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SAMMANFATTNING 
 
Sverige är ett av få länder som har kvar en lagstadgad revisionsplikt och debatten går het idag 
om vad som skulle hända med företagets intressenter ifall att den tas bort. Vi har därför valt 
att fördjupa oss i hur bankens syn är på detta. Hur ser deras situation ut idag vid en 
kreditgivning och kommer deras insamling av information inför ett kreditbeslut att förändras 
om Sverige väljer att införa en frivillig revisionsplikt för de små aktiebolagen?  
 
I den svenska regeringen har frågan varit upp många gånger om kravet på revision för små 
aktiebolag verkligen är till någon nytta för företaget och i så fall väger mervärdet upp 
kostnaden för företaget? År 1998 ansåg regeringen att det inte fanns motiv nog för att avslå 
revisionsplikten för små aktiebolag, år 2006 togs det upp på tapeten igen och denna gång ville 
man göra en grundligare undersökning på frågan. 
 
I vår teoretiska del har vi sett närmare på hur bankerna arbetar kring en kreditgivning och 
vilken redovisningsinformation som används samt i vilken utsträckning revisionen har 
betydelse. Vi har försökt att göra en sammanfattning kring den diskussion som framkommit 
kring ett borttagande av revisionsplikten, detta för att förtydliga argumenten för läsaren.  
 
Den fakta och information som vi har funnit har i huvudsak kommit från artiklar som vi hittat 
genom att söka i databasen Business Source Premier, Artikelsök och i bibliotekets ”Album”. 
Vi har valt att se problemet utifrån bankernas perspektiv och med hjälp av en kvalitativ metod
försökt att lösa vår problemformulering. Detta genom att göra intervjuer med fyra kreditgivare 
från olika banker. Våra intervjuer gjordes på kreditgivarnas arbetsplats. 
 
Vi har i vår slutsats kommit fram till att kunden och upplysningscentralen eller bolagsverket 
är den vanligaste källan till information om företaget vid en kreditgivning.
Återbetalningsförmågan hos företaget är den viktigaste faktorn som bankerna ser på vid ett 
kreditbeslut. Därför anser kreditgivarna att redovisningsinformation har en stor 
sammanhängande betydelse. Ett sätt att säkra återbetalningsförmågan är ta ut en ägarborgen 
eller att se på ägarens finansiella ställning. En god relation med banken underlättar 
kreditgivningen och kan resultera i lägre räntor för företaget. 
 
Ingen av våra respondenter har förberett sig på ett borttagande av revisionsplikten. De anser 
alla att revisionsplikten medför en trygghet vid ett kreditbeslut. Ett slopande av 
revisionsplikten tror de med blandande åsikter kommer att medföra att kreditgivare blir mer 
restriktiva vid långivning eller att bankerna inte kommer att påverkas överhuvudtaget, då de 
kommer att kräva den information de behöver för att säkerställa återbetalningsförmågan.  
 
Vi tror inte att ett slopande av revisionsplikten skulle innebära att bankernas krav på 
ekonomisk information förändras. Vår studie visar att redovisningsinformationen är en viktig 
del av beslutsunderlaget vid kreditgivning till små företag. Vi tror dock inte att redovisnings-
handlingarnas tillförlitlighet skulle komma att påverkas i så stor utsträckning att bankerna inte
fortsättningsvis skulle kunna använda denna information i kreditgivningsprocessen. 
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1 INLEDNING 
 

ed detta inledande kapitel vill vi göra läsaren införstådd i bakgrunden till vårt 
problem. Utifrån vår problembakgrund har vi formulerat en problemformulering 

samt syftet med studien. Slutligen förklaras de begrepp vi använt oss av i studien samt de 
avgränsningar vi gjort.  
 

1.1 Problembakgrund 
   
Ekonomisk utveckling uppstår inte av sig själv, den skapas av de individer som förverkligar 
sina idéer, driver vinstrika företag och därmed skapar nya resurser. Det finns med andra ord 
ett nära samband mellan företagande och tillväxt, då företagen går bra går landet bra. 1   
 
Inom EU finns det 23 miljoner små och medelstora företag. Dessa utgör den europeiska 
ekonomins hörnsten och kan liknas vid en källa som leder till tillväxt och arbetsplatser där 
totalt 75 miljoner människor sysselsätts.2 Sverige är ett riktigt småföretagarland då hela 97 
procent av totalt 250 000 företag räknas till små och medelstora företag enligt EU:s 
definition.3  
 
För att företag skall kunna växa krävs kapital. En väl fungerande finansiell sektor är viktig för 
ett land, den bidrar till en högre långsiktig tillväxt genom att välja ut de mest lönsamma 
investeringsprojekten samt utföra en effektiv omfördelning av pengar.4 Det finns ett överskott 
på kapital i samhället som banker lånar upp, exempelvis genom obligationer och inlåning. Då 
de förmedlar kapital uppstår en risk, en risk att låntagaren inte kan betala tillbaka hela lånet.5  
 
Enligt Jensen och Mecklings agentteori förändras ägarens agerande då företaget är belånat 
och den risk som är förknippat med investeringen därmed förskjuts till långivaren.6 De menar 
att ägaren i större utsträckning vågar genomföra väldigt riskfyllda investeringar med 
potentiellt sett väldigt lönsamma utfall. Då de får ett positivt utfall tillfaller det mesta ägaren, 
men om de misslyckas drabbas kreditgivaren av en del av förlusten.7 För att reducera denna 
risk som uppstår vid utlåning av pengar söker långivaren information om företaget.8 
 

                                                
1 http://www.foretagarna.se/sverige/contentreport____3164.aspx 
2 http://ec.europa.eu/finland/news/press/101/070103i_sv.htm 
3 Thorell, P & Norberg, C. ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, utredning på uppdrag av Svenskt Näringsliv, 
(2005), 4. 
4 http://www.regeringen.se/sb/d/3922/a/23964 
5 http://www.nutek.se/sb/d/512 
6 Jensen, M.C. & Meckling , W.H.  ”theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 
Structure.” Journal of Financeial Economics, Vol. 3, (1976), 308-310. 
7Ibid., 334. 
8 Ibid., 338. 
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Forskare har undersökt vilken information banker efterfrågar vid beslut om kreditgivning. 
Enligt Birgitta Svensson, vars studie är utförd i Sverige, ser kreditgivare till både finansiell 
information samt person- och marknadsinformation.9 Ett företags redovisningsinformation är 
användbar då denna ligger som grund för bland annat budget och beräkning av nyckeltal. 10 11   
 
Tidigare forskning visar inget entydigt svar gällande vilken av informationen, den 
räkenskapsmässiga eller den icke-räkenskapsmässiga, som föredras. Silver menar att den 
räkenskapsmässiga informationen föredras då denna inte kan vara förvrängd av det egna 
företaget och anses ge en objektiv bild av företaget.12 Enligt Andersson är dock de icke-
räkenskapsmässiga bedömningsfaktorerna mer tillförlitliga jämfört med de 
räkenskapsmässiga. 13 
 
Enligt agentteorin uppstår kostnader då kreditgivaren söker information om företaget. Dessa 
kostnader påverkar priset till kunden i form av högre avgifter och höjda räntor, varför denne 
är intresserad av att detta sker med lägsta möjliga kostnad. Då ägaren ofta har tillgång till 
denna information genom dennes interna bokföring, kan de bistå kreditgivaren med dessa 
uppgifter till en lägre kostnad än om denne skulle ta fram informationen på egen hand. För att 
kreditgivaren skall kunna förlita sig på dessa uppgifter anlitar ägaren en oberoende revisor 
vars uppgift är att bekräfta dess verifierbarhet.14   
 
Det är oerhört viktigt för ett växande svenskt näringsliv att utlåning sker säkert. Samtidigt är 
kravet att det finns tillgång till bankfinansiering lika stort, eftersom den vanligaste formen av 
extern finansiering för många företag är lån genom bank till dess att de kan få finansiering via 
börsnotering. 15 16  
 
I Sverige infördes en ”modern” reglering av revisionsplikten år 1944. Sedan dess har det vid 
olika tillfällen skett ändringar av de uppställda kriterierna för plikten, år 1983 infördes 
exempelvis kravet på kvalificerade revisorer i alla bolag.  
   
Revision är obligatoriskt enligt EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv artikel 51, det finns dock 
ett undantag för mindre företag (se begränsningar och begreppsförklaringar nedan för 
kriterier). Sverige är ett av få länder som inte valt att utnyttja detta undantag, men under de 
senaste åren har det i media förts en diskussion om huruvida denna plikt är befogad för små 
och medelstora företag. FöretagarFörbundet menar att det är en stor börda för de små 
företagen då revisionsplikten kostar dem sammanlagt cirka två miljarder, detta motsvarar 
drygt 10 000 kronor per företag varje år. Enligt dem överstiger kostnaderna den nytta plikten 
medför. 17   

                                                
9 Svensson, B. Redovisningsinformation för kreditbeslut, occasional paper, Uppsala: Uppsala Universitet, 
Företagsekonomiska instutionen, (2000/3),13. 
10 Duréndez Gómez-Guillamòn, Antonio.“The usefulness of the audit report in investment and financing 
decisions.” Managerial Auditing Journal, 18, (2003), 549-556. 
11 Svensson. Redovisningsinformation för kreditbeslut, 13. 
12 Silver, L. Credit risk assessment in different contexts- The influence of local networks for bank financing of 
SMEs. Uppsala: Uppsala Universitet, Företagsekonomiska instutionen, (2001), 29-31. 
13 Andersson, P. Expertise in credit granting: studies on judgement and decision-making behaviour.  Stockholm: 
Stockholms Handelshögskola, Ekonomiska forskningsinstitutet. (2001),14 
14 Jensen & Meckling. ”theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure.”, 338. 
15 http://info.uu.se/press.nsf/pm/sociala.natverk.id3B.html 
16 http://www.nutek.se/sb/d/512  
17 http://www.ff.se/naringspolitik/kronikor/109.php 
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I en artikel i tidskriften Balans skriver Thorell och Norberg att revisionsplikten anses vara av 
stor betydelse för bekämpning av ekonomisk brottslighet.18 Enligt Inga-Lisa Axenborg finns 
det ett regelverk om revision för att ett företags intressenter skall kunna känna sig trygga trots 
ägarnas begränsade ansvar. Axenborg hävdar vidare att revision tillför näringslivet en struktur 
som förbättrar efterlevnad av lagar, ger rättvisare konkurrens samt höjd revisionsstandard. 19  
 
Att ett borttagande av revisionsplikten skulle medföra ökad brottslighet och bedrägerier har 
inte gått att styrka empiriskt i England, som kommit långt i utvecklingen med att avskaffa 
revisionsplikten för små- och medelstora företag. 20 Trots detta tyder tidigare studier på att 
revisionsplikten medför en trygghet för företagets intressenter och däribland kreditgivare. 
Enligt Blackwell et al finns ett positivt samband mellan reviderad redovisning och lägre 
skuldränta till långivare.21 Chow skriver att företag av denna anledning väljer att anlitar 
revisorer för att få hjälp att kontrollera den intressekonflikt som enligt Jensen och Meckling 
föreligger mellan små företag och dess intressenter. 22 
 
Samtidigt som trycket är hårt för ett slopande av revisionsplikten för mindre företag, har 
bankerna genom lag blivit strängare vid utlåning. Nya regler har uppkommit sedan 
fastighetskrisen i syfte att säkra utlåningen ytterligare. Mot denna bakgrund har vi formulerat 
vår problemformulering.  
 

1.2 Problemfrågeställning 
 
Utifrån vår problembakgrund har vi utformat följande problemformulering: 
 

Hur skulle en banks krav på ekonomisk information förändras vid kreditgivning 
till små aktiebolag om den lagstadgade revisionsplikten slopas?  

 

                                                
18 Thorell  Per & Norberg Claes. ”Går det att försvara revisionsplikten?”, Balans 3 (2005), 20. 
19 Axenborg, Inga-Lisa. “Rör inte revisionsplikten!”, Balans 4 (2005) s 32. 
20 Ibid., 30-31. 
21 Blackwell, Noland, & Winters.“The value of auditors assurance: Evidence from loan pricing.” Journal of 
Accounting Research. Vol. 36, (1998), 58. 
22 Chow, C, W “The demand for External Auditing: Sice, Dept and ownwership influences” The Accounting 
review, Vol LVII, Nr 2, (1982), 273. 
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1.3 Syfte 
 
Huvudsyfte: Öka vår förståelse för bankers attityder vid kreditgivning till små aktiebolag.  
 
Delsyften: 

• Diskutera bankernas nuvarande ställningstagande vid kreditgivning 
• Beskriva redovisningshandlingarnas betydelse 
• Värdera det nya förslagets tänkbara konsekvenser för bankerna 

 

1.4 Studiens begränsningar och begreppsförklaringar   
 

Vi har begränsat vår studie till att endast omfatta små aktiebolag. Vi har valt att följa EG-
rättens kriterier för små företag: 23 24 

 
− Omsättning understigande 7,3 miljoner euro (65,7 miljoner SEK)  
− Balansomslutning understigande 3,65 miljoner euro (32,8 miljoner SEK) 
− Färre än 50 anställda.

                                                
23 I samtliga fall är 1 euro omräknad till kursen 9 SEK.  
24 Thorell, P, Norberg C (2005) ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, Stockholm, Svenskt Näringsliv, s.12. 
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2 TEORETISK METOD 
 

edan redogörs för den teoretiska metod vi som författare använt oss av under vår 
undersökning. Avsikten är att ge läsaren en djupare förståelse för våra val samt den 

syn vi har på vårt problem. Detta ger läsaren möjlighet att bedöma om våra val är 
tillrådliga utifrån det problem vi skall undersöka samt vårt syfte.   
 
 

2.1 Ämnesval 
 
När vi började fundera över vilket ämnesområde vi ville behandla i vår kandidatatuppsats, 
upptäckte vi att vi hade två olika önskemål. En av oss ville gärna skriva inom ämnet revision, 
medan den andra ville rikta undersökningen mot bankernas verksamhet. Våra skilda önskemål 
gick dock att förena i ett problem. Under en gästföreläsning25 med Tobias Svanström i ämnet 
revision blev vi inspirerade att skriva om vilken nytta banker har av revisionsberättelsen. Vi 
fann båda detta ämne intressant och aktuellt då det finns förslag om att slopa revisionsplikten 
för små aktiebolag. Med detta ämne förenar vi våra två önskemål i ett aktuellt 
problemområde.    
 

2.2 Förförståelse 
 
Alla människor har en föreställningsram bestående av antaganden, omedvetna eller medvetna, 
om hur verkligheten är beskaffad.26 All denna förförståelse bygger på någon typ av 
förförståelse och kan beskrivas som den referensram, teori och liknande, genom vilken vi 
betraktar ett fenomen.27 Förförståelsen kan delas in i tre olika huvudtyper: allmän och 
teoretisk förförståelse samt kunskapssyn.28  
 

2.2.1 Allmän och teoretisk förförståelse 
 
Människan föds inte med ett förhållningssätt till världen, alla påverkas av sina personliga 
erfarenheter och förföreställningar.29 Den allmänna förförståelsen sammankopplas med det 
som är självupplevt, vilket kan ha sin grund i personens sociala bakgrund, utbildning samt 
praktiska erfarenheter. Således har en forskare uppvuxen i ett arbetarhem troligtvis andra 
förföreställningar om denna typ av sociala miljö, jämfört med den som är uppvuxen i en 
högutbildad social miljö.30  
 

                                                
25 Gästföreläsning under kursen Koncernredovisning och revision, Vt 06 
26 Ulf Lundahl och Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (Lund: 
Studentlitteratur, 1992), 57. 
27 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken (Lund: Studentlitteratur, 2002), 26. 
28 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap (Lund: Studentlitteratur, 2003), 76. 
29 Ibid., 25. 
30 Ibid., 76. 
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Vår allmänna förförståelse skiljer sig åt då vi fått olika erfarenheter inom området genom 
olika sommarjobb. Jennie har arbetat extra under en sommar på bank. Hennes arbetsuppgifter 
har inte varit kreditgivning, men hon har ändå fått en inblick i hur det kan vara genom att 
arbeta nära dem som är kreditgivare. Arbetsplatsen var relativt liten och många anställda 
besatt kunskap som gjorde det möjligt för dem att hjälpa till inom olika områden. Detta bidrog 
till att de anställda fick en nära relation och fick ta del av varandras erfarenheter. Ulrika har 
tillbringat de två senaste somrarna på ett företags ekonomiavdelning. Hennes arbetsuppgifter 
har bidragit till en djupare förståelse för vikten av redovisning samt revisorns betydelse. 
Genom sin praktiska erfarenhet av redovisning har hon fått en tydlig helhetsbild av hur 
företag kan sköta sin redovisning.  
 
Teoretisk förförståelse baseras på teorier, synsätt och erfarenheter som inhämtats och kommit 
till genom utbildning.31 Vi som författare läser civilekonomprogrammet vid Umeå 
Universitet. Jennie har läst en del av utbildningen i Gävle, vilket gör att innehållet i våra 
kurser kan skilja något. Vi anser ändå att vi har likvärdig teoretisk förförståelse då det centrala 
i kurserna bör vara desamma och vi har samma antal högskolepoäng. Alla ekonomi- och 
redovisningskurser vi läst har bidragit med teoretisk förståelse för redovisning och 
revisionsberättelsens innehåll och betydelse. Vi har genom utbildning fått förstå att det inom 
redovisningen ibland finns olika alternativ att välja bland och vi förstår att det lätt kan bli fel 
för personer som arbetar med redovisning om de inte besitter tillräcklig kunskap. Av denna 
anledning anser vi båda att revisorn har en viktig kontrollerande funktion i företag. Vår 
teoretiska kunskap gällande revisionens betydelse för banker är däremot mindre. Den 
information vi tagit del av inom detta ämne kommer främst från artiklar vi bland annat läst i 
tidskriften Balans. Vi har tagit del av flera författares ståndpunkt i frågan och inte information 
ur enbart en synvinkel. Vi inser att det finns både för- och nackdelar med det nya förslaget att 
slopa revisionsplikten för små aktiebolag. Vår neutrala inställning belystes vid intervjuerna då 
vi frågade efter både för- och nackdelar.    
 

2.2.2 Kunskapssyn  
 
Vilken kunskapssyn forskaren har beror på hur dennes verklighets- och vetbarhetsuppfattning. 
Med verklighetsuppfattning menas hur forskaren ser på den verklighet som skall studeras och 
vetbarhetsuppfattning anger hur denna skall studeras. Två vetenskapsteoretiska plattformar 
med skilda verklighets- och vetbarhetsuppfattning är positivism och hermeneutik.32 
  
För att uppnå vårt syfte med denna uppsats krävs att vi får en förståelse för vårt problem, för 
att sedan kunna diskutera, värdera och beskriva det som i syftet står angivet. För att kunna 
uppnå detta tror vi att det är viktigt att vi har en helhetssyn på problemet, exempelvis upplever 
vi att det skulle vara svårt att beskriva redovisningshandlingarnas betydelse om vi saknar 
förståelse för hur hela processen går till vid kreditgivning. Vi behöver kännedom om det 
speciella sammanhanget eftersom dess betydelse troligtvis är annorlunda i ett annat 
sammanhang. För att kunna ge denna förklaring måste vi känna till vilken information de 
söker, hur de får tag på denna samt om det finns andra alternativ. För att få den information vi 
söker intar vi en aktiv roll, detta blev tydligt bland annat under våra intervjuer där vi ständigt 

                                                
31 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 76. 
32 Ibid., 10-11. 
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ställde följdfrågor och var engagerade. Vår förförståelse är en viktig del av 
undersökningsprocessen och denna hjälper oss att analysera vår empiri. Det resultat vi 
kommer fram till visar hur det kan vara och inte hur det är. Det behöver inte förefalla 
annorlunda i en annan tid eller för andra intervjupersoner, men det går inte att ta för givet då 
syftet med undersökningen inte är att generalisera. Dessa tankesätt och ställningstaganden 
stämmer väl överens med den hermeneutiska kunskapssynen.  
 
Givet vårt syfte upplever vi att det skulle vara svårt att ha en positivistisk kunskapssyn trots 
att bankernas handlande regleras av lagar och regler. Kreditgivning styrs nämligen även av 
personliga omdömen och erfarenheter och därför förstärks vår uppfattning att djupintervjuer i 
ett hermeneutiskt perspektiv är den lämpligaste ansatsen för denna studie.  
 
Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen och innebär stor tilltro till vetenskaplig 
rationalitet. All kunskap skall vara möjlig att verifiera empiriskt, mätningar ersätter därmed 
uppskattningar och bedömningar.33 Syftet med vetenskapen är att finna verklighetens sanning. 
Eftersom verkligheten är så omfattande görs detta genom förenklade avbildningar med hjälp 
av begrepp och modeller.34 Forskaren skall sträva efter att ge förklaringar genom orsak-
verkan samband och den positivistiska synen genomsyras av tanken om reduktionism. Detta 
innebär att helheten i ett problem går att dela upp för att sedan studera varje del separat. 
Exempelvis går en metalls egenskaper att förklara genom att reducera problemet till 
strukturen och egenskaperna hos de atomer som metallen består av.35 Värdet av en teori ökar 
med möjligheten att göra korrekta förutsägelser.36 Åtskillnad görs mellan fakta och 
värderingar, en forskare skall vara helt objektiv och inta en roll som observatör37. Forskarens 
förförståelse skall inte på något sätt påverka forskningsresultatet, det skall vara möjligt att 
byta ut forskaren men ändå få samma forskningsresultat.38 Resultatet skall även gå att 
generalisera och vara oberoende av tid och rum.39  
 
Hermeneutiken, som är en tolkningslära, kan ses som positivismens raka motsats.40 
Kunskaper som förmedlas genom känslor går inte alltid att nå genom förnuftet, varför det inte 
alltid går att skilja mellan faktaomdömen och värdeomdömen. Forskningens syfte är i 
huvudsak att förstå, men det kan även vara att försöka åstadkomma förändring. 
Hermeneutiken kännetecknas av helhetssyn, för att förstå ett enskilt fenomen krävs förståelse 
för det speciella sammanhang där det verkar. Påverkar gör även den person som gör 
tolkningen samt ur vilket perspektiv den görs. Forskning om mänskliga och sociala 
förhållanden har en begränsad generaliserbarhet då den ofta är bunden till tid och rum. 

                                                
33 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, (Lund: Studentlitteratur, 1996), 27. 
34 Lundahl och Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 43. 
35 Runa Patel och Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning (Lund: Studentlitteratur, 1994), 24. 
36 Lundahl och Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 43. 
37 Ibid., 44. 
38 Patel och Davidsson, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 25. 
39 Lundahl och Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 43-44. 
40 Patel och Davidsson, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 25. 
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Forskaren skall använda sin förförståelse för att förstå forskningsproblemet, denne intar en 
aktiv roll där dennes tankar, intryck, känslor samt kunskap ses som en tillgång.41  
 

2.3 Perspektiv  
 
Det är viktigt att som författare klargöra för läsaren från vilket perspektiv vi studerar det som 
skall undersökas. Författaren väljer själv från vilket perspektiv denne vill betrakta problemet 
och olika perspektiv kan leda till skillnader i studiens resultat42. Perspektivet kan beskrivas 
som de ”glasögon” genom vilka författaren studerar verkligheten och på så sätt väljer denne 
vilka aspekter som bedöms vara relevanta samt tolkar verkligheten.43   
  
Ett företag har flera intressenter. Enligt den klassiska intressemodellen kan de delas upp i 
kunder, företagsledning, kreditgivare, leverantörer, ägare, stat och kommun samt anställda.   
 

 
 
 

Figur 1 – Rhenmans Intressentmodell (Samuelsson 1978) 
 
 
Givet vårt syfte har vi valt att angripa problemet ur bankernas perspektiv. Intressentmodellen 
visar dock att vårt problem kan beröra fler parter och att resultatet av studien därför kan vara 
till nytta för fler än enbart företagets kreditgivare.  
 

                                                
41 Lundahl och Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 44-45. 
42 Jan Molin, Utredningsmetodik (Göteborg: Esselte stadium, 1984), 63. 
43 Ibid., 62. 
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2.4 Angreppssätt 
 
Det finna olika sätt att närma sig den empiriska verkligheten, de två huvudsakliga benämns 
deduktion och induktion.44 Deduktion innebär att forskaren går från teori till empiri och 
induktion motsatsen.45 Med den deduktiva ansatsen samlar forskaren in relevanta teorier, för 
att sedan testa om dessa stämmer med verkligheten.46 De teorier som ligger som grund 
används för att göra förutsägelser och denna metod är vanligast inom den objektiva 
verklighetsuppfattningen, det vill säga forskning inom den positivistiska kunskapssynen.47 48 
Induktion innebär att forskningen kommer före teorin och forskaren söker teoretiska 
påståenden om den empiriska verkligheten.49 Teorierna utvecklas för att förklara fenomenet 
och denna metod är vanligast inom den subjektiva verklighetsuppfattningen, forskning inom 
hermeneutiken.50 51     
 
Vi började med att samla in relevanta teorier för att sedan ha dessa som utgångspunkt vid 
intervjuerna och i analysen. Då vi började analysera materialet från våra intervjuer upptäckte 
vi att vi inte kunde förklara allt genom våra befintliga teorier. Vi fortsatte därför att söka 
teorier som stämde med det vi upptäckt genom våra intervjuer. Detta arbetssätt benämns 
abduktion och kan ses som en gyllene medelväg mellan deduktion och induktion.52  
 

2.5 Undersökningsklassifikation  
 
Det finns flera typer av undersökningar och de vanligaste betecknas explorativa, deskriptiva 
samt hypotesprövande. Med explorativa undersökningar menas utforskande undersökningar 
till följd av bristande kunskap inom området. Vanligtvis samlas så mycket fakta in som 
möjligt om ett bestämt problemområde och undersökaren försöker göra en allsidig granskning 
av problemet. Det är inom denna undersökningsteknik vanligt att använda flera olika metoder 
för insamling av information.53 
   
Undersökningen blir beskrivande då det redan finns en viss mängd kunskap inom 
problemområdet. Denna typ av undersökning kallas deskriptiv och beskrivningarna kan vara 
av dåtid såväl som nutid. Undersökaren ser till några aspekter av det fenomen denna avser att 
utforska för att sedan göra grundliga beskrivningar av dessa. Ofta används endast en teknik 
för att samla in information till deskriptiva undersökningar.54  
 

                                                
44 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser, (Lund: Studentlitteratur, 1998), 48. 
45 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 55. 
46 Tim May, Samhällsvetenskaplig forskning. (Lund: Studentlitteratur, 2001), 47. 
47 Lundahl och Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 41. 
48 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 55. 
49 Tim May, Samhällsvetenskaplig forskning. (Lund: Studentlitteratur, 2001), 47. 
50 Lundahl och Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 41. 
51 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 55. 
52 Ibid., 59. 
53 Patel och Davidsson, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 12. 
54 Ibid., 13. 
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Undersökningen kan vara hypotesprövande då kunskapsmängden inom ett problemområde 
har blivit ännu större och teorier utvecklats. För denna typ av undersökning krävs det att det 
finns tillräcklig kunskap inom ett område så det är möjligt att från teorin härleda antaganden 
om förhållanden i verkligheten.55    
 
Vi har i denna uppsats utfört en deskriptiv studie av tolkande karaktär. Inom vårt 
problemområde finns det forskning sedan tidigare som vi använt oss av under vårt arbete. 
Eftersom vi har begränsad tid till förfogande för utförandet av denna uppsats har vi valt att 
undersöka vissa aspekter av vårt problem djupare.   
 

2.6 Undersökningsansats 
 
Beroende på hur forskaren väljer att generera, bearbeta och analysera den information denne 
samlat in utförs studien kvantitativt eller kvalitativt.56 Kännetecknande för kvantitativa 
undersökningar är att dessa studiers slutsatser baseras på data som kan kvantifieras. Denna typ 
av studie innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och 
analysmetoder57. Data som ej är kvantifierbara, eller i alla fall svåra att kvantifiera, utgör 
kvalitativa studier. Denna typ av data benämns mjukdata och utgörs exempelvis av attityder, 
värderingar och föreställningar.58 Avgörande för vilken typ av undersökning som är lämplig 
beror på hur problemet är formulerat, vad forskaren syftar till att undersöka. Litet förenklat 
förklarat lämpar sig kvantitativa studier då syftet exempelvis är att svara på frågan ”Vilka är 
skillnaderna?”. Kräver undersökningsproblemet däremot tolkning och förståelse är den 
kvalitativa metoden användbar. Frågor som då skall besvaras kan vara ”Hur förklaras detta? 
Varför ser de underliggande mönstren ut så här?” och då bör verbala analysmetoder 
användas.59 Viktigt att poängtera är att denna klassificering av undersökningstyp inte innebär 
att både ”hård-” och ”mjukdata” kan finnas i samma undersökning. Kvantitativa studier 
domineras av kvantifierbar data, men den kan även innehålla kvalitativa data. Omvänt 
dominerar svårkvantifierbar data kvalitativa studier, men innehåller ofta även kvantitativa 
data.60    
 
Utifrån vår problemformulering har vi valt att utföra en kvalitativ studie. Det kan tyckas att 
denna studie likaväl skulle kunna utföras kvantitativt, eftersom det många gånger handlar om 
att rangordna alternativ och svara på frågan ”Hur viktigt är…?”. Vi tror dock inte att vi skulle 
få access om vi skickat ut enkäter eftersom det är ett känsligt ämne. En del av den information 
vi efterfrågar är känsliga inom de olika bankerna, varför det är svårt att få svar på frågorna på 
annat sätt än genom ett personligt möte. 
 

                                                
55 Patel och Davidsson, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 12. 
56 Ibid., 14. 
57 Ibid. 
58 Lundahl och Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 51. 
59 Patel och Davidsson, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 14. 
60Lundahl och Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 51. 
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2.7 Insamling av sekundärkällor 
 
Sekundärdata är material som samlats in och analyserats av annan forskare för ett annat 
ändamål.61 
 
Vi började vår insamlingsprocess genom att ta del av tidningsartiklar, bland annat från 
tidskriften Balans, för att ”läsa in oss” på området. Därefter kontaktade vi Tobias Svanström, 
som under en gästföreläsning inspirerade oss till att behandla detta ämne i vår uppsats. Från 
honom fick vi tips på undersökningar som gjorts inom området, bland annat hans egen studie 
som vi även refererar till i vårt litteraturkapitel. Genom att söka efter vetenskapliga artiklar på 
Umeå Universitetsbiblioteks databaser, Busines Source Premier, Artikelsök samt i Album, 
fann vi en stor del av det material vi använt oss av. Många forskare refererar till andra 
forskare i sina artiklar och genom att söka efter dessa fann vi fler källor. Vi har även sökt efter 
artiklar på Internet och vi har då varit noga med att endast ta information från tillförlitliga 
källor.  
 
De sökord vi använt oss av är: kreditgivning, revisionsplikt, små företag, långivning, 
utlåningsprocess, beslutsunderlag. 
 

2.8 Källkritik  
 
Genom att kritiskt granska det material vi använt oss av ökar vi vår studies trovärdighet. Vi 
har utfört ett kritiskt teorival som kan delas in i två faser, teorisökning och teorianvändning. 
Teorisökningen innebär att vi som forskare fastställer utgångspunkterna för teorivalet samt 
teoriurvalet. Vi har låtit vår problemformulering ligga till grund för fastställandet av 
teorivalets utgångspunkter. 62 Teorisökningen handlar även om det systematiska sökandet 
efter information samt om förmågan att avgöra när denna sökning kan avbrytas. Genom vår 
utbildning har vi fått värdefull information om hur vi kan gå tillväga vid sökning av artiklar 
via olika databaser. (Se föregående avsnitt för ytterligare information om vilka databaser vi 
använt oss av.) Vi valde att avbryta vårt teoriurval när vi kände att vi uppnått teoretisk 
mättnad, vilket innebär att ytterligare sökningar tenderade att resultera i litteratur eller andra 
källor som redan uppmärksammats.63  
 
Det kritiska teorivalets andra fas innebär att forskaren måste ta ställning till följande tre 
förhållanden: ursprunget, den empiriska grunden samt aktualiteten.64 Med ursprunget menas 
användandet av första- eller andrahandskällor vid teoriuppbyggnaden. För att undvika 
förvanskning av ursprungsförfattarens ståndpunkt har vi i största möjliga mån använt oss av 
förstahandskällor. Det har i något enstaka fall varit omöjligt att inte använda 
andrahandskällor, men eftersom författarna som hänvisat till källorna är välkända och anses 
kunniga inom respektive ämnesområde anser vi inte att detta har gjort vår studie mindre 
trovärdig.  
 

                                                
61 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 117. 
62Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 87. 
63 Ibid.,88. 
64 Ibid. 
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Den empiriska grundens betydelse för arbetets relevans anses vara svår att ta ställning till. 
Primära och sekundära källor är ett centralt begrepp inom den historiska källkritiken. Med 
primära källor menas att berättaren själv har iakttagit vad som återges. En teori utgör således 
en primär källa om forskaren själv svarar för den empiriska grunden medan en sekundär källa 
föreligger då forskaren bygger sina resonemang på andras erfarenheter.65 Det material vi 
använt oss av i vårt litteraturkapitel är främst primära källor då de flesta forskare utfört en 
egen undersökning. 
 
Aktualiteten är det tredje förhållandet som är av intresse vid val av teoriinnehåll. Idag finns en 
tendens bland forskare som leder till att gamla verk allt för ofta får ge plats till nya verk som 
inte alltid är bättre. I våra val av teorier har vi strävat efter att orientera oss inom den senaste 
forskningen, men för den sakens skull inte varit rädda för att ta med gamla välkända teorier. 
Vi har i första hand låtit innehållet avgöra huruvida respektive teori är intressant eller ej för 
vår studie och inte stirrat blint på datumet.66 Under arbetets gång har vi läst många teorier och 
vi har upptäckt att de teorier vi har använt oss av ofta förekommer som andrahandskällor hos 
andra forskare. Vi tolkar detta som ett tecken på att de teorier vi valt anses bidra med 
värdefull kunskap.  

                                                
65 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 89. 
66 Ibid. 
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3 REVISIONSPLIKTENS HISTORIA I SVERIGE 
 

 detta kapitel ger vi läsaren en kort sammanfattning av revisionspliktens historia i 
Sverige, hur debatten förts angående dess vara eller icke-vara. Vi finner det intressant 

att känna till argumenten bakom revisionspliktens uppkomst samt debatten som förts 
angående ett slopande för mindre bolag.    
 

3.1 Utvärdering i Sverige gällande behovet av revis ionsplikt i små 
aktiebolag 
 
År 1895 fastställdes genom lag kravet på revision av svenska aktiebolags räkenskaper. 
Pliktens innebörd skiljde mycket från dagens revisionsplikt, då fanns exempelvis inga 
kvalificerade revisorer enligt dagens mening.   I 1944 års aktiebolagslag infördes en ”modern” 
reglering av revisionsplikten. Kravet på kvalificerade revisorer gällde i börsnoterade företag 
med ett aktiekapital på två miljoner eller mer. Kravet på kvalificerad revisor, det vill säga 
auktoriserad eller godkänd, gällde även då bolagsordningen så bestämde eller om tio procent 
av aktieägarna så krävde. Inte förrän år 1983 infördes kravet på kvalificerade revisorer i 
samtliga svenska aktiebolag.67  
 
En allmän debatt om revisionsplikten uppkom igen under 1970-talet, men det var då ingen het 
fråga. Förarbetena till Aktiebolagslagen 1975 visar att argumentet för ett borttagande av 
revisionsplikten var brist på kvalificerade revisorer. Den nya lagen som trädde i kraft 1977 
krävde kvalificerade revisorer för företag med bundet eget kapital på en miljon kronor. Kravet 
på auktoriserad revisor gällde för företag med nettotillgångar över 1 000 basbelopp eller fler 
än 200 anställda eller om företaget var börsnoterat.68  
 
Debatten om ekonomisk och organiserad brottslighet uppkom under 1970-talet. 
Rikspolisstyrelsen tillsatte 1976 en utredning som visade att den ekonomiska brottsligheten 
omsatte 20 miljarder kronor varje år. Brottsförebyggande råden fick därmed i uppgift att 
granska lagstiftningen på området. I rapporten ”Revisorns verksamhet – PM 1978:2” gavs 
bland annat förslaget att kvalificerade revisorer skulle krävas i alla bolag på lång sikt. Efter 
valet 1982 tillsattes en kommission vars uppgift var att föreslå åtgärder för en effektivare 
företagsrevision. Enligt SOU 1983:36 förklarar kommissionen att ”revisorer har stor betydelse 
när det gäller att förhindra och motverka ekonomisk oegentligheter som kan förekomma i 
samband med näringsverksamhet”. Detta har medfört krav på revision i samtliga bolag. 69  
 
I ett lagstiftningsärende år 1998 ifrågasattes huruvida revisionsplikten är befogad för samtliga 
aktiebolag. Redovisningskonsulternas riksförbund ansåg att revisionsplikten borde slopas för 
små bolag och att bolagets intressenter istället skulle ställa högre krav på revision i bolaget 
om de fann skäl för detta. Kostnaderna för revision i små företag bedömdes vara alltför stor i 
förhållande till nyttan. Detta argument tydliggörs i enmansbolag där ägaren, bolagsledningen 
och styrelsen ofta är samma person. I ett sådant företag är den som skall granskas den som 
                                                
67 Axenborg, “Rör inte revisionsplikten!”, 22. 
68 Ibid. 
69 Ibid., 23. 
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utser revisorn samt betalade för revisionen. Ägaren är här inte i behov av revision, det finns 
ingen anledning at bevaka sitt eget arbete. Revisionen i dessa företag utfös enbart för 
företagets intressenter, men kostnaden drabbar företaget.70     
 
Remissinstanserna och riksdagsåklagaren ansåg däremot inte att det fanns motiv nog för att 
slopa revisionsplikten för små bolag. Enligt dem fick revisorer en stor betydelse när det gäller 
att kontrollera den ekonomiska brottsligheten. Kravet på revisionsplikt behölls i samtliga 
bolag då även regeringen ansåg att revision var viktigt för det associationsrättsliga regelverket 
samt innebar en trygghet företagets samtliga intressenter. Det ansågs inte föreligga någon 
skillnad gällande brottsligheten i ett stort företag jämfört med i ett litet. 71 
 
Under år 2005 blev debatten om revisionspliktens vara eller icke-vara återigen aktuell. 
Professor Per Thorell och Claes Norberg fick tillsammans med Ernst & Young i uppdrag av 
Svenskt Näringsliv att undersöka vilken betydelse revisionsplikten har för olika intressenter, 
de kostnader plikten medför och hur det ser ut i länder som saknar revisionsplikt samt de 
länder som valt att avskaffa denna.72  
 
Enligt undersökningens resultat uppgår revisionskostnaderna för ett litet företag årligen till 
ungefär 10 000 SEK. Till denna summa räknas endast själva revisionen och inte andra tjänster 
som revisorn erbjuder.73 NUTEK fick i uppdrag att beräkna den samhällsekonomiska 
kostnaden för att små företag inkluderas av revisionsplikten och de kom fram till att den 
uppgår till två miljarder SEK per år. Denna beräkning har de fått fram genom att se på 
förhållandena i Danmark och England.74 
 
Thorell och Norbergs undersökning visar att intressenternas förväntan av revision är att den 
genomförs av en kompetent person (yrkesmässig revisor), att denne är oberoende och att 
revisorn säkerställer att räkenskaperna i årsredovisningen är korrekta.75  
 
År 2006 utsågs en värderare som skall utvärdera vilket behov det finns av revision i små 
bolag. Denna person skall även se närmare på vilka konsekvenser ett borttagande av 
revisionsplikten kan komma att innebära och då inte enbart för de aktuella bolagen, utan även 
för näringslivet och företagets intressenter.76  
 
Idag tillämpar Sverige de internationella redovisningsstandarderna (ISA) genom 
Revisionsstandard i Sverige (RS). Framöver kommer vi att direkt tillämpa ISA och inte gå 
genom RS, vilket troligtvis kommer att medföra problem. Väljer Sverige att behålla 
revisionsplikten för små aktiebolag kommer reglerna om revision bli betydligt mer 
komplicerade då små aktiebolag enligt ISA inte omfattas av revisionsplikten.77  
 

                                                
70 Balans 3/2005, 20. 
71 Proposition. (1997/98:99), 127. 
72 Thorell & Norberg. ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, 8.  
73 Ibid., 5 
74 Ibid., 6 
75 Ibid., 33 
76 Regeringssammanträde 2006 Dir nr: 2006:96, 1. 
77 Ibid., 9. 
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Det är på grund av detta som regeringen väljer att titta på förslaget igen. Värderaren skall ge 
förslag på hur företagens administrativa arbete kan förmildras i så stor utsträckning som 
möjligt samt hitta alternativ som kan säkerställa skattekontroll samt ekonomisk brottslighet. 
Detta uppdrag kommer att redovisas den 10 september 2008.78 
 
 

                                                
78 Regeringssammanträde 2006 Dir nr: 2006:96, 10. 
 



Utdrag ur lag 
 
 
 
 

 

4 BESTÄMMELSER ENLIGT LAG 
 

 detta kapitel visar vi ett utdrag ur den lag som innehåller bestämmelser om bank- och 
finansieringsrörelse. Vi finner det intressant att veta hur utlåningsprocessen regleras 

genom gällande lag. Kapitlet inleds med en introduktion där lite bakgrundsinformation om 
lagen ges.     
 

4.1 Introduktion  
 
Sverige är ett av de länder inom Europa som kontrollerar flest bolag i sitt land. Av EU-
länderna är det enbart Sverige, Finland och Malta som inte utnyttjat den möjlighet EG-rätten 
erbjudit och tagit bort den lagstadgade revisionsplikten för små aktiebolag.79    
 
I syfte att skapa ett stabilt finansiellt system med goda förutsättningar för konkurrens och hög 
effektivitet finns regler för de finansiella marknaderna. Detta ger även ett gott 
konsumentskydd. Det är Finansdepartementets bankenhet som ansvarar för att ta fram nya 
eller ändrade förslag på regler för banker och kreditmarknadsföretag.80 
 
Den 1 juli 2004 trädde en ny bank- och finansieringsrörelselag i kraft, efter att en stor 
genomgång av regelverket genomförts. Samtidigt trädde även en annan lag i kraft som 
innebar att inte endast banker och kreditmarknadsföretag får ta emot inlåning från 
allmänheten. Denna nya inlåningsverksamhet omfattas dock ej av insättningsgarantin.81   
 
Vår tanke var att även intervjua andra företag än banker som bedriver utlåning. Vi kontaktade 
olika försäkringsbolag, bland annat If och Länsförsäkringar, men det visade sig att dessa 
endast ger ut lån till privatpersoner och inte till aktiebolag.  
 

4.2 Utdrag ur Lag om bank- och finansieringsrörelse  (2004:297) 
 
Lagen om bank- och finansrörelse (2004:297) innehåller bestämmelser om bank- och 
finansieringsrörelse. Denna lag gäller ej verksamhet som drivs av Sveriges riksbank eller 
Riksgäldskontoret (Kap 1 1§). 
 
Lagen anger att banker och finansrörelser skall identifiera, mäta, styra och ha kontroll över de 
risker som dess rörelse är förknippad med. De skall särskilt se till att deras förmåga att 
fullfölja sina förpliktelser inte äventyras på grund av dess sammantagna kreditrisker, 
marknadsrisker, operativa risker samt andra risker (Kap 6 2§). Det skall finnas interna 
riktlinjer och instruktioner i den omfattning som behövs för att styra rörelsen och det är 
styrelsens uppgift att fullfölja detta (Kap 6 5§). 
 

                                                
79 Regeringssammanträde 2006 Dir nr:2006:96 s 9 
80 http://www.regeringen.se/sb/d/2445 
81 http://www.regeringen.se/sb/d/2445 
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Krediter får enbart beviljas då förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgoda. 
Innan beslut fattas krävs att risken att förpliktelserna inte kan fullgöras prövas (Kap 8 1§). För 
att den som fattar beslut i ärendet skall kunna bedöma risken krävs att kreditinstitutets 
kreditprövning är organiserad så beslutsunderlaget är tillräckligt (Kap 8 2§). Ett kreditinstituts 
kreditbeslut skall redovisas och vara möjlig att följa i efterhand, varför dess hantering skall 
dokumenteras (Kap 8 3§). 
 

4.3 Reflektion 
 
I lagen anges under vilka förutsättningar kreditgivning får beviljas. Det går att utläsa vissa 
riktlinjer för hur dessa kriterier skall uppnås, i övrigt har bankerna eget ansvar för att 
organisera kreditgivningsprocessen.  
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5 LITTERATURGENOMGÅNG  
 

 denna del av uppsatsen presenterar vi de teorier och undersökningar som vi finner 
relevanta och som ligger till grund för vår studie. Många av dessa författare stödjer sina 

resonemang på Jensen och Mecklings agentteori, varför vi valt att inleda kapitlet med 
denna.     
 

5.1 Teoretiska motiv till revision  
 
Agentteorin introducerades av Jensen och Meckling (1976). Enligt dem uppstår ett 
agentförhållande då en eller flera personer (principal/er) anlitar en annan person (agent) för att 
utföra ett uppdrag. Principalen delegerar beslutsfattande till agenten, vilket medför att ägandet 
och kontrollen över en tillgång skiljs åt. Eftersom båda parterna antas vara nyttomaximerande 
och deras uppfattning om risk ofta skiljer sig åt, finns inom agentteorin inga fullständiga och 
kostnadseffektiva avtal. Konsekvensmässigt agerar inte agenten alltid i principalens intresse 
varför agentkostnader uppstår. Dessa agentkostnader är exempelvis det agenten gör av med på 
sin egen välfärd samt kostnader som vidtas för att kontrollera att agenten inte handlar i strid 
med principalens intresse. Ett vanligt exempel på ett agentförhållande är förhållandet mellan 
företagets aktieägare och dess företagsledning. Ett företag ingår dock kontrakt med flera olika 
parter, bland annat kreditgivare, leverantörer, kunder och anställda, och i alla dessa 
förhållanden uppstår agentkostnader. 82 Intressant för denna studie är förhållandet mellan 
företaget och kreditgivaren.  
 
Jensen och Meckling beskriver hur ägarens agerande förändras då företaget är belånat och den 
risk som är förknippat med investeringen därmed förskjuts till långivaren. De skriver att det 
inte är vanligt att företag är belånade till 100 procent på grund av de effekter en sådan 
finansiell struktur skulle få. Ägaren skulle då genomföra väldigt riskfyllda investeringar med 
potentiellt sett väldigt lönsamma utfall. Då de får ett positivt utfall tillfaller det mesta ägaren, 
men om de misslyckas drabbas kreditgivaren av förlusten. 83 För att reducera den risk som 
uppstår vid utlåning av pengar, söker långivaren information om företaget. Detta medför 
kostnader som i realiteten bärs av gäldenären, genom exempelvis högre avgifter och höjda 
räntor, varför denne är intresserad av att detta sker med lägsta möjliga kostnad. Då ägaren ofta 
har tillgång till denna information genom dennes interna bokföring, kan de bistå kreditgivaren 
med dessa uppgifter till en lägre kostnad än om denne skulle ta fram informationen på egen 
hand. För att kreditgivaren skall kunna förlita sig på dessa uppgifter går ägaren med på att låta 
en oberoende revisor bekräfta dess verifierbarhet.84   
 

                                                
82 Jensen, M.C. and Meckling , W.H. ”theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 
Structure.” Journal of Financeial Economics, Vol. 3, (1976),.308-310. 
83 Ibid., 334 
84 Ibid.,338. 
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5.2 Bankernas tillvägagångssätt vid kreditgivning t ill små 
aktiebolag 
 

5.2.1 Relationship lending 
 
Berger och Udell skriver att små företag är speciellt känsliga då det gäller kreditgivning på 
grund av att de är svåra att ha insyn i. Enligt dem är det speciellt svårt för dessa företag att få 
extern finansiering. Enligt Berger och Udell är relationship lending ett av de effektivaste 
sätten att reducera informationsasymmetri som ofta förekommer i relationen mellan små 
företag och kreditgivare. Författarna beskriver detta som att banken samlar in information 
under en längre tid genom kontakt med företaget, dess ägare samt företagets lokala 
omgivning. Denna information används sedan som underlag vid beslutsfattande om 
kreditgivning.85Ytterligare information kan även samlas in från exempelvis leverantörer och 
kunder som kan ge specifik information om företaget och dess ägare samt generell 
information om omgivningen företaget verkar i. 86 
 
Berger och Udell skriver att bankers tillvägagångssätt vid kreditgivning till små företag kan 
delas in i minst fyra kategorier.  De första tre benämns transactions-based lending då beslut 
baseras på ”hård” information som är relativt lättillgängligt redan vid lånets inledningsskede, 
jämfört med ”mjuk” information som samlas in under längre tid genom relationen mellan 
långivare och låntagare.87  
 
Financial statement lending lägger störst fokus på företagets finansiella ställning. De beslut 
banken fattar gällande långivning och dess villkor baseras till största del på styrkan i 
företagets balans- och resultaträkning. Enligt författarna lämpar sig denna metod bäst för 
större företag, trots att den även är tillämpbar på små företag med lång historik, relativt 
transparent verksamhet samt stark årsredovisning.88 
 
Asset-based lending innebär att beslut om långivning huvudsakligen baseras på kvaliteten i de 
säkerheter företaget kan ställa. Enligt författarna är denna metod väldigt intensiv och relativt 
kostsam, varför det krävs av företaget att de har fordringar och lager av hög kvalitet.89 
 
Small business credit scoring beskrivs som en anpassning av länge använda statistiska 
tekniker vid kreditgivning till privatpersoner. Denna metod ser till företagets finansiella 
ställning, men stort fokus riktas även mot ägarens finansiella ställning och historik, eftersom 
betalningsförmågan ofta är nära relaterad till ägaren av små företag.90 
 

                                                
85 Berger,A and Udell, G. ”Small Business credit availability and relationship lending: The importance of bank 
organisational structure”, the economic Journal, (2002), 32. 
86 Ibid., 37. 
87 Ibid., 36. 
88 Ibid., 37. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
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Enligt författarna finns det inte några uppgifter kring de fyra utlåningsteknikerna betydelse i 
förhållande till varandra, däremot skriver de att den senaste forskningen stöder vikten av 
relationen mellan bank och företag gällande kreditvänlighet och kreditvillkor samt tillhörande 
krav.91  
 

5.2.2 Tidigare studier kring kreditvärdighetsbedömn ing i Sverige 
 
Birgitta Svensson har undersökt hur svenska banker går tillväga vid kreditgivning till företag. 
Av hennes studie framkommer att inför beslut om eventuell långivning till små företag 
inhämtar banker företagets årsredovisning. Ofta inhämtas även icke offentliga 
redovisningsrapporter, kreditupplysningar92 samt kreditbevakningsrapporter93 från 
Upplysningscentralen (UC). Vanligtvis påverkar inte relationen och förtroendet för kunden 
mängden redovisningsinformation som samlas in.94  
 
Bearbetning och tolkning av redovisningsinformation sker inom banken utan anlitande av 
extern expertis. Vanligtvis sker bearbetning i egna mallar för bokslutsinformation, nyckeltal, 
kassaflödesanalyser, budgetar och kalkyler. Från UC förs information direkt över från balans- 
och resultaträkningar och relevanta nyckeltal beräknas, såsom likviditet, soliditet, 
skuldsättningsgrad, räntetäckningsgrad och räntabilitet på eget kapital.95 Vid bedömning om 
kreditgivning till företag använder bankerna ofta ett hjälpmedel som kallas ”credit scoring”, 
detta är en sorts mall som kreditgivarna kan använda sig av.96 Silver skriver att banker 
använder sig av modeller för att minska risken för att de skall låna ut pengar till icke-
kreditvärdiga företag. I de flesta modeller så inkluderas både räkenskapsmässig och icke-
räkenskapsmässig information. 97 
 
Inför beslut om kreditgivning sammanställs information i ett så kallat kredit-PM, vilket 
innehåller både finansiell information, person- och marknadsinformation. 
Redovisningsinformationens betydelse jämfört med andra bedömningsfaktorer anses bland 
annat variera med risk. Vid hög risk inhämtas aktuella periodrapporter, specifikationer till 
balans- och resultaträkningen samt budgetar oftare än vid låg risk. Hög risk medför ofta fler 
företagsbesök och uppföljningsmöten med kunder och kunders revisorer, tillgångs- och 

                                                
91 Berger,A and Udell, G. ”Small Business credit availability and relationship lending: The importance of bank 
organisational structure”, the economic Journal, (2002), 37-38. 
92 Kreditupplysning: Innehåller balans- och resultaträkning, nyckeltal och branschnyckeltal med jämförelse över 
en femårs period samt kassaflödesanalys. Även uppgifter om ägarstruktur, styrelsemedlemmar, 
fastighetsinnehav, företagsinteckningar, betalningsanmärkningar, riskklassificering (rating), historik samt 
kreditomdömen.    
93 Kreditbevakningsrapporter: Innehåller löpande information om förändringar i företagets ekonomiska 
utveckling och rapportering. Visar exempelvis om företagets årsredovisning och/eller delårsrapporter skickats till 
Patent- och registreringsverket (PRV), angående nya lån och företagsinteckningar, nyemissioner, 
betalningsanmärkningar, förändringar i styrelsemedlemmar, revisorsbyten, förändrad riskklassificering m.m.    
94 Svensson, B. Redovisningsinformation för kreditbeslut, occasional paper, Uppsala: Uppsala Universitet, 
Företagsekonomiska instutionen, (2000/3). 9.  
95 Ibid. 
96 Svensson, B. Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags kreditvärdighet. 
Uppsala: Uppsala universitet, Företagsekonomiska instutionen, (2003), 32. 
97 Silver, L”Credit risk assessment in different contexts- The influence of local networks for bank financing of 
SMEs”. Uppsala Universitet, företagsekonomiska instutionen, (2001), 35. 
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säkerhetsvärderingar genomförs både av banken och av externa värderare. Upprättande sker 
av omvärlds- och trendanalyser och investerings- och handlingsplaner analyseras.98 Ett sätt att 
skilja ut seriösa kunder från oseriösa är att se på hur mycket information de lämnar ut. Kunder 
som inte döljer något lämnar oftast över all information den har.99  
 
Svensson och Ulvenblad skriver att relationen mellan kreditgivare och små företag 
kännetecknas av informationsasymmetri, vilket leder till en risk för felaktig tilldelning av lån. 
För att motverka att detta sker, utnyttjar bankerna sitt nätverk för att samla in information och 
bedöma denna under utlåningsprocessen. Enligt författarna kan detta nätverk delas in i fyra 
delar, rangordnade efter storlek. Den första och största delen är relationen mellan 
bankmannen och företagsledaren. Den andra delen består, förutom bankmannen och 
företagsledaren, av andra affärsmässiga aktörer som är nära anknuten till dessa två, 
exempelvis konsulter och/eller rådgivare samt revisorer. Den tredje delen består av bankens 
samtliga lokala relationer, både sociala och kommersiella. Den fjärde och minsta delen förser 
banken med kompletterande social och kommersiell information, exempelvis uppgifter från 
kreditupplysningen.100 
 

5.3 Bankernas användning av redovisningshandlingar vid 
kreditgivning 
 
Antonio Duréndez Gómez-Guillamón har i sin studie utformat två hypoteser, H01101 och 
H02102, i syfte att undersöka huruvida redovisningsinformation är användbar eller ej vid 
kreditgivning till företag. Resultatet av utfört ”Chi-square test” samt t-test visar att båda 
hypoteserna kan förkastas, det vill säga att redovisningsinformation är användbar vid 
kreditgivning till företag. Författaren skriver att revisorns åsikter kring revisionsberättelsen är 
viktiga, dessa kan inverka på bankens beslut om kreditgivning till företag och i viss mån även 
på den summa som lånas ut.103  
 
Även Birgitta Svensson skriver att finansiella institutioner efterfrågar 
redovisningsinformation. Både den som idag är aktuell enligt redovisningsnormer samt 
information som rapporteras till följd av mer eller mindre formella krav. 104 Författaren 
förklarar att redovisningsinformationens betydelse kan variera beroende på företagsform och 
branscher. Den har inte lika stor betydelse inför beslut om krediter till enskilda näringsidkare, 
handels- och kommanditbolag samt ekonomiska föreningar jämfört med aktiebolag.105  
 

                                                
98 Svensson, Redovisningsinformation för kreditbeslut, 13. 
99 Svensson, Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags kreditvärdighet, 27-28. 
100 Svensson, K & Ulvenblad P.O,”Management of bank loans to small firms in a market with asymatric 
information- an intergrated concept”, SIRE-Workingpaper (1995:2), 15. 
101 H01: Kreditinstitutioner anger att informationen från revisorer inte är användbar vid beslut om kreditgivning 
till företag.    
102 H02: Analytiker anger att informationen från revisorer inte är användbar vid beslut om kreditgivning till 
företag.  
103 Duréndez Gómez-Guillamòn, Antonio. “The usefulness of the audit report in investment and financing 
decisions.” Managerial Auditing Journal, 18, (2003), 549-556. 
104 Svensson, Redovisningsinformation för kreditbeslut, 8. 
105 Ibid., 13. 



Litteraturgenomgång 
 
 
 
 

 

Svensson skriver vidare att årsredovisningsinformationen tyvärr ofta är inaktuell för beslut om 
kreditgivning och att bankerna till följd av detta efterfrågar kompletterande information i form 
av prognoser, budgetar, periodrapporter och preliminära bokslut.106 
 
Skillnaden på kvalité i redovisningsinformationen mellan små och medelstora företag kan 
skapa ett problem anser kreditgivarna.107  
 

5.4 Tidigare studier kring de avgörande faktorerna vid en banks 
kreditgivning 
 
Andersson har undersökt vilken information banker använder sig av vid beslut om 
kreditgivning till företag, enligt författaren kan denna information delas in i räkenskapsmässig 
och icke-räkenskapsmässig information.108 Enligt Silver räknas bland annat balans- och 
resultaträkning samt kassaflödesanalys till den räkenskapsmässiga informationen, medan den 
icke-räkenskapsmässiga informationen kommer från sociala nätverk som till stor del baseras 
på tillförlitlighet.109 
 
Dessa studiers resultat ger en viss oklarhet beträffande vilken typ av information som är mest 
tillförlitlig vid beslut om kreditgivning. Enligt Silver föredrar banker den räkenskapsmässiga 
informationen framför den icke-räkenskapsmässiga. Anledningen är att denna information 
inte kan vara förvrängd av det egna företaget och anses ge en objektiv bild av företaget. Den 
icke-räkenskapsmässiga informationen är ofta mer omfattande, men som bedömare kan den 
tolkas på olika sätt och ge en subjektiv bild av företaget. 110 
 
Enligt Andersson är dock de icke-räkenskapsmässiga bedömningsfaktorerna mer tillförlitliga 
jämfört med de räkenskapsmässiga. Forskaren hänvisar till Keasey & Watson vars studie visar 
att antalet konkurser är fler för företag som bedömts på räkenskapsmässiga grunder, jämfört 
med företag som bedömts på icke-räkenskapsmässiga grunder. 111 112  
 
Även Svensson och Ulvenblad har utfört en studie som visar vilken information banker 
använder sig av vid kreditgivning till små företag. Studiens resultat visar att de avgörande 
bedömningsfaktorerna är personen bakom företaget, affärsidén, redovisningsinformation och 
budget, säkerheter och själva företaget.113 I denna studie framkommer det inte vilken av 
informationen, den räkenskapsmässiga eller den icke-räkenskapsmässiga, som får störst 
betydelse vid beslut om kreditgivning. Vilken information som utgör beslutsunderlaget anser 
vi dock stämma överens mellan de båda studierna, då personen bakom företaget, affärsidén, 

                                                
106 Svensson, Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags kreditvärdighet, 165. 
107 Ibid. 148. 
108 Andersson, P. Expertise in credit granting: studies on judgement and decision-making behaviour.  
Stockholm: Stockholms Handelshögskola, Ekonomiska forskningsinstitutet. (2001), 12. 
109 Silver,”Credit risk assessment in different contexts- The influence of local networks for bank financing of 
SMEs”, 29-30. 
110 Ibid., 29-31. 
111 Andersson, Expertise in credit granting: studies on judgement and decision-making behaviour., 14. 
112 Keasey, K and Watson, R. ”Small firms management: ownership, finance and performance”(1993), 14. 
113 Svensson, K and Ulvenblad P.O. ”Management of bank loans to small firms in a market with asymatric 
information- an intergrated concept”, SIRE-Workingpaper (1995:2), 14. 
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säkerheter och själva företaget räknas till icke-redovisningsmässig information medan 
redovisningsinformation utgör de redovisningsmässiga faktorerna. 
 
Birgitta Svensson studie visar att alla delar av den offentliga redovisningsinformationen inte 
anses vara av lika stor betydelse. De mest betydelsefulla kan rangordnas enligt följande: 
resultaträkning, balansräkning, tilläggsupplysningar (bokslutskommentarer och noter), 
kassaflödesanalys och slutligen delårsrapporter.114 Även Andersson lyfter fram företagets 
kassaflödesanalys som en viktig funktion vid beräkning av företagets kapitalbehov.115   
  
I Svenssons studie framkommer även att företagsstorlek påverkar redovisningsinformationens 
betydelse vid kreditgivning. Vid mindre komplexa kreditsammanhang bedöms den vara av 
större vikt vid långivning till små företag än till medelstora företag. Vid beslut om 
kreditgivning till nya kunder har samtliga bedömningsgrunder större betydelse jämfört med 
befintliga kreditsammanhang.116 
  

5.5 Revisionens betydelse vid kreditgivning 
 
Libby skriver att revisorn förmedlar sina åsikter till kreditgivare genom revisionsberättelsen. 
Författaren menar att både omfattningen i revisorns undersökning och dennes slutsatser kring 
”ärligheten” i de finansiella uppgifterna anges i rapporten. För att undersöka vilken betydelse 
revisorn och dennes åsikter utgör vid kreditgivning till företag har författaren utfört en 
experimentstudie. Bankmän tilldelades information om ett företag och denna information var 
manipulerad i den meningen att den inte innehöll likvärdig information. De finansiella 
rapporterna innehöll noter som visade en osäkerhet men denna osäkerhet anmärktes inte i 
samtliga revisionsberättelser. Studiens resultat kunde inte påvisa någon signifikant skillnad då 
det gäller beviljande av lån till företag med en ren revisionsberättelse jämfört med företag 
vars revisionsberättelse är oren. Libby skriver att en förklaring till detta kan vara att 
bankmännen främst kollade på andra faktorer vid beslut om kreditgivning, viktigaste var 
företagsledningen och därefter företagets revisor.117 Denna förklaring finner vi stöd till i 
Silvers undersökning som visade att icke-räkenskapsmässig information föredras.118   
 
Det har stor betydelse för banken vilken revisor som företaget valt och anser att det är 
avgörande för hur pålitlig informationen är. Det har till och med hänt att kreditgivare 
rekommenderat företaget ett revisorsbyte.119  
 
Enligt Blackwell et al finns det positiva samband mellan reviderad redovisning och lägre 
skuldränta till långivare.120 Studien är genomförd i USA där små, privata aktiebolag enligt lag 

                                                
114 Svensson. Redovisningsinformation för kreditbeslut, 13. 
115 Andersson, Expertise in credit granting: studies on judgement and decision-making behaviour., 12. 
116 Svensson, ”Redovisningsinformation för kreditbeslut, occasional papaer”, 13. 
117 Libby, R, “The impact of Uncertainty Reporting on the Loan Decision”, Journal of accounting recherché, Vol 
17, (1979), 36-53. 
118 Silver, ,”Credit risk assessment in different contexts- The influence of local networks for bank financing of 
SMEs”, 29. 
119 Svensson, Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags kreditvärdighet,, 166. 
120 Blackwell, D., Noland, T. & Winters, D.  “The value of auditors assurance: Evidence from loan 
pricing.”(1998), 58 
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inte är tvungna att låta en revisor granska räkenskaperna. Författarna skriver att företag som 
låtit en revisor granska räkenskaperna betalar upp till 0,25% lägre ränta jämfört med dem som 
inte anlitat någon revisor.121 De har även upptäckt att sambandet är starkare för mindre 
företag. Författarna skriver att små, osäkra företag kan anlita en revisor och därmed minska 
den ränta de får betala till kreditgivaren. Studiens resultat tyder på att det finns ett ekonomiskt 
värde i det arbete revisorn utför.122 Även i Carey et al framkommer ett positivt samband 
mellan företagets räntekostnad till kreditgivaren och reviderad redovisning. Enligt studiens 
resultat har kreditgivare som uppfattning att revisorn innehar en betydelsefull övervakande 
roll i företaget.123       
 
Studier visar att det även finns andra faktorer som påverkar ett företags skuldränta. Enligt 
Berger och Udell betalar företag med längre relationer till kreditgivaren lägre ränta.  Studien 
visar att räntan även påverkas positivt av företagets ålder gällande nuvarande ägarskap, den 
tenderar att bli lägre för äldre företag.124 Vi väljer att inte gå in djupare på de faktorer som 
påverkar skuldräntan eftersom det inte motsvarar vårt syfte med denna uppsats, vill dock 
påpeka att finns flera förklarande orsaker.  
 

5.6 Efterfrågan på frivillig revision  
 
Chow skriver att företag anlitar revisorer för att få hjälp att kontrollera den intressekonflikt 
som enligt Jensen och Meckling föreligger mellan små företag och dess intressenter. För att 
undersöka hur detta påverkar ett företags val av att frivilligt revidera sig har författaren 
undersökt frågan hos 165 företag vars aktier handlas på antingen NYSE eller over-the-counter 
(OTC) under 1926. Studiens resultat visar att företag anser att kostnaden för att anlita revisor 
är stor. De företag som i större utsträckning väljer att frivilligt revidera sig, är företag med 
vars egenskaper verkar hämmande på agentförhållandet mellan företagets ledning, ägare och 
kreditgivare. Då det gäller förhållandet mellan företag och dess kreditgivare visar studien att 
företagets val av att frivilligt revidera sig till stor del beror på företagets skuldsättningsgrad 
samt antalet redovisningsbaserade förbindelser som anges i lånekontraktet.125   
 
I likhet med Chow har även Carey et al funnit samband mellan ett företags skuldsättningsgrad 
och valet av att frivilligt revidera sig. Studien visar att kreditgivare är en viktig orsak till 
varför företag väljer att frivilligt revidera sig.126  
 

                                                
121 Blackwell, D., Noland, T. & Winters, D.  “The value of auditors assurance: Evidence from loan 
pricing.”(1998), 69. 
122 Ibid 67. 
123 Carey, P., Simnet, R. & Tanewski, G. “Voluntary demand for internal and external auditing by family 
business”(2000), 49-50. 
124 Berger,A & Udell, G “ Relationship Lending and Lines of Credit in Small Firm Finance”, Journal of 
Business, Vol 68 Nr 3., (1995), 353-365. 
125 Chow. ”The demand for External Auditing: Sice Debt and ownership influences”, 273. 
126 Carey, Sinnet & Tanewski. ”Voluntary demand for internal and external auditing by family business”, 49.  
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5.6.1 Tidigare studie kring efterfrågan på frivilli g revision i Sverige 
 
Tobias Svanström har utfört en studie som undersöker hur företag hypotetiskt skulle agera om 
kravet på revision borttogs.127 Enligt studien uppfattar majoriteten av företagen revision som 
någonting positivt som ger intern kontroll och styrning samt är till nytta för företagets 
intressenter. Tre fjärdedelar av de företag som valt att besvara enkäten anser att samtliga 
aktiebolag bör ha lagstadgad revision. De minsta företagen, med under 5 miljoner i 
omsättning, är de som är mest tveksamma inför nyttan av revision och av dem är det ungefär 
hälften som upplever att plikten medför nytta. Bland denna grupp skulle majoriteten (60,3 
procent) välja att frivilligt revidera sina företag, medan endast några procent skulle välja att 
inte göra det bland de större företagsstorlekarna.128     
 
Svanström skriver att andelen små och medelstora företag i Sverige som frivilligt skulle välja 
att revidera sina företag är större än andelen i England och Danmark.129 Detta tyder på att ett 
eventuellt avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige kan komma att 
innebära andra konsekvenser jämfört med vad det gjort i dessa länder. Enligt studien uppfattar 
företagen att revision medför hjälp till intern styrning och kontroll samt att ekonomiska 
problem uppdagas och åtgärdas tidigare.130  
 

5.7 Avskaffande av revisionsplikten i England 
 
I England har regeringen valt att införa ett undantag gällande revisionsplikten för små 
aktiebolag. Idag är landet ett av de länder vars kriterier för undantaget ligger närmast EG-
direktivens maximala gränsvärden gällande omsättning, balansräkning och antalet 
anställda.131 
 
Första gången det beslutades att införa ett undantag för de minsta aktiebolagen var år 1993. 
Varken publika aktiebolag eller aktiebolag med finansiell verksamhet omfattades av detta 
undantag. För att företaget skulle kunna ta del av undantaget krävdes även att minst tio 
procent av aktieägarna var eniga om beslutet att inte revidera företaget, det så kallade 
minoritetsskyddet.132 Undantaget angav att företagen som valde att inte revidera sig då var 
tvungna att upprätta en förenklad revisionsberättelse, men detta krav togs bort 1997. Sedan 
dess har gränsvärdena sänkts ytterligare vid två tillfällen, år 2000 samt år 2004133 och idag har 
cirka 900 000 aktiebolag valt att inte revidera sig.134  
 

                                                
127 Svanström, T (2006) ”Lagstadgad revision? –JA, om företagen får bestämma!” Umeå School of Business, 
september (2006), 24. 
128 Svanström, ”Lagstadgad revision? – JA, om företagen får bestämma!” (2006), 24. 
129 Ibid, 25. 
130 Ibid., 26. 
131 Thorell, P & Norberg, C. “Revisionsplikten I små aktiebolag”, utredning på uppdrag av Svenskt Näringsliv, 
(2005), 25. 
132 Ibid. 
133 Ibid. 
134 Ibid., 31. 
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Valet att se till storleken på företaget vid ett avskaffande av revisionsplikten för små och 
medelstora företag, beror på att regeringen anser att det är en förutsättning att nivån på 
kostnader inte överstiger de fördelar företagen får ut av revisionen.135  
 
På uppdrag av DTI (Handelsdepartementet) har Jill Collis upprättat en rapport som visar 
företagsledningens syn på nyttan av revision, kostnadsbesparande och hur ett undantag av 
revisionsplikten påverkar små aktiebolag. Då denna studie genomfördes angav gränsvärdena 
att omsättningen skulle ligga på max 4,8 miljoner pund, balansräkningen mindre än 2,4 
miljoner pund och antalet anställda högst fick vara 50 stycken.136 
 
Collis skickade ut enkäter till 2633 mindre företag och antalet som svarade var 790 företag, 
vilket innebär en svarsandel på 30 procent.137 I de allra flesta fall var enkäten besvarad av 
chefredaktörer, finanschefer och företagsledare. De flesta företag som besvarade enkäten var 
familjeägda och hade max 1 miljon pund i omsättning, balansräkningen på totalt 1,4 miljoner 
pund och 0-10 anställda.138 
 
Majoriteten av dessa företag ansåg att banker var den största källan till finansiering. Därefter 
använde många tillgångsbaserad finansiering såsom leasing eller hyrköp och resterande 
företag lånade av familj, vänner och av ägarna själva. Studien visade att i över hälften av 
fallen var ägarna av företagen tvungna att lämna en personlig garanti och studien visade även 
att hälften av företagen lämnade en kopia på företagets räkenskaper till banken eller andra 
kreditgivare. 139 
 
Enligt Collis studie skulle kostnaderna minska med 25 procent i ett företag där ingen 
granskning genomförs. Det finns dock fisk för att denna kostnadsbesparing går jämt upp med 
andra kostnader som kan uppkomma om företaget inte är reviderat.140 Det framkom att det var 
svårt för de flesta företagen att beräkna den exakta summan som de betalar för att få företaget 
reviderat, eftersom många företag använder sin revisor till mer än att bara få företaget 
reviderat. Enligt de företag som ändå försökt uppskatta revisionskostnaden bör den ligga kring 
1000 pund (ca 13500 SEK).141 Genom en förenkling av regelverken för små företag är 
förhoppning att det skall leda till minskade kostnader som sedan kan användas för att öka de 
små företagens konkurrens.142  
 
Mest positiv till revisionsplikten är aktieägare, banker och andra kreditgivare. Studiens 
resultat visade att det var avgörande för företaget om de var reviderade vid beslut om 
långivning från bank. Enligt studien var 94 procent av 17 tillfrågade banker mer villiga att ge 
lån till företag som låtit en revisor verifiera räkenskaperna.143 
 
                                                
135 Collis J, Jarvis, R. & Skerrat, L.”The demand for the audit in small companies in the UK”. Accounting and 
Business Research, Vol 34, Nr 2, (2004), 88. 
136 Collis, J. (2003) “Directors wiew´s on Exemptionn from the Statory Audit.”.  A Research Report for the DTI, 
October (2003), 10. 
137 Thorell & Norberg. “Revisionsplikten I små aktiebolag”, 26. 
138 Collis.  “Directors wiew´s on Exemptionn from the Statory Audit.”, 22. 
139 Ibid., 23. 
140Collis, Jarvis, & Skerrat,”The demand for the audit in small companies in the UK”, 89.  
141 Thorell, & Norberg, “Revisionsplikten I små aktiebolag”, 27. 
142 Ibid., 25. 
143Collis, Jarvis, & Skerrat. ”The demand for the audit in small companies in the UK”, 89. 
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Andra fördelar av revision som påvisats i denna studie är kontroll över redovisning och 
ekonomisystem, förbättrad trovärdighet för banker, skydd mot bedrägeri samt ökad kvalité på 
företagets information.144  
 
Undersökningen visar att företagsledningar väljer att revidera företaget då: 145 

• Företaget har en stor omsättning 
• Företagsledningen anser att revisionen ökar kvalitén på den finansiella informationen 
• Revisionen har en positiv effekt på företagets kreditvärdighet 
• Företaget inte är helt familjeägt 
• Aktieägarna skall ha tillgång till den interna revisionen 
• Företagsledningen skall ge en kopia på företagets räkenskaper till banker och andra 

kreditgivare146.  
  
De företag som valt att utnyttja undantaget fann inte tillräckliga fördelar med att revidera sitt 
företag och de ansåg att de på detta sätt kunde minska företagets kostnader. 147 
 
Englands regering anser att nyttan med revision för företagets intressenter och samhället inte 
överstiger de kostnadsbesparingar som det innebär för företagen. Tidigare fanns en rädsla för 
att ett borttagande av revisionsplikten för mindre företag skulle medföra ökad brottslighet och 
bedrägerier, men detta har inte gått att styrka empiriskt.148 
 
 
 
 
 
 

                                                
144 Thorell, & Norberg, “Revisionsplikten I små aktiebolag”, 27. 
145 Collis, Jarvis, & Skerrat.  ”The demand for the audit in small companies in the UK”, 91. 
146 Collis, “Directors wiew´s on Exemptionn from the Statory Audit.”, 39.   
147 Thorell & Norberg “Revisionsplikten I små aktiebolag”, 27. 
148 Ibid., 30-31. 
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6 PRAKTISK METOD 
 

etta kapitel förklarar hur vi samlat in vårt empiriska material. Vi börjar med att 
beskriva hur vi valt ut våra intervjupersoner samt hur vi upplever accessen. Därefter 

beskrivs vårt arbetssätt inför och under intervjuerna samt vårt tillvägagångssätt vid 
sammanställningen av dessa. Slutligen förs en diskussion över intervjupersonernas 
trovärdighet.  
 

6.1 Insamling av primärdata  
 
Primärdata är material som forskaren själv samlat in. Huvudsyftet med denna studie är att öka 
vår förståelse för bankers attityder vid kreditgivning till små aktiebolag. För att möjliggöra 
detta har vi intervjuat fyra individer som arbetar med kreditgivning på var sin bank. 
 

6.1.1 Urval 
 
För att få information till denna undersökning har vi valt att göra ett icke-sannolikhetsurval 
och den urvalsteknik vi använt oss av benämns bekvämlighetsurval. Denna urvalsteknik 
kännetecknas av att de enheter som väljs ut är lättillgängliga för forskaren.149 Vi har intervjuat 
kreditgivare från de största bankerna i Sverige, intervjuerna genomfördes i Örnsköldsvik och i 
Umeå där vi är bosatta. Vi anser att valet att utföra ett icke-sannolikhetsurval är lämpligt 
eftersom vi utför en kvalitativ studie där syftet inte är att generalisera resultatet. Vi valde att 
utgöra en urvalsundersökning istället för en totalundersökning, eftersom vi hade begränsad tid 
till förfogande. Detta gav oss även möjlighet att utföra djupa intervjuer med våra 
intervjupersoner.  
    

6.1.2 Access  
 
I denna uppsats behandlar vi ett känsligt ämne, vilket kan göra det svårt för oss som 
undersökare att få access. Av denna anledning var vi vid vår första kontakt med 
intervjupersonerna noga med att tydligt presentera vårt syfte med undersökningen samt vårt 
mål med denna. Alla vi tog kontakt med fann studien intressant och samtliga tackade ja till att 
ställa upp på en intervju. Alla intervjupersoner erbjöds att vara anonym i undersökningen och 
i syfte att skapa en atmosfär av trovärdighet erbjöd vi samtliga intervjupersoner att få se det 
färdiga resultatet samt att dessförinnan även få se vår sammanställning av respektive intervju.       
 
Vid samtliga intervjuer upplever vi att accessen varit god. Intervjupersonerna har utförligt 
svarat på samtliga frågor, förutom vid ett tillfälle då vi frågade om information som var 
hemligstämplat inom banken. Samtliga intervjupersoner var vänligt inställda och gav oss ett 
fint bemötande.    

                                                
149 Alan Bryman och Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber, 2005), 124-126. 
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6.1.3 Utformning av intervjumanual  
 
Intervjumanualen (bilaga 1) arbetade vi fram tillsammans genom att utforma flertalet frågor 
med vårt litteraturkapitel som referensram, se exempelvis första och andra frågan. Genom att 
låta vårt litteraturkapitel ligga som grund för frågorna säkerställer vi att dessa täcker de 
relevanta delarna i teorin samt möjliggör kopplingar mellan vår empiri och de teorier vi 
beskrivit.  
 
Vid utformningen av intervjufrågorna har vi varit noga med att inte använda oss av ledande 
frågor som kan få till följd att intervjupersonen reagerar negativt på våra antaganden eller 
svarar såsom de tror att vi förväntar oss att de skall svara, se exempelvis fråga nio. Ett sådant 
scenario kan leda till ett missvisande resultat och detta vi vill undvika.150 
 
Några av våra frågor är relativt stora, det vill säga att vi söker mycket information genom 
samma fråga. Vi ser dock inte detta som ett problem då vi utformat följdfrågor (bilaga 2) som 
endast vi hade tillgång till vid intervjuerna. Dessa följdfrågor ställde vi då vi kände att vi inte 
fått all den information vi sökte. Genom att låta några frågor vara relativt stora fick 
intervjupersonen möjlighet att själv fundera ut lämpligt svar utan att låsas i tanken på grund 
av mer specifika frågor, se exempelvis fråga nummer fyra.    
 
Vårt första utkast av intervjumanualen visade vi för vår handledare, Owe R Hedström vid 
Handelshögskolan i Umeå, som godkände frågeformuläret. För att försäkra oss om att 
frågorna är aktuella och att vi inte missat någon viktig aspekt, utförde vi en telefonintervju 
med en revisor som Owe rekommenderat. Denna telefonintervju styrkte vår intervjumanuals 
aktualitet.  
     

6.1.4 Praktiskt genomförande av undersökningen  
 
Vi tog kontakt med våra intervjupersoner genom ett telefonsamtal, där vi presenterade oss och 
informerade om syftet med uppsatsen. Samtliga vi kontaktade var intresserade av att 
medverka, vilket vi upplevde väldigt positivt. Några dagar innan respektive intervjun skickade 
vi ut intervjumanualen via e-post tillsammans med ett personligt brev. Vi anser att frågorna 
var av sådan art att vi ville ge intervjupersonerna möjlighet att förbereda sig inför 
intervjuerna. Eftersom många av våra frågor är relativt stora var detta ett sätt att skapa tydligt 
och genomtänkta svar. Vid en intervju fick vi träffa en medarbetare till personen vi först 
avtalat tid med, då denne var tvungen att delta i ett oväntat möte. Vi upplevde dock inte detta 
negativt då personen som vi istället fick träffa hade de arbetsuppgifter som krävdes för att 
kunna ge oss svar på frågorna och dessutom var väl förberedd då personen vi bokat tid med 
sänt vidare frågeformuläret.  
 
Samtliga intervjupersoner tog emot oss på sin respektive arbetsplats antingen på sitt kontor 
eller i ett konferensrum där vi kunde utföra intervjun ostört. Vi blev bjudna på kaffe under två 
av intervjuerna och under samtliga möten upplevde vi en avslappnad atmosfär. Vi började 
varje intervju med att redogöra för vår definition av små företag samt att fråga om de ville 
vara anonyma i undersökningens resultat, vilket samtliga valde. Under alla intervjuer använde 
                                                
150 Tim May. Samhällsvetenskaplig forskning. (Lund: Studentlitteratur, 2001), 135. 
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vi bandspelare. Tyvärr kan bandspelare få intervjupersonen att känna sig besvärad då det kan 
kännas obehagligt att vad som sägs spelas in och registreras.151 Detta var dock inget problem 
under våra intervjuer där samtliga intervjupersoner var avslappnade. Användandet av 
bandspelare har underlättat betydligt vid sammanställningen av intervjuerna. Genom att låta 
bandspelaren stå på under hela intervjuerna undvek vi att intervjupersonerna skulle fortsätta 
prata efter att vi stängt av den och att vi på så vis skulle missa viktig information.152  
 
Samtliga intervjupersoner hade skrivit ut våra intervjufrågor som vi skickat till dem via 
mailen. På dem kunde vi se korta noteringar som tydde på att de hade förberett sig genom att 
läsa igenom frågorna och tänkt ut lämpliga svar. Vi följde formuläret under alla intervjuer, 
men kunde samtidigt ställa ytterligare frågor som vi kom på under intervjuns gång. Många av 
frågorna i formuläret var relativt vida, varför vi hade utformat ett ytterligare formulär som 
bara vi fick se. Detta innehöll flertalet följdfrågor som vi ställde då vi upplevde att svaren inte 
omfattade all information som vi sökte. Följdfrågor ställdes även då vi inte var säkra på att vi 
uppfattat intervjupersonen rätt.  
 
Under intervjuerna lyssnade vi uppmärksamt och lät intervjupersonerna tala till punkt. 
Eftersom vi använde oss av bandspelare antecknade vi inte vad som sades, utan koncentrerade 
oss istället på att ta till oss intervjupersonens information för att kunna ställa relevanta 
följdfrågor. Vi som intervjuare deltog aktivt på detta sätt och vi upplevde att vi deltog i en 
intressant diskussion. Intervjuernas längd varierade mellan 40 och 60 minuter.  
 
Vi avslutade intervjuerna med att tacka intervjupersonerna för att de tagit sig tid att träffa oss. 
Vi informerade dem om att vi gärna vill få skicka den färdigställda intervjun till dem, detta för 
att försäkra oss om att vi inte gjort några misstolkningar. Slutligen erbjöd vi dem att få ta del 
av den färdiga studien, vilket de gärna ville göra.  
 

6.1.5 Sammanställning av undersökningens resultat 
 
Vi påbörjade arbetet med att lyssna av bandspelaren och skriva ner intervjuerna direkt efter att 
vi slutfört dem. Vi var noga med att skriva av dem ordagrant för att vara säkra på att inte 
missa någon information som kan leda till feltolkningar i analysen. Arbetet var tidskrävande 
då samtliga intervjuer var minst 40 minuter och antalet transkriberade sidor blev sammanlagt 
25 sidor. Då sammanställningen var färdig läste vi tillsammans igenom alla intervjuer och 
funderade över hur vi skulle redovisa materialet i empirin. Eftersom intervjumaterialet bestod 
av många upprepningar kände vi båda att lämpligaste sättet att redovisa intervjupersonernas 
svar var att sammanställa dem tillsammans under passande rubriker. Vi har även valt att 
redovisa vår empiri och analys i ett gemensamt kapitel. På detta sätt undviker vi en 
upprepning av empirin i vår analys och läsaren kan lättare följa vår diskussion då allt material 
är samlat.  
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152 Ibid., 377. 
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6.1.6 Kritik av de primära källorna 
 
I syfte att öka accessen och göra intervjuerna mer effektiva skickade vi ut frågeformuläret i 
förväg. Detta kan anses vara negativt då intervjupersonerna får möjlighet att förbereda sina 
svar och kanske inte vara helt ärliga. Genom att erbjuda samtliga intervjupersoner att vara 
anonyma anser vi dock att detta inte bör vara något stort problem. Ett annat tecken på att 
intervjupersonerna varit ärliga mot oss är att deras svar till stor del stämmer överens med 
varandra.  
 
Under intervjuerna har vi turats om att ställa frågorna, vilket skulle kunna leda till att 
intervjupersonerna uppfattade oss olika beroende på vårt sätt att ställa frågorna, vårt 
kroppsspråk och tonläge. Vi anser dock att detta inte bör påverka vår studie negativt då 
frågorna inte är av en sådan karaktär att dess betydelse formas av personen som ställer dem. 
Vi menar att det vore skillnad om frågorna var av känsligare art, i den meningen att sättet att 
ställa dem kan påverka hur de tolkas. Ett bevis för att våra frågor inte påverkades av vem som 
ställde dem, är att informationen vi fick till svar motsvarade varandra.  
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7 EMPIRI OCH ANALYS 
 
 

i har valt att i detta kapitel redovisa informationen från våra utförda intervjuer 
tillsammans med vår analys. Empirin är uppdelad i avsnitt som markeras med 

underrubriker, detta för att underlätta förståelsen för läsaren. Inom varje avsnitt har vi 
ställt ett antal frågor till våra intervjupersoner och informationen vi fick till svar är 
sammanfattade under respektive fråga. Våra intervjupersoner redovisas anonyma, varför vi 
refererar till dem som kreditgivare/intervjuperson A, B, C och D. I vår analys kopplar vi 
den information vi fått från våra intervjupersoner till de teorier vi tidigare beskrivit samt 
redogör för våra egna reflektioner kring dessa.    
 

7.1 Källor till information 
 
Från vilka källor samlas information in vid beslut om kreditgivning till små aktiebolag 
och under hur lång tid sker denna process? 
 
Samtliga intervjupersoner uppger att det är väldigt individuellt hur lång tid det tar att samla in 
information vid beslut om kreditgivning till små aktiebolag, det beror på hur komplex affären 
är. Enligt kreditgivare B rör det sig oftast om en eller två träffar. Intervjupersonerna förklarar 
att en stor del av informationen redan finns inom banken om företaget har en tidigare relation 
till banken. Vid nya kundkontakter blir situationen lite annorlunda och det beror på hur 
komplex affären är samt företagsstorlek. Vid lån till mindre företag försöker bankerna att inte 
lägga ned så mycket tid, eftersom tid är pengar. Enligt kreditgivare A och B är informationen 
från mindre företag ofta ofullständig. De förklarar att budgeten många gånger måste beräknas 
noggrannare, varför kunden blir ombedd att återkomma vid ett senare tillfälle. Kreditgivare B 
berättar vidare att små företag kan sakna kunskap om hur exempelvis en bra budget upprättas 
och av denna anledning hänvisar de istället till deras revisor. För större företag är situationen 
lite annorlunda, då dessa företag ofta har en ekonomiavdelning eller ekonomiansvarig som har 
den kunskap som krävs för att ge banken den information de behöver.  
 
Relationship lending är ett centralt begrepp inom Berger och Udells153 beskrivning av olika 
utlåningstekniker som banker kan använda sig av. De beskriver detta som att banken samlar in 
information från företaget under en längre tid genom kontakt med kunden. Från våra 
intervjuer har vi förstått att bankerna har stor nytta av den information de har om företaget 
sedan tidigare. Detta underlättar kreditgivarnas arbete då de inte behöver söka denna 
information på nytt samt att de då har erfarenhet av hur kunden fungerar.  
 
Att det är individuellt hur lång tid det tar att samla in information från olika kunder anser vi 
vara helt naturligt. Då kunderna kommer till banken vet de inte exakt vilken information 
banken kommer att efterfråga och därför kan det bli aktuellt med ett återbesök. Eftersom våra 
intervjupersoner säger att banken försöker minska den tid de lägger ned på små kunder, anser 
                                                
153 Berger & Udell. ”Small Business credit availability and relationship lending: The importance of bank 
organisational structure”, 32. 
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vi att första mötet med kunden skulle kunna förberedas mer. Ett sätt att minska den tid 
kreditgivaren ägnar en kund är att genom ett samtal i förväg informera kunden om den 
information de behöver för att fatta ett kreditbeslut. Vid intervjuerna framkom det även att 
kunden kan bli ombedd att återkomma på grund av bristfälligt material, men detta anser vi 
vara svårt att undvika. Banken kan omöjligt veta om kundens material kommer att vara 
ofullständigt innan de träffats och det vore inte rimligt att kräva av kunden att anlitat extern 
hjälp för upprättande av exempelvis budget. Eftersom det innebär en kostnad för kunden anser 
vi att det vore orimligt att banken skulle kräva det innan de träffat kunden och inte vet om det 
över huvudtaget är nödvändigt. Dels kan kundens material vara tillräckligt genomarbetat och 
dels kan banken känna att de inte kommer bevilja krediter till kunden, oavsett hur budgeten 
ser ut.  
 
Enligt alla intervjupersoner är kunden, tillsammans företagets hemsida, en viktig källa till 
information. Samtliga använder sig även av Upplysningscentralen (UC), alternativt 
Bolagsverket. Det förekommer inte särskilt ofta att bankerna kontaktar kundernas revisorer, 
men däremot händer det att kunden själv hänvisar till revisorn då de inte har de 
uppgifter/kunskaper som banken frågar efter. Banksekretessen hindrar kreditgivarna från att 
sprida information om vilka kunder de har och samma princip gäller även för revisorerna som 
inte får ge ut uppgifter om ett företag utan tillåtelse. Företagets kunder och leverantörer 
kontaktas sällan av bankerna och även här gäller banksekretessen som gör att företaget måste 
ge sin tillåtelse om banken vill kontakta dem.  
 
Bankerna har egna nätverk de tar hjälp av, på grund av banksekretessen är dessa till stor del 
interna.  De flesta av intervjupersonerna, B, C och D, säger att de utnyttjar den kompetens 
som finns inom banken. De förklarar att det många gånger finns mer erfarna kreditgivare som 
kan hjälpa till och som är specialister inom vissa områden. Kreditigvare C berättar att det 
exempelvis inom skogsfastigheter krävs branscherfarenhet för att kunna sätta sig in i ett 
företags situation.   
 
Informationen från våra intervjuer har inte visat att bankerna använder någon ytterligare källa 
än de som nämns i de teorier och tidigare studier vi beskrivit i vårt litteraturkapitel. Det har 
däremot visat sig att det i dessa nämns fler källor än de våra intervjupersoner använder sig av. 
Exempelvis skriver Svensson och Ulvenblad154 att banken utnyttjar sitt nätverk, både 
kommersiellt och socialt, för att få information om kunden. Enligt vår empiri är detta nätverk 
dock till stor del internt då banksekretessen hindrar dem från att sprida information utan 
kundens tillåtelse. Berger och Udell155 skriver att banken kan motverka 
informationsasymmetri genom att samla in information från företaget, dess lokala omgivning 
samt företagets kunder och leverantörer. Att banken kontaktar företagets kunder och 
leverantörer förekommer dock inte särskilt ofta i verkligheten, främst på grund av 
banksekretessen. Vi tror även att bankerna inte efterfrågar information från dessa parter utan 
att de får tillräckligt med underlag från kunden och UC för att fatta beslut om kreditgivning. 
Vi anser att banker skulle kunna ha nytta av dessa källor, speciellt då det gäller nya kunder. 
Då banken saknar erfarenhet av en kund skulle det säkert kännas tryggt att få information från 
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en part som har kännedom om hur det fungerar, någon som kan ge information om företaget 
betalar fakturor i tid och så vidare. Vi inser att det skulle kräva mycket tid av kreditgivarna att 
kontakta företagets kunder och leverantörer, men den information de skulle kunna ge bör vara 
värdefull vid nya kundkontakter. Trots att det inte innebär samma förbindelse för företaget att 
lyfta lån som relationen till kunder och leverantörer, tror vi att de skulle ge en bild av hur 
företaget är att ha en relation till. Hur företaget uppträder i den ena relationen ger en 
indikation på hur det kan komma att uppträda i den andra, det handlar båda om 
affärsrelationer.  
 
Svensson och Ulvenblads156 tidigare utförda studie som vi beskrivit i litteraturgenomgången 
anger att relationen mellan banken och revisorer är viktig vid kreditgivningsbeslut. Enligt våra 
intervjupersoner förekommer det inte särskilt ofta att banken kontaktar kundens revisor och 
på grund av banksekretessen sker det enbart med kundens godkännande. Våra intervjuer visar 
att denna relation inte utgör en av de mest betydelsefulla källorna.      
 
Vilken av dessa relationer utgör den mest betydelse fulla källan? 
 
Intervjuperson A och B framställer kunden som den mest betydelsefulla källan, de förklarar 
att det är ägaren som är motorn i företaget, denne driver det och står för idéerna. Kreditgivare 
D anser att den information banken får från företaget och det reviderade bokslutet alltid 
kommer på första plats. Både kreditgivare B och D framhåller UC som en viktig källa till den 
”hårda” informationen. Kreditgivare C tycker att alla källor är lika betydelsefulla då kunden, 
projektet och produkten alla är lika viktiga faktorer som går in i varandra. 
 
Svensson och Ulvenblad157 skriver att relationen mellan kreditgivaren och kunden är den 
viktigaste källan till information vid beslut om kreditgivning. Genom våra intervjuer fick vi 
även höra att kundens hemsida är en viktig källa som intervjupersonerna hämtar mycket 
grundläggande information från. Att författarna inte nämner denna källa tror vi kan bero på att 
Internet blivit allt vanligare under de senaste åren, idag har de flesta företag en bra hemsida 
innehållande mycket information.  
 
Kreditgivare B anser att revisorn har en viss betydelse, men då beror det mycket på vilken 
revisor det är och dennes rykte. Intervjupersonen förklarar att de inom banken har en 
”rankningslista” som visar vilka revisorer de har förtroende för. Revisorn får större betydelse 
då ett växande företag behöver hjälp med finansiering och affären är väldigt komplex, vid 
dessa tillfällen vill banken kunna luta sig mer mot revisorn. Även Birgitta Svenssons158 studie 
visar att det har stor betydelse för företaget vilken revisor kunden har. Vi förstår att det är 
viktigt för kreditgivarna att de känner förtroende för företagets revisor. Denne har som uppgift 
att granska uppgifterna i årsredovisningen samt intyga att dessa är korrekta. Saknas förtroende 
upplevs inte informationen lika tillförlitlig, vilket är viktigt att den gör eftersom denna 
information har stor betydelse vid beslut om långivning.  
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Vidare skriver Svensson och Ulvenblad159 att bankerna använder sig av kreditupplysningen 
och att denna källa är den minsta. Våra intervjupersoner får denna information genom UC 
som hamnar på första plats, alternativt andra. Kreditgivarna får dock mycket information från 
UC och av denna anledning kan vi inte vara säkra på att det är informationen från 
kreditupplysningen som gör att denna källa upplevs så betydelsefull. Med utgångspunkt från 
våra intervjuer tror vi att det snarare är informationen om företagets räkenskaper som gör att 
UC betraktas som en sådan viktig källa till information.    
 
Svensson och Ulvenblad160 beskriver revisorn som den näst viktigaste källan, även Libby161 
framhåller revisorn som en av den viktigaste källan under kreditgivningsprocessen. Detta 
stämmer inte med våra intervjupersoners uppfattning, enligt dem kontaktas revisorn sällan 
och då endast med kundens tillåtelse. Vi tycker det är förvånansvärt att många av de teorier 
och tidigare studier vi beskriver i vårt litteraturkapitel framhäver revisorn som en av de 
viktigaste källorna. Då bankerna har tillgång till företags årsredovisning via UC finns enligt 
oss ingen anledning att kontrollera dessa uppgifter hos kundens revisor då informationen 
redan är granskad. Att ringa och fråga efter annan information är inte möjligt, då revisorerna 
likt som banker har sekretess. I sådana fall måste kunden ge sin tillåtelse för att banken skall 
kontakta revisorn och i dessa situationer finner vi att det vore rimligast att kunden själv ger 
banken denna information, förutsatt att de har kunskap om den. Vore det vanligt 
förekommande att revisorn kontaktades tror vi att denne skulle debitera företaget för denna 
tid, vilket kunden bör vilja undvika i största möjliga mån.  
 
Vi tycker att Svenssons och Ulvenblads studie som är utförda på svenska banker bör ha ett 
liknande resultat som vår studie. Vi funderar på om vi missuppfattat dessa forskare. Vi har 
tolkat dem som att revisorns roll är viktig på så sätt att kreditgivare kontaktar denne för att 
söka ytterligare information om företaget och eventuellt även för att kontrollera uppgifter de 
fått från kunden. Menar forskarna istället att revisorns roll är viktig på grund av att denne 
granskar räkenskaperna, att de syftar på det reviderade bokslutet, stämmer vår undersöknings 
resultat med dessa teorier och tidigare studier.      
   
Hur ofta måste ni ställa följdfrågor för att få all  information ni söker om företaget och 
vilken betydelse får det för ert beslut om kreditgi vning? 
 
Samtliga intervjupersoner säger att de alltid ställer följdfrågor för att få all information de 
söker från företaget. Kreditgivare B och D förklarar att frågorna ofta dyker upp senare 
eftersom de får så mycket information på en och samma gång under mötet med kunden, de 
behöver tid att läsa igenom allt samt att fundera. Kreditgivare B förtydligar att det inte 
behöver bero på att kunden varit otydlig, kreditgivare A beskriver det som att det förs en 
dialog med kunden och att det är många frågor som skall ”bockas av”.  
 
Samtliga intervjupersoner har någon gång upplevt att kunden försökt dölja information. 
Kreditgivare A förklarar att kunden ofta vill ge en så positiv bild av företaget som möjligt, 
men att det även förekommer att kunden försöker dölja information. Då detta inträffar är 
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samtliga intervjupersoner överens om att det påverkar deras förtroende för kunden. 
Kreditgivare C och D är tydliga då de säger att dessa kunder inte är välkomna. Kreditgivare B 
menar att baken vill skapa en relation till kunden och fungera som en rådgivare, det upplevs 
inte positivt då företaget bara kontaktar banken då de behöver krediter. 
 
Birgitta Svensson162 skriver att ett sätt för kreditgivare att bedöma huruvida kunden är seriös 
är att se till mängden information denne lämnar till banken, hon förklarar att kunder som inte 
har något att dölja lämnar över all information de har.   
 

7.2 Tillvägagångssätt vid kreditgivning 
 
Beskriv ert tillvägagångssätt vid kreditgivning til l små aktiebolag, vilka faktorer utgör 
beslutsunderlaget och hur samlas dessa in? 
 
Birgitta Svenssons beskrivning av hur svenska banker går tillväga vid kreditgivning till 
företag anser vi stämma väl överens med den information vi fått från våra intervjupersoner. 
Kreditgivningsprocessen börjar med att banken träffar kunden och material samlas in. 
Bankerna efterfrågar affärsidé, resultat- och balansräkning, budgetar, prognoser, kassaflöden, 
säkerheter och betalningsanmärkningar. Denna information kommer från 
Upplysningscentralen (UC) och bolagsverket samt av kunden.  
 
Kreditgivare A berättar att banken har automatisk UC bevakning på befintliga kunder vilket 
innebär att de därifrån får uppgifter om bland annat nya företagsinteckningar och 
betalningsanmärkningar. Kreditgivare B berättar att det finns en så kallad scoringmall via UC 
där banken kollar upp kunden och får besked i form av ett ja, prövning eller nej. Visar UC ett 
nej betyder det att något är fel, exempelvis att företaget har fått betalningsanmärkningar, 
förbrukat eget kapital, släpande skatter, bytt revisor eller styrelseledamöter. UC kan 
exempelvis visa att företaget bytt revisor ofta vilket inte ger ett positivt intryck, men det kan 
även bero på naturliga orsaker såsom att revisorn gått i pension. Kreditgivare B anser att det 
ibland kan vara svårt att bedöma hur mycket tid som skall ägnas till en kund, intervjupersonen 
förklarar att det är värt att strida mer för en större kund. Är det en större kund med större 
krediter och scoringmallen visar nej, har banken större benägenhet att gräva efter felet för att 
se vad det beror på.  
 
Den scoringmall kreditgivare B berättar om baseras bland annat på revisorns åsikter kring 
revisionsberättelsen, det vill säga om den är ren eller oren. Enligt Antonio Duréndez Gómez-
Gulliamóns163 undersökning kan revisorns åsikter kring revisionsberättelsen påverka banken 
beslut om kreditgivning, vilket även framkommer i vår undersökning. Även Libby164 har 
undersökt vilken betydelse det har att revisionsberättelsen är ren. Denna studie visade istället 
att detta inte påverkade beslut om långivning. Forskaren förklarar att detta kan bero på att 
bankmännen i denna experimentstudie främst kollade på andra faktorer, så som 
företagsledningen och därefter företagets revisor.  
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All denna information som bankerna samlat in om kunden sammanställs i ett så kallat kredit 
PM och enligt intervjuperson A fungerar detta som ett underlag för kreditbeslutet. 
Kreditgivare B berättar att kredit PM:et innehåller finansiell information samt 
marknadsinformation. Kreditgivare C och D ger en utförligare beskrivning som avslöjar att 
kredit PM:et kan innehålla en beskrivning av företaget, affärsidén, ägarförhållanden, historik, 
analyser av nyckeltal, kassaflödesanalyser, marknadsinformation, risker, säkerheter och 
framtidstro.   
 
Företagets säkerheter har betydelse, men alla kreditgivare är överens om att det viktigaste är 
återbetalningsförmågan. Kreditgivare C hänvisar till bankrörelselagen som anger att banken 
måste säkra betalningsförmågan och att det måste vid behov finnas fullgod säkerhet. Finns det 
inte säkerheter i exempelvis maskiner eller fastigheter, kan det vara aktuellt med en 
ägarborgen. Även kreditgivare B nämner ägarborgen som en säkerhet. Denne menar att det är 
viktigt att även företaget är villig att ta en risk och att det inte enbart är banken som skall stå 
för denna. Ägarborgens storlek beror på hur stor krediten är samt hur stor risken är, oftast 
handlar det om några hundratusen.    
 
Svensson och Ulvenblads165 studie visar att företagets säkerheter är en av de viktigaste 
faktorerna bankerna beaktar vid kreditgivningsbeslut, vilket även framkommer i vår 
undersökning. Om kunden inte kan fullfölja låneförbindelsen måste banken ha säkerheter i 
företaget, annars finns det inget som täcker de förluster kunden orsakar banken. Skulle banken 
inte kräva säkerheter tror vi att det finns en risk att företag, speciellt nystartade, inte skulle ha 
samma benägenhet att fullfölja kreditvillkoret om det inte vore för att det innebar en förlust 
även för dem.    
   
Samtliga intervjupersoner anser att ägarens finansiella ställning har betydelse vid 
kreditgivning till små företag. Kreditgivare C och D säger att det är ett sätt att säkra 
återbetalningsförmågan, medan kreditgivare A och B menar att ägaren har möjlighet att bidra 
med eget kapital vid en eventuell nedgång för företaget.  
 
I likhet med Berger och Udells166 resonemang kring small business credit scoring får ägarens 
finansiella ställning stor betydelse vid kreditgivning till mindre företag. Två av våra 
intervjupersoner uttrycker, i likhet dessa forskare, att det är viktigt eftersom ägarens 
betalningsförmåga ofta är nära relaterad till ägaren av små företag. Övriga två 
intervjupersoner menar att det är ett sätt att säkra återbetalningsförmågan, vilket vi anser ha 
samma innebörd.   
 
Då det gäller att leja bort tjänster anser kreditgivare C att det är viktigt att vara med under hela 
processen för att kunna fatta ett beslut. Kreditgivare A säger att banken gör denna process i 
sina affärssystem där alla kunder får en riskklassificering som baseras på bokslut, nyckeltal 
samt intern- och extern skötel. Även kreditgivare B och D säger att de bearbetar 
informationen själva, då det gäller större affärer berättar B att de kan hjälpas åt inom banken.  
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I likhet med Silver167 beskriver samtliga av våra intervjupersoner att de använder sig av egna 
mallar som hjälper dem att bearbeta informationen de får från kunden. Kreditgivare D 
förklarar att banken har interna system som hjälper dem att titta på olika faktorer. 
Kreditgivare B berättar att banken lägger in rapporter, balansrapporter och budget, systemet 
skapar sedan en resultaträkning tillsammans med företagets historia samt budget, 
finansieringsanalys och nyckeltal. Samtliga kreditgivare använder nyckeltalsberäkningar. 
Kreditgivare A berättar att banken använder ett tjugotal nyckeltal där några är 
branschrelaterade, de har dessutom några ”specialare” som är specifika för banken. 
Kreditgivare D säger att de bland annat beräknar företagets soliditet, ränteteckningsgrad och 
likviditetstal.    
 
Vi finner det positivt att vi kan jämföra vårt resultat med andra forskares studier som utförts i 
Sverige, detta ökar studiens trovärdighet. Vi skulle tycka att det vore konstigt om vårt resultat 
skiljde mycket från Birgitta Svenssons eftersom även hennes studie utförts på Svenska banker 
med endast några års skillnad från utförandet av vår egen studie. Svensson blev klar med sin 
studie år 2003 och sedan dess har det inte skett några stora förändringar som bör ha påverkat 
bankernas utlåningsverksamhet. Förutom Birgitta Svensson har även Silver utfört sin 
undersökning i Sverige.  
 
Vilka faktorer styr mängden redovisningsinformation  som ni samlar in från företag och 
påverkar dessa faktorer vilket lånevillkor företage t får? 
 
Kreditgivare D säger att banken samlar in samma information oavsett storleken på företaget, i 
grunden är det samma bedömning oavsett om företaget omsätter 100 000 eller 100 000 000, 
men det är svårare att tolka informationen från ett större företag då bokslutet är mer avancerat. 
Kreditgivare B och C menar att mängden insamlad redovisningsinformation beror på hur 
komplex affären är.  
 
I Birgitta Svenssons168 studie framkom att företagsstorlek påverkar mängden insamlad 
redovisningsinformation. Detta finner vi delvis stöd för i vår undersökning, då två av våra 
intervjupersoner säger att mängden beror på hur komplex affären är. Vi har här antagit att 
affärens komplexitet bland annat beror på företagsstorlek. Detta anser vi vara ett rimligt 
antagande då större företag troligtvis lånar större summor pengar, vilket innebär ökad risk för 
banken. Större företag har även mer omfattande årsredovisningar som är svårare att tyda 
jämfört med små företags.   
 
Samtliga banker har olika riskklassificeringssystem som kunderna delas in i. Kreditgivare A 
och C beskriver liknande skalor med fjorton respektive ett tiotal nivåer. Kreditgivare B 
berättar att banken har infört Basel 2 som innebär ett riskklassificeringssystem med sexton 
nivåer. Intervjupersonen berättar de flesta av dennes kunder ligger mellan åtta och elva och att 
företag från nivå tretton upp uppåt innebär ett ytterligare bevakningsengagemang, det kan 
exempelvis bero på att företaget riskerar att gå i konkurs. D medger att de har riskskalor, men 
vill inte uttala sig mer om dessa. I Birgitta Svenssons studie framkommer det inte att banker 
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använder Basel 2 beroende på att denna metod uppkommit efter utförandet av Svenssons 
studie.169  
 
Samtliga kreditgivare upplever att relationens längd till företaget har betydelse, i den 
meningen att de då känner kunden och vet hur denna har skött sig tidigare. Kreditgivare C 
förklarar att det tar längre tid att samla in information om en ny kund, vilket är en ökad 
kostnad för banken som skall avspeglas i räntan till kunden. Även intervjuperson D för detta 
resonemang och menar att kreditbeslut gällande nya kunder tar längre tid då kunden måste 
sälja in sig själv så banken kan lita på denne. Enligt intervjupersonerna påverkar företagets 
ålder lånevillkoret positivt eftersom ett äldre företag inte innebär lika stor risk som ett 
nystartat. Kreditgivare D menar att risken att ett företag skall gå i konkurs är större då det är 
nystartat och för dessa företag saknas historisk information vilket gör det ännu mer osäkert. 
Enligt intervjuperson C får ett nystartat företag ofta inte samma ränta som ett äldre företag, 
eftersom återbetalningsförmågan då är svårare att bedöma och detta innebär en ökad risk för 
banken.              
 
Att kunder med längre relationer till banken betalar lägre ränta kan styrkas av Berger och 
Udells studie.170 Våra intervjupersoner har låtit oss förstå att räntan påverkas av den risk 
affären innebär för banken. Att en ny kund innebär ökad risk anser vi vara naturligt eftersom 
banken då saknar personlig erfarenhet av denna kund. Att enbart titta på företagets 
räkenskaper vore inte tillräckligt eftersom dessa, och därmed även företagets möjlighet att 
fullfölja lånevillkoret, påverkas av den som driver företaget. Berger och Udell skriver vidare 
att räntan även påverkas av företagets ålder gällande nuvarande ägarskap.171 Enligt våra 
intervjupersoner kan detta förklaras genom att risken att ett nystartat företag skall gå i konkurs 
är större än för ett företag som funnits några år. En annan förklarande orsak är att 
återbetalningsförmågan är svårare att bedöma eftersom företaget inte har någon historik att 
bygga antaganden på, vilket medför en ökad risk för företaget.   
  
Arbetar ni på samma sätt vid hög risk som vid låg r isk? 
 
Enligt Birgitta Svensson innebär hög risk ett annat arbetssätt jämfört med låg risk.172 Våra 
intervjupersoners svar stämmer väl överens med Svenssons resultat. Samtliga 
intervjupersoner säger att de efterfrågar mer information vid högre risk samt att de gör tätare 
uppföljningar av redovisningsinformationen. Kreditgivare A uttrycker det som att banken 
försöker anpassa djupet i kreditgivningen efter den risk de ser. Intervjuperson B säger att 
större risk ofta innebär att banken kräver en analys som är längre än ett år, det kan ta sig 
uttryck i en budget på två till tre år. Även kreditgivare D efterfrågar fler analyser vid hög risk 
och dessutom information om vad som ingår i ”slasktratten” övriga externa kostnader. 
intervjuperson C talar om att banken gör ytterligare avstämningar vid hög risk, men säger att 
detta inte är önskvärt då det innebär en ökad kostnad. Att låna ut pengar till ett företag som 
går dåligt hjälper inte alltid, eftersom lån kostar pengar. Vid en tillfällig likviditetssvacka kan 
det hjälpa, men annars tror kreditgivare C att det är bättre att söka bidrag från exempelvis 
Almi eller Norrlandsfonden.  
 
                                                
169 http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/10_Rapporter/2005/Rapport2005_8.pdf 
170 Berger & Udell. “Relationship Lending and Lines of Credit in Small Firm Finance”, 353-365 
171 Ibid. 
172 Svensson. Redovisningsinformation för kreditbeslut 13. 
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Både kreditgivare B och D säger att större risk kan medföra ökad kontakt med revisorn, för 
intervjuperson B kan det exempelvis handla om att göra ett avstämt delårsbokslut. Detsamma 
gäller inte för intervjuperson A och C. I den bank där intervjuperson A arbetar försöker 
kreditgivarna att inte lägga ned så mycket tid på en liten kund och dessutom har inte mindre 
företag råd att anlita revisorn för dessa tjänster. Då det gäller större företag fungerar det ofta 
så att kunden kommer in tillsammans med dennes revisor för att diskutera med banken.    
 
Samtliga intervjupersoner berättar att ökad risk leder till fler kundbesök och då även 
inventering av lagret. Kreditgivare B förklarar att ett stort företags resultat kan variera med 
flera hundra tusen beroende på lagrets storlek och att det därför är viktigt att kontrollera detta.  
 
Kreditgivare B berättar att kreditstöd kopplas in från Stockholm, för att ge banken stöd och 
hjälp, då ett företag gått minus under två år. Dessa företag ligger ofta i riskklass 14-15 och 
innebär mycket jobb för banken. Intervjuperson A och B berättar att externa värderare kan 
lejas in för värdering av exempelvis fastigheter och maskinparker vid ökad risk. 
 
Vilka är de största skillnaderna gällande kreditgiv ning till små företag jämfört med 
stora? 
 
Kreditgivare A och B tycker att den största skillnaden gällande kreditgivning till små företag 
jämfört med stora är att de får bättre material från större företag då de ofta har en egen 
ekonomiavdelning eller ekonomiansvarig, alternativt använder sig av en redovisningsbyrå. 
Intervjuperson A berättar att små företag ofta sköter all grundbokföring själv, för att sedan 
lämna in det i slutet av året till en redovisningsbyrå. Svårigheten med mindre företag handlar 
ofta om att de har svårt att tolka informationen de får från redovisningsbyrån.  
 
Birgitta Svensson173 skriver att informationen från mindre företag ofta är av lägre kvalitet 
jämför med informationen från större företag. Även våra intervjupersoner kan uppleva detta 
och de ger en förklaring till vad det beror på. Vi tror att det är vanligt att personer som saknar 
ekonomiutbildning alternativt bokföringskunskaper startar företag, speciellt idag då det är 
relativt ”lätt” att söka och beviljas starta-eget-bidrag och det blivit lite av en trend. Detta tror 
vi har bidragit till att fler individer som saknar dessa kunskaper vågar starta ett företag och 
försöka förverkliga en affärsidé.    
 
Kreditgivare C och D säger att de utgår från samma grund vid stora som små företag, C 
påpekar dock att det blir mer komplext vid större företag. Djupet i analysen påverkas av 
storleken på företaget, vid större företag gör banken en ”creditscoring” genom UC och arbetar 
mer med analys av sannolikheter. Även i Birgitta Svenssons174 studie framkommer det att 
banken använder en så kallad ”creditscoring”, men till skillnad från vår undersökning framgår 
det inte att detta främst är ett hjälpmedel vid beslut om kreditgivning till större företag.  
 

                                                
173 Svensson, Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags kreditvärdighet, 148. 
174 Ibid., 32. 
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7.3 Bankens användning av redovisningsinformation 
 
Beskriv redovisningshandlingarnas betydelse vid bes lut om kreditgivning till små 
företag jämfört med stora?   
 
Samtliga intervjupersoner anser att redovisningsinformationen är användbar. Kreditgivare A 
funderar lite över hur stor betydelse historisk information har, eftersom krediter ska betalas 
tillbaka i framtiden. Historisk information hjälper dock till att bedöma huruvida budgetar och 
prognoser är rimliga, varför det kan vara ett bra underlag för den framtida bedömningen. 
Kreditgivare B har liknande funderingar och säger att det är viktigt att inte fokusera alltför 
mycket på de historiska uppgifterna. Att redovisningshandlingarna är användbara vid beslut 
om kreditgivning visar även Antonio Duréndez175 Gómez-Guillamóns studie samt Birgitta 
Svenssons.176 
 
Intervjuperson A och B anser att redovisningshandlingarna hinner bli inaktuella eftersom det 
tar så lång tid innan årsboksluten blir klara. På grund av att redovisningsbyråerna har mycket 
att göra blir de ofta inte färdiga förrän i mitten på juni och detta anser kreditgivare A vara det 
största problemet vid kreditgivning. Banken har svårt att ta beslut gällande kreditgivning 
innan den nya årsredovisningen blivit klar, samtidigt som kunden vill få snabba besked. 
Kreditgivare A upplever att processen stannar upp då banken har svårt att få fram underlag. 
Intervjuperson C och D upplever inte samma problem. Kreditgivare C menar att det alltid är 
positivt med aktuella siffror men att banken, med kundens godkännande, kan ringa och tala 
med revisorn under kreditgivningsprocessen. Kreditgivare D förklarar att företagen har sex 
månader på sig att färdigställa årsredovisningen och att revisorn sedan har en månad på sig att 
granska den. Under denna tid kan mycket ha förändrats och även om intervjupersonen inte 
tycker att redovisningshandlingarna hinner bli inaktuellt, anser kreditgivare D att det tar 
alldeles för lång tid innan de blir klara. Banken efterfrågar ibland ytterligare information, 
nackdelen med denna är att den kommer direkt från företaget och därmed inte är granskad av 
revisor. Även intervjuperson A och B efterfrågar kompletterande information från kunden, 
exempelvis prognoser. Kreditigvare A poängterar att det är viktigt att även denna information 
är granskad av revisor så banken kan förlita sig på att den är riktig.   
 
Likt som Birgitta Svensson177 kan våra intervjupersoner uppleva att redovisningshandlingarna 
är inaktuella för beslut om kreditgivning. Enligt våra intervjuer framkommer det att 
kreditgivare kan lösa detta problem på olika sätt, antingen genom att kontakta kundens revisor 
eller genom att efterfråga annan information från kunden. Enligt Svensson framkommer det 
inte huruvida denna ytterligare information behöver vara granskad av revisor, men våra 
intervjupersoners svar visar att olika banker kan gå tillväga på olika vis. Kreditgivare D menar 
att nackdelen med denna information är att den inte är granskad av revisor, medan 
kreditgivare A uppger att det är väldigt viktigt att informationen blivit granskad av revisor. Vi 
ser dock att båda arbetssätten kan förekomma inom båda bankerna beroende på hur komplex 
affären är, det vill säga företags storlek, lånets storlek samt relationens längd. Det har tidigare 

                                                
175 Duréndez Gómez-Guillamòn, “The usefulness of the audit report in investment and financing decisions”, 549-
556. 
176 Svensson, Redovisningsinformation för kreditbeslut, 8. 
177 Svensson. Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags kreditvärdighet, 165. 



Empiri och Analys 
 
 
 
 

 

framkommit av våra intervjupersoner att de väljer att inte kontakta revisorn i lika stor 
utsträckning till mindre kunder som till större kunder, eftersom mindre kunder inte har råd 
med detta.        
 
Påverkar företagsstorlek redovisningsinformationens  betydelse? 
 
Kreditgivare A säger att redovisningsinformationens betydelse inte påverkas av 
företagsstorlek eftersom banken har samma behov av dessa uppgifter, intervjupersonen tycker 
dock att det är en svår fråga.  Kreditgivare B säger att banken kollar på samma parametrar, 
men i likhet med kreditgivare C anser intervjupersonen att det görs en djupare analys av 
siffrorna på en större kund. Större kunder lånar ofta större summor pengar, det är därför 
viktigare att göra en djupare analys av dessa företag då det medför en större risk för banken. 
Kreditgivare D anser likt som A att företagsstorlek inte påverkar redovisningsinformationens 
betydelse. 
 
I Birgitta Svenssons studie framkom att en majoritet av de tillfrågade bankerna ansåg att 
företagsstorlek påverkar redovisningshandlingarnas betydelse.178 Majoriteten av våra 
intervjupersoner uppger dock att företagsstorlek inte påverkar redovisningshandlingarnas 
betydelse, medan endast en kreditgivare menar att det görs en djupare analys av siffrorna på 
en större kund.  
 

7.4 Avgörande faktorer vid kreditgivning 
 
Vilken av beslutsunderlagets faktorer är mest betyd elsefulla? Rangordna! 
 
Samtliga intervjupersoner menar att företagets återbetalningsförmåga är den viktigaste faktorn 
i beslutsunderlaget, denna avgör om företaget kan betala igen krediterna. Enligt kreditgivare 
D är det omöjligt att rangordna beslutsunderlagets faktorer, eftersom alla delar hänger ihop.  
    
Kreditgivare A beskriver beslutsunderlaget som två delar. För det första handlar det om 
företagets återbetalningsförmåga. Därefter anser intervjuperson A att personen bakom 
företaget och affärsidén är viktiga likt som företagets säkerheter. Kreditgivare A berättar 
vidare att ägaren och dennes bakgrund får större betydelse vid nya kundrelationer samt för 
små kunder och att redovisningsmaterialet tillsammans med företagets historik är viktigast för 
befintliga kunder. 
 
Även kreditgivare B anser att återbetalningsförmågan är viktigast, därefter kan den viktigaste 
faktorn variera beroende på företag och bransch. Intervjupersonen beskriver ett exempel med 
ett fastighetsbolag och ett rörelsebolag. I det förstnämnda är kassaflödesanalysen av stor vikt 
medan affärsidén och verksamhetsbeskrivningen får större betydelse i ett rörelsebolag.   
 

                                                
178 Svensson, ”Redovisningsinformation för kreditbeslut, occasional papaer”, 13. 



Empiri och Analys 
 
 
 
 

 

Andersson179 och Silver180 har olika uppfattningar om vilken av den räkenskapsmässiga 
alternativt icke-räkenskapsmässiga informationen som är av störst betydelse vid beslut om 
kreditgivning. I likhet med Silver anser intervjuperson A och B att den räkenskapsmässiga 
informationen är av störst betydelse, vi har här antagit att ett företags återbetalningsförmåga 
baseras på information från resultat- och balansräkningen. Detta anser vi vara ett rimligt 
antagande, då intervjuintervjupersonerna jämför denna information med så kallad ”mjuk 
information” såsom personen bakom företaget, affärsidén samt företagets säkerheter. I vår 
undersökning finner vi inte stöd till Anderssons studie som visar att den icke-
räkenskapsmässiga informationen föredras. Forskaren hänvisar till Keasey & Watson181 som 
skriver att antalet konkurser är fler för företag som bedöms på räkenskapsmässiga grunder.   
 
Vilken redovisningsinformation är av störst betydel se när ni skall räkna ut företagets 
återbetalningsförmåga? Rangordna!  
 
Kreditgivare D menar att all redovisningsinformation påverkar då banken skall räkna ut 
företagets återbetalningsförmåga och att det därför inte går att göra någon rangordning. Även 
kreditgivare C tycker att redovisningsinformationen hänger ihop, men att kassflödesanalysen 
tillsammans med nyckeltal är viktigast. Intervjuperson A och B förklarar att budget och 
prognoser är viktiga instrument vid analys av återbetalningsförmågan. Kreditgivare A anser 
att resultaträkningen är viktigast eftersom denna ligger som grund för dessa och av samma 
anledning tycker kreditgivare B att balans- och resultaträkningen är viktigast.  
 
Vårt resultat skiljer sig från Birgitta Svenssons182 studie som visar att resultaträkningen är 
viktigast. Vi tror att detta kan variera beroende på hur intervjupersonerna uppfattat frågan. 
Samtliga menar att återbetalningsförmågan är viktigast och eftersom att denna bedöms utifrån 
alla delar av redovisningsinformationen kan det vara svårt att rangordna de olika delarna. 
Tidigare har det framkommit att ett företags återbetalningsförmåga är det viktigaste och för att 
bedöma denna använder bankerna olika analysmetoder, bland annat kassaflödesanalys. 
Eftersom alla uppgifter i deras analysmodeller kommer från balans- och resultaträkningen, 
anser vi att dessa bör klassas som de viktigaste faktorerna. Samtidigt kan kassaflödesanalysen 
räknas som en egen del i revisionsberättelsen, trots att denna bygger på uppgifter från balans- 
och resultaträkningen. Även Andersson183 menar att kassaflödesanalysen är viktig för 
beräkning av företagets återbetalningsförmåga.  
 

                                                
179 Andersson, Expertise in credit granting: studies on judgement and decision-making behaviour, 12. 
180 Silver,”Credit risk assessment in different contexts- The influence of local networks for bank financing of 
SMEs”, 29-30. 
181 Keasey & Watson. ”Small firms management: ownership, finance and performance”, 14. 
182 Svensson. Redovisningsinformation för kreditbeslut, 13. 
183 Andersson, Expertise in credit granting: studies on judgement and decision-making behaviour., 12. 
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7.5 Revisionens betydelse 
 
Vilka fördelar har ni av revisionsplikt? 
 
Samtliga intervjupersoner anser att revisionsplikten medför en trygghet för dem då de vet att 
materialet från företaget är granskat. Kreditgivare A säger att det är viktigt för den rättvisande 
bilden och därmed bankens grundtrygghet. Kreditgivare C nämner även att den medför bra 
periodiserade siffror.    
 
Även Silver184 anser att den redovisningsmässiga informationen är tillförlitlig vid 
kreditgivningsbeslut. Forskaren skriver att denna information, till skillnad från icke-
räkenskapsmässig information, inte kan tolkas annorlunda av läsaren eller ge en subjektiv bild 
av företaget. Både studier från Blackwell et al185 och Carey et all186 tyder på att revision 
medför en trygghet för kreditgivarna. Dessa studiers resultat visar nämligen ett positivt 
samband mellan företagens räntekostnad och reviderad årsredovisning. 
 
Våra intervjupersoners åsikter bekräftas av Thorell och Norbergs187 undersökning vars 
resultat visar att investerarnas förväntan på revisionen är viktig och de vill att en oberoende 
revisor skall granska och därmed säkerställa uppgifterna i företagets årsredovisning.  
 
Vilka för- och nackdelar ser ni med ett avskaffande  av revisionsplikten? 
 
Det framkommer i Collins188 studie att det är aktieägarna och kreditgivarna av företagets 
intressenter som förhåller sig mest positiv till revisionsplikten. Även i vår undersökning visar 
det sig att bankerna ställer sig positiv till detta.  
 
Samtliga intervjupersoner är överens om att ett avskaffande av revisionsplikten inte medför 
någon fördel för bankerna. Kreditgivare A säger dock att banken troligtvis inte kommer 
påverkas så mycket eftersom de kommer kräva samma information så de kan känna sig säkra. 
Intervjuperson B och D menar att det kan påverka kunderna negativt genom att det blir 
svårare att få lån om banken känner sig osäkra. Kreditgivare A och B säger att banken av 
denna anledning kan komma att kräva att information från företagen är granskad. Kreditgivare 
C säger att det kan finnas en risk att siffrorna inte stämmer. Detta behöver inte bero på att 
kunden försöker föra dem bakom ljuset utan snarare att de inte vet säkert hur de skall bokföra. 
Intervjupersonen nämner bland annat att det kan vara svårt att veta vad som är avdragsgillt 
och inte.   
 
Kreditgivare B och D:s åsikter stämmer väl överens med Collins studie189 som visar att det 
kan komma att bli svårare för kunder utan reviderade årsbokslut att få låna krediter. Collins 
undersökning visade att hela 94 procent av de tillfrågade bankerna hellre beviljar lån till 

                                                
184 Silver. ,”Credit risk assessment in different contexts- The influence of local networks for bank financing of 
SMEs”, 29-31. 
185 Blackwell, Noland, & Winters.  “The value of auditors assurance: Evidence from loan pricing.”, 58. 
186 Carey  & Tanewski. “Voluntary demand for internal and external auditing by family business”, 49-50. 
187 Thorell & Norberg. ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, 33. 
188 Collis, Jarvis, & Skerrat. ”The demand for the audit in small companies in the UK”, 89. 
189 Ibid. 
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reviderade företag. Enligt studien beror beviljande av lån främst på huruvida företaget var 
reviderat, vilket visar att kreditgivare A och B:s tanke överensstämmer med hur banker gått 
till väga i England.   
 
Har ni förberett er på ett borttagande av revisions plikten och i så fall på vilket sätt? 
 
Alla våra intervjupersoner svarar att de inte har förberett sig för ett borttagande av 
revisionsplikten, men de tror att ämnet behandlas på högre nivå inom banken.  
 
Tror ni att banker skulle behandla ett oreviderat f öretag och hur skulle detta i så fall 
ske? 
 
Då det gäller mindre företag tror kreditgivare A att banken inte kommer kräva att kunden 
skall anlita en revisor. Intervjupersonen förklarar att det i dessa fall alltid är någon, 
exempelvis bokföringsbyrå, som kommer titta på företagets siffror i samband med 
deklaration. Av denna anledning anser intervjupersonen att banken ändå bör få ett hyggligt 
underlag som de sedan kan komplettera med högre insatser och fler säkerheter.  
 
Kreditgivare B tycker det är en svår fråga och har inte tänkt så mycket på den tidigare, 
intervjupersonen menar att det troligtvis kommer att komma direktiv uppifrån som anger hur 
de skall gå tillväga. En kund med en god relation till banken kommer troligtvis inte behöva 
revidera sitt företag, medan banken säkert kommer kräva att en revisor granskat 
räkenskaperna för nya kunder.  
 
Kreditgivare B:s resonemang stämmer väl överens med Berger och Udell190 som skriver att 
kreditgivare som under en längre tid haft en relation med ett företag och dess ägare, med stor 
sannolikhet kan förhindra eller reducera informationssymmetri som enligt Jensen och 
Meckling191 lätt uppstår i relationen mellan små företag och kreditgivare.  
 
Kreditgivare C anser att det inte kommer vara någon skillnad att behandla ett oreviderat 
aktiebolag jämfört med ett Handelsbolag, som även det är oreviderat. Intervjupersonen tror att 
banken kommer bevilja lån ändå, men med ett ökat krav på bland annat borgen. Kreditgivare 
D säger att alla kunder kommer få en chans, men att banken kommer kräva att företaget skall 
vara reviderade om de skall låna pengar.  
 
Enligt kreditgivare B är det inte omöjligt att skuldräntan kan höjas för företag med 
oreviderade siffror. Intervjupersonen förklarar att en ökad osäkerhet i siffrorna medför att 
finansieringsanalysen blir osäkrare, vilket kan leda till att banken sätter ett högre ränta till 
kunden. Enligt Blackwell et al192 samt Carey et al193 finns ett positivt samband mellan 
företagets räntekostnad och reviderad årsredovisning.  
 

                                                
190  Berger & Udell. ”Small Business credit availability and relationship lending: The importance of bank 
organisational structure”, 37. 
191Jensen & Meckling. ”theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure.” 308-
310.  
192 Blackwell, Noland & Winters.  “The value of auditors assurance: Evidence from loan pricing.”, 58. 
193 Carey,  Simnet & Tanewski. “Voluntary demand for internal and external auditing by family business”, 49-
50. 
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Hur tror ni att ett avskaffande av revisionsplikten  påverka bankernas verksamhet? 
 
Kreditgivare A känner att det är svårt att ha någon uppfattning i denna fråga, men tror inte att 
påverkan blir så stor för banken då de enligt lag är tvungna att kräva all information de 
behöver för att säkra återbetalningsförmågan. Intervjuperson C tror att det kommer bli svårare 
för kreditgivare att bevilja lån, men detta behöver inte betyda att det kommer att bli svårare att 
få krediter. Intervjuperson B och D tror däremot att ett borttagande av revisionsplikten kan 
medföra att de blir mer restriktiva gällande långivning till berörda företag. Kreditgivare B 
tycker dock att det är svårt att veta om ett slopande av revisionsplikten verkligen kommer leda 
till fler kreditförluster, banken kanske inte kommer påverkas alls.  
 
I Collis194 studie framkom det att över hälften av intervjupersoner, som även var ägare till 
oreviderade företag, var tvungna att lämna en personlig garanti till banken vid beslut om 
långivning. Detta är en möjlig utgång även för kunder till kreditgivare B och D, som tror att 
banken kan komma att bli mer restriktiva mot företag som inte låtit en revisor granska 
räkenskaperna.    
 
Att Collis studie visar att 900 000 aktiebolag i England valt att inte revidera sitt företag anser 
vi vara ett tecken på att banker och företag kan hitta ett sätt att samarbeta trots att företagen är 
oreviderade.  
 
Hur tror ni att bankernas beslutsunderlag för kredi tgivning skulle förändras om 
företaget inte var reviderat? 
 
Kreditgivare A anser inte att beslutsunderlaget kommer att förändras mer än att banken då 
måste fastställa kvaliteten på beslutsunderlaget. Kreditgivare B tror att ett oreviderat bokslut 
kommer leda till att banken kräver högre borgen av kunden och att kundens relation till 
banken kommer att få större betydelse. Intervjupersonen menar att man inte bör överskatta 
revisorns roll, egentligen är det redovisningskonsulten som gör jobbet medan revisorn ”bara” 
skriver under och godkänner. Har företaget en känd redovisningsbyrå, exempelvis Ernst & 
Young, Lindebergs eller Erlings, kan banken känna sig trygg än trots att revisorn inte har 
skrivit under. Kreditgivare D tror att företagets historia samt bankens erfarenhet av kunden 
kommer att få större betydelse. Förtroendet kommer att spela en allt större roll, likt som 
interna kontrollfunktioner i företaget. Kreditgivare D känner inte att banken kommer att 
kunna kräva fler säkerheter eftersom de idag ofta tar alla säkerheter som går att få. 
Kreditgivare C tror inte att bankens beslutsunderlag kommer att förändras av ett borttagande 
av revisionsplikten.   
 
I Thorell och Norbergs195 studie framkom det att banker inte enbart beaktar den reviderade 
informationen vid kreditbeslut. Beslutsunderlaget utgörs även av uppgifter från exempelvis 
kreditupplysningen, bland annat för att se om företaget fått några betalningsanmärkningar. 
 
    

                                                
194 Collis. “Directors wiew´s on Exemptionn from the Statory Audit.”, 23. 
195 Thorell & Norberg, ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, 38. 
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8 SLUTSATSER 
 

 detta kapitel redogör vi för de slutsatser vi kommit fram till i denna studie. För att 
underlätta för läsaren har vi valt att dela upp texten under rubriker som motsvarar våra 

delsyften. Kapitlet inleds med vår problemformulering och avslutas med våra egna 
reflektioner som väkts under studiens gång samt förslag till fortsatta studier. 
  

8.1 Återkoppling till problem och syfte 
 
Detta är vår problemformulering som vi svarar på nedan: 
 
Hur skulle en banks krav på ekonomisk information förändras vid kreditgivning till små 
aktiebolag om den lagstadgade revisionsplikten slopas?  
 
 
Diskutera bankernas nuvarande ställningstagande vid  kreditgivning 
 
Kreditgivningsprocessen börjar med att banken träffar kunden. Insamlingsprocessens längd är 
individuell beroende på vilken kund det är. Samtliga intervjupersoner uppger att de försöker 
korta ner denna del av kreditgivningsprocessen för små företag, men detta försvåras då våra 
intervjupersoner kan uppleva att informationen från mindre företag ofta är ofullständig.   
 
De viktigaste källorna till information är kunden och dennes hemsida, Upplysningscentralen 
alternativt Bolagsverket. Det är inte vanligt att bankerna kontaktar kundens revisor. När det 
händer måste kunden ge sitt medgivande på grund av banksekretessen. Av samma anledning 
kontaktas företagets kunder och leverantörer inte särskilt ofta.  
 
Två av våra intervjupersoner upplever att det är svårt att avgöra vilken relation som är mest 
betydelsefull, de menar att alla delar hänger ihop. De andra två anser att kunden är den 
viktigaste källan. Det kan få betydelse vilken revisor företaget har, det är viktigt att banken 
känner förtroende för denne. 
 
Det är viktigt att banken känner förtroende för kunden och inte upplever att denne försöker 
dölja information. Då detta händer ökar kostnaden för banken vilket avspeglas i priset till 
kunden.  
 
All information banken samlar in sammanställs i ett så kallat kredit-PM. Dessa kan innehålla 
en beskrivning av företaget, affärsidé, ägarförhållanden, historik, analys av nyckeltal, kassa-
flödesanalyser, marknadsinformation, risker, säkerheter och framtidstro. Bankerna har en 
automatisk UC bevakning som förser dem med uppgifter från bland annat företagets 
årsredovisning och kreditupplysningen. Genom UC finns det tillgång till en så kallad 
scoringmall som hjälper dem att bedöma risken med företaget. 
 
Samtliga intervjupersoner uppger att kundens återbetalningsförmåga är den viktigaste delen i 
beslutsunderlaget, denna analyseras utifrån redovisningsmaterialet. Enligt Bankrörelselagen 

I  
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måste bankerna säkra återbetalningsförmågan och det måste vid behov finnas fullgod 
säkerhet. Saknas denna möjlighet inom företaget kan banken kräva ägarborgen. Ett annat sätt 
att säkra återbetalningsförmågan till små företag är att se till ägarens finansiella ställning, 
denne har möjlighet att bidra med eget kapital vid en eventuell nedgång.    
 
Mängden redovisningsinformation som samlas in från företag kan bero på hur komplex 
affären är. En intervjuperson upplever dock att det krävs samma information oavsett storleken 
på företaget.  
 
Har företaget en tidigare relation till banken underlättar detta kreditgivningsprocessen. 
Banken har då information om företaget och dess verksamhet samt en relation till ägaren. Den 
ränta företaget får påverkas positivt av detta, likt som företagets ålder gällande nuvarande 
ägarskap.  
 
Djupet i kreditgivningen anpassas till den risk kunden innebär. Hög risk innebär därmed ett 
annat arbetssätt för bankerna jämfört med låg risk, kreditgivarna bevakar dessa företag i större 
utsträckning. Detta kan innebära ökad kontakt med revisorn samt ökad kundkontakt i form av 
fler företagsbesök. 
 
Beskriva redovisningshandlingarnas betydelse 
 
Vid beslut om kreditgivning är det allra viktigaste att avgöra företagets återbetalnings-
förmåga. Redovisningsinformationen ligger till grund för budget och prognoser, verktyg som 
använde för att analysera företagets återbetalningsförmåga.  
 
De olika delarna av redovisningsinformationen upplevs olika av intervjupersonerna. Budget 
och prognoser är viktiga instrument för att beräkna företagets återbetalningsförmåga och för 
dessa ligger resultat- och balansräkning till grund. Kassaflödesanalysen tillsammans med 
nyckeltal kan även upplevas vara av stor vikt. Men det kan även upplevas svårt att rangordna 
de olika delarna betydelse i förhållande till varandra. Redovisningsinformationens betydelse 
påverkas inte av företagsstorlek, men större företag kan kräva en djupare analys av siffrorna 
då boksluten blir mer komplicerade.  
 
Värdera det nya förslagets tänkbara konsekvenser fö r bankerna 
 
Kreditgivarna anser inte att ett avskaffande av revisionsplikten medför någon fördel för dem, 
ingen av dem har dock förberett sig på ett avskaffande av plikten. Samtliga intervjupersoner 
upplever att revisionsplikten medför en trygghet då det innebär att materialet från kunden är 
granskat av en revisor och de säger att ett avskaffande kan komma att medföra att det blir 
svårare för dem att bedöma redovisningsinformationens tillförlitlighet.   
 
Enligt lag är bankerna tvungna att säkra kundens återbetalningsförmåga, varför de kan komma 
att kräva att företagets årsbokslut är reviderat. En annan utgång är att kreditgivarna blir mer 
restriktiva då det gäller kreditgivning. När det gäller mindre företag kan dock kreditgivare få 
svårt att kräva att företaget skall vara reviderat. Detta upplevs inte som ett stort problem, då 
mindre företag ofta varit i kontakt med en bokföringsbyrå i samband med deklaration. Vid ett 
borttagande av revisionsplikten kan företagets relation till banken få ännu större betydelse i 
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den meningen att dessa företag inte behöver ha ett reviderat årsbokslut. För nya kunder kan 
däremot ett krav från banken vara att de skall anlita en revisor. 
 
I dag behandlar banker företagsformer som inte påverkas av revisionsplikten, varför kredit-
givare kan uppleva att ett borrtagande av revisionsplikten inte skulle medföra så stor 
förändring. För ett företag som inte låtit en revisor granska räkenskaperna kan kravet på 
ägarborgen öka samt skuldräntan till banken.  
 

8.2 Avslutande reflektioner 
 
Vi tror inte att ett slopande av revisionsplikten skulle innebära att bankernas krav på 
ekonomisk information förändras. Vår studie visar att redovisningsinformationen är en viktig 
del av beslutsunderlaget vid kreditgivning till små företag. Vi tror dock inte att redovisnings-
handlingarnas tillförlitlighet skulle komma att påverkas i så stor utsträckning att bankerna inte 
fortsättningsvis skulle kunna använda denna information i kreditgivningsprocessen. Ett 
motargument till ett slopande av revisionsplikten är att brottsligheten skulle komma att öka, 
detta har dock inte kunnat bevisas empiriskt i England som kommit långt i denna utveckling. 
Vid ett borttagande av revisionsplikten skulle företag fortfarande vara tvungna att följa god 
redovisningssed.  
 

8.3 Upplysning  
 
När vi började med denna uppsats hade Sverige inte beslutat något i denna fråga, under 
arbetets gång beslutades att en lindring av revisionsplikten skall genomföras. En värderare har 
anlitats för att undersöka hur företagens administrativa arbete kan förmildras i så stor 
utsträckning som möjligt samt hitta alternativ som kan säkerställa skattekontroll och 
ekonomisk brottslighet. Detta uppdrag skall redovisas den 10 september år 2008. 196  
 
I och med att Sverige beslutat att revisionsplikten för små företag skall förändras, har en ny 
Bank- och finansieringslag utformats. I detta arbete har vi sammanfattat den lag som gällde då 
vår undersökning genomfördes. 
 
I kapitlet ”Bestämmelser enligt lag” skriver vi att det enbart är Sverige, Finland och Malta av 
EU-länderna som inte utnyttjat den möjlighet EG-rätten erbjudit och tagit bort den 
lagstadgade revisionsplikten för små aktiebolag. Under arbetets gång har även Finland 
beslutat att slopa revisionsplikt för mindre företag.  
 

                                                
196 Regeringssammanträde 2006 Dir nr: 2006:96, 10. 
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8.4 Förslag på fortsatt forskning 
 
Som förslag på framtida forskning finner vi att det vore intressant att utföra en liknande studie 
om bankers tillvägagångssätt vid kreditgivning till företag om några år. En framtida 
jämförelse med vårt resultat skulle kanske visa att bankers beslutsunderlag vid kreditgivning 
till företag som ej är reviderade förändrats och att någon av beslutsunderlagets faktor fått ökad 
betydelse. Ett annat förslag är att följa upp denna studie och göra en enkätundersökning med 
ett slumpmässigt urval och därigenom kunna generalisera resultatet.  
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9 SANNINGSKRITERIER 
 

 detta avslutande kapitel beskriver vi de sanningskriterier som förknippas med kvalitativt 
tillvägagångssätt. Vi förklarar vad de innebär samt på vilket sätt och i vilken grad vi 

uppfyller dem. Syftet med kapitel är att ge läsaren en bättre bild av studiens tillförlitlighet, 
överförbarhet och pålitlighet.  
 

9.1 Tillförlitlighet   
 
Tillförlitlighet är en motsvarighet till inre validitet och innebär att den verklighet som skall 
studeras beskrivs på rätt sätt. Som forskare kan tillförlitlighet skapas genom att under-
sökningen utförs på rätt sätt enligt de föreskrifter som finns samt att vår tolkning av 
intervjuerna skickas tillbaka till intervjupersonerna genom en så kallad respondentvalidering. 

197 Genom kurser vi tidigare läst, främst vetenskaplig metod, har vi fått kunskap om vilka 
föreskrifter det finns för forskningens tillvägagångssätt och vi har varit noga med att vårt 
arbetssätt skall överensstämma med dessa. Genom att vi utfört en så kallad respondent-
validering kan vi försäkra att vi inte misstolkat den information intervjupersonerna delgett 
oss. Samtliga intervjupersoner besvarade våra mail och alla meddelade att vi tolkat dem 
korrekt. Vi har även haft stöd av vår handledare under arbetets gång som bidragit med 
värdefull kunskap. 
 

9.2 Överförbarhet 
 
Överförbarhet är en motsvarighet till extern validitet och anger hur väl studiens resultat kan 
överföras till en annan miljö. Vid kvalitativa studier eftersträvas djup, till skillnad från 
kvantitativa undersökningar där det handlar om bredd. För att uppnå djup i kvalitativa under-
sökningar fokuserar resultaten på det unika och säregna i varje aspekt av den sociala 
verklighet som studeras. För att öka läsarens möjlighet att avgöra hur pass överförbart 
resultatet är, har vi givit en grundlig beskrivning av vårt tillvägagångssätt. Överförbarheten 
begränsas dock av att det huvudsakliga syftet med kvalitativa studier inte är att kunna 
generalisera resultatet till större populationer.198  
   

9.3 Pålitlighet 
 
Pålitlighet är en motsvarighet till reliabilitet och för att kunna bedöma en studie utifrån detta 
kriterium skall forskaren inta ett granskande synsätt. Det är viktigt att studien ger en 
uttömmande beskrivning av samtliga moment och för att öka trovärdigheten kan dessa sedan 
granskas av annan person. Denna metod är inte särskild vanlig då den är mycket 
tidskrävande.199 Vi har försökt att skapa trovärdighet för denna studie genom att grundligt 

                                                
197 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 307 
198 Ibid. 
199 Ibid. 
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bedöma och beskriva våra val samt att styrka dessa genom att hänvisa till litteratur. Vår 
undersökning kommer att granskas av vår handledare samt opponentgrupper bestående av 
andra elever vid Umeå Universitet. Det slutliga exemplaret av denna undersökning kommer 
därmed vara granskat av andra och hänsyn tagits till deras eventuella synpunkter.  
 

9.4 Möjlighet att styrka och konfirmera    
 
Möjlighet att styrka och konfirmera är en motsvarighet till objektivitet. Inom 
samhällsekonomisk forskning inte är möjligt att vara fullständigt objektiv, vilket vi som 
forskare är medvetna om och istället intygar att vi agerat i god tro. Detta innebär att vi inte 
låtit personliga värderingar påverka studiens tillvägagångssätt och resultat, vilket även 
diskuteras under avsnittet förförståelse (sid 5).200  
 

                                                
200 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 307-308. 
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INTERVJUFORMULÄR 
 
Källor till information 
 
1. Från vilka källor samlas information in vid beslut om kreditgivning till små aktiebolag och 

under hur lång tid sker denna insamlingsprocess?   
 
2. Vilken av dessa relationer utgör den mest betydelsefulla källan? 
 
3. Hur ofta måste ni ställa följdfrågor för att få all information ni söker om företaget och 

vilken betydelse får det för ert beslut om kreditgivning?  
 

Tillvägagångssätt vid kreditgivning 
 
4. Beskriv ert tillvägagångssätt vid kreditgivning till små aktiebolag, vilka faktorer utgör 

beslutsunderlaget och hur samlas dessa in?  
 
5. Vilka faktorer styr mängden redovisningsinformation som ni samlar in från företag och 

påverkar dessa faktorer vilket lånevillkor företaget får? 
 

6. Arbetar ni på samma sätt vid hög risk som vid låg risk?  
 

7. Vilka är de största skillnaderna gällande kreditgivning till små företag jämfört med stora? 
 
Bankens användning av redovisningshandlingar 
 
8. Beskriv redovisningshandlingarnas betydelse vid beslut om kreditgivning till små 

aktiebolag? 
 
9. Påverkar företagsstorlek redovisningsinformationens betydelse? 
 
Avgörande faktorer vid kreditgivning 
 
10. Vilken av beslutsunderlagets faktorer är mest betydelsefull? Rangordna! 
 
11. Vilken redovisningsinformation är av störst betydelse när ni skall räkna ut företagets 

återbetalningsförmåga? Rangordna! 
 
Revisionens betydelse 
 
12. Vilka fördelar har ni av revisionsplikt?  
 
13. Vilka för- och nackdelar ser ni med ett avskaffande av revisionsplikten? 
 
14. Har ni förberett er på ett borttagande av revisionsplikten och i så fall på vilket sätt? 
 
15. Tror ni att banker skulle behandla ett oreviderat företag och hur skulle detta i så fall ske?   
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INTERVJUGUIDE  
 
Källor till information 
 
1. Från vilka källor samlas information in vid beslut om kreditgivning till små aktiebolag och 

under hur lång tid sker denna insamlingsprocess?   
 
Relationship lending  

− Insamling av information under en längre tid genom kontakt med företaget, dess ägare samt företagets 
lokala omgivning. Ytterligare information från leverantörer och kunder?  

− Företagets revisor? Hur ofta kontaktas denna? 
− Bankens nätverk? 

 
2. Vilken av dessa relationer utgör den mest betydelsefulla källan? 
 
Bankens nätverk 

− Bankmannen – företagsledaren 
Bankmannen – företagsledaren samt andra affärsmässiga aktörer ex konsulter, revisorer 
Bankens samtliga lokala relationer, både sociala och kommersiella 
Kreditupplysningen mm 

 
3. Hur ofta måste ni ställa följdfrågor för att få all information ni söker om företaget och 

vilken betydelse får det för ert beslut om kreditgivning?  
 
− Om sällan, minskade kostnader i form av lägre avgifter och lägre räntor? 
− Om ofta, rädda att avslöja något? I utklipp! 

  
Tillvägagångssätt vid kreditgivning 
 
4. Beskriv ert tillvägagångssätt vid kreditgivning till små aktiebolag, vilka faktorer utgör 

beslutsunderlaget och hur samlas dessa in?  
 
Underlag för kreditvärdighetsbedömning 

− Årsredovisning? Hur får ni tag på denna information? 
− Icke-offentliga redovisningsrapporter? Hur får ni tag på denna information? 
− Kreditupplysning och kreditbevakningsrapporter från Upplysningscentralen (UC)? Innehållet i dessa? 

(Från UC förs information direkt över från balans- och resultaträkningar?) 
− Företagets säkerheter? 
− Ägarens finansiella ställning? 

 
Bearbeting och tolkning av redovisningsinformation 

− Hur ofta lejer ni bort en del av arbetet då det gäller bearbetning och tolkning av 
redovisningsinformation? Vid vilka tillfällen sker det? 

− Bearbetning i egna mallar? Vilken information bearbetas med hjälp av dessa? 
(Bokslutsinformation, nyckeltal, kassaflödesanalyser, budgetar och kalkyler) 

− Beräkning av nyckeltal? 
(Likviditet, soliditet, skuldsättningsgrad, räntetäckningsgrad och räntabilitet på eget kapital) 



Sanningskriterier 
 
 
 
 

 

− Sammanställning av information i ett så kallat kredit-PM? 
(Innehåller finansiell information, person- och marknads information) 

 
5. Vilka faktorer styr mängden redovisningsinformation som ni samlar in från företag och 

påverkar dessa faktorer vilket lånevillkor företaget får? 
 
− Relationens längd? 
− Företagets ålder gällande nuvarande ägarskap? 
− Risk? Olika klassificeringar? 
 

6. Arbetar ni på samma sätt vid hög risk som vid låg risk?  
 
− Innhämtas ytterligare information vid hög risk? 

(Aktuella tidrapporter, specifikationer till balans- och resultaträkningarna samt budgetar) 
− Medför hög risk ett annat arbetssätt än låg risk? 

(Fler företagsbesök, uppföljningsmöten med företaget och dess revisorer.  
Tillgångs- och säkerhetsvärdering genomförs både av banken och av externa värderare?  
Upprättande av omvärlds- och trendanalyser?) 

 
7. Vilka är de största skillnaderna gällande kreditgivning till små företag jämfört med stora? 
 
Bankens användning av redovisningshandlingar 
 
8. Beskriv redovisningshandlingarnas betydelse vid beslut om kreditgivning till små 

aktiebolag? 
 

− Redovisningshandlingar användbar?  
(Påverkar deras beslut om långivning samt den summa som lånas ut?) 

− Årsredovisningar ofta inaktuella? 
(Efterfrågar kompletterande information i form av prognoser, budgetar, periodrapporter och preliminära 
bokslut) 

 
9. Påverkar företagsstorlek redovisningsinformationens betydelse? 
 

− Av större vikt vid mindre komplexa kreditsammanhang? 
− Av större vikt vid kreditgivning till mindre företag? 
− Av större vikt vid kreditgivning till nya kunder? 

 
Avgörande faktorer vid kreditgivning 
 
10. Vilken av beslutsunderlagets faktorer är mest betydelsefull? Rangordna! 
 

− Personen bakom företaget, affärsidén, redovisningsinformation och budget, säkerheter och själva 
företaget 

 
11. Vilken redovisningsinformation är av störst betydelse när ni skall räkna ut företagets 

återbetalningsförmåga? Rangordna! 
 

− Resultaträkning, balansräkning, tilläggsupplysningar (bokslutskommentarer och noter), 
kassaflödesanalys och delårsrapporter  



Sanningskriterier 
 
 
 
 

 

 
Revisionens betydelse 
 
12. Vilka fördelar har ni av revisionsplikt?  
 
13. Vilka för- och nackdelar ser ni med ett avskaffande av revisionsplikten? 
 
14. Har ni förberett er på ett borttagande av revisionsplikten och i så fall på vilket sätt? 
 
15. Tror ni att banker skulle behandla ett oreviderat företag och hur skulle detta i så fall ske?  
 

− Krav att de är reviderade? 
− Svårare att få låna? 
− Högre skuldränta om ej reviderade? 

 
16. Hur tror ni att ett avskaffande av revisionsplikten skulle påverka bankernas verksamhet? 
 

− Svårare att besluta om långivning? 
− Färre antal lån/mindre summor utlånas?  
− Hur tror ni att utlåningen påverkas vid övergången? 

 
17. Hur tror ni att bankernas beslutsunderlag för kreditgivning skulle förändras om företaget 

inte var reviderat? 
 

− Andra betydelsefulla faktorer i beslutsunderlaget istället för redovisningsinformation? 
(Om inte, hur sker inhämtning av dessa uppgifter och vem står kostnaden för det?) 

− Högre krav på säkerheter? 
 
 
 


