kredittagaren skapar en relation till kreditgivaren för att främja 

kreditbedömningen. Även Baas & Schrooten (2006) menar att relationen mellan banken och 

bolaget underlättar informationsinsamlingen. Andra faktor som enligt Lapvitsas (2007) ökar 

förtroendet är bolaget storlek och inflytande. Swedbank företagschef anser att 

kreditbedömningen är svårare när det gäller små aktiebolag i jämförelse med stora aktiebolag, 

eftersom att små aktiebolag är känsligare på marknaden, exempelvis kan de tänkas ha ett fåtal 

kunder. När det gäller inflytande hävdar de intervjuade bankerna att ägaren/ägarna i bolaget 

ska veta vad den/de gör. Samtliga intervjupersoner menar att ägarens/ägarnas kompetens är 

viktig för att skapa ett förtroende, vilket stämmer med Kling, Driver & Larssons (2003) 

resonemang om att kreditbedömning av små bolag är för det mesta avhängigt av hur bankerna 

värderar de som representerar bolaget. Intervjupersonerna Handelsbanken, Nordea och SEB 

anser att det är svårt att bedöma ägarens kompetens. Orsaken till detta är enligt 

Handelsbankens företagsmarknadschef och som Chow (1982)  styrker, att små bolag inte har 

den kompetens som krävs för att ta fram rapporter och material som efterfrågas, då de inte har 

enskilda ansvarsområden som ett stort bolag har. Swedbank framhåller att ägarens/ägarnas 

drivkraft är det väsentliga för att skapa ett förtroende inte hur väl utförlig affärsidén är, det vill 

säga hur personkemin som förtroendet kännetecknas av enligt Kling, Driver & Larsson (2003) 

bedöms av banken.  



42 
 

Intervjupersonen från Swedbank påpekar att kreditbedömningens svårigheter minimeras i en 

liten stad eftersom att banken har ett lokalt nätverk där de känner till bolagen och dess ägare. 

De valda teorierna i denna studie tar inte upp något om att ett nätverk kan minimera 

kreditbedömningens svårigheter. Men agentteorin nämner att tillgång till information och god 

relation med principalen (banken) är faktorer som minskar informationsasymmetrin 

(Berggren, 2003). Bankens nätverk utifrån intervjupersonens svar kan tolkas som en annan 

faktor som minskar informationsasymmetrin, men som den valda referensramen inte tar upp.  

 

6.3 Revisionens betydelse vid kreditbedömning 

Revisionens betydelse utifrån bankens perspektiv handlar om att bedöma bolagens 

återbetalningsförmåga (FAR, 2003). Samtliga intervjupersoner från respektive bank anser att 

reviderade årsredovisningar ger ett visst förtroende, kvalitet och underlättar 

informationshanteringen i och med att siffrorna är korrekta med tanke på att en oberoende 

part har granskat bolagets räkenskaper. Detta instämmer med FARs definition av revisionens 

betydelse utifrån bankens perspektiv, det vill säga att revision generar trygghet eftersom att 

bolagets ekonomiska information är korrekt enligt lag. Daily, Dalton & Cannella (2003) 

påpekar också att revision fungerar som en kvalitetsstämpel med tanke på att redovisningen 

utförts på rätt sätt. Resonemanget kan även kopplas till agentteorin där Berggren (2003) 

konstaterar att informationsasymmetrin (agenten=bolaget förvränger information från 

principalen=banken) som uppstår då kreditgivaren inte har en inblick i bolaget minskar när 

bolaget använder sig av revision. När bolagets företagsekonomiska information anses mer 

tillförlitlig då räkenskaperna är reviderade i jämförelse med om de är oreviderade, kan påvisa 

att bankerna har ett mindre förtroende för det lilla aktiebolaget. Det kan innebära att 

intervjupersonerna tycker att det finns en risk att ägaren/ägarna blundar för felaktigheter i 

bokföringen eller att de på grund av bristande kunskap inom redovisning inte vet om sifforna 

är felaktiga, då endast det lilla aktiebolaget granskat årsredovisningen. Intervjupersonen från 

Nordea nämner att denne vid något tillfälle fått in en revisionsberättelse där revisorn avråder 

att bolaget och styrelsen fastställer resultat- och balansräkningen, vilket är en varningssignal 

för banken. Detta stärks med hjälp av en spansk studie (Gomes-Guillamon, 2003) där 

författaren kom fram till att revisionsberättelsen är betydande vid kreditbedömningen, 

eftersom att bankerna ska säkerställa bolagets räkenskaper. Studien baserades på en 

undersökning som omfattades av 231 banker.  

Intervjupersonerna från respektive bank har liten erfarenhet av att små aktiebolag avskaffat 

revisionsplikten. Kreditanalytikern på Nordea hade kontrollerat detta med en kollega i 

Dalarna och denne påpeka att banken vid få tillfällen stött på oreviderade årsredovisningar. 

Intervjupersonerna från Handelsbanken, Nordea och SEB anser att det kan tänkas bero på att 

små aktiebolag är medvetna om att de vid behov av krediter ska ha granskade räkenskaper. 

Detta överensstämmer med Seows (2001) studie där bolagen i undersökningen upplevde att 

revision behövdes vid lån då de ansåg att det var ett krav från banken. En annan spekulation 

kring varför bankerna vid få tillfällen stött på bolag utan reviderade årsredovisningar, enligt 

intervjupersonen från Nordea, beror på att små aktiebolag har som mål att växa och därför 

avskaffar de inte revisionsplikten. Detta nämns även under referensramen där Chow (1982) 
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förklarar att många bolag vill ha reviderade räkenskaper i takt med att de blir större och 

behöver ta mer lån.  

Intervjupersonerna har vid enstaka tillfällen stött på oreviderade årsredovisningar och i 

dagsläget ställer de inte krav på att små aktiebolag ska ha reviderade räkenskaper. Swedbank 

kan ställa krav på att ett litet aktiebolag ska ha en reviderad årsredovisning om verksamheten 

är komplex. Intervjupersonen från SEB påpekar att det kan bli ett krav i framtiden om allt fler 

små aktiebolag väljer att avskaffa revisionsplikten. Om ett litet aktiebolag väljer att avskaffa 

revisionsplikten kan detta få konsekvenser, enligt intervjupersonerna från Handelsbanken och 

Nordea. Handelsbankens företagsmarknadschef anser att när de inte känner sig säkra på den 

finansiella informationen kan påföljden bli att ingen kredit beviljas eller att det lilla 

aktiebolaget i framtiden kan få sämre villkor. Medan Nordeas kreditanalytiker i detta fall kan 

kräva större säkerheter från bolaget. Resonemanget stryks av agentteorin, om principalen i 

detta fall banken upptäcker att agenten (små aktiebolaget) inte handlar i dennes intresse kan 

det leda till påföljder för agenten i form av lägre ersättning. Det ger då agenten incitament att 

överlämna information som gynnar principalen (Bruns, 2003). Detta uppfattas som att 

intervjupersonerna från respektive bank i vissa fall inte har ett förtroende till bolaget då den 

saknar reviderade räkenskaper och att informationsasymmetrin upplevs som stor vid vissa 

omständigheter, det vill säga vid osäker information.  

Om en befintlig kund i Handelsbanken väljer att avskaffa revisionsplikten kan det till viss del 

påverka bankens relation till denne, till exempel om bolaget verkar på en turbulent marknad 

där det finns fler utmaningar. Nordea å andra sidan vill att siffrorna ska vara granskade men 

det behövde inte utföras av en revisor utan en annan kunnig person inom området för att 

banken ska kunna försäkra sig om att siffrorna stämmer. Men om en befintlig kund väljer att 

ha oreviderade räkenskaper kan det påverka relationen och bolagets lånemöjlighet på längre 

sikt, exempelvis då bolaget gör en stor investering och Nordea inte känner sig trygg med 

siffrorna. Swedbank har inget problem med att en befintlig kund avstår från att ha reviderade 

räkenskaper, det vill säga att relationen blir densamma eftersom att banken känner till 

bolagets återbetalningsförmåga sedan tidigare. Swedbanks svar kopplas till resonemanget om 

att informationsasymmetrin minskar när kredittagaren skapar en relation med kreditgivaren 

(Berggren, 2003). När en befintlig kund väljer att inte längre ha granskade räkenskaper får 

banker lita på att det lilla aktiebolaget rättar sig efter lagar och praxis. Problemet som 

intervjupersonerna från Handelsbanken och Nordea har om etablerade kunder plötsligt väljer 

att avskaffa revisionsplikten kan spekuleras. Det lilla aktiebolaget kan vidta handlingar som 

inte är förenliga med lagar och praxis, för att kunna maximera sin egen nytta. Detta kan 

härledas till agentteorin där både principalen och agenten vill tillfredsställa sina egna behov så 

mycket som möjligt (Eisenhardt, 1989). Därmed kan agenten finna incitament att grunda sina 

redovisningsbeslut på olagliga handlingar. 

Samtliga banker i studien anser att det lilla aktiebolaget inte har tillräckligt med kompetens 

för att utföra en korrekt redovisning av verksamheten. Intervjupersonen från Nordea nämner 

att banken inte kan förvänta sig att ägaren/ägarna ska kunna allt som står i aktiebolagslagen. 

SEB:s hävdar att redovisningen som genomförs av bolaget utan att ha granskats kan innehålla 

felaktigheter, det vill säga att bolaget kan ha bokfört fel. Även Swedbanks företagschef 
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instämmer och nämner att det gäller främst komplexa verksamheter där redovisningen blir 

mer avancerad, då hänsyn måste tas till fler transaktioner. Handelsbankens 

företagsmarknadschef påpekar att det lilla aktiebolaget möjligtvis inte har den kunskap som 

behövs för att framställa fullständiga rapporter som banken efterfrågar vid 

kreditbedömningen, på grund av att bolaget inte har enskilda ansvarsområden. Detta härleds 

till referensramen där Chow (1982) nämner att ledningen och de anställda i ett litet bolag inte 

har den typ av kunskap som finns i ett stort bolag, det vill säga att små aktiebolag vanligtvis 

inte har specifika ansvarsområden. Därmed är informationsasymmetrin ett stort problem för 

denna typ av företag eftersom att det blir svårare att presentera trovärdigt material till 

principalen, om hjälp inte erhålls av en oberoende part. 

Handelsbankens företagsmarknadchef anser att kraven på en reviderad årsredovisning 

eventuellt kan minska beroende på bolagets tidigare resultatutveckling och marknad. Men 

samtidigt påpekar intervjupersonen att trots god lönsamhet kan siffrorna vara uppblåsta därför 

ser företagsmarknadschefen revision som en säkerhet då räkenskaperna har granskats utifrån 

lagar och praxis. Konstaterandet kopplas till intressekonflikten som enligt agentteorin uppstår 

då agenten (små aktiebolaget) inte handlar i principalens (banken) intresse. Det är agenten 

som har informationsövertaget i relationen till principalen (Eisenhardt, 1982). Eisenhardt 

(1982) nämner också att orsaken till intressekonflikten är att agenten snedvrider 

företagsinformationen från principalen, vilket kännetecknar asymmetrisk information. Denna 

intressekonflikt kan minska om bolagets räkenskaper granskats av en oberoende part 

(Eisenhardt, 1982). 

Bankerna i studien gör egna analyser och bedömningar av bolagets räkenskaper. 

Intervjupersonen från Handelsbanken tycker att det är betryggande att en revisor har granskat 

räkenskaperna. SEB:s kontorschef anser att deras analyser av räkenskaperna underlättas om 

en ekonomisk kunnig person har granskat siffrorna. Swedbanks analys blir mer omfattande 

när bolaget har oreviderade räkenskaper, då tittar de mer kritiskt på siffrorna i balans- och 

resultaträkningen. Nordea gör nyckeltal utifrån bolagets årsredovisning och därmed 

underlättar det om räkenskaperna är reviderade. Eftersom att de intervjuade bankerna gör 

egna nyckeltal med utgångspunkt från årsredovisningen, kan det hjälpa om siffrorna har 

granskats av en revisor då det underlättar deras arbete. De behöver därmed inte granska 

siffrorna så kritiskt i och med att årsredovisningen är korrekta enligt lag. Det är förenligt med 

Chows (1982) resonemang om att revision innebär att bankerna inte har samma behov av 

egen granskning av bolagets räkenskaper eftersom att revisionen tar sig an denna uppgift. 

Intervjupersonerna från de samtliga bankerna anser att det blir tryggare för dem om 

räkenskaperna är reviderade vid större krediter i jämförelse med små. Swedbank kan begära 

att små aktiebolag ska ha med Almi vid större krediter för att få ytterligare synpunkter från 

någon annan som även granskat deras verksamhet. Det som nämns ovan styrks av Eisenhardt 

(1989) resonemang, det vill säga att principalen (banken) kan investera i system för att 

försäkra sig om att agenten (lilla aktiebolaget) tillhandahåller trovärdig information.  

Avskaffandet av revisionsplikten har inte påverkat Handelsbankens, Nordeas, SEBs och 

Swedbanks kreditbedömning av små aktiebolag. Företagsmarknadschefen på Handelsbanken 

menar däremot att bolag som saknar reviderade räkenskaper behöver styrka siffrorna på ett 
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annat sätt. SEB:s kontorschef menar att banken fortfarande ska känna förtroende för bolagets 

siffror. Enligt FAR kan revision skapa ett förtroende gentemot en annan part i och med att 

räkenskaperna har granskats och främjar en viss kvalitet.  

Intervjupersonerna från respektive bank: Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank är 

medvetna om att revision innebär en kostnadsbörda för små aktiebolag, men de tycker att 

avskaffandet av revisionsplikten inte är den bästa lösningen på problemet vid 

bankfinansiering. 
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7. Slutsats och diskussion 

Avsnittet ska besvara de tre forskningsfrågorna som utformats för att uppfylla syftet. De tre 

forskningsfrågorna är: Vad grundar sig bankernas kreditbedömning på för små aktiebolag? 

Vilken betydelse har olika bedömningskriterier av små aktiebolag? Hur ser bankerna på 

revisionens betydelse vid kreditbedömning av små aktiebolag? Slutdiskussion med hänsyn till 

slutsatsen avser att knyta samman studien (från inledningen till slutsatsen). Kapitlet avslutas 

med förslag till vidare forskning. 

 

7.1 Slutsats 

Syftet med studien var att ta reda på hur bankerna bedömer revisionens betydelse vid 

kreditbedömning av små aktiebolag, med utgångspunkt från avskaffandet av revisionsplikten.   

Samtliga banker gör en helhetsbedömning av ett litet aktiebolag vid en kreditförfrågning, 

utifrån fyra bedömningskriterier, vilka är följande: företagsanalys, analys av övriga 

bedömningsfaktorer, analys av finansieringsmöjligheter samt analys av säkerhetskrav. Därför 

att bankerna måste ta hänsyn till flera parametrar i och med att de bedömer små aktiebolags 

återbetalningsförmåga.  

Bankernas kreditbedömning av små aktiebolag varierar i betydelse beroende på hur långvarig 

relation bankerna har haft till de små aktiebolagen, lånets storlek samt beroende på vilken 

marknad bolagen verkar på. När det gäller en befintlig kund ser bankerna över hur det lilla 

aktiebolaget skött tidigare åtaganden och behöver då inte göra en fullständig 

kreditbedömning. Till skillnad från när det gäller nya kunder där bankerna har mindre 

material att utgå ifrån i sin kreditbedömning. De resterande två faktorerna är kopplade till 

revisionens betydelse. Bankerna kan känna en viss osäkerhet för siffror som inte är reviderade 

om bolaget verkar på en dynamisk marknad, då små aktiebolag utsätts för fler utmaningar 

(som påverkar deras redovisning). Bankerna känner det mer tryggt om små aktiebolag vid 

behov av större krediter har reviderade räkenskaper då det lilla aktiebolaget vanligtvis inte har 

enskilda ansvarsområden och därmed kan ha svårt att ta fram trovärdiga rapporter.  

Revision genererar trygghet för bankerna i deras kreditbedömning eftersom att de kan 

försäkra sig om att siffrorna har granskats enligt lag och att de därmed är korrekta. Detta 

underlättar deras egna finansieringsanalyser av små aktiebolag. Intervjupersonen från 

Handelsbanken ansåg att om en befintlig kund väljer att avskaffa revisionsplikten kan det få 

konsekvenser beroende på vilken marknad bolaget är verksam på, medan intervjupersonen 

från Nordea ville att någon ska ha granskat räkenskaperna men att det inte behöver vara en 

revisor. Swedbanks företagschef hade inte något problem med att en befintlig kund avskaffar 

revision, eftersom att de sedan tidigare vet om deras återbetalningsförmåga, vilket kan bero på 

som intervjupersonen själv utryckte det, att de befinner sig i en liten stad och har ett nätverk 

(har koll på små bolagen som befinner sig i staden). Revisionens betydelse för bankerna är 

värdefull, vilket påvisas i och med att de intervjuade bankerna, trots att de har liten erfarenhet 

av att små aktiebolag avskaffat revisionsplikten, ansåg att denna lagändring inte gynnar små 
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aktiebolags kreditbehov trots att den innebär en kostnadsreducering för dem. I dagsläget 

ställer ingen av bankerna krav på att små aktiebolag ska ha reviderade räkenskaper. Det kan 

vara förenligt med att bankerna har liten erfarenhet av att små aktiebolag saknar oreviderade 

räkenskaper. Men intervjupersonen från SEB poängterade att banken i framtiden kan komma 

att ställa krav på att små aktiebolag ska ha reviderade räkenskaper, om det i framtiden blir allt 

vanligare med att små aktiebolag avskaffar revisionsplikten.  

Slutsatsen är därmed att revisonen har betydelse vid kreditbedömning av små aktiebolag. Den 

minimerar en del av kreditbedömningens svårigheter och skapar en förtroendegivande relation 

gentemot det lilla aktiebolaget. Banken kan försäkra sig om att siffrorna i årsredovisningen 

stämmer och på så sätt får en rättvisande bild av bolagens verksamhet. 

 

7.2 Slutdiskussion 

Den traditionella ekonomiska teorin bygger på kredittagarens förmåga att återbetala lånet till 

kreditgivaren. Återbetalningsförmågan grundar sig på en bedömning om kredittagarens 

möjligheter att betala av lånet. Utifrån det empiriska materialet anses förtroende till siffrorna 

skapa en relation till ett litet aktiebolag. Detta med anledning av att en del av 

kreditbedömningens svårigheter kan minimeras, exempelvis underlättas bankernas egna 

finansieringsanalyser och små bolagens framförande av material till banken underlättas (små 

bolag har oftast inga enskilda ansvarsområden). Detta kopplas till deras arbetssätt (tas upp i 

metodavsnittet) då varje bank strävar efter att skapa relationer till sina kunder som bygger på 

ett förtroende. 

De intervjuade bankerna ansåg att de små aktiebolagen är medvetna om att det är en fördel 

om räkenskaperna är granskade och att de därför har liten erfarenhet av det. Fälldin (2013
a
) 

nämnde i en artikel från Privata affärer, att ungefär 33 % av små bolagen avskaffat 

revisionsplikten, vilket kan bero på att de inte är i behov av finansiering eftersom att bankerna 

som tidigare nämnts har liten erfarenhet av att små aktiebolag avskaffat revisionsplikten.  

SOU (2008:32) antydde att avskaffandet av revisionsplikten inte kommer att påverka små 

bolagens intressenter. Vår studie visade att revisonen har en betydelse vid bankernas 

kreditbedömning av små aktiebolag. Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank ansåg att 

revision innebär en kvalitetssäkring på att räkenskaperna är regelrättiga. Bankernas 

konstateranden är hänförliga till en del synpunkter i problemdiskussionen. Bland annat 

påpekade Fälldin (2003
b
) att det finns bristande kvalitet i årsredovisningar som är oreviderade 

efter att lagändringen trätt i kraft, vilket försvårar bankernas kreditbedömning då de därmed 

inte får en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning. Och att reducerandet av den 

administrativa kostnadsbördan som avskaffandet av revisionsplikten grundar sig i, inte är ett 

lönsamt argument. Detta med tanke på att de intervjuade bankerna nämnde att avskaffandet av 

revisionsplikten endast gynnar de små aktiebolag som inte är i behov av finansiering men vid 

långivning blir det komplicerat.  
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7.3 Förslag till vidare forskning 

Under intervjun med intervjupersonen från Nordea framkom det under ett tillfälle att 

granskningen inte alltid behöver utföras av en revisor. Ett förslag till vidare forskning är att 

utföra en jämförande studie för att se om det finns skillnad/skillnader mellan revisorns och 

redovisningskonsultens betydelse vid bankens kreditbedömning av små bolag. 

Med hänsyn till att de intervjuade bankerna har liten erfarenhet av oreviderade 

årsredovisningar kan det även vara intressant att genomföra samma studie längre fram i tiden. 

Detta eftersom att intervjupersonen från SEB nämnde att, om det blir allt vanligare att små 

aktiebolag har oreviderade räkenskaper i framtiden kan de ställa krav på att de ska vara 

reviderade.  

Under studiens gång framfördes det att revision är framförallt betydande under några 

omständigheter. Dessa faktorer är exempelvis beroende på marknad och lånets storlek. Det 

väcker en frågeställning om att undersöka om det finns sätt att anpassa lagändringen som både 

gynnar små bolag (avseende på kostnadsbördan) samt bankerna vid kreditbedömning. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Avser kreditbedömning av små aktiebolag som inte omfattas av revisionsplikt 

 

Kreditbedömning och dess betydelse 

 Vad grundar sig er kreditbedömning på? 

 Vilka kriterier använder ni som underlag för era kreditbedömningar?  

 Hur varierar betydelsen av olika kriterier? 

 Finns det några svårigheter vid kreditbedömning av små aktiebolag? Vilka? 

 

Revisionens betydelse vid kreditbedömning 

 Hur ser ni på revisionens betydelse vid kreditbedömning? 

 Hur påverkas relationer mellan banken och små aktiebolag av om bolag använder 

revision eller inte? 

 Hur anser ni att avskaffandet av revisionsplikten har förändrat kraven för de kriterier 

som används vid kreditbedömning? 

 Vad anser ni generellt om avskaffandet av revisionsplikten? Bör den vara kvar för små 

aktiebolag eller är det möjligt att göra en tillförlitlig kreditbedömning utan 

revisionsunderlag? 

 

Andra frågor som framkom under intervjuerna 

 Skulle vi få spela in intervjun, skulle underlätta transkriberingen? 

 Vad har ni för arbetsuppgifter? Hur länge har ni arbetat på denna position? 

 Vilken påverkan skulle kreditbedömningen få om en ny kund saknar ett reviderat 

bokslut och om en befintlig kund väljer att avskaffa revisionsplikten? 

 Information som ni får från de små aktiebolagens (reviderade) årsredovisningar hur 

värderas dessa i jämförelse med ovanstående bedömningskriterier? 

 Får vi använda ert och företagets namn i vår uppsats?  

 


