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Vi vill tacka samtliga respondenter som har medverkat i vår undersökning. Utan er hade vår 

studie inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även rikta ett varmt tack till vår handledare, 

Jonas Kågström, för visat engagemang och tillgänglighet under skrivandets gång. Vi 

uppskattar hans genuina intresse för forskning och kan varmt rekommendera honom till andra 

forskare. Till sist vill vi tacka familj, vänner och övriga som på ett eller annat sätt har stöttat 

oss under arbetets gång.   
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ABSTRACT 

Titel: Kreditbedömning och revisorns betydelse - ”Revisionskostnader är peanuts” 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Anna Näzell & Malin Petersson 

Handledare: Jonas Kågström 

Datum: 2012 – Januari 

Syfte: Med start år 2009 genomförde den svenska regeringen flera åtgärder för att minska 

de administrativa kostnaderna för företagen, varpå revisionsplikten för mindre aktiebolag 

upphörde. Finansieringen för de mindre företagen är en viktig fråga för ekonomisk tillväxt i 

Sverige, och för att kunna utöka verksamheten krävs kapital. Det vanligaste i Sverige är att 

all expansion sker med lånade pengar. För dessa företag är det av yttersta vikt att 

kreditprövningen sker med stor aktsamhet för att undvika framtida förluster. Vi ställer oss 

därför frågande till hur den frivilliga revisionen påverkar företagets möjligheter till lån och 

i förlängningen den expansion som är viktig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Uppsatsen vänder sig till alla aktiebolag är intresserade av hur en kreditbedömning går till 

samt till de mindre aktiebolag som överväger att välja bort revision. Syftet med uppsatsen 

är att beskriva kreditbedömningsprocessen samt likheter och skillnader i Swedbank och 

Handelsbankens kreditbedömning. Vi studerar de effekter ett oreviderat bolag får för 

beviljandet av kredit och undersöker även resultat av tidigare forskning i syfte att förstärka 

det aktuella läget inom ämnesområdet. 

Metod: Studien är genomförd med den kvalitativa metoden där vi har använt oss av en 

deduktiv ansats för bankernas kreditbedömning samt resultat från tidigare forskning. En 

deskriptiv teknik har använts för att samla in materialet. För att se effekterna av den 

frivilliga revisionen har vi använt en induktiv ansats med en komparativ teknik. Analys och 

redovisning av studiens resultat har genomförts med hjälp av Kvales (1997) sju stadier för 

intervjuundersökningar. 

Resultat & slutsats: Vi kan se tydliga fördelar för beviljandet av kredit för reviderade 

bolag. Bankerna anser att kostnadsbesparing inte är ett skäl att avstå från revision då många 

företag är beroende av den ekonomiska kompetensen som en revisor bidrar med. Bankerna 

spar resurser och minskar informationsövertaget då företagen är reviderade. De är 

medvetna om principal agentproblemet och accepterar transaktionskostnader men inte 

agentkostnader. Båda bankerna värdesätter en nära relation till kunden och begär ett 

personligt betalningsansvar av ägaren. Vi ser också att Handelbanken är mer restriktiva vid 

bedömning av nya kunder jämfört Swedbank. Swedbank tar större hänsyn till mjuka värden 

medan Handelsbanken fokuserar på siffror. Båda bankerna går främst på 

återbetalningsförmåga och säkerheter för att bevilja lån. Vi finner att den tidigare 

forskningen inom ämnesområdet till stor del står i strid med våra egna resultat varför vi vill 

uppmuntra andra forskare att ifrågasätta forskningsresultat. 



 

Förslag till fortsatt forskning: Studien är begränsad till bankernas perspektiv varför ett 

förslag till vidare forskning är huruvida kostnaden för revision överstiger nyttan för mindre 

aktiebolag. Det framkommer även i vår undersökning att bankerna kan komma att kräva 

reviderat material av de mindre aktiebolagen varför vi föreslår att en djupare forskning sker 

kring under vilka förutsättningar det kan tänkas ske. Vi föreslår även vidare forskning kring 

hur utvecklingen för de bolag som valt bort revision blir när den frivilliga revisionen fått en 

större genomslagskraft. 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen vänder sig till alla aktiebolag som är intresserade av hur en 

kreditbedömning går till samt till de mindre aktiebolag som överväger att välja bort 

revision.  

Nyckelord: Banker, aktiebolag, kreditgivning, kreditbedömning, revisionsplikt, revisor, 

principal agent, transaktionskostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

Title: Credit decisions and the auditor's role - "Audit expenses are peanuts”. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Anna Näzell & Malin Petersson 

Supervisor: Jonas Kågström 

Date: 2012 – January 

Aim: Starting in 2009, the Swedish government introduced several measures to reduce 

administrative costs for businesses. As a result, the legislated audit requirement for smaller 

companies was removed. Funding opportunities for smaller companies is an important 

issue for economic growth in Sweden, and to make expansion possible the business 

requires capital. In Sweden, the most common way to fund such expansions is through 

lending. For these companies it is imperative that the credit assessment is done with great 

care in order to avoid any future losses. With this essay we would therefore like to question 

how the abolished audit requirement will affect the company's possibility to acquire the 

funding needed in order to expand, which in extension is so important from a socio-

economic perspective. The essay is addressed to all companies who are interested in credit 

decisions in general, and smaller companies that are considering the option not to audit in 

particular. The purpose of this paper is to describe the credit decision process and the 

similarities and differences between Swedbank and Handelsbanken's credit decisions. We 

study the effects of an unaudited company for the granting of credit and also examine the 

results of previous research in order to strengthen the current state of the subject field. 

Method: The study was conducted with the qualitative method, where we have used a 

deductive approach to banks' credit decisions together with the results from previous 

research. A descriptive technique was used to collect the data. To see the effects of the 

voluntary audit legislation, we used an inductive approach with a comparative technique. 

Analysis and reporting of results of the study was carried out with the help of Kvale (1997) 

seven stages of interview surveys. 

Result & Conclusions: We can see obvious benefits for the granting of credit to the 

audited company compared to the non-audited company. The banks believe that cost is not 

a valid reason to refrain from auditing when many companies are dependent on the 

economic competence that an auditor contributes with. Banks saves resources and reduces 

the information advantage with companies that have been audited. They are aware of the 

principal agent problem and accept the transaction costs but no agency costs. Both banks 

examined in this essay value a close relationship with the customer and require personal 

payment liability of the owner. We also see that Handelsbanken are more restrictive in the 

evaluation of new customers compared to Swedbank. Swedbank takes greater consideration 

to soft values, while Handelsbanken focuses on numbers. Both banks prioritize repayment 

capacity and securities for granting loans. Concludingly, we find that the previous research 



 

done within this field is in great conflict with our own results, which is why we would like 

to encourage other researchers to question research findings.  

Suggestions for future research: The study is limited to the banks' perspective, why a 

proposal for further research is whether the cost of the audit exceeds the benefits for 

smaller companies. It is found also in our investigation that the banks may require auditing 

of the smaller joint-stock companies which is why we propose that a deeper research is 

done about the conditions under which it might happen. We also suggest further research 

on the development for companies that refrain from auditing when the voluntary audit has 

been given time for a greater impact. 

Contribution of the thesis: The essay is addressed to all companies that are interested in 

how the credit decisions are made, and to the smaller companies that are considering not to 

be audited.  

Key words: Banks, companies, lending, credit, auditing, auditor, principal agent, 

transaction costs. 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. INLEDNING ....................................................................................................................................... 1 

1.1. Bakgrund ...................................................................................................................................... 1 

1.2. Problemdiskussion ....................................................................................................................... 3 

1.3. Syfte .............................................................................................................................................. 4 

1.4. Avgränsningar ............................................................................................................................... 4 

2. TEORI ............................................................................................................................................... 5 

2.1. Tidigare forskning ......................................................................................................................... 5 

2.2. Kreditmarknaden .......................................................................................................................... 5 

2.3. Kreditgivare .................................................................................................................................. 6 

2.4. Företagsledningens kompetens ................................................................................................... 7 

2.5. Företagets marknadsutveckling ................................................................................................... 7 

2.6. Kapitalbehov och kreditbehov ..................................................................................................... 8 

2.7. Kreditbedömning .......................................................................................................................... 8 

2.8. Upplysningscentralen (UC) ......................................................................................................... 11 

2.9. Redovisning och Revision ........................................................................................................... 11 

2.9.1. Den lagstadgade revisionen ................................................................................................ 12 

2.10. Principal agentteorin ................................................................................................................ 13 

2.11. Theory of the firm .................................................................................................................... 14 

2.12. Sammanfattning av teorin ........................................................................................................ 14 

3. METOD........................................................................................................................................... 16 

3.1. Vetenskapligt förhållningssätt .................................................................................................... 16 

3.2. Angreppssätt .............................................................................................................................. 16 

3.3. Vetenskapliga metoder och tekniker ......................................................................................... 17 

3.4. Datainsamling ............................................................................................................................. 18 

3.5. Tidigare forskning ....................................................................................................................... 18 



 

3.6. Val av respondenter ................................................................................................................... 18 

3.7. Reliabilitet och validitet .............................................................................................................. 19 

3.8. Intervjumetodik .......................................................................................................................... 19 

3.8.1. Tematisering och planering ................................................................................................. 19 

3.8.2. Intervju och utskrift ............................................................................................................. 20 

3.8.3. Analys .................................................................................................................................. 20 

3.8.4. Verifiering och rapportering ................................................................................................ 20 

3.9. Metodkritik ................................................................................................................................. 20 

4. EMPIRI ........................................................................................................................................... 22 

4.1. Presentation av respondenterna ................................................................................................ 22 

4.2. Block 1 - Kreditbedömning ......................................................................................................... 22 

4.2.1. Swedbank ............................................................................................................................ 22 

4.2.2. Handelsbanken .................................................................................................................... 26 

4.3. Block 2 – Vilka effekter borttagandet av revisionsplikten får på bankernas kreditbedömning . 28 

4.3.1. Swedbank ............................................................................................................................ 28 

4.3.2. Handelsbanken .................................................................................................................... 29 

5. ANALYS .......................................................................................................................................... 32 

5.1. Block 1 – Kreditbedömning ........................................................................................................ 32 

5.2. Block 2 – Vilka effekter borttagandet av revisionsplikten får på bankernas kreditbedömning . 36 

5.3 Resultat av tidigare forskning ...................................................................................................... 39 

6. SLUTSATS ....................................................................................................................................... 42 

6.1 Förslag till vidare forskning ......................................................................................................... 44 

7. KÄLLFÖRTECKNING ............................................................................................................................ 45 

 Bilaga 1 Intervjufrågor                         47



  1 

1. INLEDNING 

I det inledande kapitlet presenteras först studiens bakgrund och en diskussion kring 

problemet kring avskaffandet av revisionsplikten. Vår diskussion kommer att leda fram till 

studiens forskningsfrågor och syfte. Slutligen avslutas kapitlet med de avgränsningar vi har 

gjort.  

1.1. Bakgrund 

Den 1 januari år 1983 infördes revisionsplikt för samtliga aktiebolag i Sverige. Alla 

aktiebolag var därmed skyldiga att ha minst en revisor. Samma revisionsstandard gällde 

oavsett bolagets storlek. När revisionsplikten infördes var målen att förhindra ekonomisk 

brottslighet och till bolagen tillföra ekonomisk sakkunskap från en revisor. Efter att 

revisionsplikten införts började kreditgivare, intressenter, leverantörer och kunder att utnyttja 

de reviderade räkenskaperna. (Thorell & Norberg, 2005:10). 

På grund av kritik efter olika bolagsskandaler togs den 1 januari år 2004 strängare 

revisionsregler fram som benämns Revisionsstandard i Sverige (RA). Dessa var en 

anpassning till den internationella revisionsstandarden, International Standards on Auditing 

(ISA). Denna var framarbetad och ändamålsenlig för större bolag. I Sverige gällde dock 

fortfarande kraven för samtliga aktiebolag oavsett storlek i enlighet med aktiebolagslagen. 

(Brännström, 2005:35–36). 

Vissa mindre bolag kan undantas revision, enligt EG:s fjärde direktiv (70/660/EG), men det är 

upp till länderna själva att bestämma om de vill följa direktiven. De flesta länder i Europa 

följde EG:s direktiv och hade därför inte krav på revision i samtliga aktiebolag. Mindre 

aktiebolag var undantagna från revisionsplikt, vilket innebar att de slapp stora 

revisionskostnader. Den aktuella trenden var att alltfler länder avskaffade revisionsplikten. 

Frankrike har aldrig haft revisionsplikt för mindre aktiebolag och England avskaffade 

revisionsplikten för mindre aktiebolag stegvis under en tioårsperiod. I stort sett var det enbart 

Sverige och övriga nordiska länder som hade detta krav kvar. Både Finland och Danmark 

hade förslag om frivillig revision och slopad revisionsplikt. (Thorell & Norberg, 2005:21).  

Om EU:s maxgränsvärden tillämpades skulle revision krävas i enbart tre procent av Sveriges 

250 000 aktiebolag. (Ölund, 2005:16–17). 

Under en längre tid pågick det därför vilda diskussioner i Sverige om revisionsplikten. I 

debatten framfördes både för- och nackdelar med revisionsplikten. En nackdel som 

diskuterades var att nyttan med revision inte går att bevisa, vilket medför att revisionsplikten 

inte är motiverad. (Thorell och Norberg, 2005:22). Ett starkt argument var att revisionsplikten 

innebar en konkurrensnackdel för svenska småföretag sett ur ett internationellt perspektiv, 

enligt Svenskt näringsliv. I debatten ifrågasattes även varför småföretagare i Sverige skulle 

vara mer brottsbenägna än i övriga Europa. Man frågade sig varför revisionsplikten skall 

finnas kvar i Sverige när nästan alla andra EU-länder har avskaffat den. Det framfördes även 

att revision i mindre aktiebolag inte medför något mervärde i form av ökat förtroende för 

bolaget, eftersom ägare, styrelse och företagsledning ofta är samma person i mindre 

aktiebolag. (Carlson, 2005:4).   

Men förespråkarna för revisionsplikten ansåg att om nyttan med revision inte går att bevisa, 

kan det även användas som fördel för revisionsplikten, eftersom det saknas empiriska bevis på 

att den kostar mer än den nytta som skapas. (Axenborg, 2005:32) Det framfördes även att det 

finns starka skäl till att behålla revisionsplikten i samtliga svenska aktiebolag då 
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utgångspunkten måste vara det svenska behovet vilket inte nödvändigtvis måste stämma 

överens med övriga europeiska länders behov. Det diskuterades även att ett borttagande av 

revisionsplikten inte var möjligt i Sverige, eftersom vi saknar offentlig taxeringsrevision 

(Lundfors, 1994:40–42). Ett skäl att behålla revisionsplikten är revisionens kontrollfunktion. 

Länder som inte har revisionsplikt har ett välutvecklat alternativt kontrollsystem, vilket även 

det kostar pengar. Revisionsplikten medför ökat förtroende för företag och verksamhet då den 

medför mindre risker för företagets intressenter. Ett starkt skäl för att behålla den var att 

kreditgivare och investerare har behov av oberoende kontroll och granskning om de skall 

satsa pengar. (Carlson, 2005:4).  

Europa parlamentet antog ett direktiv i maj år 2006 med syfte att harmonisera lagstiftningen 

om redovisning och revision mellan EU-länderna. Målet var att förenkla administrationen för 

de mindre bolagen. Med tiden framfördes allt mer kritik mot den allmänna revisionsplikten 

främst från de mindre bolagen. De hade behov av att kunna minska sina kostnader och 

administrativa skyldigheter när det gällde revision. (Den samhällsekonomiska nyttan av 

revision, 2007). 

Den svenska regeringen satte 2009 som mål att minska företagens kostnader med 25 % fram 

till hösten 2010. Slutmålet var att göra det billigare och enklare att driva företag i Sverige. En 

handlingsplan togs fram i samråd med svenskt näringsliv, bestående av totalt 940 planerade 

och avslutade förenklingsåtgärder. Syftet var att få fram väl utformade regelverk som är 

mindre administrativt betungande för företagarna så att de skall kunna ägna mer kraft och 

resurser för att driva och utveckla sitt företag. (Riksdagen, 2009). Väl utformade och 

förenklade regelverk är en viktig konkurrens- och tillväxtfaktor. (Regeringen 2010). 

Den 1 november år 2010 blev revisionsplikten frivillig för mindre aktiebolag i Sverige, vilket 

innebar att närmare 96 % av alla aktiebolag i Sverige numera har möjlighet att välja bort 

revision. (SOU 2008:32). Det har medfört att tre av fyra nybildade bolag väljer bort revision. 

(Balans nr 6-7, 2011).  

Revisionsplikt gäller när ett bolag uppfyller minst två av de tre kriterierna nedan: 

 mer än 3 miljoner kronor i omsättning  

 minst tre anställda  

 1,5 miljoner kronor i nettotillgångar (ABL).  

Om bolaget inte uppfyller två av tre kriterier kan de således avstå från revision 
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1.2. Problemdiskussion 

Under år 2010 nyregistrerades 34 708 aktiebolag, enligt uppgifter från Bolagsverket. Det är en 

ökning med 43 procent jämfört med året före. Antalet nya aktiebolag har aldrig tidigare varit 

så stort. Genomförda lagändringar under 2010 är att aktiekapitalet halverades i april och 

kravet på revisor togs bort för mindre aktiebolag i november. Bolagsverket tror att detta i 

kombination med en positiv framtidstro är den främsta orsaken till att allt fler väljer att starta 

aktiebolag. (Bolagsverket.se).  

Finansieringen för de mindre företagen är en viktig fråga för ekonomisk tillväxt i Sverige. 

Kring varje litet aktiebolag finns en rad människor som är beroende av företaget på olika sätt. 

Det är aktieägare, personal, kreditgivare, leverantörer, staten och kommunen. (Broomé, 

1995:11).  

Aktieägarna har satsat pengar i bolagen genom köp av aktier och vill ha största möjliga 

utdelning. Anställda är beroende av en acceptabel arbetsmiljö som kräver kapital. De vill även 

ha högsta möjliga lön för att kunna leva komfortabelt och kunna unna sig det de behöver. Alla 

företag är vinstdrivande och bör i första hand uppnå sina ekonomiska mål. Kreditgivare är 

beroende av säkerhet vid utlåning. De har ett begränsat låneutrymme och vill därför låna ut 

till olika företag för att sprida riskerna. För dessa företag är det av yttersta vikt att 

kreditprövningen sker med stor aktsamhet för att undvika framtida förluster. Både 

begränsningen av lånebelopp, riskspridningen samt en strikt kreditprövning kan medföra 

problem för mindre företag att få lån för att kunna investera och expandera. Även leverantörer 

är en form av kreditgivare. De levererar varor eller tjänster med senarelagd betalning. De är 

beroende av att betalning sker efter de regler som finns för att deras företag inte skall få 

ekonomiska problem. Staten har ett självklart intresse av att företagen går bra och de kräver 

att allt sköts rätt och riktigt. Alla skattepengar och sociala avgifter skall betalas in i rätt tid. 

Om företaget sköts på rätt sätt minskar även risken att den statliga lönegarantin utlöses. Det 

ligger i kommunens intresse att kommuninvånarna har arbete och inkomst. Kostnaderna för 

försörjningsstöd minskar om alla har arbete och inkomst. Skatteintäkterna ökar. Även andra 

sociala utgifter minskar då människor har sysselsättning, egen inkomst och förhoppningsvis 

mår bra. (Carlson, 2009:12–15).  

Som framgår ovan är det många människor och myndigheter som är beroende av att små 

företag skall fungera och helst expandera. För att kunna utöka verksamheten krävs kapital. 

Det vanligaste i Sverige är att all expansion sker med lånade pengar. Utveckling och 

expansion har stor betydelse för många människor och för landet som helhet. (Broomé, 

1995:13).  

En revisors uppgift är att i första hand tillföra ekonomisk sakkunskap till företaget. I arbetet 

ingår att kontrollera hur bolagets uppdragstagare, styrelse och verkställande direktör har skött 

sina respektive uppdrag. Med tiden har revisorns ansvar utvecklats mot flera intressenter, till 

exempel bolagets fordringsägare, dess arbetstagare samt stat och kommun. Vid revision är 

revisorns främsta uppgift är att granska, bedöma och sedan uttala sig om ett företags 

årsredovisning, bokföring samt förvaltning i en revisionsberättelse. (Carl Hemström, 

2010:129).  

Diskussionen ovan visar behovet av krediter för mindre företag. Vi ställer oss därför frågande 

till hur slopandet av revisionsplikten påverkar företagets möjligheter till lån och i 

förlängningen den expansion som är viktig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ur denna 

problemdiskussion anser vi att det är intressant att analysera frågorna: 
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 Vilka likheter och skillnader finns mellan bankernas kreditbedömning? 

 Vilka konsekvenser får det för beviljandet av kredit när ett företag har valt bort 

revision? 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva kreditbedömningsprocessen samt likheter och 

skillnader i Swedbank och Handelsbankens kreditbedömning. Vi studerar de effekter ett 

oreviderat bolag får för beviljandet av kredit och undersöker även resultat av tidigare 

forskning i syfte att förstärka det aktuella läget inom ämnesområdet. 

1.4. Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka kreditgivning från Swedbank och 

Handelsbanken med kontor i Gävleborgs län. Nordea erbjöds att vara med i studien men 

avböjde. 
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2. TEORI 

Inledningsvis presenteras tidigare forskning inom ämnesområdet. Därefter de teorier vi anser 

är relevanta för vår studie. Teorierna riktar in sig mot kreditbedömning, revision, principal 

agentproblemet och theory of the firm. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av teorierna. 

2.1. Tidigare forskning 
 

Nedan presenteras en överblick av de resultat som tidigare studier på kandidat- och 

magisternivå har kommit fram till. Det är inte vår avsikt att ge en fullständig bild av 

forskningsområdet fram till nu utan syftet är att ge läsaren en uppfattning om de effekter som 

slopandet av revisionsplikten sades medföra vid kreditgivning till mindre aktiebolag.  

 

Bylander & Ottosson (2011:44–45) konstaterar att bankerna kommer att kräva någon form av 

säkerställd redovisning för att minska sin egen risk men poängterar att det inte nödvändigtvis 

måste vara en revisor. De fastlår även att utlåningsräntan inte kommer att höjas för företag 

som väljer bort sin revisor. Det motsägs av Huokko & Widman (2011:23) som menar att 

räntan kommer att höjas på grund av att den finansiella risken ökar när företaget inte har 

reviderad information.  

 

Huokko & Widman (2011:22) skriver att slopandet innebär ökade kostnader för företaget som 

själva får stå för kostnaden att kvalitetssäkra sin finansiella information, en kostnad som blir 

högre än vad kostnaden för revision skulle ha blivit. 

Schultz & Olsson (2010:24) har studerat revisionens betydelse för kreditbedömningen utifrån 

olika banker. De konstaterar att samtliga banker kräver att årsredovisningen skall vara 

reviderad i viss form. Handelsbanken kräver reviderade årsredovisningar. Nordea kräver det 

inte men kontrollerar tidigare årsredovisningar för att verifiera rimligheten i budget och 

prognoser. De går årligen igenom sina kunders revisionsberättelser. Swedbank menar att de 

kontrollerar årsredovisningen idag men att detta kan ändras när slopandet av revisionsplikten 

går igenom. 

Karlström & Lövgrens (2007:22) undersökning visar att bland annat Handelsbanken förutspår 

ett högre krav på borgen och ett större personligt ansvar, vilket dock motsades utav 

Swedbank. Swedbank förutspådde dock ändrade rutiner för kreditgivning som en följd av 

beslut uppifrån. Författarna konstaterar i sin slutsats att ”det enda man säkert vet är att nya 

krav och rutiner kommer att krävas i kreditprocessen” (när den frivilliga revisionen går 

igenom). 

Sediggha (2011:59–60) kommer fram till att avskaffandet av revisionsplikt innebär att 

kreditbedömningen blir mer tidskrävande för kreditgivaren då den kvalitetsstämpel som 

revisorn innebär försvinner.  

Sediggha (2011:59–60) och Huokko & Widmans (2011:23) studie kommer gemensamt fram 

till att revisorns kvalitetsstämpel kan ersättas av att banken har förtroende för kundens som 

person samt dennes förmåga och kompetens.  

2.2. Kreditmarknaden 

Kreditmarknadens struktur och hur kreditgivningen ska fungera praktiskt i Sverige är styrt av 

Banklagen och de formella säkerhetskrav som finns. Även kreditvolymen som varje bank har 

är påverkad av de restriktioner som statsmakten har utfärdat. I dag ställs stora krav på företag. 
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De skall kunna möta konkurrensen och vara positiv till förnyelse både i Sverige och i utlandet 

för att inte förlora marknadsandelar. Företagen måste kontinuerligt läsa av marknaden och 

komma med nya idéer. De måste utveckla sina produkter och tjänster eller bredda sitt 

sortiment. Detta ställer stora krav på rörelsekapital och investeringar. Den ökade 

internationaliseringen innebär ett ökat behov av finansiering för företagen. Utländska banker 

gör en grundlig prövning av företagets nuvarande lönsamhet och framtidsmöjligheter vid 

kreditgivning. De arbetar inte med säkerheter på samma sätt som i Sverige. (Broomé, 

1995:11). 

I Sverige styrs banker till stor del av regeringens och Riksbankens beslut. Regeringen styr 

kreditmarknaden genom politiska beslut baserade på vad de vill uppnå och efter vad som 

bedöms vara det bästa för landet. Riksbanken agerar för att påverka penningmarknaden 

utifrån det ekonomiska läge som gäller för Sverige och som naturligtvis i allt större grad 

påverkas av andra länders ställningstagande i ekonomiska frågor. Den ökade 

internationaliseringen medför snabba förändringar för näringslivet vilket ökar kraven på 

kreditgivarna. Man hävdar att konkurrensen mellan de olika kreditgivarna kommer att öka 

ytterligare. (Broomé, 1995:11). 

2.3. Kreditgivare 

Baselackordet (1988) ville skapa säkerhet och likartade konkurrensförhållanden för 

internationellt verksamma banker. De kom därför överens om minimiregler för hur mycket 

kapital bankerna måste ha som säkerhet mot risker i verksamheten, de vill säga ett 

kapitaltäckningskrav. Genom att kapitalkravet blev mer riskkänsligt blev det mer effektivt 

mot finansiell instabilitet. Bankerna måste för att upprätta denna stabilitet hålla en buffert för 

oväntade förluster som kan uppkomma i deras verksamhet. Detta kapitaltäckningskrav för 

kreditinstitut är schablonmässigt och styrs av regelverk. Kommittén har utvecklat den så 

kallade internmätningsmetoden för att täcka kapitalkravet vid kreditrisk. Det finns även 

mindre omfattande och mer schabloniserade riskmätningssystem som är en reviderad version 

av schablonreglerna från 1988. Kommittén införde strukturen med tre pelare vid 

kreditbedömning vilket innebar minimikrav på kapital vid kreditgivning som en bank måste 

uppfylla. (Finansinspektionen, 2002:8). 

Kommittén införde regler för hur det grundläggande minimikravet på kapital ska beräknas för 

kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. De ställde även krav på en samlad 

kapitalbedömning där banken skulle väga in andra risker, ta hänsyn till bankens riskprofil 

samt dess förmåga att hantera risker. Kapitalkravet kan komma att höjas efter den samlade 

bedömningen. Genomlysning av bankens risknivå och kreditkvalité skulle ske genom krav på 

offentliggörande av uppgifter om risker, kapital och riskhantering. (Finansinspektionen, 

2002:8). 

På den svenska kreditmarknaden finns så kallade institutionella kreditgivare, till exempel 

hypoteksinstitut, försäkringsbolag, finansieringsbolag, sparbanker, affärsbanker och 

myndigheter. Deras kreditverksamhet regleras i svensk lag. De ickeinstitutionella 

kreditgivarna, leverantörerna, kan bevilja kortfristiga krediter till sina kunder vid försäljning. 

(Svensson, 2003:89). Leverantörerna efterfrågar ofta mindre material vid en kreditvärdering 

än bankerna. Som ram för bankernas utlåning finns åtgärder av kreditpolitisk natur från staten 

samt nuvarande lagstiftning. Bland annat finns krav på säkerheter vid kredit. Men om 

företaget inte har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att överleva som företag spelar 

säkerheterna ingen roll. Banken tittar i första hand på de ekonomiska förutsättningarna. De 

tittar även på företagets lönsamhet, företagsledningens kompetens samt företagets planering 

inför framtiden. (Broomé, 1995:8). 
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Alla har behov av lönsamhet och gärna stor vinst som mål för sitt företag. Kreditgivarna 

måste därför ha lönsamma kunder. Detta ställer stora krav på kompetens när man hanterar 

kreditgivning och risker. Bankerna tar ut högre ränta vid kredit till kunder där risknivån 

bedöms vara hög och lägre ränta till kunder med hög lönsamhet och säkerheter för lånet. För 

att underlätta riskbedömningen finns möjlighet att inrätta interna normsystem för ”rating” av 

företag. Genom rating tilldelas företagen olika grader av risk vilket medför olika räntesatser 

för deras krediter. Det går inte längre att bara lita på formella säkerheter utan man måste även 

koncentrera sig på traditionella mått som kredittagarens kassaflöde och lönsamhet. Ett annat 

sätt att möta konkurrensen mellan kreditgivarna är att öka specialiseringen inom vissa 

branscher för att vara mer kompetent och göra skickligare riskbedömningar än sina 

konkurrenter. (Broomé, 1995:12). 

Konkurrensen och bankernas krav på lönsamhet medför att gamla kunder och kunder med 

omfattande bankaffärer favoriseras vid kreditgivning framför nya eller gamla kunder med 

liten bankkontakt. (Broomé, 1995:8). 

2.4. Företagsledningens kompetens 

Torbjörn Ek (1994:8) menar att en stor del av de mindre företagarna saknar både praktisk 

erfarenhet och formell utbildning för att leda ett företag. Ofta är det skickliga yrkesmänniskor 

som startar eget företag. Bland det viktigaste är att kunna förmedla sina idéer och motivera de 

anställda att helhjärtat arbeta efter det som företagaren anser är bolagets bästa. Ekonomin är 

ofta ansträngd initialt.  

Broomé (1995:58) anser att under företagets introduktion skall ägaren fungera som en 

entreprenör. Ägaren måste kunna producera för att åstadkomma resultat vilket kräver 

funktionellt och tekniskt kunnande inom sitt område. Broomé (1995:63) menar att ägaren 

måste vara den bästa arbetaren i företaget. Ägaren måste även kunna administrera arbetet 

genom att planera, samordna, kontrollera och styra. Eftersom företagets omvärld successivt 

förändras måste ägaren använda sitt omdöme, ändra målsättningar och system och nyskapa 

det som behövs. Den egna företagare måste för att lyckas agera på eget initiativ, vara villig att 

ta risker, vara kreativ får inte vara rädd för att ta tag i det som inte fungerar. Det gäller även 

att kunna känna vad folk behöver genom att sammanställa individuella strategier, individuella 

mål och individuell företagsamhet till något som blir hela gruppens gemensamma strategier, 

gemensamma mål och gemensam företagsamhet.  

Företag klassificeras traditionellt genom indelning i branscher. Torbjörn Ek (1994:15) 

däremot tycker det är mer rätt att indela behovet av ledare efter företagets storleksordning och 

marknadsutveckling. 

2.5. Företagets marknadsutveckling 

Torbjörn Ek (1994:34) menar att företag är en grupp människor som tillsammans arbetar för 

att förverkliga de mål som entreprenören satt upp. Ett företag en levande organism som är i 

ständig rörelse under sin utveckling. Ek ansåg att företag precis som människor måste ha en 

egen livstrappa och utvecklade en sådan som döptes till Hexagontrappan.  

Hexagontrappan utgår från att det är företagets ålder och storlek mer än bransch som påverkar 

bolagets behov och problem. Han jämför det med att lika lite som det är naturligt att behandla 

en nyfödd baby och en tonåring likadant, lika meningslöst är det att behandla ett nystartat 

företag likadant som ett fullvuxet medelstort bolag. På varje steg i Hexagontrappan är kraven 

och förutsättningarna olika vad gäller ledarrollen. I varje steg skall ledaren arbeta olika, vara 
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olika, och agera olika. Beroende på var i trappan företaget befinner sig påverkas även 

styrelsens sammansättning och insatser. Kreditgivaren måste ta hänsyn till bolagets storlek 

och hur ledaren fungerar på den aktuella nivån. 

2.6. Kapitalbehov och kreditbehov 

I alla företag uppstår med tiden ett investeringsbehov. Det kan vara att öka produktvolymen, 

köpa nya maskiner eller byggnader eller göra en stor investering i kurser för personalen. 

Investeringar kostar pengar och företaget måste ordna med kapital för detta. Kapitalbehovet 

skulle kunna tillgodoses genom självfinansiering om företaget har vinster att disponera men 

som regel måste företaget tillgodose hela eller delar av kapitalbehovet genom kredit från 

leverantörer, skatter, banker eller andra kreditgivande institutioner. (Broomé, 1995:13). 

När aktiebolaget gör kapitalbehovsberäkningar tittar de på inbetalningar och utbetalningar, det 

vill säga den strömmen av likvida medel som går genom företaget. Den bästa bilden får man 

genom att göra en likviditetsbedömning. Bolaget bör även göra finansiell budgetering, vilket 

innebär att man tittar på utbetalningarna och inbetalningarnas konsekvenser på längre sikt. För 

att beräkna kapitalbehov finns det olika beräkningsmodeller. (Broomé, 1995:29). 

När aktiebolaget har beräknat sitt kapitalbehov skall kreditgivaren bilda sig en egen 

uppfattning om företagets kapital- och kreditbehov. Kreditgivaren har ingen annan 

information än den de fått från företaget. De måste bilda sig en uppfattning utifrån 

årsredovisningar, planer och budget som företaget gjort upp. De gör även analyser och 

bedömningar av företaget och dess kapital- och kreditbehov. Banken har olika metoder när de 

gör en historisk och en framtidsanalys av företaget. (Broomé, 1995:29). 

2.7. Kreditbedömning  

Alla kreditansökningar till banken prövas enligt Broomé (1995:61) mycket seriöst, men 

varierar i omfattning beroende på ärendets art. Varje kreditgivare har olika kreditpolicy som 

kan utesluta en viss sorts kreditrisk eller särskilda projekt. Banken tittar först och främst på 

företagets affärsplan och företagaren eller företagsledningen. Affärsplanen måste vara 

realistisk och faktaspäckad. När det gäller företagsledningen går de igenom tidigare 

branscherfarenheter, tidigare anställningar, utbildning, familjesituation, privatekonomi, 

referenser och kontrollerar eventuella betalningsanmärkningar. Om man är kund hos banken 

sedan tidigare eller har för banken lönande affärer spelar in vid bedömningen. De kontrollerar 

även vem som äger företaget, om ägarskifte har förekommit och undersöker de nuvarande 

ägarnas renommé. Broomé (1995:65) hävdar att det naturligtvis är mycket viktigt för en 

kredittagare att vara känd av banken och ha en personlig och ärlig kontakt med dem.  

 

Ekonomiskt undersöker kreditgivaren vem som är revisor, om byte av revisor har skett 

upprepade gånger och när det i så fall skedde senast. I balansräkningen undersöks det verkliga 

värdet på tillgångarna, företagets soliditet och hur mycket eget kapital som är tillfört. I 

resultaträkningen kontrolleras lönsamheten; både den tidigare, nuvarande och den 

budgeterade. Även lönsamhetens tillväxt och omsättning studeras liksom företagets förmåga 

att långsiktigt kunna betala amorteringar och ränta på sökt lån. Banken tittar på vad lånet skall 

användas till, undersöker möjligheterna att minska kapitalbehovet och undersöker ägarnas 

förmåga att betala sina skulder nu och i framtiden. Man är särskilt intresserad av ifall ägarna 

har exponerat sig mot för stora risker redan i nuläget och om det finns det en vilja att utsätta 

sig för ytterligare riskexponering. (Företagande.se). 
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Banken som företag exponerar sig mot den risk man tar vid beviljandet av lån. De är 

intresserade av vilka säkerheter som ägarna kan ställa för lånet, antingen genom 

företagsinteckningar eller andra säkerheter. Banken tittar på vad kreditengagemanget innebär 

för deras egen lönsamhet både på kort och på lång sikt. De undersöker också möjligheter till 

nya bankaffärer med kredittagaren. (Företagande.se). 
 

När det gäller företagets framtid undersöker kreditgivaren det framtida kapitalbehovet hos 

företaget genom att titta på eventuella företagsförvärv, produktutvecklingen, 

marknadsintroduktioner och exportsatsningar. Vid genomgång av kredittagarens potential för 

framtiden ser de till marknadens utveckling, företagsförvärv och nya produkter. Kreditgivaren 

undersöker om företaget genomfört ackord under de senaste tio åren eller om verksamheten 

tidigare varit placerad hos en annan juridisk person. Vid genomgången bedömer kreditgivaren 

även de budgetar som upprättats. Man undersöker då om de har varit realistiska och om målen 

har uppnåtts. (Företagande.se). 

 

Storey (1994:249) menar att bankerna inte har tillräckliga kontroll- och 

bevakningsmöjligheter vilket leder till att kredittagarna alltid har ett informationsövertag 

eftersom de har tillgång till all information i företaget. För att begränsa sitt risktagande 

begränsar kreditgivarna tillgängligheten på krediter istället för att höja räntan. Det är endast 

företag med hög kreditvärdighet som beviljas kredit. Har bolagen hög kreditvärdighet hävdar 

Storey (1994:204) att de lättare får lån, speciellt om de dessutom kan garantera säkerheter. 

Det finns information som är offentlig enligt lagar och andra redovisningsnormer. Sedan finns 

den information som rapporteras speciellt till kreditgivaren som en följd av 

överenskommelser mellan parterna. (Svensson, 2003:4). 

 

Enligt Murray (1959:92) och Nutek (1993:41) består kreditbedömning i stort sett av tre 

skeenden: 

1. Input: inhämtning av information. 

Kreditgivaren begär in ett aktuellt registreringsbevis som inte är äldre än sex månader för 

aktiebolaget. Årsredovisningar hämtas från Upplysningscentralen (UC) eller Patent och 

Registreringsverket (PRV) för att kontrollera att dessa har blivit insända. Kreditgivaren gör 

sedan en analys av dem. Om årsredovisningen inte har skickats in till PRV inom 15 månader 

från bokslutsdagen kan ett personligt ansvar inträda för styrelsen. Kreditgivaren begär in 

material om bolagets återbetalningsförmåga om det inte finns en revisionsberättelse. Vid 

komplicerade frågor rådgör kreditgivaren med en jurist. Kreditgivaren begär in en affärs- och 

kreditinformation på företaget från UC. Vid oklarheter som kräver ett snabbt svar kan kontakt 

tas med UC eller PRV. 

2. Materialet bearbetas, analyseras, tolkas och utvärderas. 

Av registreringsbeviset framgår datumet för registreringen. Fram till att bolaget är registrerat 

är bolagsbildarna personligt ansvariga. Här ser man organisationsnumret som är bolagets 

identitet. 

Namnet kan ändras hur många gånger som helst men aldrig organisationsnumret. Av 

registreringsbeviset kan man även kontrollera om rätt person/er företräder aktiebolaget. 

Registreringsbeviset är företagets legitimation. Där anges bolagets aktiekapital, korrekta 

namn, tidigare namnändringar framgår samt postadress, säte, styrelse och revisorer. 
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Eftersom aktieägarna normalt inte är personligt ansvariga för bolagets skulder är det viktigt att 

undersöka bolagets återbetalningsförmåga vilket framgår av revisionsberättelsen. Är företaget 

inte reviderat måste kreditgivaren begära ut material från ägarna och själva analysera det. 

Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av revisorn och årsredovisningen av hela 

styrelsen. 

Kreditgivaren kontrollerar via PRV eller ett kreditupplysningsföretag (till exempel UC) om 

styrelsen är fulltalig eftersom det är vanligt att styrelseledamöter avgår eller byts ut strax före 

en konkurs. Om årsredovisningen inte har skickats in till PRV inom 15 månader från 

bokslutsdagen kan personligt ansvar inträda för styrelsen Om det är svårt att klarlägga 

aktiebolagets ekonomi är det säkrast att åtminstone till en början få någon form av säkerhet, 

till exempel personlig borgen i avvaktan på ytterligare utredning om bolagets ekonomiska 

status. 

Styrelsen och VD blir solidariskt ansvariga för bolagets nyuppkomna förpliktelser om det 

egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. 

3. Beslut fattas på det material som finns och som har bearbetats. De modeller som används 

vid bearbetning och beslutsfattande är anpassningsbara. Men det finns naturligtvis normer 

utifrån både teoretiska och politiska överväganden. Det finns både lagar, rättsregler, normer, 

praxis och rekommendationer som skall följas; ”de lege lata”. Även normgivarnas intentioner 

skall beaktas; ”de lege feranda”.  

Det är lagar, föreskrifter och god banksed som ligger till grund vid utformning av den policy 

som kreditgivarna utgår ifrån vid sin kreditbedömning. Flera forskare poängterar att till 

syende och sist så fattas besluten vid kreditbedömning av människor. När människor står inför 

val mellan olika handlingsalternativ hänvisar man till beslutsteori om den rationella 

människan. Oavsett situation kan en rationell individ rangordna alla handlingsalternativ och 

dess konsekvenser med fokus på vad som resulterar i största nyttan (Svensson, 2003:4-9). 
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Bild 1(egen) – Att tänka på vid kredit till aktiebolag 

2.8. Upplysningscentralen (UC) 

Bankerna använder sig av UC för att få finansiell information om sina kunder. UC har funnits 

under 35 års tid och har som affärsidé att erbjuda dagsfärsk information i syfte att hjälpa sina 

kunder att fatta beslut om vilka affärer de skall göra. De uppgifter som UC tillhandahåller 

hämtas från flera olika institut, t ex Bolagsverket och Kronofogden. (UC 1). 

För privatpersoner får banken uppgift om vilka krediter personen har samt hur stor del av dem 

som är utnyttjade, eventuella betalningsanmärkningar, borgensåtagande och obetalda skulder. 

Exempel på obetalda skulder är blancolån, fastigheter och bostadsrätter. (UC 2). 
 

För aktiebolag får banken information om bolagets styrelse, VD, vilka som är revisorer samt 

företagets årsredovisning. De visar bland annat företagets prövade krediter, 

företagsinteckningar, konkurser samt misskötta krediter (UC 3). UC gör egna bedömningar av 

riskklass och sammanställer riskprognoser och egna nyckeltal för olika branscher. (UC 4).  

2.9. Redovisning och Revision 

 

Grundmodellen i redovisning är den så kallade dubbla bokföringen som skapades för över 500 

år sedan i Italien. Modellen har än idag en stor praktisk och användbar betydelse för företag. 

Den grundläggande tanken är att företaget redovisar en balansräkning bestående av två sidor. 

Ena sidan visar vilka tillgångar företaget har och andra sidan hur dessa finansierats genom en 

uppdelning på verksamhetens skulder och dess egna kapital. (Thorell, 2009:34). Arvidsson 

(2010:91) menar att syftet med redovisningen beror på vem som skall använda sig utav den. 

Den primära användaren borde vara företaget själv, men Arvidsson poängterar att redovisning 

är så mycket mer än enbart bokföring. Att redovisa är att berätta för någon annan hur företaget 

går.  
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Enligt FAR:s redovisningsbok (2004:13–20) ger redovisningen en bild utav företagets 

ekonomiska ställning. Revisorns uppgift är att bevaka hur styrelsen sköter sitt 

förvaltningsuppdrag i företaget. Revisionen innebär en oberoende granskning och kontroll av 

bolagets ekonomiska redovisning och övriga förvaltning. Revisorns uppgift blir därmed att 

kontrollera att informationen om företagets ekonomi är korrekt. Målet med revision är att 

revisorn skall lämna revisionsberättelse. Den ekonomiska informationen i form av en 

årsredovisning ger tillsammans med revisionsberättelsen företagets intressenter (se bild 2) ett 

underlag om företaget. Underlaget ligger sedan till grund för beslutsfattande varför det är 

viktigt att informationen i underlaget ger en korrekt bild utav bolagets situation. Säkerheten 

blir större om underlaget har granskats av en opartisk revisor. FAR hävdar att utan revisorer 

blir intressenterna tvungna att anlita egna kontrollanter för att granska hur tillförlitligt bolaget 

är. Revisionen ger en trovärdighet åt företagets finansiella information och den är en 

förutsättning för ett väl fungerande samhälle. 

 

Bild 2 (egen) - Företagets intressenter 

2.9.1. Den lagstadgade revisionen 

Tabone & Baldacchino (2003:387) menar att den lagstadgade revisionens huvudsakliga syfte 

är att skydda aktieägarna varför revision kan anses överflödig i ägarledda företag. När 

aktieägare och styrelseledamot är samma person besitter denne en ingående kunskap om 

verksamheten samt har tillgång till all information på daglig basis. Som styrelseledamot blir 

samma person även beslutsfattare varför denne rimligen kan antas känna till bolagets verkliga 

ekonomiska situation. Det stöds av Douma & Schreuder (2002:110) som menar att revision 

passar bäst när beslutsfattare och ägare inte är samma person. 

Då ägare och beslutsfattare är samma person uppstår frågan om revision inte bara rapporterar 

information som redan är känd. Revisionen sägs vara tidskrävande samt ge upphov till 

onödiga kostnader. Tabone & Baldacchino (2003:388–389) anser dock att det finns flera 

argument som talar för revision även i dessa företag. Revision förbättrar den finansiella 

informationens användbarhet samt tillförlitlighet. Man menar att ägarledda företag behöver 

den ekonomiska expertis som en revisor bidrar med och att det är särskilt angeläget med tanke 

på att dagens affärstransaktioner blir allt mer komplexa. Det sker dessutom ständiga 

förändringar inom redovisningsområdet varför revisorn kan säkerställa att gällande 
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redovisningsprinciper samt övriga lagstadgade regler följs. Revisorn kan bidra med 

vägledning för både ledning och personal i att hantera ekonomin samt hushålla med resurser 

och stötta chefer, ledning och personal i ekonomiska frågor. Ett starkt argument är framför allt 

att utan den lagstadgade revisionen så öppnas det upp för oseriösa och okvalificerade 

yrkespersoner som allvarligt kan skada ekonomin hos företagen. 

Kilgore, Radich och Harrison (1997:253) understryker vikten av revision och dess betydelse 

för kapitalmarknaden. Utan den kvalitet som revision medför blir kapitalmarknaden ineffektiv 

och kostnaden för kapital ökar. Kvaliteten på revisionen är avgörande för vilket förtroende 

kapitalmarknaden får från dess aktörer. 

När ägare och beslutsfattare inte är samma person finns det en separation mellan ägande och 

kontroll (Jensen & Fama, 1983:15). Detta leder till informationsasymmetri eftersom 

beslutsfattaren har större insyn än ägaren i företaget genom att denne är involverad i 

verksamheten. Beslutsfattaren har således ett informationsövertag gentemot ägaren. Vi 

kommer att visa det närmare med hjälp av principal agentproblemet.  

2.10. Principal Agentteorin  

“An agency relationship has arisen between two (or more) parties when one, designated as 

the agent, acts for, on behalf on, or as representative for the other, designated the principal, 

in a particular domain of decision problems. Examples of agency is universal.” (Ross, 

1973:134) 

Jensen och Meckling (1976:309) menar att mellan agent och principal finns ett underliggande 

kontrakt. Agenten skall utföra en handling för principalens räkning vilket medför att denna får 

befogenhet att ta egna beslut. Man antar att parterna i ett sådant förhållande kommer att sträva 

efter att maximera sin egen nytta och att det innebär att agenten kommer att agera på ett sätt 

som inte alltid gynnar principalen. Det underliggande kontraktet sätter riktlinjer för agentens 

agerande, men när riktlinjer saknas uppstår således ett principal agentproblem.  

Agency problems är som mest intressant att studera när det innebär beslutsfattande under 

osäkerhet. Med det menas att principalen inte har all den information som agenten har. 

Svårigheten ligger i att övervaka agentens agerande. (Ross, 1973:134). En bank kan inte 

övervaka de handlingar som ett företag de lånat ut pengar till vidtar och företagets agerande 

påverkar banken. (Newman & Milgate & Eatwell, 1992:185). 

Principalen kan sätta upp incitament för agenten och betala för övervakning. Detta kallas för 

agentkostnader (agency cost) och innebär övervakning av agentens handlingar för att få denne 

att agera i principalens intresse. Det är omöjligt att försäkra sig om att agenten tar optimala 

beslut till en kostnad av noll. Istället kommer det att uppstå kostnad för principalen för att 

övervaka agenten, och därmed ligger det i principalens intresse att minska denna kostnad. 

(Jensen och Meckling, 1976:309). För att minska agency costs kan principalen anlita en 

oberoende part. Dock finns alltid risken att agenten undanhåller eller förvränger information 

som är av vikt för principalen. (Douma & Schreuder, 2002:127). 

Som vi kan se av teorin ovan så är övervakning och informationsasymmetri orsaken till att 

revision behövs. Det leder till övervakningskostnader. Tabone & Baldacchino (2003) 

instämmer i detta och menar att företaget är ansvarigt för att ta fram det mesta av den 

ekonomiska informationen men dess objektivitet kan ifrågasättas på grund av det förekommer 

en intressekonflikt. Det ligger därmed i bankens intresse att få informationen säkrad av en 

oberoende revisor. För företagets del kan revisionen ses som ett sätt att hävda att 
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informationen som lämnas till banken är korrekt. Ett aktiebolag har dessutom andra 

intressenter är enbart ägarna som behöver lita på att informationen är korrekt. 

2.11. Theory of the firm 

Den neoklassiska synen på nationalekonomi menar att priser, produktion och inkomst på 

marknader styrs utav utbud och efterfrågan. Skillnad mellan kostnad och intäkt är vinst och 

företag strävar efter att maximera sin vinst. Bakom den neoklassiska synen ligger en 

föreställning om att människan agerar hedonistiskt vilket innebär en strävan efter att nå största 

möjliga lusttillfredsställelse. (Sandelin, 2004:78). 

Theory of the firm bygger på att företag får betala transaktionskostnader för att kunna agera 

på marknaden. Att ingå kontrakt med andra företag, särskilt kortsiktiga, kostar pengar. 

Långsiktiga kontrakt kostar i form av prisförändringar, ändrade villkor på marknaden och 

behovet av ny teknologi. Interna kostnader uppstår i form av övervakning av personalen för 

att vara säker på att de agerar effektivt. (Wabro, 2001:22). 

Enligt Bahli och Rivard (2003:212–213) är teorins kärna övervakning och de menar att det 

mest effektiva sättet att övervaka en transaktion, antingen på marknaden eller inom företaget, 

beror på dess transaktionskostnad. Denna kostnad är relaterad till egenskaper hos själva 

transaktionen. Transaktionens egenskap varierar i form av vilka tillgångar som är involverade, 

mått av osäkerhet för framtiden, vad andra berörda vidtar för åtgärder, problem att mäta 

transaktionen, hur pass mycket IT som krävs och antalet leverantörer som finns på 

marknaden.  

Teorin om transaktionskostnader förutsätter två antaganden. Det första antagandet är att 

människan är rationell men att hon inte kan utvärdera samtliga konsekvenser av alla tänkbara 

och möjliga beslut på grund av kognitiva begränsningar. Hur rationell man är i olika beslut 

beror på vilken kunskapsnivå och vilka färdigheter som beslutstagaren har kring just det 

beslutet. Det andra antagandet är människan är opportunistisk, det vill säga att hon driv av ett 

egenintresse och är slug på så sätt att hon kan ljuga eller överdriva sin förmåga för att få 

fördelar. (Bahli och Rivard, 2003:213). 

2.12. Sammanfattning av teorin 

Vi har visat att redovisningen ger en bild av företagets ekonomiska ställning, både för 

företaget självt och också deras olika intressenter. Revisorns granskar bokföringen så att den 

är korrekt vilket resulterar i en revisionsberättelse som företagets intressenter kan ta del av. 

Underlaget ligger till grund för beslutsfattande varför det är viktigt att den är korrekt och 

trovärdig. Detta är särskilt viktigt för kapitalmarknaden som är beroende av att marknaden har 

ett förtroende för den. 

I ägarledda företag ifrågasätts behovet av revision men revisionen anses ändå ha andra 

fördelar än att bara skydda aktieägaren. När företaget inte är ägarlett uppstår 

informationsasymmetri. 

Principal agentteorin visar att människan drivs av egenintresse. Agenten är i vårt fall 

företagen som vill ha kredit och banken är principalen. Problemet uppstår vid kreditgivning, 

då företaget har mer information än banken om dess ekonomi, eftersom det finns risk att 

företaget undanhåller eller förvränger information som är av vikt för banken. Det leder till 

övervakningskostnader, vilket revision kan minska. Problemet uppstår oavsett om företaget är 

ägarlett eller inte.  
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Theory of the firm menar att företagens främsta syfte är att gå med vinst och att det är 

marknaden som styr vilket leder till transaktionskostnader. De uppstår externt genom att 

företagen ingår kontrakt med andra aktörer på marknaden, men även internt i form av 

övervakning av personalen. Denna neoklassiska syn ser människan som rationell, 

opportunistisk och slug. Precis som i teorin kring principal agentproblemet anses människan 

vara driven av ett egenintresse. 
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3. METOD 

I detta kapitel redogör vi och motiverar för de forskningsmetoder, tekniker och ansatser som 

använts. Vi visar även hur vi hämtat information från olika källor. Kapitlet avslutas med 

kritik till den metod och information vi använt oss av i vår studie. 

3.1. Vetenskapligt förhållningssätt 

Den största skillnaden mellan olika metoder är vilka antaganden man gör om verkligheten. 

Beroende på dessa antaganden kommer olika typer av fakta att samlas in. Metoden är således 

forskarens vägledning som påverkar vilket angreppssätt forskaren skall använda för att närma 

sig sin frågeställning. (Arbnor & Bjerke, 1994:21). För detta finns det två strategier, den 

kvalitativa och den kvantitativa metoden. Det råder delade meningar bland metodforskarna 

kring hur stor skillnaden mellan dessa metoder är. Några anser att skillnaden är enkel. Om 

något skall mätas används den kvantitativa metoden och om ord skall tolkas så används den 

kvalitativa metoden. (Bryman & Bell, 2005:40). 

Bryman och Bell (2005:40) hävdar att många forskare ser skillnaden som mycket djupare än 

så. Den kvantitativa forskningen betonar inte enbart kvantifiering och insamling av data. 

Bakom metoden finns uppfattningen att den sociala verkligheten är en yttre och objektiv 

verklighet. Det finns en deduktiv syn på sambandet mellan teori och empiri vilket förklaras 

närmare under egen rubrik.  

Den kvalitativa forskningen fokuserar på individens tolkning och uppfattning av den sociala 

verkligheten. Sambandet mellan teori och empiri är induktiv vilket förklaras senare, och 

uppfattningen är att den sociala verkligheten skapas och förändras på grund av att individen 

konstruerar sin egen verklighet, alltså motsatsen till den kvantitativa metoden som ser 

verkligheten som något objektivt. (Bryman och Bell, 2005:40) Enligt Holme & Solvang 

(1997:76–78) lämpar den kvalitativa metoden sig bäst när forskaren är intresserad av 

sammanhang och strukturer, förståelse och beskrivning. 

3.2. Angreppssätt 

Som vi har visat så finns det en skillnad i hur den kvalitativa och den kvantitativa metoden ser 

på verkligheten. Samma sak gäller sambandet mellan teori och empiri vilket ser olika ut för de 

två metoderna. När teorin är utgångspunkt för de frågeställningar som forskningen vill 

besvara är metoden deduktiv. Utifrån teorin formuleras hypoteser kring ämnet som sedan 

granskas genom en empirisk undersökning eller en observation. Utifrån resultatet kan 

hypotesen sedan förkastas eller bekräftas, vilket leder till ny teori. (Bryman & Bell, 2005:23).  

När forskningen istället utgår från en frågeställning inom empirin, utan ett teoretiskt 

hänsynstagande, är angreppssättet induktivt. Genom empiriska observationer kan forskaren 

bilda ny teori genom att dra generella slutsatser utifrån de resultat som forskningen visar. 

(Bryman & Bell, 2005:25)  
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Bild 3: (egen) – Induktion och deduktion i förhållande till teorin 

Vi har här visat att deduktion prövar teorier medan induktion skapar dem. Bryman och Bell 

(2005:41) betonar dock att även om det finns en avgörande skillnad mellan induktion och 

deduktion så är de inte oförenliga. Då verkligheten är komplex kommer även forskningen att 

bli det. De generella drag vi hittar är enbart tendenser, och desto djupare vi kommer i 

frågeställningen desto mer komplex blir bilden av verkligheten. Inte desto mindre är valet av 

metod avgörande för resultatet då Ejvegård (2009:22–39) menar att hypoteser kan bekräftas 

med en metod och förkastas med en annan. 

Vi kommer att använda oss utav den kvalitativa metoden genom att tolka det som 

respondenterna i uppsatsen säger. Ansatsen är induktiv i enlighet med metoden på så sätt att 

vi har för avsikt att undersöka hur slopandet av revisionsplikten påverkar bankernas 

kreditbedömning. Uppsatsen innehåller även en deduktiv ansats där vi utgår från tidigare 

forskning i syfte att förkasta eller bekräfta de slutsatser som andra studenter har kommit fram 

till. Vi anser att denna kombination kommer uppsatsen till fördel just för att verkligheten är 

komplex och det är vår avsikt att resultatet skall spegla verkligheten.  

3.3. Vetenskapliga metoder och tekniker 

Metoden visar hur forskaren går tillväga vetenskaplig för att ta itu med sin frågeställning. För 

att göra det krävs en teknik för att samla in det material som behövs för att svara på 

uppsatsens frågeställning och syfte. (Ejvegård, 2009:34). 

Deskription är en teknik som används för att beskriva något empiriskt. Beskrivningen skall 

enligt Ejvegård (2009:44) vara systematisk och det fakta som samlas in skall kategoriseras 

och sorteras. Forskaren behöver ta ställning till vad som är relevant för uppsatsens syfte vilket 

medför att endast ett urval av fakta presenteras i uppsatsen.  Vi kommer att använda en 

deskriptiv teknik för att beskriva bankernas kreditbedömning i syfte att visa hur det reviderade 

materialet används vid kreditbedömningar.  

Komparation är en teknik för att jämföra olika företeelser i syfte att förklara en viss företeelse. 

Det svåra med detta är att alla företeelser inte går att jämföra med varandra på ett sätt som blir 

relevant för uppsatsens syfte. Enligt Ejvegård (2009:44) finns det tre punkter som man måste 

tänka på vid användningen av denna teknik: 

 Enheterna som jämförs skall till synes vara jämförbara.  

 De företeelser som skall jämföras måste först generaliseras. 

 Både olikheter och likheter skall presenteras. 
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Bankerna som intervjuats arbetar med kreditgivning till små företag och är kända på 

marknaden. De tillhör de största kreditinstituten och har långsiktiga relationer med sina 

kunder. De är således jämförbara.  

Vi har studerat tidigare uppsatser inom vårt ämnesområde och valt ut företeelser i deras 

resultat som undersöks i vår egen forskning. Dessa resultat är generaliserade eftersom de 

antas ha ett allmängiltigt värde. En uppsats bygger på ett företagsekonomiskt problem och 

dess resultat skall förmodas kunna gälla även för andra företag än de som förekommer i 

uppsatsen.  

En jämförelse kommer att göras mellan tidigare uppsatsers resultat och det som vår egen 

undersökning visar. Vi kommer även att jämföra våra respondenters svar med varandra 

gällande kreditbedömning och det reviderade materialets betydelse för beviljandet av kredit. I 

jämförelsen kommer både likheter och olikheter att presenteras varför tekniken är lämplig för 

uppsatsens syfte.  

3.4. Datainsamling 

Vid insamling av data skiljer man på primär och sekundär data. Primära data är information 

som samlas in av oss själva genom egna undersökningar bestående av intervjuer, besök eller 

enkäter. Sekundär data är information som samlats in tidigare av andra människor och finns i 

böcker, tidskrifter, rapporter och utvärderingar. Ejvegård (2009:70–71) anser att primära 

källor har högre tillförlitlighet och att forskaren skall sträva efter att använda primära källor i 

första hand.  

Vår empiriska del består uteslutande utav primära källor i form av intervjuer. Den teoretiska 

delen består av sekundära källor från tryckta källor samt vetenskapliga artiklar. Viss 

information har hämtats från internet. 

3.5. Tidigare forskning 

Vi har gjort en utvärdering av uppsatser både på kandidat- och magisternivå inom vårt 

ämnesområde. Uppsats.se är den databas som har använts och sökord har varit revision, 

kredit, kreditgivning och kreditbedömning. Syftet har dels varit att undersöka nuläget men 

målet har främst varit att kartlägga vilka resultat dessa studier har kommit fram till. Deras 

slutsatser presenteras som en del av den teoretiska referensramen. Med hjälp av den 

komparativa tekniken kommer vi att testa dessa slutsatser och redogöra för de skillnader vi 

hittar jämfört med vår egen undersökning, vilka presenteras i uppsatsens resultat.  

3.6. Val av respondenter 

Vi har genomfört djupintervjuer med representanter från två olika kreditgivarinstitut för att 

kunna jämföra deras svar. Tre intervjuer har gjort med representanter från Handelsbanken och 

två intervjuer med representanter från Swedbank. Efter intervjuerna med Handelsbanken 

konstaterade vi att den tredje intervjun inte tillförde någon ny information i den utsträckning 

som vi räknat med. De två intervjuerna med Swedbank bedömdes ha gett tillräckligt med 

material för att svara på vår frågeställning varför den tredje intervjun som var planerad 

ställdes in.   

Respondenternas bakgrund och relevans för uppsatsens syfte presenteras närmare i 

empiriavsnittet. Frågornas karaktär är av det allmänna slaget och bedömdes inte vara känsliga 

för bankerna att besvara. Någon anonymitet för respondenterna har därmed inte varit aktuell. 

Respondenterna informerades i förväg om uppsatsens syfte men fick ingen närmare 
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information kring vilka frågor som skulle ställas. Vi bedömde att respondenterna kunde 

förväntas ha den information vi efterfrågade utan att behöva förbereda sig. Vi förutsatte att det 

tillhör deras yrkesroll att beskriva och förklara bankens arbetssätt i kreditgivningsfrågor. Den 

bedömningen förstärktes av respondenternas fleråriga bakgrund inom sin bank samt att de 

arbetat särskilt med kreditgivning under många år.  

Vi bedömer att kreditgivarnas storlek och dignitet på marknaden tillsammans med 

respondenternas erfarenhet ger uppsatsen trovärdighet. Uppsatsens resultat kommer därmed 

att ge en tillförlitlig bild av hur bankerna agerar i kreditgivningsfrågor.  

3.7. Reliabilitet och validitet 

Att en undersökning har hög reliabilitet innebär att samma undersökning ger samma resultat 

oavsett vem som genomför undersökningen. En hög validitet innebär att undersökningen 

mäter det den avsåg att mäta, vilket medför att en hög reliabilitet inte automatiskt innebär hög 

validitet. (Svensson & Starrin, 1996:210). 

Svensson & Starrin (1996:209) menar att validitet och reliabilitet är begrepp som har en klar 

betydelse inom den kvantitativa metoden men saknar bestämd betydelse inom den kvalitativa. 

Många forskare anser till och med att begreppet validitet inte skall användas inom den 

kvalitativa metodiken, vilket Svensson & Starrin inte håller med om. Vid en intervju, som ju 

utmärker den kvalitativa metoden, så kan svaren variera beroende på intervjupersonens 

sinnestämning. Svensson & Starrin (1996:210) menar därför att reliabiliteten måste bedömas 

utifrån sitt sammanhang. Är frågan identisk kan olika svar vara reliabla trots att de skiljer sig 

åt. Det är frågans giltighet, det vill säga dess validitet, som bedömer reliabiliteten. Är 

validiteten hög är reliabiliteten det också. Begreppen är således mer sammanflätade än i den 

kvalitativa metoden och innebär att reliabilitet kan inte studeras enskilt som det kan i den 

kvantitativa metoden. (Svensson & Starrin, 1996:209). 

För att underlätta för läsaren att bedöma undersökningens validitet och reliabilitet ligger 

intervjufrågorna som en bilaga i uppsatsen. Vi anser dock att vi har undersökt det vi avsett att 

undersöka och att samma undersökning skulle ge samma resultat även om den genomfördes 

av någon annan.  

3.8. Intervjumetodik 

För att hålla en vetenskaplig intervjumetodik har vi använt oss utav Kvales (1997) sju stadier 

för intervjuundersökningar. Dessa stadier är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys 

verifiering och rapportering.  

3.8.1. Tematisering och planering 

I det första stadiet görs en tematisering som innebär att syfte och frågeställning formuleras. 

Det andra stadiet består av planering då forskaren ökar sin kunskap inom det aktuella ämnet. 

Vi inledde uppsatsen med att skapa ett arbetssyfte och en problemformulering. Detta har inte 

ändrats nämnvärt under arbetets gång vilket ledde till att bakgrund och inledning kunde 

formuleras i ett tidigt stadium. Att vi lade grunden för uppsatsen så tidigt och har haft 

möjlighet att hålla oss till vårt arbetssyfte har underlättat skrivandet för oss.  

Nästa steg vi tog var att undersöka vad som skrivits inom ämnet tidigare. Vi upptäckte att det 

fanns en del uppsatser skrivna redan vilket fick oss att ifrågasätta vårt ämnesval. Efter att ha 

bildat oss en uppfattning om resultaten från dessa uppsatser kom vi fram till att vi kunde 

använda detta faktum som en styrka i stället. Genom att låta vår uppsats bygga vidare på 
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denna tidigare forskning hoppas vi kunna bidra både med en ny vinkling och en färskare 

undersökning. Slopandet av revisionsplikten har i nuläget gällt under ett års tid vilket inte var 

fallet då dessa uppsatser skrevs. Ju längre slopandet får verka desto synligare anser vi att dess 

effekter blir.  

3.8.2. Intervju och utskrift  

Intervjuerna spelades in och transkriberades för att underlätta analysen av materialet. (Kvale, 

1997:147) Det resulterade i 55 skrivna sidor. Under intervjufasen fann vi uppslag till analysen 

vilket förstärktes när själva transkriberingen genomfördes. Vi diskuterade dem med varandra 

och vår handledare vilket gav oss en idé för hur vi skulle lägga upp och presentera våra 

resultat i analysen. 

3.8.3. Analys  

Det femte stadiet innebär att forskaren väljer analysmetod för intervjuerna utifrån 

undersökningen syfte. Vi har valt att använda en teknik kallad content analys vilket innebär 

en systematisk beskrivning av det mest framträdande som sägs under intervjun. Tekniken 

utvecklades under andra världskriget för att studera fiendepropaganda och används 

genomgripande än idag för att analysera media. Genom att samla textens innehåll i kategorier 

kan forskaren urskilja hur ofta ett visst innehåll förekommer i texten. Innehållet bildar således 

ett tema vars frekvens kan jämföras och analyseras. Frekvensen behöver inte kvantifieras utan 

används för att göra en kvalitativ analys av dess relation till andra innebörder samt vilka 

konsekvenser detta kan medföra. Genom kategoriseringen reduceras stora intervjuunderlag till 

ett fåtal punkter. Vilka kategorier som utses kan väljas på förhand eller ta form ad hoc under 

analysen. De kan utgå från teori eller från forskarens egna preferenser. Forskaren får med 

hjälp av tekniken möjlighet att jämföra och hypotestesta materialet. (Kvale, 2007:105). 

Vi har strävat efter att dela in både empiri och analys i två block för att underlätta för läsaren. 

Dessa är ett resultat av kategoriseringen. Det första blocket består av den deskriptiva 

kreditbedömningen. Det andra blocket handlar om kreditbedömningen i relation till effekterna 

av slopandet av revisionsplikten.  Här behandlas principal agentproblemet och theory of the 

firm. 

3.8.4. Verifiering och rapportering 

I det sjätte stadiet skall intervjuerna verifieras, vilket innebär en försäkran om att intervjuerna 

verkligen undersöker vad de var tänkta att undersöka. (Kvale, 1997:209–210). Vi ansåg att vi 

fått svar på den frågeställning som vi satte upp i inledningsfasen och kunde därmed verifiera 

vår undersökning. Det sista stadiet innebär att rapportera undersökningens resultat efter 

vetenskapliga kriterier och sammanställa en läsbar produkt. Kvale (1997:229) menar att 

skrivandet har en central roll då rapporten ligger till grund för bedömningen av 

undersökningens resultat. 

3.9. Metodkritik 

Vi förutsätter att respondenterna rimligen borde vilja förmedla en positiv bild av bankernas 

kreditgivning för att attrahera nya kunder samt behålla sina nuvarande. Dock har dessa 

kreditinstitut intressenter som kan antas förutsätta att kreditbedömningen sker på ett 

genomtänkt och professionellt sätt, samt att de lagar och regleringar som finns kring 

kreditgivning följs på ett korrekt sätt. Att en sådan form av intressekonflikt föreligger anser vi 

ger vår empiri ett trovärdigt och balanserat vetenskapligt förhållningssätt. 
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Vi är medvetna om att det empiriska underlaget är relativt litet. Fler respondenter hade 

förvisso gett undersökningen mer vetenskaplig tyngd men på bekostnad av kvalitet på andra 

områden. Som nämnts tidigare anser vi att det insamlade materialet har gett oss svar på den 

frågeställning vi satt upp vilket medför en validitet som bör uppväga det faktum att fler 

respondenter hade varit önskvärt.  

Nordea valde att inte vara med i studien. Deras medverkan hade varit önskvärd för att visa hur 

storbankerna gör sin kreditbedömning samt hur de ser på revisionens betydelse för 

kreditgivningen. Nordeas frånvaro påverkar inte studiens resultat men för de företag som 

uppsatsen vänder sig till hade det medfört en bredare bild av marknaden. 

För att få en bredare bild av avskaffandet av revisionspliktens påverkningar på 

kreditbedömning hade det varit intressant att undersöka om det finns skillnader i 

ställningstagandet till revisionsplikten mellan storstad och småstad.  
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4. EMPIRI 

Empiri kapitlet börjar med en presentation av respondenternas bakgrund och befattning. 

Kapitlet är indelat i två block. I det första blocket beskriver vi de två olika bankernas 

kreditbedömning. I det andra blocket redogör vi för de två bankernas syn på hur avskaffandet 

av revisionspliktens påverkar deras kreditbedömning. 

4.1. Presentation av respondenterna 

  
Bild 4 (egen) - Presentation av respondenter 

4.2. Block 1 - Kreditbedömning  

4.2.1. Swedbank  

Kreditbedömningen på Swedbank återblickar hela tiden till bolagets återbetalningsförmåga. 

Det är den som avgör om de lånar ut pengar eller inte. Johan påtalar att kreditpolicyn följer 

fyra steg där nummer ett är återbetalningsförmåga, nummer två är säkerhet, nummer tre är 

annan icke-offentlig information och nummer fyra är kundkännedom. De har ingen speciell 

policy vilka företag som får låna pengar utav banken. Peter säger att det är så mycket som 

skiljer sig åt från person till person eller mellan olika företag som kan påverka bedömningen 

att Peter inte tycker inte någon uttalad policy behövs.  

Det finns ett regelverk utifrån de mandat personalen har men det är upp till varje tjänsteman 

vad man kan låna ut pengar till. Swedbank har en uppskattad pott för hur mycket pengar de 

får låna ut men beloppet kan öka efter beslut från huvudkontoret i Stockholm om 

lokalkontoret får ett bra företag som de vill låna ut pengar till. 

Återbetalningsförmåga 

I grund och botten så är det företagets återbetalningsförmåga som är den absoluta viktigaste 

faktorn när Swedbank bedömer om de skall bevilja kredit. Johan säger att det finns kunder 

som tror att det räcker om de har värdefulla säkerheter, men återbetalningsförmåga måste 
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föreligga. Johan menar att det är företaget som skall bära krediten och få bolaget att snurra 

genom intäkter för att klara amorteringar och räntor på lånet utan att ta till säkerheter. När 

Swedbank bedömer återbetalningsförmågan tittar de på kassaflöde, omsättning, intäkt, budget 

och resultat. De granskar årsredovisningen för att se om företaget går uppåt eller nedåt 

ekonomiskt och om företaget fortfarande snurrar. De vill ha en status på hur bolaget ser ut 

ekonomiskt i form av en balans- och resultatrapport. De vill även ha en redogörelse från 

företagarna om vad man tror om framtiden samt en form av budget. Vart skall den kommande 

investeringen leda?  Samtidigt ställs en rad frågor om den övriga verksamheten. 

Banken får dagliga rapporter från upplysningscentralen (UC). Så fort de skall göra en 

kreditprövning tar banken ut en dagsfärsk UC för att se hur bolaget har skött sig. De tar fram 

en intern skötsamhet för hur kunden har fungerat i banken.  På det viset säger Peter att de får 

både en intern och en extern prövning. Den externa prövningen visar att företaget sköter sig 

exempelvis mot andra leverantörer och Skatteverket. Det blir som en form av ”rating” av 

företaget. Rating sker för att kunna säga hur stor risk det medför att låna ut pengar till 

företaget. Johan poängterar att det är viktigt att företaget växt om de vill låna ytterligare 

kapital.  

För att öka kompetensen på företagsrådgivarna handlägger dessa specifika branscher. En 

banktjänsteman kan till exempel handlägga alla företag inom åkeribranschen. Detta medför att 

de anställda kan branschen och att man får kännedom om marknaden på orten för näringen. 

Detta görs för att på bästa sätt bedöma branschen och marknaden och i sin tur kunna ställa de 

rätta frågorna och hjälpa kunden på bästa sätt. Respondenterna anser att det är viktigt att 

kunden inte möter enbart en skicklig bankman utan det skall helst finnas en specifik kunskap 

inom det område företaget verkar. 

Vid kreditansökan från ett företag med pågående verksamhet tittar banken naturligtvis på 

deras tillgångar och lönsamhet, det vill säga deras finansiella situation. Om ett helt nystartat 

företag söker lån vill banken ha en verksamhetsplan över vad företagaren vill göra och även 

en budget. Banken gör sedan en bedömning och fattar ett beslut avseende kreditansökan. Hur 

man hanterar en låneansökan baseras också på hur stor lånesumma det gäller. Bedömningen 

görs huruvida bolaget har en bärande affärsidé, om ägaren har gjort realistiska beräkningar 

och om faktiska omständigheter talar för att bolaget kommer att klara återbetalningen till 

banken.  

Om lånet beviljas kan räntan variera med olika påslag beroende på bedömningen av vilken 

risk banken tar som beviljar lånet. Ofta binder man lånet månadsvis med en underliggande 

ränta som styr låneräntan. Det är Centralbankens styrränta som styr den underliggande räntan. 

Större låneärenden följs upp varje år. Tidigare var det bara i de stora bolagen med omsättning 

över 10 miljoner som uppföljning skedde. Enligt bankens interna policy så sker uppföljning 

på alla kunder som har krediter över 500 000 kronor. När lånet beviljas baseras det positiva 

lånebeslutet med hänvisning till företagets omsättning, vinst, antal anställda, 

branschutvecklingen och konjunkturen. Varje år tittar banken på om samma förhållande 

fortfarande gäller. Vid denna översyn tar de bland annat in företagets siffror, bokslut, 

resultaträkning och årsredovisning. Den finansiella rapport som är mest betydelsefull när 

banken skall bedöma den framtida betalningsförmågan är bokslutet. Dessutom får företaget 

svara på frågor. Någon direkt uppföljning sker inte på krediter under 500 000 kronor. Det är 

först när banken får signal att företaget inte fungerar, till exempel utebliven amortering på 

lånet, uppkommen skatteskuld eller att de inte har lämnat in årsredovisningen i tid som 

företagsrådgivaren följer upp ärendet och kontaktar kunden. Respondenterna poängterar att 

tiden inte räcker till för uppföljning av samtliga ärenden.  

Banken har rätt att säga upp en kredit då den är beviljad under vissa premisser och 
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förutsättningar. Har förutsättningarna ändrats för företaget och detta påverkar resultatet brukar 

banken ta kontakt med företaget för ett gemensamt resonemang kring vad som ligger bakom 

och eventuella åtgärder. Krediten brukar inte sägas upp i detta skede. Banken anser att de 

också har ett ansvar eftersom de har gjort bedömningen att företaget skulle kunna bära 

krediten. Banken ser sig som ett med kunden. De sitter i samma båt. Frågan blir vad de kan 

göra tillsammans för att förbättra situationen. Är det dåligt för kunden är det lika dåligt för 

banken. Båda respondenterna är överens om att de skulle kunna höja räntan vid en försämrad 

betalningsförmåga. Peter menar att de oftast inte går in och höjer räntan utan att diskutera 

med kunderna. Om företaget inte amorterar på lånet och betalar löpande ränta kan krediten 

sägas upp. Först brukar det gå ut minst två påminnelser, sedan kan ärendet gå till inkasso för 

att sedan gå vidare till Kronofogdemyndigheten. Sägs lånet upp skall hela återstående 

låneskuld erläggas. Ofta har banken någon form av säkerhet som de kan begära. 

Swedbank har ett system för att bevaka och följa upp sina kunder. Det kallas CUPFK och 

fungerar för krediter över 500 000 kronor. Systemet är kopplat externt mot UC-spektra och 

det flaggar upp med en röd, grön eller gul signal beroende på vad som inträffar i bolaget. Det 

behöver inte vara något sensationsartat utan kan till exempel vara byte av en styrelsemedlem. 

Denna signal ger dem en anledning att ringa upp kunden. Respondenterna påtalar att de 

granskar redovisningsinformation och den informationen ligger till grund för beslutsfattande. 

De analyserar även om förutsättningarna är desamma, kontrollerar att siffrorna 

överensstämmer, att bolaget har samma VD och en fungerande styrelse. Det sker en löpande 

kredituppföljning. Den som har hand om kunden får ett datum som kontrollen skall ske på. 

Peter tycker att det är ett jättebra sätt hantera kreditrisker. Man kan även göra en djupare 

uppföljning vilket sker vid utlåning på omkring fem miljoner kronor eller mer eller om 

företaget har ett RFF under 8. RFF står för risk för falisemang. När det gäller risker hänvisar 

Johan till att bolag många gånger lånar mindre belopp, inte högre än ett privatlån till en bil, 

vilket inte motiverar större insats från banken än vad privatlånet gör. 

Säkerhet  

Under förutsättning att bolaget har en återbetalningsförmåga som medför att lån kan beviljas 

är bra säkerheter för lånet ytterligare ett plus. Enbart bra säkerheter men ifrågasatt 

återbetalningsförmåga medför att låneansökan avslås. Trots att många företagare bildar 

aktiebolag för att slippa personliga ekonomiska åtaganden kan det bli så att banken kräver 

personlig borgen av ägaren för ett bolagslån. Allt för att säkerställa att banken får tillbaka sina 

utlånade pengar. Johan säger: ”Den här privatpersonen kan du jaga hela livet egentligen, men 

ett aktiebolag är ett aktiebolag, man kan ju inte jaga aktiebolag. Den livslängden på ett AB 

vet du inte om det finns på samma sätt så att generellt anser man då att ett AB alltid har lite 

högre risk än en form utav privatperson.” Banken ser alltså en högre risk vid en bolagskredit 

än vid krediter till privatpersoner. Den ökade risken vid utlåning till aktiebolag medför högre 

ränta. 

Annan icke-offentlig information 

Banken litar ganska mycket på sin interna kunskap kring branscher och på sin egen 

bedömning av kunden och branschen. Sedan tillkommer ”feelingen och känslan kring det 

hela” säger Johan.  Det hårda värdet är det bra att samlas kring och prata om. Hur mycket 

pengar finns det, vilka investeringar måste göras, vad det kommer att kosta, hur ser 

personalsidan ut? Det är den offentliga informationen. Den ickefinansiella informationen kan 

företagaren komma med själv. Vad känner företagaren för sitt företag, hur skall det fungera, 

vilka kunder tänker han inrikta sig på, har han undersökt vilka konkurrenter han får, hur har 

han beräknat inkomster/utgifter, hur bedömer han behovet av personal? Peter uppger att när 

man väger samman den mjuka och den hårda informationen brukar företagsrådgivarna få en 
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ganska klar bild om vad som är möjligt. Peter bedömer att företagsrådgivarna ganska bra kan 

bedöma branschen på orten. De kan utifrån den blivande företagarens agerande och tankar 

kring sitt företag även få en känsla om bolaget är möjlig utifrån de förutsättningar som råder. 

Den bygger naturligtvis på en bedömning av den sökandes kompetens och förmåga att sköta 

ett företag. Johan säger att den ickefinansiella informationen från företagaren kan medföra att 

de får bättre villkor och att de får låna mer pengar.  

Övrigt 

Swedbank vill komma så nära sina kunder det bara går, helst vill de ”krypa under skinnet på 

dem lite grann” säger Peter. De skriver en kundkännedom om alla kunder för att de skall 

förstå deras verksamhet. När de frågar efter en uppgift skall de också få den. De gör en form 

av bedömning utav kunden. Är det en ny kund gör de oftast mer, men är det en för banken 

gammal välkänd kund som de exakt vet vilka nätverk företaget har, till vilka bolag och hur de 

brukar levererar samt hur företaget fungerar, behöver de inte lägga ned så mycket arbete. 

Genom tidigare samarbete vet båda parter vad som gäller och vilka förväntningar de har på 

varandra. Är det en helt ny okänd kund arbetar de för att uppnå en bra relation. Relationen och 

kundkännedom väger tungt. Vid kreditbedömningen överväger de mjuka värdena kring 

kundkännedom och caset mer. Kreditbedömningen baseras ofta på bankens bedömning av 

relationen och uppfattningen om kunden och caset än på reviderat material. Är det fråga om 

större lån vill banken däremot ofta ha reviderat material för att kunna bedöma kapitalrisken. 

Johan säger att han skulle kunna tänka sig att hantera krediter upp till 200 000 kronor själv 

och därefter krävs någon form utav revision. Ofta finns det ganska mycket information om 

kunden hos banken. De vet ofta vad kunden har för historik och vad de gjort för affärer 

tidigare. Ofta känner de till företagarens privatekonomi och kan även se hur mycket denne 

själv satsar i det hela. Banken tittar även på om de har erfarenheter av andra kunder inom 

samma bransch. Hur stor är risken för falisemang? Finns det konkurrenter? De försöker även 

ha en uppfattning om caset. Kommer den här affärsidén att hålla? Är den bra underbyggd? 

När det gäller nystartade företag är det ofta Almia som står för riskpengarna. Eller också har 

företagaren egna pengar eller säkerheter. Det är svårt göra en bedömning av kommande 

återbetalningsförmåga på något som ännu inte finns. Det är därför ofta som nystartade företag 

lånar av Almia eller satsar egna pengar eftersom det är ägarna som tror på affärsidén och då 

även får stå för riskkapitalet. Ofta kommer banken in när företaget varit etablerat i ett till två 

år, när man vet att affärsidén håller och företaget klarar att bära det här lånet själv. 

Men det händer naturligtvis att banken lånar ut pengar även till nystartade företag. 

Kreditbedömningen blir då annorlunda eftersom det inte finns något historiskt material att 

tillgå. Kapitalrisken ökar. Ofta samarbetar banken då med Almia. Ofta får aktiebolaget låna 

en mindre summa men företagaren får då gå in som personlig borgensman till själva lånet. 

Oftast satsar företagaren även samma belopp själv i företaget som banken beviljar i lån. Efter 

ett år tittar banken på bolaget igen för att se hur det har gått och om företaget själv kan bära 

lånet. Att låna ut pengar till nystartade företag innebär en större risk för banken. Statistiken 

visar att det ofta är bolag som funnits mindre än tre år som går i konkurs säger Peter. Det 

finns heller ingen historik att luta sig emot; ingen årsredovisning eller någon balans- eller 

resultatredovisning. 

Att känna kunden och ha insyn i företaget är mycket viktigt. Till en början kom detta som en 

följd av lagen om penningtvätt. Som banktjänsteman måste jag veta exakt vad företaget har 

för verksamhet eftersom jag ansvarar för att banken inte lånar ut pengar som sedan går till 

vapenhandel, människohandel, narkotikaaffärer eller andra saker som berör svarta pengar, 

säger Johan. Det gäller att ställa de rätta frågorna vid kreditbedömningen. Internt har 

Swedbank valt att säkerställa sin hantering av lagen om penningtvätt via kundkännedom. All 

fakta om kunden samlas i ett system. Peter anser att ju närmare kunden man kommer desto 



  26 

bättre feeling får man för hur verksamheten fungerar. Företagsrådgivarna gör även besök i 

företagen för att hålla sig informerad om verksamheten. 

4.2.2. Handelsbanken 

Handelsbanken har en central policy vid kreditbedömningar. Det finns även ett regelverk. 

Kontorschefen har delegation att låna ut en summa pengar och kontrollerar även 

företagsrådgivarnas beslut. Det finns även en kreditavdelning i Gävle som granskar beslut vid 

kreditgivning. Finansinspektionen har hårda krav som alla banker måste följa. 

Återbetalningsförmågan är det viktigaste och måste finnas för att lån skall beviljas. 

Återbetalningsförmågan 

Vid alla kreditbedömningar från företag tar Handelsbanken in redovisningsmaterial samt har 

samtal med företagaren och tittar på historiken. Bokslutet är viktigt. Årsredovisningen är 

viktigast men de vill även ha in de senaste ekonomiska rapporterna, till exempel 

kassaflödesanalys, periodrapporter, kostnadskalkyl, budget för projektet, samt 

revisionsberättelsen för att se den aktuella ekonomiska situationen. Det är viktigt att 

revisionsberättelsen är ren. Ibland tittar de även på kund- och leverantörsreskontran samt 

orderuppföljningen. Det är här och nu som gäller om lånet skall beviljas eftersom 

återbetalning skall ske framåt i tiden. Handelsbanken vill därför ha färsk 

redovisningsinformation. De tittar därmed på den löpande redovisningen som ännu inte är 

reviderad. Banken har tät kontakt med sina kunder och gör återkommande besök i företaget. 

Mycket bygger på personlig relation och öppenhet gentemot varandra. De tar även in 

information via UC och från Bolagsverket. Fredrik tycker att företagslån är mer komplexa att 

bedöma än privatlån. 

Nya kunder får presentera sin affärsidé och sin budget vid låneansökan. De undersöker då 

företagarens ekonomi, bankkontakter, säkerheter, kunskaper, historik samt tittar på 

företagsbranschen och marknaden på orten. Ofta får ett nystartat företag ett mindre lån 

beviljat i kombination med att företagaren satsar egna pengar samt lämnar personlig säkerhet 

för lånet. Ingela uppger att Handelsbanken är mer restriktiv mot nya företagskunder än andra 

banker. Skälet till detta är att det är svårt bedöma utfallet då företaget helt saknar historik utan 

banken får lita på prognoser och bedöma affärsidén. 

Handelsbanken har ett internt ratingsystem. De betygsätter återbetalningsförmågan och 

lämnade säkerheter. Någon generell bedömning för alla företag sker inte utan man tittar 

enskilt på varje företag. Om risken är hög vid beviljande av stora lån blir räntan högre. Ju 

sämre rating, desto dyrare blir bankens lån och därför får kunden betala högre ränta. Det är en 

differentierad prissättning i enlighet med Basel-reglerna, att man ska prissätta efter risk. Om 

ett företag med beviljat lån får likviditetsproblem höjer inte banken räntan utan försöker på 

alla sätt att hjälpa kunden att hitta andra lösningar på situationen. 

Uppföljning sker varje år av befintliga lånekunder i enlighet med Finansinspektionens 

direktiv. Banken tittar då på återbetalningsförmågan och lämnade säkerheter. 

Säkerhet 

Vilka säkerheter som kan ställas är viktigt. Krav på säkerheter ställs för att banken skall 

kunna säkerställa att företaget kan betala om företaget får likviditetsproblem och i 

förlängningen riskerar att gå i konkurs. Banken är mån om att få in sina utlånade pengar och 

gå skadefri ur affären. Företagsinteckningar är inte så säkra. Oftast får företagaren lämna 

personlig borgen för lånet. Banken menar att det kan vara bra för det personliga 
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engagemanget. Fredrik säger att om inte ägaren tror på affärsidén och är villig satsa egna 

pengar, varför skall då banken riskera sina pengar? Bra säkerheter, till exempel i form av 

värdefulla fastigheter, stärker naturligtvis möjligheterna att få lånet beviljat. Men det får 

betydelse först när man kan konstatera att återbetalningsförmåga föreligger och banken tror på 

affärsidén och på företagarens kompetens. 

Annan icke-offentlig information 

Handelsbanken betonar att deras bedömningar i första hand vilar på det siffermaterial de får 

från kunden samt formella uppgifter från UC och Bolagsverket. De för en dialog med kunden 

om företagets behov av kapital, vilken investering som planeras, förväntad avkastningen på 

den och planering inför framtiden. Samtidigt bedömer de företagarens förmåga att sköta 

bolaget. De bedömer även marknaden och konkurrensen. De litar starkt på sig själva och sin 

egen kunskap. Handelsbanken har enligt företagsrådgivarna mycket låga förlustsiffror på 

företagskrediter, vilket de ser som ett tecken på att de gör ett gott arbete. Fredrik: ”Nu har vi i 

banken i princip inga kundförluster för vi är rätt duktiga på att göra den bedömningen.” 

Företagsrådgivarna ser sitt arbete som mycket viktigt för bankens del då det många gånger rör 

sig om höga belopp. Men även för kundens del är det viktigt att kreditbedömningen är seriös 

då många kunder inte har de ekonomiska kunskaper som behövs för att bedöma vilka 

frågeställningar som uppkommer inom ett företag. Banken försöker se företagets 

helhetssituation och vill vara en samarbetspartner som ger råd när det gäller försäkringar, 

personalomkostnader, avskrivningar med mera. Allt för att öka företagets lönsamhet. 

Övrigt 

Fredrik säger att som företagsrådgivare är man med företaget från dess födsel fram till dess 

död. Handelsbanken anser att det som är bra för kunden är bra för banken. De vill därför ha 

nära kontakt med sina kunder och ställa sin kunskap till kundens förfogande i alla olika faser 

företaget genomgår.  

Fredrik: ”Vi för alltid en dialog, för kunden. För det som är bra för kunden är bra för banken. 

Vi vill inte stjälpa någon, då stjälper vi oss själva. Vi försöker alltid hjälpa kunden. Därför är 

vi mer restriktiva med de kunder vi tar in. Att vi har vårt kapital som ska räcka för deras och 

våra kunder. Men de vi har, de ska vi verkligen hjälpa/…/Jag måste vara med på ett företags 

födsel till död, det måste jag vara beredd på.” 

Magnus: ”Vi är ju också måna om att företaget går bra. Det är ju en relation som vi har, för 

jag menar vi månar ju om kunden också, går det dåligt försöker vi också hjälpa till.” 

De har inga negativa synpunkter på försämrad betalningsförmåga utan menar att variationer i 

denna ingår i ett företags livscykel. Magnus menar att även deras bank har haft perioder då 

resultatet varit sämre. Banken har inga kravavdelningar utan sköter detta själva direkt via 

samtal med sin kund. Ofta kommer de överens om anstånd med någon betalning eller 

diskuterar fram en annan lösning. Samtliga respondenter på Handelsbanken säger att de aldrig 

brukar höja räntan på beviljat lån för att ett företag har fått likviditetsproblem. De menar att 

ett sådant agerande skulle försämra även för banken. Däremot kan de ibland höja 

amorteringen när situationen stabiliserat sig. 
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4.3. Block 2 – Vilka effekter borttagandet av revisionsplikten får på 

bankernas kreditbedömning 

4.3.1. Swedbank  

Swedbank anser att oreviderade räkenskaper vid kreditbedömning kan fungera vid lägre 

summor och där företaget är känt av banken. Enskilda företag, handelsbolag och 

kommanditbolag har inte krav på revision idag.  Men ett aktiebolag som har en ren 

revisionsberättelse och alla papper är i ordning har lättare att få hjälp av banken. Johan säger: 

”Det är naturligtvis ett triumfkort för kunden. Det är inte till kundens nackdel om man 

kommer och har med sig revisorsberättelse och bokslut.” Dock kan de förstå att ett företag 

inte har revisor alldeles i starten när verksamheten är liten och företaget kanske inte behöver 

låna några pengar till investeringar, eller om företaget är vilande. 

Swedbanks båda företagsrådgivare hade gärna sett att revisorerna hade funnits kvar. Peter 

säger: ”Sen kan ju inte vi begära att de måste ha en revisor. Men det är naturligtvis positivt 

för oss om vi får ett reviderat årsbokslut jämfört om de har gjort någonting eget.” De menar 

att det alltid är bra för banken att ha en tredje samarbetspartner som är proffs på ekonomi och 

där man vet att man kan lita på siffrorna. Den enskilde företagaren har oftast inte de 

ekonomiska kunskaperna så att de klarar alla papper. Peter säger: ”Många gånger så hänvisar 

kunden till sin revisor och ibland finns även revisorn med kunden och träffar oss för den vet 

nästan mer om bolaget än vad ägarna kan när det gäller ekonomiska siffror”. 

För bolag som har valt bort revisorn kan det innebära konsekvenser. Peter: ”Då kanske vi inte 

lånar ut lika mycket pengar till sådana bolag. Vi kräver mer från företagarna också i det där 

fallet att de får tala om själva hur de har tänkt. Vi kräver kanske mer rapportering ifrån dem 

också för att vi ska fatta ett beslut”. Johan säger: ”Det skulle väl kunna kanske i vissa fall vara 

en varningsflagg/…/ då ställer vi oss frågan varför då rå? Vad är det för tokigheter du 

pysslar med?” 

Riskerna ökar att ett oreviderat företag får avslag på sin låneansökan då risken bedöms för 

hög. Johan förklarar: ”Det faktiskt kan bli så att om kunden inte har revisor och inte är 

välvillig att fixa det då kanske vi kommer att säga nej lite oftare”.  

När lånet gäller högre belopp kan det bli så att Swedbank kräver reviderat material för att 

bevilja lånet. Johan säger: Men börjar det komma upp emot lite dignitet och vi känner att här 

är vi tvungen att ha lite på fötterna då litar vi ju inte på att vi bara ska få det av kunden 

bara”. För att bevilja lån kan banken kräva att en tredje part granskar årsredovisningen. Peter 

säger att det kan ske om företagaren inte verkar ha tillräckliga ekonomiska kunskaper: ”Under 

att de här förutsättningarna så kan vi inte låna ut pengar utan ni får en hemläxa att antingen 

så ser du till att du då skaffar en rådgivare annars så blir det att du inte kommer att få låna 

nå pengar.” De kan även kräva en kontrollbalansräkning samt krav på reviderad 

årsredovisning, vilket kräver revisors kompetens. Kostnad för att uppfylla dessa krav får 

bolaget betala själv.  

Banken kan enligt Johan i vissa fall tänka sig att bistå med kostnaden för tredje part: ”Har vi 

redan lånat ut massa pengar då kan kanske vi kan hamna i ett skede att vi betalar din revisor 

eller vi betalar dig för ett bokslut för att vi känner att vi behöver det för att säkerställa våran 

sits med krediten. Då kanske det kan komma till en sådan sits. För att vi har också ett 

åtagande.” 

Johan anser att företagaren hellre betalar revisorn än banken. Bolaget är i beroendeställning 
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till banken då de vill få lån beviljat medan de är mer fristående i sin relation till revisorn. ”Jag 

tror att de flesta bolagen är väldigt glad i sin revisor. Att de sitter lite i knä på revisorn för 

det som revisorn säger är ju alltid sant, men inte det banktjänsteman säger”. Peter: ”För det 

är ju upp till oss själva om vi vill låna ut pengar så att säga. Vi kan ju neka vem som helst 

krediter.” 

Det finns inga nya interna regler på grund av borttagandet av revisionsplikten. Det är upp till 

varje rådgivare som träffar kunden att göra den bedömningen. Kreditbedömningen kommer 

att bli mer omfattande och tidskrävande för banken om revisor saknas. Johan säger: Man vet 

att man kan lita på trovärdigheten att det verkligen stämmer. Det är klart att saker och ting 

gör det lättare för oss att jobba”. Peter instämmer ”Det tar längre tid för oss i själva 

kreditprövningen för sådana bolag.” 

Om företaget blir insolvent är det ännu viktigare med reviderat bokslut. Peter har noterat att 

bolag som gått i konkurs under sista året har inte haft reviderat bokslut: ”Vi har ju varit med 

om fall där bolaget väl har gått i konkurs där man märkt att de inte hade något reviderat sista 

bokslut.” 

Johan anser att en revisorns uttalanden är: ”så viktiga att det inte kan ersättas genom att 

banken känner kunden väl.” Peter anser emellertid att en etablerad relation mellan kund och 

banken kan ersätta revision.  

Kunden kan få högre ränta och även få låna en mindre summa pengar än om de hade haft en 

revisor. Johan säger: ”Det kan bli en sådan diskussion då att i och med att vi inte kan 

säkerställa dina (kundens) siffror på nått sätt, skulle du skaffa revisor så att vi kunde få så 

skulle vi veta lite mer. Då kanske du skulle ha fått den här räntan, men ska vi låna ut de här 

pengarna nu, med den här faktan, som vi känner till här nu, vi har ingen historik och gå på. 

Då lär vi nog ta lite betalat för det också, vilket medför att räntan blir högre.” 

Företagaren får ta ett större personligt ansvar samt eventuellt gå i borgen för bolagets lån. Det 

beror på hur företagsrådgivaren bedömer ärendet. Swedbank kommer att rekommendera sina 

kunder att använda revisor. De tror att slopandet kan på sikt leda till fler oseriösa företag 

vilket de kommer att vara uppmärksamma på för att undvika kreditförluster. 

Kostnaden för revisor uppskattas till ca 15 000 kronor per år. Swedbank tycker att den 

kostnaden är låg. Att ha en utbildad ekonom som följer företaget och kan ge råd både vid 

investeringar, olika inköp, beräkning hur vinsten skall höjas, skattetekniska frågor mm. kan 

vara en mycket lönande investering för företaget. De kan även anlita redovisningskonsulter 

till en mindre kostnad men banken tror att de då får hjälp med bokföring på rätt konton samt 

visst annat pappersarbete, inte en sådan gedigen ekonomisk stöttning som av en revisor. De 

menar att då kan företagaren till stor del släppa de ekonomiska transaktionerna och lägga sin 

energi på det de är bra på. 

4.3.2. Handelsbanken 

Handelsbanken har varken centrala eller lokala riktlinjer för hur de skall hantera slopandet av 

revisionsplikten. Då enskilda företag, kommanditbolag och handelsbolag inte har krav på 

revisor har banken erfarenhet av att göra en kreditbedömning utifrån oreviderat material.  

När ett företag kommer för att få en kreditprövning begär banken olika uppgifter. Magnus: 

"Vi kan ju kräva nästan vad som helst, under vilka premisser vi lånar ut pengar.” Ingela: 

”Det är lite tuffare att komma som okänd och starta bolag. Vi vill ju ofta ha en förankring 

med personerna runt… till att börja med.” 



  30 

Bolaget får mer kvalificerad ekonomiskt stöd av en revisor bedömer Handelsbanken. En 

revisor följer verksamheten löpande vilket ökar möjligheten att upptäcka felaktigheter och 

styra bolaget i en annan riktning. Ingela: ”De kanske inte är bra på det här med att hålla 

ordning på bokföring, att det hamnar på rätt konto. Jag tror att vi kommer att säga ta dig en 

funderare till på om man inte ska ha. Åtminstone ha. Inte en revisor men kanske, men vad 

heter de? Redovisningskonsulter.” Att en revisor är inblandad är en trygghet och ett stöd för 

banken. Det är viktigt att siffermaterialet är kvalitetssäkert vilket det alltid är när en revisor 

har ansvar för siffrorna. Magnus säger däremot att ”vi litar mer på oss själva. Vi litar på att vi 

gör en bra kreditbedömning.” En oren revisionsberättelse är en varningsklocka som visar att 

något är fel. Fredrik: ”en oren revisionsberättelse är en hygienfaktor.” 

Årsberättelsen och revisionsberättelsen är en trygghet för banken vid kreditbedömningen. 

Fredrik: ”Eftersom det är den (revisionsberättelsen) allt siffermaterial vilar på, att det är 

någon som vi har förtroende för, ett skrå som har kvalitetssäkrat. Så det är betydelsefullt.” 

Årsredovisningen ses som en trygghet vid kreditbedömningen. Om Handelsbanken bedömer 

att affärstransaktionerna i vissa aktiebolag är mycket omfattande kan de kräva att materialet är 

reviderat för att ge ett positivt lånebesked.  

Fredrik: ”Ja, vi vill gärna att någon annan går igenom siffrorna och kan säga att det här är 

ok.” Kostnaden får företaget stå för. Visserligen har banken bra upparbetade rutiner för att 

bedöma räkenskapsmaterial men det är ett betydande merarbete. Ingela: ”Vi skulle vara 

mycket mer osäkra om vi skulle göra en bedömning”. 

Oreviderat material från bolag medför större osäkerhet om inte banken helt och fullt kan lita 

på sifferunderlaget. Detta kan medföra att låneansökan avslås. Fredrik: ”Det skapar 

naturligtvis en större osäkerhet om du inte kan lita på sifferunderlaget du har framför dig. Så 

är det ju. Vilket innebär att man kanske blir mer benägen att säga nej därför att du vet inte 

vad du har för underlag. Så är det ju naturligtvis.”  

Ingela: ”Det blir svårare att låna helt enkelt.” 

För företag som väljer bort sin revisor Ingela: ”Jag tror att man kan bli mer avvaktande mot 

nytt och ifrågasättande om någon som alltid haft det plötsligt inte har det längre.” och ”Jag 

skulle i alla fall bli mer på min vakt.” Ingela uttrycker att hon inte är positivt inställd till 

avskaffandet av revisionsplikten: Jag kan inte säga att jag ser något positivt i det här.” Hon 

tror att det kan leda till högre solidariskt ansvar, fler överraskningar och ökade kreditförluster. 

Handelsbanken tycker att det är en varningsflagga om ett företag på grund av kostnadsskäl 

avstår från revisor. Ingela tror inte att detta företag skulle beviljas något större lån i deras 

bank. Hennes bedömning är att kostnaden är väl använda pengar för bolaget. Ingela säger att 

banken kommer att vara mer avvaktande och ifrågasättande om revision saknas: Ja, och fråga 

liksom vad vinner ni på det? För som sagt, är det femtontusen, det är inte mycket pengar 

(uppskattad kostnad för revision). Inte förrän man tänker sig att det är en kund som ändå har 

tre anställda, har den balansomslutningen och den omsättningen så tycker man att det är 

”peanuts”. Hon påpekar att har man inte råd med revision vet hon inte om banken är villig att 

låna ut pengar: ”Men femtontusen (uppskattad kostnad för revision) om man kör i diket när 

det gäller det här med skatter. Alltså det är ingenting. Så man kan tycka, har de inte har råd 

med det då vet jag inte… om man vill satsa på dem.” 

Revisorn ger mer till kunden är enbart revision och kan svara på frågor som företagaren inte 

kan. Magnus: ”Det finns de som kanske är jätteduktig på att sälja och sådär men så kan de 

liksom ingenting om redovisning och sådär. Detaljfrågor som vi är intresserade av.” 
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Fredrik säger att en etablerad relation till kunden inte kan ersätta revisorn men att den 

naturligtvis är en trygghet. Ingela vet inte, medan Magnus säger: ”Kommer det in en kund som 

vi känner väldigt bra och har valt bort revisorn så ja, jag tror det. Fast vi frågar nog varför.” 

Banken bedömer risken som högre med oreviderat material och kan ge en högre ränta på 

grund av det. 

Eftersom osäkerheten ökar vid kreditbedömningar kan det komma krav på utökade säkerheter 

eller krav på högre ägarkapital. Generellt kan inte företagsrådgivarna säga att det blir högre 

krav på borgen för ett oreviderat bolag. Men en bra och förtroendefull relation till kunden blir 

än viktigare. Ingela säger att ”ett aktiebolag är inget utan privatpersonerna runt om.” 
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5. ANALYS 

Här analyseras vårt resultat från empirin mot tidigare forskning, teorier och det problem vi 

redogjort för. I första blocket tittar vi på likheter och skillnader i kreditbedömningen mellan 

Swedbank och Handelsbanken. I det andra blocket analyseras avskaffandet av 

revisionspliktens påverkningar på kreditbedömningen. Under varje block finns underrubriker 

för att underlätta för läsaren. Kapitlet avslutas med en analys över tidigare forskning inom 

ämnesområdet. 

5.1. Block 1 – Kreditbedömning 

 

Bakgrund 

 

Den svenska regeringen hade år 2009 som mål att minska företagens kostnader fram till 

hösten 2010. Slutmålet var att göra det billigare och enklare att driva företag i Sverige. För att 

uppnå detta mål lade de i samråd med svenskt näringsliv fram en handlingsplan om 940 

stycken planerade och avslutade förenklingsåtgärder. (Riksdagen, 2009). Regeringen (2010) 

bedömer att väl utformade och förenklade regelverk är en viktig konkurrens- och 

tillväxtfaktor. 

 

Kreditmarknaden 

 

För att skapa liknande konkurrensförhållande för internationellt aktiva banker skapade 

Baselackordet (1988) en överenskommelse om minimiregler att bankerna måste ha en viss 

summa kapital som säkerhet mot risker i verksamheten.  Bankerna skulle använda en struktur 

med tre pelare vid kreditbedömning. Finansinspektionen (2002:8) utfärdade riktlinjer om 

detta.  Dessa riktlinjer avsåg hur minimikravet skulle beräknas för kreditrisker, 

marknadsrisker och operativa risker. Vid den samlade kapitalbedömningen skall banken väga 

in andra risker, ta hänsyn till bankens riskprofil och dess förmåga att hantera risker. 

Genomlysning av bankens risknivå och kreditkvalité skall ske genom krav att uppgifter om 

risker, kapital och riskhantering offentliggörs. Handelsbanken påtalar att de nya kraven att 

banken vid all kreditbedömning måste ta hänsyn till sin risknivå och till hur mycket kapital de 

måste ha som säkerhet mot risker vid utlåning påverkar lånebesluten.  

 

Kreditgivare 

 

Verkligheterna för bankerna har enligt Broome (1995:11) hårdnat och ändrats. Världen blir 

alltmer internationaliserad. Andra länders verksamhet påverkar Sveriges näringsliv och 

kreditgivarna. Regeringen och Riskbanken styr Sveriges banker till stor del för att uppnå vad 

som är bäst för landet och påverka penningmarknaden. Svårigheterna att göra 

kreditbedömning ökar när många företag är utsatta för konkurrens från andra länder. 

Utländska banker gör inför kreditbedömning en grundlig prövning av företagets lönsamhet 

och framtidsutsikter. Det är inte så vanligt att de har säkerheter för lånet som Sverige har. Det 

sägs också att konkurrensen mellan olika kreditgivare kommer att öka ytterligare.  

 

Genomgående vid alla samtal med de fem respondenterna framkommer att nummer ett är hela 

tiden bankens intresse. De anställda agerar tiden utifrån sin arbetsgivares intresse. Vi tycker 

det är viktigt att kunderna är medvetna om detta. En av bankens huvuduppgifter är att bevilja 

lån. För att öka vinsten vill de låna ut så mycket som möjligt till så många som möjligt. 
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Beviljar de inga lån får de inga ränteinkomster. Samtidigt medför varje lån en kreditrisk för 

banken. Banken exponerar sitt företag då de alltid tar en risk vid beviljande av lån. Det är 

därför naturligt att de, för att tillgodose sina egna intressen, försöker få så bra säkerheter som 

möjligt när lån beviljas. Denna åsikt har även framförts på företagande forumet. 

(Företagande.se)  

 

Ett av de hårdare kraven är att uppföljning av lån har skärpts och orsakar ett betydande 

merarbete för bankpersonalen. Johan på Swedbank säger att de enligt sin interna policy följer 

upp låneärenden över 500 000 kronor varje år. Detta har skärpts då de tidigare enbart följde 

upp stora bolag med omsättning över 10 miljoner kronor. Vid uppföljningen tittar de på hur 

företaget utvecklats för att kunna bedöma den framtida betalningsförmågan. Någon direkt 

uppföljning på beviljade lån under 500 000 kronor sker inte utan det är upp till varje 

företagsrådgivare. Peter säger att tiden inte räcker till att följa upp alla krediter, medan Johan 

poängterar att alla smålån som företag tar motiverar inte mer insatser från banken än vad ett 

privatlån gör. Det är först när banken får kännedom att betalningar inte fungerar, att 

handlingar inte lämnas in i tid eller skulder har uppstått som banken följer upp ärendet via 

kontakt med kunden. Vi finner det intressant att Handelsbankens samtliga respondenter 

påtalar att de årligen följer upp samtliga krediter. Detta är en inte oväsentlig skillnad mellan 

bankerna. Frågan är om inte den noggranna uppföljningen kan vara en förklaring till Fredriks 

uttalande att ”Nu har vi i banken i princip inga kundförluster för vi är rätt duktiga på att göra 

den bedömningen”. 

 

Vid uppföljning av lån över 500 000 kronor använder Swedbank ett internt system som 

benämns CUPFK och står för kredituppföljning.  De får en signal om något händer i bolaget 

samt ett datum för löpande uppföljning av företaget. De tycker det fungerar utmärkt att 

bedöma kreditrisker på detta sätt, men Johan påtalar att systemet ibland kallas ”Crupp-FK” 

internt på grund av att det inte alltid fungerar. En djupare uppföljning kan även ske om 

bolaget har lån på omkring eller över fem miljoner kronor. Om företaget har ett RFF under 8 

sker även då en fördjupad uppföljning. RFF står för risk för falisemang. Handelsbanken har 

inget liknade system för kredituppföljning utan de förlitar sig på rapporteringen från UC och 

Bolagsverket. 

 

Den ökade internationaliseringen medför stora förändringar för näringslivet. Enligt Broomé 

(1995:11) kommer detta även att öka kraven på kreditgivarna. Konkurrensen mellan de olika 

kreditgivarna kommer att öka ytterligare. För att öka kompetensen på företagsrådgivarna 

handlägger de på Swedbank nu specifika branscher. Kunden skall möta inte enbart en skicklig 

banktjänsteman utan även en person som kan näringen bolaget verkar i. Vi ser att detta är ett 

sätt att möta konkurrensen mellan kreditgivarna för att öka lönsamheten och därigenom 

vinsten för banken. Det framkommer inte att Handelsbanken har denna indelning. Alla banker 

vill ha lönsamma kunder. Det gäller därför för den anställda att göra seriösa 

kreditbedömningar och att genom sitt kunnande och intresse locka lönsamma lånekunder till 

banken.  

 

Kredittagare 

 

”Man är aldrig fri när man är i skuld”, sa Göran Persson. Vi upplever att det idag är svårt 

som ny företagare att få lån beviljad och bli kund i banken. Enligt Broomé (1995:13) är det 

vanligast i Sverige att all expansion sker med lånade pengar. Många nystartade företag är i ett 

svårt underläge när de behöver låna och blir utsatta för den rigorösa kontrollen av banken. 

Ingela uppger ”att Handelsbanken är mer restriktiv mot nya företagskunder än andra 



  34 

banker”. Peter, Swedbank uppger att banken aldrig beviljar en hög kredit till en början: ”Det 

finns ingen historik.” Det vanligaste är att banken knyter upp ägaren med ett 

borgensåtagande. Banken menar att det är viktigt att ägaren tar sitt ansvar. De kan också kräva 

att företagaren tillgodoser en del av företagets kreditbehov med eget kapital. Banken har varit 

med om att företagare bara lämnat sitt företag och startat ett nytt. Då finns det inget annat att 

göra för banken än försätta bolaget i konkurs. Vi anser att detta kan stoppa många nya 

företagare och bromsa upp etableringen av nya företag. Det var inte den utvecklingen som var 

önskvärd från regeringens sida. När företaget väl blivit kund hos banken blir situationen 

mycket lättare för dem. Båda bankerna anför att de är dem som skall stå för all risk vid start 

av företag. Det får företagaren göra som tror på sin affärsidé. Johan på Swedbank uppger att 

de kan ompröva sitt beslut och låta bolaget bära lånet efter cirka ett år när det finns historik 

och de ser att bolaget fungerar. ”Nya företagskunder kan få högre ränta då risken är större.” 

Enligt Peter, Swedbank ”inträffar de flesta konkurserna under de tre första åren av 

företagande.” Johan anför också att en privatperson kan de kräva livet ut men det fungerar 

inte på ett aktiebolag. 

 

Båda bankernas företagsrådgivare påtalar att det är viktigt ha en öppen, ärlig och tät kontakt 

med sina företagskunder. Enligt Storey (1994:249) så har kunden alltid ett 

informationsövertag då bankerna inte har tillräckliga kontroll- och bevakningsmöjligheter. 

Bankerna är medvetna om att för att få lånet beviljat kan företaget låta bli att lämna all känd 

information om företaget. Vi kan se att bankerna försöker eliminera dessa risker genom tät 

kontakt med kunden och genom att göra en seriös undersökning och bedömning. Men de 

påtalar också att de kan begränsa tillgängligheten på krediter istället för att höja räntan.  

 

Vi finner det intressant att vid en godkänd låneansökan där banken har accepterat ett företag 

så värnar båda bankerna om kunden framöver. De bedömer att eftersom de har beviljat lånet 

så har de ett ansvar att på alla sätt stötta sin kund. Johan på Swedbank visar detta när han 

säger att banken och kunden sitter i samma båt. Fredrik på Handelsbanken säger att de är 

”med företaget från dess födsel fram till dess död”. De anser således att det som är 

besvärande för kunden är lika besvärande för banken. I och med att de beviljat lån anser de att 

det finns ett gemensamt ansvar att hjälpas åt och försöka lösa situationen. Oavsett vilka faser 

kunden går igenom så vill banken ställa sina kunskaper till kundens förfogande. De anser att 

variationer i ett företags betalningsförmåga ingår som en naturlig del i livscykeln.  

 

Samtliga företagsrådgivare verkar acceptera att även det bästa företaget kan få 

likviditetsproblem. Vi finner inte att någon negativ inställning till detta framkommer vid 

intervjuerna. Handelsbanken brukar aldrig höja räntan på ett beviljat lån om ett företag har fått 

likviditetsproblem. Istället ger de ofta anstånd med betalningen eller diskuterar fram en annan 

lösning. Det som är bra för kunden är bra för banken och att öka kostnaderna är att slå den 

som redan ligger. Samtidigt vill de naturligtvis träffa ägaren och grundligt analysera 

situationen för att bedöma vilka åtgärder som krävs. Swedbank kan däremot tänka sig att höja 

räntan även för kända kunder när kapitalrisken anses öka för banken. Ett anmärkningsvärt 

uttalande från Swedbank i detta skede var att de oftast inte höjer räntan utan att först prata 

med kunden. Vi finner det anmärkningsvärt att kunden inte alltid blir informerad före en 

räntehöjning. Det kan kännas hårt att agera så mot en känd bankkund med 

betalningssvårigheter. Här ser vi en tydlig skillnad mellan bankerna. Vi tolkar det som att 

Handelsbanken värnar mer om sina kända kunder än vad Swedbank gör när kunderna får 

likviditetsproblem. Samtidigt finns uttalande om att banken när som helst kan säga upp en 

kredit. 
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Kreditbedömning 

 

Samtliga respondenterna framför att det är banken som ensidigt bestämmer om lånet skall 

beviljas eller inte.  För att bevilja lånet kan de i princip ställa vilka krav som helst. Det som är 

viktigt för dem är att i första hand säkerställa att de får tillbaks sina pengar. Om bolaget inte 

går med på deras krav blir låneansökan avslagen och företaget får vända sig till en annan 

bank. Vi ser här en tydlig koppling till Broomés (1995:8) bedömning att konkurrensen och 

bankernas krav på lönsamhet medför att gamla kunder och kunder med omfattande 

bankaffärer favoriseras framför nya eller gamla kunder med liten kundkontakt. Båda bankerna 

anser att det är en fördel för en kredittagare att vara känd av banken och ha en personlig och 

ärlig kontakt med dem, vilket också överensstämmer med Broomés (1995:65) teori.  

 

När företagsrådgivarna redogör för sitt arbete vid kreditbedömningar framkommer att det har 

stora likheter med de olika skeenden som Murray (1959:92) och Nutek (1993:41) skriver om. 

Arbetet med kreditbedömningen består av inhämtning av information. Bankerna tar in både 

offentlig information genom UC och Bolagsverket samt ickeoffentlig information via kunden 

och skapar en egen kännedom om marknaden. Bankerna har ofta en överenskommelse med 

kunden vad de vill få belyst. Detta stämmer med vad Svensson (2003:4) påtalat. De tar även 

fram en intern skötsamhet för hur kunden fungerar i banken. På det viset får de både en intern 

och extern prövning. Företagsrådgivarna uppger att de analyserar revisionsberättelsen 

framhåller vikten att den är ren. Inhämtat material hanteras, analyseras, tolkas och utvärderas 

för att slutligen ligga till grund för beslutsfattande. Företag med hög kreditvärdighet beviljas 

alltid lån, speciellt om detta kombineras med värdefulla säkerheter. (Storey 1994:204). Som vi 

tidigare redogjort för görs en noggrannare analys när kunden är ny. Skälet till detta är att de 

bedömer riskerna som högre då bakgrunden saknas. Beroende på bankens risktagande kan den 

givna räntan variera. Om kapitalrisken är hög ökar räntan. Ofta binder man lånet månadsvis 

med en underliggande ränta som styr låneräntan. Det är Centralbankens styrränta som styr den 

underliggande räntan.  

 

Vid beslutsfattande finns det enligt Murray (1959:92) och Nutek (1993:41) både lagar, 

rättsregler, normer, praxis och rekommendationer som skall följas: ”de lege lata”. Det är 

lagar, föreskrifter och god banksed som ligger till grund för den policy som kreditgivaren 

utgår ifrån vid kreditbedömningen. Även normgivarnas intentioner skall beaktas; ”de lege 

feranda”. Men flera forskare poängterar att det är människor som fattar besluten vid 

kreditbedömningen. En rationell individ kan enligt Svensson (2003:4-9) rangordna alla 

handlingsalternativ och dess konsekvenser och fokusera på vad som resulterar i största nyttan. 

Detta motsägs av Bahli & Rivard (2003:213) som säger att människan visserligen är rationell, 

men att hon inte kan utvärdera samtliga konsekvenser av alla tänkbara och möjliga beslut. Det 

är kunskapsnivån hos beslutstagaren som avgör hur rationell man är i olika beslut. Vi kan se 

att i att Handelsbankens företagsrådgivare anser att de kan ta väl grundade beslut. Magnus 

säger: ”Vi litar mer på oss själva. Vi litar på att vi gör en bra kreditbedömning.” Fredrik 

säger: ”Nu har vi i banken i princip inga kundförluster för vi är rätt duktiga på att göra den 

bedömningen.” Vi kan hos de olika företagsrådgivarna se variationer i synsätt, men 

variationerna rör sig mer om bedömningen av mjukvaran. Alla började med och var överens 

om att bankens regelverk först och främst skulle uppfyllas. De litar starkt på sig själva och sin 

egen kunskap. Handelsbanken har, enligt företagsrådgivarna, mycket låga förlustsiffror på 

företagskrediter, vilket de ser som ett tecken på att de gör ett gott arbete. 

 

Torbjörn Ek (1994:34) ansåg att det är företagets ålder och storlek mer än bransch som 

påverkar bolagets behov och problem. Företag måste precis som människan ha en egen 
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livstrappa. Ek döpte den till Hexagontrappan. På varje steg i företagstrappan är kraven och 

förutsättningarna olika på ledarrollen. Även styrelsens sammansättning och insatser påverkas. 

Ek tycker att det är lika onaturligt att behandla en nyfödd baby och tonåring som det är att 

behandla ett nystartat företag likadant som ett fullvuxet medelstort bolag. Vid 

kreditbedömningen måste kreditgivaren ta hänsyn till bolagets storlek och hur ledaren 

fungerar på den nivå som företaget för tillfället befinner sig. Banken måste även göra en 

bedömning av företagets bransch och marknaden för denna verksamhet. 

 

Bankerna samtalar med företagsledningen för att höra deras tankar och planering inför 

framtiden. Samtidigt får de en uppfattning om ägarens kompetens. Många företagare startar 

eget för att de är suveränt duktiga inom sitt område. Vi har visat att bankerna anser att många 

företagare inte har tillräcklig förmåga för att sköta ekonomin eller kunskap om de regler som 

finns kring bokföring, deklarationer, avskrivningar eller överhuvudtaget ekonomisk 

framförhållning. Många slukas upp av allt annat som skall fungera i ett företag. Denna 

inställning stöds av Torbjörn Ek (1994:8) som menar att en stor del av de mindre företagarna 

saknar både praktisk erfarenhet och formell utbildning för att leda ett företag. 

 

Vi ser att det finns en viss nyansskillnad mellan bankerna vid kreditbedömningen. 

Handelsbanken betonar mer den hårda informationen i form av siffror och offentlig 

information, medan Swedbank betonar vikten av företagarens ickeoffentliga information av 

företaget, det vill säga den mjuka informationen som påverkar deras kreditbedömning. 

Handelsbanken verkar över lag vara mer formella och följa de riktlinjer som finns. Johan på 

Swedbank anser att många mindre företagare lånar så låga belopp så de lägger inte ner mer 

arbete på den företagsansökan än på ett privatlån. Fredrik på Handelsbanken tycker ”att 

företagslån är mer komplexa att bedöma än privatlån”. Vi anser att detta kan vara värt för 

företagen att veta så att de kan välja bank efter sina egna förutsättningar. Vet man att man har 

en väldigt bra affärsidé men inte är lika duktig på siffror kan det underlätta att vända sig till 

Swedbank. 

5.2. Block 2 – Vilka effekter borttagandet av revisionsplikten får på 

bankernas kreditbedömning 

 

Bankerna vill att företagen väljer revision 

Att redovisa är att berätta för någon utomstående hur det går för företaget ekonomiskt. 

(Arvidsson, 2010:91). När ett företag har genomgått en revision blir berättelsen mer trovärdig 

eftersom revisorn gör en oberoende kontroll av den ekonomiska informationen. (FAR:s 

redovisningsbok (2004:13–20). Det är särskilt viktigt för kapitalmarknaden, som är beroende 

av att dess aktörer har förtroende för den, att den ekonomiska informationen är tillförlitlig 

eftersom den ligger till grund för beslutsfattande. (Kilgore, Radich & Harrison, 1997:253; 

FAR:s redovisningsbok 2004:13–20). Vi kan i vår undersökning se att både Swedbank och 

Handelsbanken har stor tillit till revisionens betydelse. Swedbank: Man vet att man kan lita på 

trovärdigheten att det verkligen stämmer. De anser också att en revisorns uttalanden är: ”så 

viktiga att det inte kan ersättas av en etablerad relation med kunden”. Handelsbanken säger 

att revisorerna: ”är någon som vi har förtroende för” och ”ett skrå som har kvalitetssäkrat”. 

De anser inte att slopandet är till bankens fördel: ”Jag kan inte säga att jag ser något positivt 

i det här.” Det är således tydligt att bankerna bekräftar teorierna om revisionens nytta. För 

kreditbedömningen kan vi se att företagen har en klar fördel om de genomgått en revision. 

Swedbank benämner det som ”ett triumfkort” och ”positivt” och Handelsbanken menar att det 

reviderade materialet är ett stöd och en trygghet.  
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Swedbank medger konsekvenser av att företagen väljer bort revision vilket visar sig genom att 

de säger att företagen kanske inte får låna, att de får låna mindre pengar och att de måste visa 

upp mer ekonomiska rapporter än om de inte har valt revision. Det väcker även en viss 

misstänksamhet vilket respondenterna kallar ”varningsflagg”. Företagsrådgivarna säger att de 

kan uppmana företaget att anlita en revisor som ett villkor för att ens få låna pengar, eller 

locka med en lägre ränta om de gör det. För Handelsbanken kan vi se samma typ av 

konsekvenser. Banken säger sig bli mer benägna att säga nej till lån: ”Det blir svårare att låna 

helt enkelt.” Även här uttrycks en misstänksamhet när företagen väljer bort revision: man 

säger sig bli mer avvaktande och ifrågasättande. 

Bankerna är försiktiga i sina uttalanden vilket visar sig genom att det förekommer några 

”kanske” i deras svar. Det skulle kunna förklaras med att respondenterna vill visa viss 

försiktighet i sina uttalanden eftersom ingen av bankerna har fått några direktiv uppifrån för 

hur de skall hantera slopandet av revisionsplikten, och att de därför är osäkra på hur de 

förväntas agera. 

Det är viktigt att poängtera att analysen ovan inte skall ses som något definitivt. Det är inte 

vår avsikt att få bankerna att framstå som omedgörliga när revision saknas. Men ett företag 

som är i stort behov av kredit behöver ta bankernas positiva inställning till revision och att de 

anser att revisorerna bidrar med ekonomisk expertis i beaktande. Handelsbanken säger 

dessutom att de är restriktiva med att ta in nya kunder varför det framstår som en god idé för 

företaget att behålla revisionen om man vill bli kund hos dem.  

Kostnadsskäl- en dålig anledning för att avstå från revision 

En del av debatten kring slopandet av revisionsplikten handlar om att den är ekonomiskt 

betungande för företaget, vilket också har varit anledningen till att Sveriges regering både har 

avskaffat revisionsplikten och genomfört flera kostnadsbesparande åtgärder för att underlätta 

för företagen. (Riksdagen, 2009; Den samhällsekonomiska nyttan av revision, 2007). 

Handelsbanken framhåller här att det kan vara en indikation på att företaget inte har den 

återbetalningsförmåga som i första hand krävs för att bli beviljad ett lån när de säger att om 

företagen inte har råd med det (revision) så vet banken inte om de vill låna ut pengar. De 

framhåller även att revisorn är väl investerade pengar i form av den ekonomiska kunskap som 

denne bidrar med. Swedbank anser att kostnaden för revision är låg. Här skall det särskilt 

påpekas att banker i första hand bedömer återbetalningsförmåga vilket gör att företagen bör 

vara försiktiga med att använda kostnad som ett skäl att avstå revision. Som intervjuerna visar 

så kommer båda bankerna att begära en förklaring från företaget varför de har valt att avstå 

från revision, varför det är något som företagen bör ta i beaktande. 

Kreditbedömning är en kostnad för banken 

Principal agentproblemet förutsätter ett underliggande kontrakt mellan två parter vilket 

föreligger när ett företag (agenten) vänder sig till en bank (principalen) för att få en kredit. 

(Jensen & Meckling, 1976:309; Newman & Milgate och & Eatwell, 1992:185). Problemet 

uppstår när agenten har mer information än principalen vilket leder till agentkostnader för att 

övervaka agenten så att denne agerar i principalens intresse. (Ross, 1973:134; Jensen & 

Meckling, 1976:309). Det visar sig genom att banken inte har samma insyn i företaget som 

dess ägare. Kostnaden för banken att övervaka företaget uppstår genom 

kreditgivningsprocessen, där banken undersöker vilken möjlighet företaget har att bära den 

begärda krediten.   
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Banken vill att företagen skall stå för agentkostnaden. 

Övervakningen leder till agentkostnader för banken vilket kan minskas genom att banken 

anlitar en revisor. (Douma & Schreuder, 2002:127). Ett företag som kommer till en 

kreditgivning med reviderat material har stått för denna form av övervakningskostnad själv. 

Vi kan se att det därmed ligger i bankens intresse att företaget även framöver står för den 

kostnaden, vilket framgår av empirin genom att båda bankerna oberoende av varandra medger 

att företaget själva kommer att få betala när behovet av reviderat material uppkommer. 

Bankerna vet att de har ett övertag gentemot kunden vilket de också uttrycker i intervjuerna. 

Swedbank menar att det är upp till banken om de vill låna ut pengar och att de kan neka vem 

som helst. Handelsbanken säger att de kan kräva vad de vill och sätta upp de premisser som 

gäller för att företaget skall få låna pengar. Bankerna kan ställa dessa krav på grund av att de 

har ett övertag och med tanke på hur de resonerar kring revisionens betydelse för 

kreditgivningen (se tidigare) är detta inte särskilt förvånande. Banken tjänar inte på att 

revisionsplikten numera är frivillig och deras övertag gör att de kan ställa krav på företagen. 

De kan därmed låta företagen stå för denna agentkostnad själva. 

Banken kan förespråka revision för att spara resurser 

Båda bankerna medger att ett oreviderat företag leder till en mer omfattande kreditbedömning 

vilket naturligtvis innebär mer kostnad för banken eftersom det tar upp resurser. Alla företag 

bör i första hand uppnå sina ekonomiska mål och företag strävar efter att maximera sin vinst. 

(Carlson, 2009:12–15; Sandelin, 2004:78). Av samma anledning som ovan anser vi att det 

ligger i bankens intresse att företagen väljer revision då det minskar bankernas agentkostnader 

genom att kreditbedömningen blir mindre omfattande för bankerna. 

Bankerna medger principal agentproblemet 

Swedbank säger att företaget är i beroendeställning till banken och att de inte litar på att de 

”bara” ska få den information de vill ha utav kunden. Vi ser här ett tydligt bevis på att 

bankerna är medvetna om principalagent problemet vilket kan vara ytterligare en förklaring 

till deras något negativa inställning till slopandet av revisionsplikten. Faktum är att bankerna 

gör kreditbedömningar för bolag som inte har och inte har haft revisionsplikt varför det 

egentligen inte borde vara något problem. Trots det säger Handelsbanken att de blir mer 

osäkra i sin kreditbedömning när företagen väljer bort revision. 

Revisorn bidrar med ekonomisk expertis varför företagets informationsövertag i vissa fall kan 

ifrågasättas. Vi ser att bankerna medger principal agentproblemet och drar därför slutsatsen att 

teorin inte alltid stämmer överens med verkligheten. 

 

Banken accepterar transaktionskostnader men inte agentkostnader 

 

Övervakning av personalen medför transaktionskostnader. Hur effektiv en övervakning är 

beror på mått av osäkerhet inför framtiden och åtgärder som andra parter vidtar. (Warbo, 

2001:22; Bahli & Rivard, 2003:212–213). Ett exempel på det är Handelsbanken som låter sina 

kreditbeslut granskas av en annan avdelning. Man är alltså villig att ådra sig kostnader för att 

säkra att personalen tar väl underbyggda beslut i sina kreditgivningsbedömningar. Enligt 

teorin blir beslutsfattandet mer rationellt med kunskap och erfarenhet men människan kan 

ändå inte utvärdera samtliga konsekvenser av ett beslut. (Bahli & Rivard, 2003:213). Det kan 

förklara varför banken är villig att ådra sig denna kostnad.  
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Det finns fall då Swedbank kan tänka sig att stå för kostnaden för revision. Det gäller då 

banken behöver säkra sin kredit eftersom de i sin tur har ett åtagande och gäller således när 

företaget redan har beviljats ett lån. Här ser vi ett tydligt exempel på en övervakningskostnad 

eftersom den uppstår på grund av att banken har ingått ett kontrakt med företaget. Att 

bankerna annars vill att kunden står för revisionskostnaden gäller vid ny kredit och hör ihop 

med agentkostnader, där kostnaden uppstår för att få agenten att agera i principalens intresse. 

Transaktionskostnaden uppkommer för att banken är bunden av sitt åtagande varför de kan 

acceptera denna kostnad. Det medför att det övertag vid en låneansökan som bankerna säger 

sig ha (se ovan) över sina kunder minskar när företaget väl har blivit kund hos banken.  

Revisorn bidrar med ekonomiskt kunnande varför företagets informationsövertag 

ifrågasätts 

Som litteraturen tar upp så bidrar revisorn med ekonomisk expertis (Tabone & Baldaccino, 

2003) då många mindre företagare saknar erfarenhet och utbildning för att bedriva företag. 

(Ek, 1994:8). Bankerna är beroende av att aktörerna på kapitalmarknaden har förtroende för 

dem vilket revisionen bidrar till. (Kilgore, Radich & Harrison, 1997:253). Bankerna är 

överens om att företagarna oftast inte har tillräckliga ekonomiska kunskaper för att kunna 

avsäga sig revision. Swedbank: ”den (revisorn) vet nästan mer om bolaget än vad ägarna kan 

när det gäller ekonomiska siffror.” samt att ”vi har ju varit med om fall när bolaget väl har 

gått i konkurs där man märkt att de inte hade något reviderat sista bokslut”. Swedbank säger 

också att företagen hellre betalar revisorn än banken vilket tyder på att företagen anser att 

revisorn ger dem ett mervärde. Handelsbanken bedömer att företagen får mer kvalificerat 

ekonomiskt stöd av en revisor och att en revisor kan upptäcka felaktigheter och styra bolaget i 

rätt riktning. Vi finner stöd för det i deras uttalande: ”Det finns de som kanske är jätteduktig 

på att sälja och sådär men så kan de liksom ingenting om redovisning och sådär.” Enligt 

teorin så har bankerna inte tillräckliga kontroll- och bevakningsmöjligheter utan företagen har 

alltid ett informationsövertag eftersom de har tillgång till all information i företaget. (Storey, 

1994:249). Detta leder till informationsasymmetri och principal agentproblem (Jensen & 

Fama, 1983; Jensen och Meckling, 1976). Det skall här nämnas att den teori som ifrågasätter 

revisionens nytta i ägarledda företag tar inte hänsyn till det faktum att företaget har andra 

intressenter än enbart ägarna varför vi inte ser någon anledning att skilja på ägarledda och 

icke ägarledda företag. Som vi visat tidigare så är bankerna medvetna om 

informationsasymmetrin men om bankernas inställning är att företagaren saknar ekonomisk 

kunskap kan man undra hur detta informationsövertag uppstår. Vi finner här en anledning att 

tvivla på teorin och nöjer oss med att poängtera att bankerna bekräftar den nytta och expertis 

som revisorn bidrar med. Vi ser därmed ytterligare en förklaring till bankernas något negativa 

inställning till de företag som slopar revisionsplikten.  

5.3 Resultat av tidigare forskning 

 

Stödjer våra slutsatser 

 

Bylander & Ottosson (2011: 44-45) konstaterar att det inte nödvändigtvis måste vara en 

revisors som säkerställer redovisningen, men att bankerna kommer att kräva någon form av 

granskning för att minska sin egen risk. Vår undersökning bekräftar denna slutsats. Swedbank 

godtar en redovisningskonsult men anser att revisorn ger en mycket mer gedigen ekonomisk 

stöttning. Handelsbanken säger att företagen åtminstone bör ha en redovisningskonsult.  Då vi 

tidigare visat vilket förtroende som bankerna har för revisorn och hur de bidrar till att 



  40 

säkerställa den ekonomiska informationen samt att företagarna ofta anses sakna ekonomiska 

kunskaper vill vi understryka att revisionen fortfarande väger tyngre i bankernas ögon.  

Sedigghas (2011:59–60) undersökning sade att slopandet av revisionsplikt innebär att 

kreditbedömningen blir mer tidskrävande för bankerna, vilket vi har visat stämmer väl 

överens med vår egen undersökning enligt tidigare resonemang. Vi kan även bekräfta Huokko 

& Widmans (2011:23) resultat gällande räntan som sades bli högre på grund av att den 

finansiella risken ökar när företaget inte har reviderad information.  

Inget stöd 

Karlström & Lövgren (2007:22) fastslog ändrade rutiner för kreditgivning som en följd av 

beslut uppifrån vilket bestämt avviker från vår egen undersöknings resultat. Våra 

respondenter har inte fått några direktiv alls för hur de skall hantera företag som valt bort 

revision. Att vi så tydligt kan se en avvikelse från vårt eget resultat beror sannolikt på att 

Karlström & Lövgrens undersökning genomfördes så tidigt som 2007 då slopandet av 

revisionsplikten ännu inte var en realitet.  

Karlström & Lövgrens (2007:22) undersökning visar att Handelsbanken förutspår ett högre 

krav på borgen och ett större personligt ansvar i kontrast till vår egen undersökning där 

Handelsbanken inte kan säga generellt att det blir högre krav på borgen för ett oreviderat 

bolag. Karlström & Lövgren (2007:22) fann däremot att Swedbank kommer att ställa högre 

krav på borgen och ett större personligt ansvar vilket också står i kontrast till vår egen 

undersökning. Handelsbanken säger i våra intervjuer att det beror på hur företagsrådgivaren 

bedömer ärendet. 

Att våra resultat går så tvärt emot varandra kan inte enbart förklaras med att undersökningen 

är några år gammal. Eftersom våra respondenter inte kan säga att frågan om säkerheter skulle 

gälla generellt och att det är upp till företagsrådgivaren som bedömer ärendet så drar vi 

slutsatsen att det helt enkelt beror på fall till fall. 

Sediggha (2011:59–60) och Huokko & Widmans (2011:23) studie kommer gemensamt fram 

till att ett förtroende för kundens person, förmåga och kompetens kan ersätta revisionen. Vi 

kan inte på något sätt bekräfta denna slutsats då respondenterna inom samma bank faktiskt har 

totalt motsatta uppfattningar. På Swedbank säger Johan att en revisorns uttalanden är: ”så 

viktiga att det inte kan ersättas genom att banken känner kunden väl.” Peter anser emellertid 

att en etablerad relation mellan kund och banken kan ersätta revision. Handelsbanken är lika 

oense. Fredrik säger att en etablerad relation till kunden inte kan ersätta revision. Ingela vet 

inte och Magnus säger: ”Kommer det in en kund som vi känner väldigt bra och har valt bort 

revisorn så ja, jag tror det. Fast vi frågar nog varför.” 

Som vi har visat så får vi motstridiga resultat i vår egen undersökning jämför med en del av 

den tidigare forskningen inom vårt område. Det skall därför poängteras hur viktigt det är 

forskare inte tar för givet att tidigare forskningsresultat fortfarande stämmer och att 

forskningen fortfarande är aktuell även inom områden som redan undersökts. 
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Inte undersökt 

Huokko & Widman (2011:22) menar att kostnaden ökar när företagen själva måste 

kvalitetssäkra den finansiella informationen och att den kostnaden blir högre än vad 

kostnaden för revision skulle ha blivit. Huruvida det stämmer framgår inte av vår egen 

undersökning då vi har utgått från bankernas perspektiv och inte företagens. Vi vill dock 

lämna denna fråga som ett förslag till vidare forskning.  

Schultz & Olsson (2010:24) och Bylander & Ottosson (2011:44-45) konstaterar att bankerna 

kräver att årsredovisningen skall vara reviderad i viss form. Vår undersökning visar att 

Swedbank kan kräva en kontrollbalansräkning samt krav på reviderad årsredovisning. 

Handelsbanken säger att om affärstransaktionerna i ett aktiebolag är mycket omfattande kan 

de också kräva att materialet revideras. Båda bankerna framhåller även sina möjligheter att 

komma med krav på företagen som vill låna pengar. Hur och under vilka förutsättningar 

bankerna kommer att kräva reviderat material är en mycket intressant fråga som vi gärna hade 

sett mer av i vår egen undersökning. Det har dock inte varit vårt syfte med undersökningen 

varför vi får lämna även denna fråga som ett förslag till vidare forskning.  
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6. SLUTSATS  

I detta kapitel besvarar vi studiens syfte och forskningsfrågor genom de slutsatser vi kommit 

fram till. Frågorna är: Vilka likheter och skillnader finns mellan bankernas 

kreditbedömning? Vilka konsekvenser får det för beviljande av kredit när företag har valt bort 

revision? Vi avslutar med att ge förslag till vidare forskning.  

Vi har sett i vår undersökning att det absolut viktigaste för banken är vinstintresset. Bakom 

allt de gör ligger bankens intresse av hög vinst och låg förlust. För att uppnå detta vill båda 

bankerna ha god kontakt med sina kunder. Genom att ha en ärlig och nära relation minskar 

risken för förlust. Båda bankerna försöker profilera sig mot sina kunder. Det har under 

intervjuerna framkommit att banken strävar efter att hjälpa de kunder de har, medan de har en 

något hårdare inställning till nya kunder. 

  

När det gäller kreditbedömningen följer de interna riktlinjer för hanteringen. 

Kreditprövningen är mycket omsorgsfull. Viktigast är att bedöma kundens 

återbetalningsförmåga. För att skydda sig ytterligare vill bankerna ha säkerheter. Både 

Swedbank och Handelsbanken begär säkerheter för lånet ifall återbetalningsförmågan skulle 

svikta i framtiden. Bankerna vill inte ta några risker. Vid start av företag är det ägarna som 

står för affärsidén och som skall stå för risken. De brukar därför privat få borga för lånet till 

aktiebolaget. 

  

De bedömer alltid kapitalrisken vid låneansökan. Räntan för lånet ökar i relation till 

kapitalrisken. Hög kapitalrisk medför hög ränta. 

Det har även framkommit i intervjumaterialet att det finns en del skillnader mellan Swedbank 

och Handelsbanken. En del av skillnaderna är till stor del administrativa men det finns vissa 

skillnader bland annat när det gäller synen på företagslån, kunder, kreditbedömning och 

kredituppföljning. 

Synen på företagslån skiljer sig åt mellan bankerna. Swedbank anser att många företag lånar 

låga belopp, vilket medför att de hanterar ansökan lika som ett privatlån. Handelsbanken 

betonar att företagslån alltid är mer komplexa än privatlån. 

Vi har sett att båda bankerna har en restriktiv syn vid bedömning av nya kunder men 

Handelsbanken har den hårdaste inställningen. Man är försiktig till att bevilja lån till nya 

företag och ta in dem som kunder. När de väl blivit kunder vill man hjälpa dem om de får 

problem. 

Bankerna tittar på både hårda och mjuka värden vid kreditbedömningar.  Handelsbanken 

betonar mer strikt de hårda värdena i form av siffror, medan Swedbank betonar mer de mjuka 

värdena som bedömning av affärsidén och ägaren.  

Handelsbankens centralkontor värderar samtliga bedömningar som skett vid beviljande av lån 

vilket inte Swedbank gör. Om centralkontoret är frågande inför någon bedömning kontaktar 

de företagsrådgivaren. Vi tror att den hanteringen kan vara viktig. Ärendet blir bedömt och 
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belyst från annat håll vilket är utvecklande för bankens handläggare. 

Även när det gäller kredituppföljning skiljer sig bankerna åt. Swedbank har ett internt system 

för kredituppföljning vilket Handelsbanken saknar. Handelsbanken följer upp samtliga 

beviljade krediter varje år. Swedbank följer enbart upp krediter som överstiger 500 000 

kronor. Vid lägre krediter är det upp till varje företagsrådgivare att bedöma om uppföljning 

skall ske. 

Vid försämrad betalningsförmåga kan Swedbank tänka sig höja räntan, medan Handelsbanken 

tar definitivt avstånd från denna åtgärd. Där upplever vi att Handelsbanken värnar mer om 

kunderna om de får likviditetsproblem än Swedbank gör. Samtidigt är Handelsbanken mycket 

noga och restriktiva innan de accepterar ett företag som ny kund i banken. Men när bolaget 

väl är hos dem är bankens omsorg fullvärdig. 

Vi har visat att bankerna är mycket positivt inställda till företag som väljer revision. Precis 

som litteraturen säger innebär det en kvalitetsstämpel och en trygghet för banken i sin 

kreditbedömning. Det är en slutsats som förstärks av det faktum att revision innebär en 

kostnadsbesparing för bankerna. Vår avsikt med uppsatsen har varit att besvara 

frågeställningen kring vilka konsekvenser det får för beviljandet av kredit när ett företag har 

valt bort revision. Analysen visar att ett sådant beslut kan innebära flera konsekvenser. 

Företagen kan få avslag på den efterfrågade krediten, högre ränta och ett mindre 

låneutrymme. Företagaren kan bli uppmanad att lägga fram fler ekonomiska rapporter än om 

de blivit reviderade. Det väcker även en viss misstänksamhet varför företagaren kommer att få 

motivera sitt beslut att avstå från revision. Att ange kostnadsbesparing rekommenderas inte. 

Bankerna har inte för avsikt att ta över den kostnaden från företagen. Som vi tidigare nämnt så 

skall dessa slutsatser ses som en tänkbar konsekvens, inte en definitiv. Det råder dock inga 

tvivel om att företag i behov av kredit behöver överväga det sagda.  

Av analysen framgår att bankerna kan förespråka revision för att spara resurser. Vi ser också 

att de är medvetna om principal agentproblemet samt att de accepterar transaktionskostnader 

men inte agentkostnader. Företagets informationsövertag kan ifrågasättas. Vi anser att det är 

slutsatser värda att nämna på grund av dess akademiska natur, men vill poängtera att det inte 

är en direkt konsekvens av att företagen väljer bort revision. Det handlar snarare om hur 

banken agerar i frågor som mer rör forskningsfältet organisation och är därmed inte är av 

intresse för den företagare som vill bli beviljad kredit.  

Som vi har visat så får vi motstridiga resultat i vår egen undersökning jämfört med en del av 

den tidigare forskningen inom vårt område. Det skall därför poängteras hur viktigt det är 

forskare inte tar för givet att tidigare forskningsresultat fortfarande stämmer och att 

forskningen fortfarande är aktuell även inom områden som redan undersökts.  
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6.1 Förslag till vidare forskning 

 

Det vore intressant att undersöka Huokko & Widmans (2011:22) bedömning att kostnaden 

ökar och blir högre än vad kostnader för revision skulle ha blivit när företagaren själv måste 

kvalitetssäkra den finansiella informationen.  

 

Schultz & Olsson (2010:24) och Bylander & Ottosson (2011:44–45) konstaterar i sin 

undersökning att bankerna kommer att kräva reviderat material ändå. Bankerna har möjlighet 

att ställa dessa krav för att bevilja en låneansökan. Hur och under vilka förutsättningar 

bankerna kommer att kräva reviderat material är en mycket intressant fråga som vi gärna hade 

sett mer av i vår egen undersökning. Det har dock inte varit vårt syfte med undersökningen 

varför vi får lämna även denna fråga som ett förslag till vidare forskning.  

 

För att få en bredare bild av revisionspliktens påverkningar på kreditbedömning hade det varit 

intressant att undersökt om det finns skillnader i ställningstagandet till detta mellan storstad 

och småstad.  

 

Enligt Bolagsverket har antalet aktiebolag ökat lavinartat under år 2010. Efter denna 

undersökning kan vi se att de nystartade företagen kan få svårigheter att på sikt expandera. De 

vanligaste i Sverige är enligt Broomé (1995:13) att all expansion sker med lånade pengar 

varför vi ställer oss frågande till hur utvecklingen för de bolag som valt bort revision kommer 

att bli. Denna studie vore intressant att belysa igen i framtiden när genomslagskraften av 

borttagandet av revisionsplikten har satt sig hos kreditgivarna.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

 

1. Vilken policy har er bank för kreditgivning? 

 Kan den skilja sig lokalt) 

 

2. Kan du berätta hur en kreditbedömning går till?  

 Nystartade företag? 

 Nuvarande kunder 

 Nya kunder (men ej nystartade) 

 Kontaktas externa kreditupplysningsföretag?  

 

3. Vilken redovisningsinformation begär ni av företag som ansöker om krediter hos er? 

 Nystartade företag? 

 Nuvarande kunder 

 Nu kunder (men ej nystartade) 

  

4.  Använder ni någon externt för att granska redovisningsinformation 

5. På vilket sätt använder ni er av reviderat material (revisionsberättelsen) när ni gör en 

kreditbedömning? 

6. Vilken skillnad i information mellan ett reviderat och ett oreviderat bolag kan du se 

att ni kommer att begära? 

 Hur kvalitetssäkrar ni information som inte är reviderad? 

 

7. Beskriv hur betydelsefull redovisningsinformationen är för kreditbedömningen? 

 Nystartade företag? 

 Nuvarande kunder 

 Nya kunder (men ej nystartade) 

 Årsredovisningen?  

 Icke offentlig redovisningsinformation, såsom årsbokslut och interna 

redovisningsrapporter? 

 

8. Vilken information anser du saknas i den offentliga redovisningsinformationen 

(årsredovisningen)? 
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9. Vilken finansiell rapport är den mest betydelsefulla för bedömningen av företagets 11. 

Av de nybildade aktiebolag som kommer till er och ber om lån (3 av 4 enligt statistik) 

bör merparten ha valt bort revisorn. Hur ställer ni er till det? 

10. Vilken betydelse har det om företagets räkenskaper är reviderade om företaget blir 

insolvent? 

11. Hur hanterar ni kreditrisker?  

12. Hur bevakar ni betalningsförmågan hos era befintliga kunder? 

13. Hur agerar ni och vilka åtgärder vidtas vid försämrad betalningsförmåga? 

 Utebliven amortering, vad händer då? 

 

14. Kan du sammanfatta vilka effekter, du tror, oreviderade räkenskaper får för er 

kreditbedömning?  (Nedanstående punkter baseras på resultat av tidigare forskning) 

 Ökad risk för kreditförluster? 

 Ökning av utlåningsräntan pga. ökad kreditrisk? 

 Krav på reviderad årsredovisning? 

 Högre krav på borgen? 

 Nya rutiner/strategier? 

 Bokslutsrapporten ersätter revision? 

 Kreditbedömningen blir mer omfattande när revision saknas? 

 Extern granskning bekostas av företaget? 

 En etablerad relation till kunden ersätter revisorn? 
 

 

 

 

 

 


