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Sammanfattning 
 
Problembakgrund: Som det ser ut idag är alla aktiebolag tvungna att ha en kvalificerad 
revisor. Regeringen beslutade den 7 september 2006 att göra en utredning om reglerna för 
revision i små företag (dir. 2006:96). Slutbetänkande lämnades i september 2007 och i början 
av 2008 presenterades sedan ett förslag om begränsad revisionsplikt, Avskaffandet av 
revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32). 
 
Problemformulering:  
1. Hur påverkar revision kreditgivarens förtroende för SME:s redovisning? 
 
2. Hur kommer avskaffandet av revisionsplikten att påverka kreditgivarna och 
kreditgivningsprocessen?  
 
Syfte: Studien utgår från tre delsyften, det första syftet är att skapa förståelse för revisionens 
betydelse för trovärdigheten i SME:s ekonomiska redovisning, samt att förutsäga hur 
kreditgivarnas förtroende kan påverkas av huruvida bolag i framtiden väljer eller inte väljer 
revision. Det andra syftet är att beskriva den personliga relationens betydelse i förhållande till 
den ekonomiska redovisningen i bankernas relation till företagen. Till sist diskuterar vi hur 
kreditgivningsprocessen kan komma att påverkas vid ett avskaffande.  
 
Metod: En kvalitativ metod användes för att besvara vår frågeställning. Vid val av relevanta 
teorier utgick vi främst ifrån litteratur i form av vetenskapliga artiklar och böcker. För 
insamling av det empiriska materialet genomfördes fem intervjuer med respondenter från 
olika banker. Intervjuerna syftade till att ge författarna svar på frågor om hur bankerna ställer 
sig till avskaffandet av revisionsplikten.  
 
Slutsats: Den slutsats vi kommit fram till är att om det nya lagförslaget, avskaffandet av 
revisionsplikten, går igenom kommer bankerna fortsätta att kräva reviderade bokslut av 
företag om de ska beviljas kredit på deras banker. Ett reviderat bokslut skapar enligt bankerna 
trovärdighet för företaget vilket leder till att kredit beviljas. För att en bank ska få förtroende 
för ett företag krävs det långa relationer och god ordning i bokföringen. Vi har funnit 
förtroendets påverkan vid kreditgivning väldigt stor, eftersom banken kan neka en kredit om 
inte förtroende finns även om förtaget har en reviderad redovisning. Bankernas krav på 
fortsatt revision kan för företagen innebära att de i stor utsträckning inte kommer att kunna 
”nyttja” den nya regeln i alltför stor utsträckning. Den ekonomiska fördelen som lagförslaget 
skulle medföra kan komma att utebli för många berörda företag då ett slopat revisionskrav 
istället kan medföra högre räntekostnader.  
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1 Inledning 
Kapitlet syftar till att ge en kort öppning till studien. Vi presenterar val av ämne, en 
bakgrund bestående av revisionens historia, avskaffandet av revisionsplikten samt vad 
revision betyder för olika intressenter. Detta leder fram till en diskussion av vad ett 
avskaffande av revisionsplikten för SMEs kan innebära för intressentkategorin banker 
och bankernas förtroende för SMEs. Detta resulterar sedan i en problemformulering. Vi 
redogör även för syftet med studien samt hur vi avgränsat oss. 
 

1.1 Ämnesval 
 
Vi har valt att skriva om ett av det mest aktuella ämnena inom revision, 
revisionspliktens avskaffande. Vi vill veta mer om hur avskaffandet kommer eller kan 
komma att påverka små och medelstora företagare sett ur intressenternas synvinkel. Vi 
väljer att fokusera på intressenten kreditgivare och hur revisionen påverkar förtroendet 
och trovärdigheten för de små aktiebolagen. 
 
Eftersom vi båda läst kurser med inriktning mot redovisning/revision och fann detta 
intressant tog vi kontakt med en revisor för att diskutera och finna aktuella och 
intressanta ämnen inom området att skriva en uppsats om. Vad som främst väckte vårt 
intresse i diskussionerna var revisionsavskaffandet. Vi valde därför att leta ytterligare 
information om ämnet, vi fann då att det skrivits och debatterats mycket om ämnet 
under de senaste åren. Ämnet är även högaktuellt då en slutlig proposition ska läggas till 
sommaren och senare följas av en lagändring angående småföretagarnas revisionsplikt. 
Då vi fann denna information av stort intresse bestämde vi oss för att skriva om 
revisionspliktens avskaffande. 
 

1.2 Problembakgrund 
 
I dagsläget ska alla aktiebolag i Sverige ha en godkänd eller auktoriserad revisor. 
Genom att granska och bedöma företags årsredovisning, bokföring och förvaltning 
genomför revisorn en oberoende revision. Granskningen dokumenteras och rapporteras 
både till den enskilde företagaren och i den offentliga revisionsberättelsen. Att ge 
trovärdighet åt företagets finansiella information är revisorns kanske viktigaste 
funktion, varje del i revisionen är ett viktigt led i säkerställningen av företagets 
ekonomiska trovärdighet. (LR Revision, 2009) 
 

1.2.1 Revisionshistoria i Sverige 
 
1895 antogs den första aktiebolagslagen i Sverige. Denna lag innebar att alla aktiebolag 
skulle ha minst en revisor, revisorns roll och kvalifikationer såg dock helt olika ut 
jämfört med en revisors arbete och utbildning idag. På samma sätt som idag utsågs 
revisorn på en bolagsstämma, men då ställdes dock inga krav på kvalifikationer utan 
revisorn var oftast bara en respekterad person eller hade en god relation till ledningen. 
Endast ett fåtal revisorer hade den kunskapen som krävdes för att upptäcka eventuella 
fel i bokföringen.  
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I början av 1900-talet auktoriserades de första revisorerna från Stockholms 
Handelskammare. Efter detta bildades år 1923 FAR, Föreningen Auktoriserade 
Revisorer. I samband med en ny aktiebolagslag 1975 föreslogs det att allmän 
revisionsplikt skulle införas till följd av en utvidgad bokföringsskyldighet. Förslaget 
kunde dock inte genomföras 1975 på grund av bristen på auktoriserade eller 
kvalificerade revisorer, istället trädde kravet i kraft 1983 men då endast för nybildade 
företag. (Svanström, 2008, s. 1-4) 1988 trädde sedan lagen i kraft för alla svenska 
aktiebolag. Vidare infördes en ny aktiebolagslag år 2006, trots att denna lag trädde i 
kraft nyligen bidrog den inte till några förändringar angående ett avskaffande (SOU 
2008:32).  
 

1.2.2 Revisorns kompetens 
 
Några ord som kan definiera revisorns kompetens är behörighet, kunnighet och 
skicklighet. Det finns olika sorter av kompetens, formell kompetens, faktisk kompetens, 
uppgiftens krav på kompetens och föreskriven kompetens som tillsammans bildar en 
visad kompetens. Till formell behörighet eller kompetens hör till exempel godkänd eller 
auktoriserad revisor, där man ska garantera att personen i fråga är kompetent att utföra 
vissa uppgifter. Inom revisionsområdet innebär det att man ska ha en viss utbildning för 
att få kalla sig godkänd eller auktoriserad revisor. (Granberg, 2004, s. 91-94) I 
nedanstående figur 1 visas vad som krävs för både godkännande och auktorisation av 
revisor. 
 

 

 
 
 
Figur 1, Revisorns utbildningskrav, (FARSRS) 
 

 
Godkänd revisor kräver att man har: 

• 180 hp akademisk utbildning, 
ekonomie kandidatexamen 

• tre års kvalificerad praktik 
som revisorassistent 

• godkänt prov för 
revisorsexamen  

 
 

Auktoriserad revisor krävs att man 
har: 

• 300 hp akademisk utbildning, 
ekonomie magisterexamen 
eller utvidgad ekonomie 

      kandidatexamen 
• fem års kvalificerad praktik 

som revisorassistent 
• godkänt prov för 

revisorsexamen och för högre 
revisorsexamen  
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1.2.3 Avskaffandet av revisionsplikten för SME 
 
Som det ser ut idag är alla aktiebolag tvungna att ha en kvalificerad revisor. Regeringen 
beslutade den 7 september 2006 att utreda reglerna för revision i små företag (dir. 
2006:96). Med små företag avses företag som har färre än 50 anställda och en 
omsättning eller balansomslutning som inte övertiger 10 miljoner Euro. (Svanström, 
2008, s. 12) Slutbetänkande lämnades i september 2007 och i början av 2008 
presenterades sedan ett förslag om begränsad revisionsplikt, Avskaffandet av 
revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32). Denna utredning föreslår att cirka 96 
% av Sveriges bolag ska befrias från revisionsplikten och istället få möjlighet att välja 
själva vilka revisions och redovisningstjänster som de behöver. (Regeringen, 2009) 
Enligt förslaget ska revisionsplikten inte omfatta bolag som omsätter upp till 83 
miljoner kronor, har en balansomslutning upp till 41,5 miljoner kronor och har upp till 
50 anställda (Smålands Näringsliv, 2009). 
 
Vad denna ändring innebär är en tillbakagång till hur reglerna såg ut på 1980-talet, 
innan revisionsplikten infördes. Varför lagändringen blivit aktuell är bland annat på 
grund av kostnaden som revisionsplikten medför för SME. Lagändringen innebär en 
anpassning till EU där de små företagen redan undantagits från revisionsplikten. 
(Regeringen, 2009). Regeringens förslag är att försöka minska småföretagarnas 
administrativa kostnader med 25 procent. Detta förslag kan gynna de svenska företagen 
och ge bättre förutsättningar i den internationella konkurrensen från företag som tack 
vare frånvaro eller avskaffande av revisionsplikt har lägre kostnader. (Strenger et al, 
2008, s. 5) 
 

1.2.4  Synen på revision 
 
Flera aktörer kan ha intresse av att ett företag är reviderat: kreditinstitut, bank, stat, 
kommun, leverantör, kund och inte minst företagsledning och styrelse (FAR, 2005, 
s.19). En förutsättning för ett välfungerande samhälle och näringsliv är revision, detta 
grundas i förtroendet hos intressenterna då revisorn kvalitetssäkrar informationen vilket 
ger en ökad trovärdighet för företagets ekonomiska information. Att revidera innebär att 
uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning med en professionell skeptisk 
inställning, bl.a. genom bedömning av väsentligheter och risker, granskning av 
kontroller, oegentligheter och fel (FAR, 2005, s. 11-12). 
 
Det finns många sätt att se på revision, ur Skatteverkets perspektiv är revisorn viktig för 
företagen då denne bidrar med kvalificerad rådgivning samt hjälper till att skapa 
ordning i bokföringen, vilket medverkar till att felen minskar (Precht, 2008, s. 32). 
Revision underlättar även för Skatteverket när de kontrollerar företag då revisorns 
existens verkar preventivt mot fusk och oegentligheter, både omedvetna och medvetna. 
Minskar antalet reviderade bolag kommer det att krävas kraftigt utökade resurser för 
Skatteverket. (Skatteverket, 2008) Banken däremot anser att revisionen är viktig ur det 
perspektivet att revisorn är ett viktigt bollplank för företagen på grund av att företagare 
oftast inte kan tillräckligt om redovisning och behöver den handledning en revisor kan 
ge. En nära relation mellan kund, revisor och bank är viktigt enligt Christoffersson, 
ordförande i Sparbankernas riksförbund. I de flesta fall krävs av bankerna att revisorn 
granskat och verifierat årsredovisningen vid ny kundrelation. (Ehlin, 2008 b, s. 35) 
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Detta anses ge bankerna en större trovärdighet för den ekonomiska redovisningen samt 
ett bättre förtroende i kundrelationen mellan bank och aktiebolag (Strenger et al, 2008, 
s. 5). I och med revisionsavskaffandet kommer förmodligen färre bolag att anlita 
revisorer, detta kan påverka kreditgivarnas förtroende för företagen och deras 
redovisning negativt. 
 
Studier gjorda efter revisionsavskaffandet i Storbritannien visar att de brittiska 
banktjänstemännen ser en reviderad årsredovisning som den enskilt viktigaste 
informationskällan. (Berry et al, 2006) En annan undersökning visar att de brittiska 
företagen som trots revisionspliktens avskaffande ändå valde att fortsätta med revision 
gavs lägre räntor i jämförelse mot de företag som valde att sluta användas sig av en 
revisor. Därför anses kreditskäl vara en av de största anledningarna till fortsatt revision 
bland företagen. (Blackwell et al, 1998) Situationen ser liknande ut även i Danmark 
efter slopandet av revisionsplikten. Hela 93 % av de danska företagen valde att frivilligt 
fortsätta med revision efter avskaffandet. (Säkra affärer, nr 3, 2008) Även detta 
förmodligen av den anledningen att företagen ges bättre villkor vid kreditgivning om de 
kan visa upp en reviderad årsredovisning. 
 
Ett av problemen som vi ser kan uppstå i Sverige i samband med ett avskaffande av 
revisionen är ökade svårigheter för kreditgivare att kontrollera företagens finansiella 
information om ingen oberoende granskat deras redovisning. Detta medför att banken 
inte kan vara säker på om redovisningen stämmer överens med vad som sägs. En stor 
del av förtroendet som byggs vid kreditgivning kommer från bokslut kvalitetsstämplade 
av en revisor. Hur mycket påverkar en reviderad redovisning vid kreditbedömning i 
förhållande till annan information? Spelar förtroendet en stor roll i kreditgivningen? 
Vad kommer förtroendet att byggas på om inte revisionen finns kvar? Dessa frågor samt 
tidigare studier angående hur det ser ut efter att avskaffande av revisionsplikten i andra 
länder har lett oss in på vår problemformulering. 
 

1.3 Problemformulering 
 
1. Hur påverkar revision kreditgivarens förtroende för SME:s redovisning? 
 
2. Hur kommer avskaffandet av revisionsplikten att påverka kreditgivarna och 
kreditgivningsprocessen?  
 

1.4 Syfte 
 

Studien utgår från tre delsyften, första syftet är att skapa förståelse för revisionens 
betydelse för trovärdigheten i SME:s ekonomiska redovisning, samt att förutsäga hur 
kreditgivarnas förtroende kan påverkas av huruvida bolag i framtiden väljer eller inte 
väljer revision. Det andra syftet är att beskriva den personliga relationens betydelse i 
förhållande till den ekonomiska redovisningen i bankernas relation till företagen. Till 
sist ska vi diskutera hur kreditgivningsprocessen kan komma att påverkas vid ett 
avskaffande.  
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1.5 Avgränsningar 
 
Studien avgränsas till intressenten kreditgivare och vi har valt att inrikta oss på en 
specifik kreditgivare nämligen bank. Detta eftersom att vi vet att de kommer att 
påverkas av revisionsavskaffandet. Denna intressent kan vid kreditgivning påverkas på 
olika sätt av hur ett företagens ekonomiska redovisning utförts. Vår geografiska 
avgränsning är Sverige, närmare bestämt Dalarnas län och Västerbottens län. Denna 
avgränsning beror på att författarna har sina kontaktnät inom dessa områden, vilket 
underlättar i den kvalitativa undersökningen. Vi har valt att vända oss till storbankerna 
på orterna, närmare bestämt Swedbank, SEB, Handelsbanken och Nordea. Varför dessa 
banker valts är för att vi anser att de representerar den största delen av de svenska 
bankerna. 
 

1.6 Begreppsförklaringar 
 
Kvalificerad revisor – godkänd eller auktoriserad av Revisorsnämnden (FAR SRS)  
 
Reviderad årsredovisning – Årsredovisning granskad av en revisor (FAR SRS) 
 
Revision – Granskning, kontroll av företags ekonomiska redovisning (FAR SRS) 
 
Shareholder/Aktieägare – ägare av aktie, andel i aktiebolag. (Nationalencyklopedin) 
 
Stakeholder/Intressenter - person som är engagerad och ekonomiskt intresserad i viss 
verksamhet eller visst företag. (Nationalencyklopedin) 
 

1.7 Förkortningar 
 
FAR SRS – Föreningen Auktoriserade Revisorer/Svenska Revisorssamfundet 
 
ÅRL – Årsredovisningslagen  
 
SME – Small and medium-sized enterprises/ Små och medelstora företag 
(http://ec.europa.eu/) 
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2 Vetenskapliga utgångspunkter 
I kapitlet presenteras den vetenskapliga förförståelse vi har inför uppsatsen. Vi redogör 
för den kunskapssyn och det angreppssätt som studien grundar sig på samt för hur vår 
litteraturinsamling gått till innan kapitlet avslutas med källkritik. 
  

2.1 Förförståelse 
 
En forskares förförståelse kan delas upp i två olika delar som kallas 
förstahandsförståelse och andrahandsförståelse. En förstahandsförståelse kan beskrivas 
som en självupplevd erfarenhet från till exempel en människas uppväxt. 
Andrahandsförståelsen utvecklas konstant och påverkas av exempelvis föreläsningar, 
läroböcker och vetenskapliga artiklar. Förförståelsen präglar alltså hur en forskare 
upplever verkligheten. (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). Med anledning av detta vill vi 
härmed redogöra för den förförståelse som vi anser kan ha inverkan på denna studie. 
 
Författarna har olika studiebakgrund inom ekonomiområdet men har gemensamt läst 
redovisning och revision på C-nivå, vilket skapat ett intresse för området revision. Vi är 
även intresserade av att arbeta med revision och redovisning efter avslutade studier. 
Båda har ett stort intresse inom området och är intresserade av att få ännu mer ny och 
utökad kunskap inom revision. Tidigare har även en av författarna arbetat inom 
bankvärlden, vilket har givit kunskap och insyn i hur kreditgivarna arbetar. Det har även 
påverkat till nyfikenhet av hur bankerna kan tänkas bli påverkade av ett slopande av 
revisionskravet. Vår utbildning har gett oss kunskap som vi tror kan vara betydande i 
vår uppfattning om hur den ekonomiska redovisningen påverkar intressenter och vad ett 
avskaffande kan komma att betyda. Vi tror helt enkelt att en reviderad ekonomisk 
redovisning är av betydande roll, då meningen med revideringen är att ge en oberoende 
granskning och kontroll. Denna åsikt har vi försökt undanhålla i undersökningen för att 
kunna vara öppna för nya ståndpunkter. 
 

2.2 Kunskapssyn 
 
Vår kunskapssyn har en tolkande och analyserande karaktär vilket resulterar i att vi 
båda har en hermeneutik kunskapssyn. Den hermeneutiska kunskapssynen innebär att 
man försöker tolka och analysera texter eller människors handlingar utifrån deras 
perspektiv. Kunskapssynen lämnar ett utrymme för subjektiv tolkning och lämpar sig 
därför bäst vid kvalitativa undersökningar. (Bryman & Bell, 2005 s. 442-443)  
 
Genom tolkning av teorier och empiriskt material erhålls en bättre förståelse om 
revisionens roll vid kreditgivning samt hur den kan förändras när revisionsplikten 
försvinner. Tolkningen utförs för att hitta mening och uppnå en högre förståelse för 
problemet. Andersson (1982) nämns i Johansson Lindfors där han beskriver synen på 
hermeneutik, han menar att den strävar efter en totalitet och helhetsförståelse 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 47) vilket är vad vi strävar efter i vår studie. Med 
helhetsförståelse menar vi att vi strävar efter att se samband och även få en bred bild av 
problemet. Denna helhetsförståelse är viktig för att kunna visa vilken påverkan ett 
eventuellt revisionsavskaffande kan komma att ha på kreditgivarna. 
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2.3 Perspektiv 
  
 Valet av perspektiv är medvetet och avgör vilken verklighet studien resulterar i 

(Halvorsen, 1992, s. 37-38). Studien utgår från en kreditgivares perspektiv, detta för att 
vi bedömer det som bästa alternativet för att få svar på problemformuleringen. Det kan 
exempelvis handla om hur förtroendet mellan företagaren och banken som intressent 
påverkas av revision och hur det kan komma att påverkas av revisionsavskaffande. 
Utifrån detta perspektiv önskar vi även kunna visa hur bankens trovärdighet för 
företagen ser ut och hur trovärdigheten och förtroendet påverkar varandra. Betydelsen 
för perspektiv innebär för studien att det är viktigt att tänka på att alla människor 
uppfattar saker olika (Eriksson, 2001, s. 55).  

 

2.4 Angreppssätt 
 

 Vi har valt att utföra en kvalitativ undersökning med en deduktiv process, eftersom vårt 
syfte är att undersöka hur avskaffandet kommer att påverka kreditgivarna, både 
förtroendemässigt och i kreditgivningsprocessen. Bästa sättet att undersöka detta på är 
genom en kvalitativ undersökning, eftersom den metoden ger mer ingående och bättre 
förklarande svar. Enligt Halvorsen ger den kvalitativa metoden bättre resultat om syftet 
med studien är att ge en helhetsförståelse med få undersökta respondenter (Halvorsen, 
1992, s. 82). Som tidigare nämnt är vi ute efter en helhetsförståelse vilket är varför den 
kvalitativa undersökningen passar denna studie bäst.  

 
 Det deduktiva angreppssättet har legat som grund för studien, vi har utgått från 

befintliga teorier som har samband med det valda ämnet, detta för att sedan använda 
dessa för att gå vidare till empirin (Johansson Lindfors, 1993, s. 55). Det vanliga valet 
vid hermeneutisk kunskapssyn är att välja det induktiva angreppssättet som innebär att 
teorier skapas utifrån insamlad data (Bryman & Bell, 2003, s. 39-40). Vi anser däremot 
att det redan finns många välutvecklade teorier som passar vårt ämne och som kan 
hjälpa oss att förstå det. Vi har därför valt det deduktiva angreppssättet. Våra 
intervjufrågor kommer med andra ord att baseras på valda teorier, resultaten från 
intervjuerna kopplas sedan i analysen tillbaka till teorin för att bilda ett samband och ge 
en förståelse.  

 

2.4.1 Deduktiva processen 
 
Den deduktiva processen kan beskrivas som fem steg för att komma till slutsatsen, 
dessa fem steg beskriver vi i modellen nedan. Eftersom vi inte utgår ifrån hypoteser som 
Bryman och Bell gör har vi valt att utveckla en egen beskrivning av den deduktiva 
processen för att passa vår studie. Denna figur visar vägen från teori till analys. Vi har 
först valt ut relevanta teorier vilka vi sedan konstruerat en intervjumanual utifrån. 
Därefter har vi samlat in primärdata vilket givit oss det empiriska materialet som vi 
sedan kombinerat med teorierna i en analys. Vi vill visa hur vår deduktiva process ser ut 
utifrån figur 2 nedan.   
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Figur 2, Utvecklad deduktiv process 
 

2.5 Insamling av sekundärkällor 
 
Det finns olika metoder för att samla in källor, antingen samlar man in primärdata vilket 
är egeninsamlad ny information, annars använder man sig av sekundärkällor. 
Sekundärkällor är redan tillgänglig information, vilket vi valt att använda oss av i 
teoridelen. (Halvorsen, 1992, s. 63) För att hitta relevant litteratur inom studiens område 
har vi främst använt oss av Umeå Universitets (ALBUM) samt databaser som Business 
Source Premier, Emerald Fulltext, Google scholar. Genom sökande i dessa databaser 
samt i Universitetets biblioteketskatalog har vi funnit relevant litteratur, avhandlingar, 
vetenskapliga artiklar samt tidningsartiklar. Vi har även besökt olika hemsidor för att 
samla information exempelvis på FAR SRS, Skatteverket och Regeringen. Den 
tidningen vi främst använt oss av är olika upplagor av Balans, där har vi hittat 
intressanta diskussioner som först inom det aktuella ämnet. Det var även med hjälp av 
diskussionerna i denna tidning vårt intresse för revisionsavskaffandet utökades.  
 
Vi använde följande sökord och kombinationer av dem: 
 
Engelska sökord  Svenska sökord 
auditing    avskaffande 
business   förtroende 
relations   intressentmodell 
stakeholders theory  revision 
small business auditing  revisor    
small business  tillförlitlighet 
trust   tillit 
trust auditing    trovärdighet 
relationship   
   
Dessa sökord är relevanta i samband med studien då de berör området som vi studerar. 
Med enbart ett ord eller ord i kombination har vi hittat intressanta artiklar inom ämnet, 
dessa ligger som grund i den teoretiska referensramen.  
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2.6 Val av teori 
 
Vi har i studien valt att utgå ifrån flera olika teorier. Dessa teorier är agentteorin, 
relationsteorin, stakeholders theory även kallad intressentteorin samt förtroendetrappan, 
vilken är en modell som visar på hur förtroende byggs. Vi har utgått ifrån dessa 
eftersom vi finner de relevanta för ämnet. Intressentteorin förklarar vilka intressenter 
som finns för ett företag och dess betydelse för företaget, utifrån denna teori fann vi 
kreditgivaren som mest intressant eftersom teorin visar hur företaget står i 
beroendeställning till banken. Agentteorin är relevant då den fokuserar på relationen 
mellan aktörerna på redovisningsområdet och olika moral hazard problem som blir 
aktuella inom kreditgivning. Relationsteorin behandlar relationer och hur man utvecklar 
relationer, vi behandlar relationen mellan bank och företag. Även förtroendetrappan är 
relevant då de visar på hur man successivt bygger ett förtroende. 
 
De aktuella teorierna vi har valt att arbeta med kommer att behandlas i teoriavsnittet 
sedan konstrueras en intervjumanual utifrån dessa teorier. Intervjumanualen ger oss 
empirikapitlet vilket vi sedan kombinerar teorierna med för att analysera och dra 
slutsatser. Teorierna vi valt kommer att skapa en bred teoretiskt referensram som 
möjliggör för en tydlig analys. För att ytterligare styrka teorierna i vår studie väljer vi 
att referera till olika vetenskapliga artiklar. För att ge läsaren tillräcklig information, 
ökad förståelse och bakgrund i ämnet kommer vi även att presentera nuvarande 
lagstiftning inom ämnet samt en kort sammanfattning av det nya lagförslaget som en 
introduktion till teorin.  

 

2.7 Kritik mot sekundärkällor 
 
Avsikten med klassisk källkritik är att på ett kritiskt sätt granska de källor som använts i 
vår uppsats för att bestämma källornas trovärdighet. Ett par av förhållandena som är 
väsentliga att ta ställning till under arbetets gång, är ursprunget och aktualiteten. När vi 
talar om ursprunget menas förstahandskällor eller andrahandskällor som använts när 
teorin byggs upp. (Johansson Lindfors, 1993, s. 88) I teoridelen har i första hand utgåtts 
från förstahandkällor i den mån det uppgetts att sådana funnits. Endast i ett fåtal fall då 
förstahandskällan inte hittats har vi använt oss av andrahandskällan. Ett exempel på 
detta är artikeln skriven av Freeman, R. E. (1984), Strategic management: A 
stakeholder approach, Boston, Pitman. Denna artikel hänvisar många andra artiklar till 
när det skrivs om Stakeholders theory. Vi finner att eftersom många artiklar hänvisar till 
Freeman som grundare av teorin är det en tillförlitlig källa trots att det är en 
andrahandskälla. Vi anser dock att det är i så pass få fall vi hänvisar till 
andrahandskällor att det i dessa fall handlat om en andrahandskälla som uppfattats som 
väldigt pålitlig, dessa undantag borde därför inte ges allt för stor kritik.  
 
Aktualiteten behandlar ”färskheten” i litteraturen. Johansson Lindfors (1993) anser att 
det inte alltid är befogat att välja de senaste verk som finns tillgängliga. Dessa behöver 
inte alltid vara bättre än klassiska verk. Äldre forskningsobjekt blir med andra ord inte 
inaktuella bara för att nyare verk finns. Då ett eventuellt revisionsavskaffande är en ny 
fråga inom revisionen är alla källor vi funnit om detta aktuella, alla är skriva inom de 
senaste åren. Annan litteratur vi använt varierar i aktualitet, i valda teorier har använts 
några äldre källor. Vi menar att dessa ändå innehar stor relevans då det är väl 
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vedertagna teorier skrivna av etablerade forskare. Använda källors relevans ifrågasätter 
om vald litteratur är relevant och tillämplig på ämnet (Backman, 2008, s. 46). 
Litteraturen vi funnit till denna uppsats anser vi vara både relevant och tillämplig på 
ämnet. Litteraturen som använts behandlar ämnet revision vilket är det mest relevanta i 
denna uppsats. Stor del av litteraturen behandlar även olika teorier som vi anser vara 
applicerbara på detta ämne.  
 
Vi är medvetna om att pålitligheten i vald litteratur kan ifrågasättas. De vetenskapliga 
artiklarna som använts har hittats genom antingen Google Scholar, Emerald Fulltext 
eller Business Source Premier, dessa databaser anser vi ge en viss typ av pålitlighet då 
de främst publicerar vetenskapliga artiklar. När vi sökt artiklar har vi kryssat i peer 
review för att få fram granskade artiklar för ökad kvalitet. Andra böcker, artiklar och 
hemsidor som använts har undersökts kritiskt innan vi valt ut vilka som uppfattats som 
mest trovärdiga. Vi är medvetna om att en del av artiklarna vi använt är hämtade ur 
tidskriften Balans, dessa artiklar är inte vetenskapliga artiklar. Vi har valt att använda 
oss av dessa artiklar eftersom de för intressanta diskussioner i det aktuella ämnet. Vad 
gäller utredningen gjord av Thorell och Norberg på uppdrag av Svenskt Näringsliv 
gäller samma sak, utredningen behandlar det aktuella ämnet för oss då den kartlägger 
för- och nackdelar med ett slopande av revisionsplikten. Vi fann denna utredning 
intressant då det inte finns mycket annan svensk forskning om ett eventuellt 
revisionsavskaffande. Både Per Thorell och Claes Norberg som gjort denna utredning är 
professorer inom redovisning, detta ger enligt oss en hög trovärdighet. 
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3 Lagstiftning på revisionsområdet 
I detta kapitel kommer vi först att presentera dagens lagstiftning inom revision och sen 
även hur förslaget på den kommande ändringen ser ut. Genom denna presentation 
menar vi att läsaren inför kommande kapitel, som alla kommer att behandla revision och 
avskaffandet av revision, kommer att ges en djupare förståelse för ämnet .  

3.1 Förord till lagen 
 
Som lagen ser ut idag är alla aktiebolag revisionspliktiga och måste ha godkända 
revisorer som granskar och kvalitetssäkrar företagets redovisning. Med det nya 
lagförslaget kan cirka 96 % av Sveriges aktiebolag komma att välja bort revision. 
Aktiebolagslagen (2005:551) innefattar bestämmelser och regler om aktiebolag som 
företagsform. Lagen innehåller ett helt kapitel som är tillägnat revision. I kapitel 9 i 
Aktiebolagslagen presenteras denna lagstiftning. Kapitel handlar i främst om revisorns 
skyldigheter och arbetsuppgifter. 
 

3.2 Aktiebolagslagen 9 kap. Revision   
 
”Antalet revisorer 
- 1 § Ett aktiebolag skall ha minst en revisor. Av 3 kap. 1 § första stycket framgår att 
antalet revisorer eller lägsta eller högsta antalet revisorer skall anges i bolagsordningen. 
 
Revisorssuppleanter 
- 2 § För en revisor får utses en eller flera suppleanter.  
2 st. Bestämmelserna i denna lag om revisor gäller i tillämpliga delar även suppleant. 
 
Revisorns uppgifter 
- 3 § Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och 
den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och 
omfattande som god revisionssed kräver.  
2 st. Om bolaget är moderbolag, skall revisorn även granska koncernredovisningen, om 
en sådan har upprättats, samt koncernföretagens inbördes för hållanden. 
- 4 § Revisorn skall följa bolagsstämmans anvisningar, om de inte strider mot lag, 
bolagsordningen eller god revisionssed. 
- 5 § Revisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till 
bolagsstämman. Bestämmelser om berättelsens innehåll och den tidpunkt då den skall 
lämnas till bolagets styrelse finns i 28-36 §§.  
2 st. Om bolaget är ett moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, 
skall revisorn även lämna en koncernrevisionsberättelse enligt bestämmelserna i 38 §. 
- 6 § I samband med revisionen skall revisorn till styrelsen och den verkställande 
direktören framställa de erinringar och göra de påpekanden som följer av god 
revisionssed. Bestämmelser om erinringar finns i 39 §. 
- 6 a § Revisorn ska, utöver vad som följer av 6 §, rapportera till revisionsutskottet om 
viktiga omständigheter som framkommit vid revisionen. Detta gäller särskilt för brister i 
bolagets interna kontroll av den finansiella rapporteringen.  
2 st. I fall som avses i 8 kap. 49 a § andra stycket ska revisorn i stället rapportera till 
styrelsen. Lag (2009:565). Ändrad: SFS 2009:565 
- 6 b § Revisorn ska  
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1. om det finns någon omständighet som väsentligt kan rubba förtroendet för hans eller 
hennes opartiskhet eller självständighet, rådgöra med revisionsutskottet om detta 
förhållande och vilka åtgärder som har vidtagits,  
2. till revisionsutskottet årligen lämna en skriftlig försäkran om sin opartiskhet och 
självständighet, och  
3. för revisionsutskottet årligen redovisa vilka andra tjänster än revisionstjänster som 
han eller hon har tillhandahållit bolaget.  
2 st. I fall som avses i 8 kap. 49 a § andra stycket ska revisorn i stället vända sig till 
styrelsen. Lag (2009:565). Ändrad: SFS 2009:565 
 
Tillhandahållande av upplysningar m.m. 
- 7 § Styrelsen och den verkställande direktören skall ge revisorn tillfälle att genomföra 
granskningen i den omfattning revisorn anser är nödvändig. De skall lämna de 
upplysningar och den hjälp som revisorn begär.  
2 st. Samma skyldigheter har styrelsen, den verkställande direktören och revisorn i ett 
dotterbolag gentemot en revisor i moderbolaget.” (Regeringskansliets rättsdatabas) 
 

3.3 Det nya lagförslaget  
 
Sammanfattande av SOU 2008:32 Avskaffande av revisionsplikten för små företag. 
 
I sitt delbetänkande, SOU 2008:32, föreslår utredningen att knappt 4 procent av 
Sveriges aktiebolag ska ha fortsatt revisionsplikt jämfört med idag då alla aktiebolag har 
skyldighet att ha en kvalificerad revisor. I stort sett innebär detta en tillbakagång till den 
lag som gällde före 1988. Revisorn är idag skyldig att granska revisionsklienten, vilket 
bland annat innebär en kontroll av om skatt betalats eller om brott förekommit i 
redovisningen. Om detta skulle ha förekommit är revisorn skyldig att anmärka och är 
även anmälningsskyldig. Även denna bestämmelse föreslås ska upphävas. Revisorns 
mandatperiod föreslås ska kortas, från fyra år till ett. Dessa bestämmelser föreslår 
utredningen ska verkställas den 1 juli 2010 och appliceras första gången från det 
räkenskapsår som börjar efter den 30 juni 2010. (Regeringen, 2009) 
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4 Teori 
I detta kapitel presenterar vi valda teorier. Vi har valt att inleda med en förklaring av 
intressenternas nytta av revision för att sedan gå vidare till agentteorin och en 
intressentmodell byggd på Stakeholders theory. Andra viktiga delar som presenteras är 
relation och förtroende, både dess samband samt hur förtroende byggs. Kapitlet avslutas 
med en presentation av tidigare studier inom området.  
 

4.1 Revisionens nytta  
 
Ekonomisk redovisning bidrar till att minska informationsklyftor även kallade 
informationsasymmetriproblem, dessa utspelar sig mellan intressenter och företag. Det 
finns två olika aspekter, ett kallat adverse selection och det andra kallat moral hazard. 
Adverse selection innebär att det finns ett informationsproblem när ett företag ingår ett 
avtal. Moral hazard är ett problem som utspelar sig efter att ett kontrakt bildats. Moral 
hazard uppstår vid informations- och uppföljningsproblem, exempelvis om en part inte 
sköter sin del av avtalet. Redovisning behövs för att visa hur företagsledningen driver 
företaget om ägarna är andra än ledningen. Det finns också andra intressenter av 
redovisningen, alla med olika behov. Dessa är eventuellt blivande aktieägare, långivare, 
leverantörer, kunder, anställda, stat och samhälle. (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2009, 
s. 25)  
  
Nedan visas en lista som tydliggör vad de olika intressenterna allmänt anses ha för nytta 
av revisionen idag: 
 

”• ordning och reda i räkenskaperna och externa rapporteringen  
 
• lagenlig förvaltning  
 
• hjälp till intern styrning och kontroll  
 
• underlättar krediter från borgenärer/leverantörer  
 
• underlättar finansiering/lägre kapitalkostnader  
 
• höjer kvaliteten på offentligt publicerade räkenskaper  
 
• underlättar skattekontroll  
 
• bidrar till att minska den ekonomiska brottsligheten  
 
• befriar från personligt ansvar (i aktiebolag).”  

 
(Thorell & Norberg, 2005, a, s. 36) 
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4.2 Agentteorin 
 
Agentteorin har varit ett av de mest betydelsefulla synsätten de senaste tjugo åren och 
har tillämpats inom flera olika ekonomiska områden bl.a. finansiering, redovisning och 
marknadsföring. (Svanström, 2008, s. 20) Teorin fokuserar främst på relationen mellan 
aktörerna på redovisningsområdet. Den appliceras då på olika relationer, till exempel 
mellan företag och dess ägare/ledning eller mellan företag och kreditgivare (Sundgren et 
al, 2009, s. 43). I denna uppsats är förhållandet mellan företag och kreditgivare vad som 
är aktuellt. Teorin bygger på efterfrågan av redovisningsinformation och visar hur 
information påverkar ekonomin och ekonomiska beslut. De redovisningsskyldiga är 
oftast agenten och de andra i relationen är revisorn och redovisningsmottagaren, 
principalen. Detta anses vara ett konfliktartat förhållande, då agenten ofta vill öka sin 
fördel på bekostnad av principalen (Artsberg, 2003, s. 84). 
 
Som nämnts i föregående stycke är det aktuella förhållandet i denna studie förhållandet 
mellan företag, kreditgivare och revisor. Kreditgivaren (principalen) använder sig av 
restriktioner för att få företagen att agera i deras intresse. Dessa restriktioner, oftast i 
form av revisionskrav, utnyttjar kreditgivarna för att minska sin risk gentemot 
företagen. Företagen (agenten) kommer att följa kreditgivarens restriktioner och 
fortsätta anlita revisorer så länge de ser att det är till fördel för deras ekonomiska nytta, 
att kostnaden för en revisor inte överstiger kostnaden av en ökad ränta. (Artsberg, 2003, 
s. 84) En ökad ränta är nämligen vad kreditgivaren annars skulle kunna komma att 
använda sig av för att kompensera den risk som uppstår vid avsaknaden av reviderad 
redovisning.  
  
Problemen i agentteorin mellan kreditgivare och företag är olika moral hazards, dessa 
kan uppkomma efter att en kredit förvärvats. Exempel på moral hazards i förhållandet 
mellan kreditgivare och företag kan vara om företagets skuldsättningsgrad är för hög. I 
ett sådant fall kan företagen ha anledning att genom olika åtgärder försöka öka 
aktiekapitalets värde på bekostnad av kreditgivarna. Från kreditgivarnas sida sägs att 
reviderade räkenskaper och kreditklausuler kan vara en del av lösningen på moral 
hazard problemen. Om riskerna blir för höga eller om nyckeltal utvecklas i negativ 
riktning kan kreditgivare i och med klausulerna ges möjlighet att säga upp krediter eller 
ändra villkor. Det finns dock vissa kryphål för företagen i och med nyckeltalen, dessa 
kan till exempel manipuleras genom omfördelande av vinsten i redovisningen. 
(Sundgren et al, 2009, s. 48)  
 
Vi talade tidigare om restriktioner som kreditgivaren kan rikta mot företagen. I fallet 
med manipulerade nyckeltal kan dessa komma till användning. Kreditgivaren kan till 
exempel använda sig av villkor som innebär begränsningar på utdelningsmöjligheter till 
aktieägarna eller kräva att mer försiktiga redovisningsprinciper används, detta för att 
minska sina risker. (Artsberg, 2003, s. 84) Det är både användandet av dessa kryphål 
och missvisande siffror som kreditgivarna vill undvika genom att kräva reviderad 
redovisning av företagen. 
 
Thorell och Norberg diskuterar agent-principal förhållandet i en rapport skriven för 
Svensk Näringsliv, de menar att agentteorin främst var menad och även primärt har 
applicerats på förhållandet mellan ägare och företag. Teorin har använts för att visa hur 
ägare (principaler) är i behov av reviderad redovisning för att kunna kontrollera 
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företaget (agenten). Detta handlar då främst om företag med flera ägare, där ledningen 
har liten insyn i företaget. Agentteorin kan med andra ord användas på flera sätt för att 
visa på den faktiska nyttan eller det faktiska behovet av revision. Ett behov som inte 
bara kommer från ett håll.  
 

4.3 Intressenter 
 
Det finns olika teorier om intressenter bland annat Shareholders theory och 
Stakeholders theory. Yamak och Süer (2005) beskriver Friedman (1962) som grundare 
av Shareholders theory, en teori som bygger på ägarna som enda intressent och 
fokuserar då på vinstmaximering och maximal avkastning på investeringar. Freeman 
(1984) grundade Stakeholders theory som till skillnad från Shareholders theory ser flera 
viktiga intressenter inte enbart ägarna. Enligt Stakeholders theory kan en intressent vara 
vem som helst, en grupp eller en individ som kan påverka eller påverkas av företagets 
handlingar (Yamak & Süer, 2005, s. 112-113). Stakeholder theory används för att visa 
ett företags anknytning med sina intressenter, dess relationer, rättigheter och inflytande. 
Alla som är intressenter lämnar på olika sätt bidrag till företaget. Freeman (1984) anser 
att det finns två sätt att definiera en intressent, de grupper vars arbetsinsats är nödvändig 
för bolagets fortsatta existens och de grupper som kan påverka eller påverkas av 
bolagets. Skillnaden mellan dem utgör en uppdelning av primära och sekundära 
intressenter. De primära intressenterna har ett resursutbyte med företaget och företaget 
är som regel i beroendeställning till dem. De primäras krav prioriteras därför ofta 
framför de sekundära intressenternas då deras åsikter anses viktigare för bolagets 
framtida verksamhet. En av de primära intressenterna är kreditgivaren. (Yamak & Süer, 
2005, s. 112-113) Vi fann  Stakeholders theory mer intressant än Shareholders theory, 
eftersom den beskriver relationen mellan olika intressenter och företag, istället för 
endast relationen mellan ägare och företag.  
 
De olika intressenter som efterfrågar revision har ett gemensamt behov av att 
räkenskaperna är i ordning och att förvaltningen har skett enligt lag. Detta gör att de 
olika intressenternas intressen tillgodoses genom trovärdighet och tydlighet. (Thorell & 
Norberg, 2005, a, s. 38) Modellen vill visa hur relationen mellan ett företag och dess 
intressenter hänger samman och hur företagets redovisning påverkar intressenten. 
Redovisningen tillgodoser olika intressenter på olika sätt. Ägare i företag har 
användning av redovisningen för att hålla koll på sitt företag, leverantörer använder 
redovisningen för att undersöka kreditvärdigheten, kreditgivarna har nytta av 
redovisningen vid undersökning av budgetar och årsredovisning, de har behov av 
nästintill alla tillgängliga siffror för att kunna göra en kreditbedömning . De har alla 
varierande behov och nytta av ett företags redovisning. Eftersom den primära 
intressenten oftast anses vara ägaren är redovisningen anpassad till just ägarna. (Thorell 
& Norberg, 2005, a, s. 34 ) Vi kommer som tidigare nämnt att fokusera på intressenten 
kreditgivare i vår undersökning av intressentmodellen.  
 
Vidare presenterar vi nedan en intressentmodell för SME, små- och medelstora företag. 
Vid konstruerandet av denna figur, figur 3, utgick vi från de intressenter Freeman 
nämner i sin artikel. Dessa intressenter är de som har intresse i ett företag på olika sätt. 
Dessa kan vara ägare, anställda, kreditgivare med flera. 
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Figur 3, Intressentmodell för SME 
 

4.3.1 Intressenten - Kreditgivare  
 
Intressentmodellen kan användas utifrån olika synsätt. Vi har valt att använda oss av 
intressentmodellen för att visa vilka intressenter som har nytta av den finansiella 
redovisningen, och har då valt intressenten kreditgivare då denna passar in bäst i 
studien.  
 
Förutom ägarna anses kreditgivarna vara den intressent med störst intresse och nytta av 
en reviderad redovisning. (Thorell & Norberg, 2005, s. 38) Detta är inte konstigt då 
bankerna vill kunna analysera återbetalningsförmåga, nyckeltal och undersöka andra 
siffror innan lån beviljas. Självklart underlättar det även för banken om de vet att en 
oberoende person granskat och skrivit under redovisningen, det minskar kreditgivarens 
känsla av risktagande vid kreditbeviljande. Det framgår i Thorell, Norbergs 
undersökning att största nyttan kreditgivare har av reviderad redovisningen är att 
ordningen i den löpande bokföringen är bättre, mer tillförlitlig årsredovisning samt att 
det finns en revisor att tillgå vid frågor och funderingar. Kreditgivaren är därför en av de 
intressenter som är positiv till revision och framför allt en lagstadgad sådan. Thorell och 
Norberg antar att en del av kreditgivarnas positiva inställning till lagstadgad revision 
handlar om bekvämlighet. Det underlättar givetvis för kreditgivarna om alla svenska 
företag har revisionsplikt eftersom kreditgivarna själva då inte behöver avtala för att få 
tillgång till reviderade räkenskaper. (Thorell & Norberg, 2005, a, s. 38) 
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4.4 Företagsrelationer  
 
För att ett företag ska kunna skapa värde för kunden bör dess ledning vara väl medvetna 
om kundens behov och önskemål samt kunna förse dess kunder med lösningar som 
innehåller alla de faktorer som är värdeskapande för kunden. (Grönroos, 2002, s. 14) 
När Grönroos talar om tjänster menar han att det i grund och botten handlar om 
relationer och att utveckla dessa relationer med kunderna för att få lojala kunder. För att 
en relation mellan företag och bank ska utvecklas, krävs det att båda känner att det finns 
något givande och värde i relationen. (Grönroos, 2002, s. 19) Värdeskapande faktorer 
när man köper tjänsten bokföring kan vara bland annat tillförlitlighet. Ett förtroendefullt 
samspel med kunderna är en grundläggande faktor i skapandet av en relation, där 
revisorn måste lära känna och ha kunskap om företag och banken lära känna sina 
kunder, i vårt fall företaget. Företag som erbjuder service bör alltid ha en välfungerande 
kontakt med sina kunder. (Grönroos, 2002, s. 43)  
 
Banker bygger relationer med sina kunder vid bokning av möten via telefon och vid 
kundträffar på deras kontor. Grönroos har presenterat tre olika kundinställningar, både 
gällande kunder på individnivå samt företagsnivå. Den första är transaktionsinriktade 
kunder, det kan vara en kund som endast är intresserad av den billigaste räntan. Vid 
denna inställning är inte kunden intresserad av att ha någon kontakt med företaget 
mellan sina köp utan bara själva transaktionen, det vill säga krediten. Den aktiva 
kundgruppen vill kunna samspela med företaget för att få så bra värde som möjligt, då 
kunden värdesätter den personliga servicen och kontakten. Den tredje kundgruppen är 
de passiva kunderna, vilka gärna vill ha vetskap om att företaget finns och vad de 
erbjuder och själva kunna ta kontakt vid behov. (Grönroos, 2002, s. 48)  
  
En relation mellan företag och kund kan sammanfattas i tre fördelar, där kunden får en 
känsla av säkerhet, sociala fördelar samt särskilda förmåner. (Grönroos, 2002, s. 49) Vi 
vill påpeka vikten av att banken finns där för kunden även efter kreditgivningen samt 
under lånetidens gång. Banken kan då fungera som en rådgivare för företaget samt 
hjälpa till vid andra av företagets affärer. Banken brukar även ha möjlighet att erbjuda 
pensionslösningar och annan viktig företagsinformation som kan vara till nytta för 
företagskunden. Detta är en aspekt som vi anser vara värdeskapande i 
kreditgivningsprocessen. Att kunden har möjlighet till kontakt när denne befinner sig 
som kund hos banken.  
 
Omfattningen av en relation visar hur långsiktigt man ser på relationen, är omfattningen 
stor är relationen tänkt att vara länge. I ett sådant fall väljer man att bygga en stabil 
relation skapad på förtroende. Genom ömsesidighet har båda parter nytta av en sådan 
relation då den är bevisat mer effektiv i affärsrelationer. (Cooper, 1993, s. 22) I nästa 
kapitel kommer vi att gå in mer på förtroende och förtroende i företagsrelationer. Vad 
Cooper mer nämner om sambandet relation – förtroende är att om båda parter i ett 
förhållande har samma förväntningar ökar det möjligheten att bygga ett förtroende. 
 

4.5 Förtroende 
 
Förtroende är idag något som alla pratar om, vare sig vi är medvetna om det eller inte är 
förtroende ett av de ämnen som påverkar oss och som vi oftast möter i dagliga livet. 
Dess närvaro eller frånvaro påverkar hela samhället, det är nyckelfrågan i politik, 
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samhällsvetenskap, funktionen i finansmarknaden och även för länders välmående och 
förmåga att konkurrera. (Huemer, 1998, s. 11) Begreppet förtroende är väldigt abstrakt, 
det finns förmodligen lika många uppfattningar om vad förtroende är och betyder som 
det finns människor på jorden. Därför försöker vi visa på hur vi definierar förtroende i 
denna uppsats. Vi vill försöka jämföra begreppet förtroende med ord som trovärdighet 
och tillit då vi ser att dessa hänger samman och är närbesläktade med varandra. Detta 
kan visas genom hur Webster’s Dictionary definierar ordet förtroende (trust) “(the) 
assured reliance on the character, ability, strength, or truth of someone or something” 
(Merriam-Webster, 2009) Denna definition visar att förtroende har en nära relation till 
tillit (reliance) som även för oss vidare till trovärdighet. Detta vill vi redogöra för i 
förtroendetrappan som beskrivs tydligt i stycke 4.5.3.  
 

4.5.1 Skapa förtroende 
 
Förtroende skapas stegvis och sedan ”lagras” det. Det finns flera olika åsikter om det 
faktiskt går att skapa eller producera förtroende. Flera av uppfattningarna om förtroende 
och om hur det skapas menar att det är svårt att skapa ett förtroende under en kort tid. 
(Huemer, 1998, s. 155) Enligt Tomkins (2001) bygger förtroende på ömsesidighet, en 
samverkan mot ett gemensamt mål. Hon menar även att nära relationer inte byggs under 
en natt, det krävs tid och energi för att bygga en relation. Anledningen till det stora 
ansträngandet beror på att det krävs kontinuitet i form av regelbundna träffar eller annan 
regelbunden kontakt för att underhålla förhållandet och bygga förtroende. (Tomkins, 
2001, s. 168-169)  
 
Mishra (1996) menar att förtroende handlar om en parts villighet att vara utsatt baserat 
på antagandet att den andra parten i och med det kommer att vara 1) kompetent 2) 
öppen 3) intresserad/hängiven 4) trovärdig. Även andra forskare har talat om dessa fyra 
hörnpelare i en förtroenderelation (Huemer, 1998, s. 108-109). Huemer nämner att 
förtroende även behandlar två andra viktiga delar, trovärdighet och generositet. Speciellt 
inom företag är denna kombination viktig, då ledarna i ett företag måste kunna lita på 
sina anställda att fullgöra sina uppgifter samtidigt som de genom att vara generösa kan 
släppa tyglarna och ge de anställda friheter att ta egna initiativ som ledarna kan känna 
att de kan lita på. (Huemer, 1998, s. 108-109) Denna situation mellan företag och 
anställda liknar till stor del förhållandet mellan kreditgivare och kund. Kreditgivaren har 
då samma ställning som företagsledaren, han måste känna att han kan lita på kunden för 
att kunna bevilja kredit.  
 

4.5.2 Risk och förtroende 
 
Meyerson, Weick och Kramer (1996) anser att risk och osäkerhet är två grundläggande 
villkor för förtroende. Det framkommer även i flera andra studier att just risktagande 
och förtroende hör samman. I en undersökning gjord av Strenger et al. kan vi se hur 
detta appliceras på förhållandet kreditgivare-företag. I denna undersökning framgår det 
att ett av de främsta villkoren för kreditgivning är förtroende. Detta förtroende kan 
bland annat skapas med tillförlitliga räkenskaper. Att förtroendet är grundläggande vid 
kreditbeviljning beror på att kreditgivaren alltid står en risk vid utlånande, finns ett 
förtroende medför det att kreditgivaren litar på att företaget kommer att betala tillbaka 
lånet i tid. (Strenger et al., 2008, s. 5) 
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Mer eller mindre alla krediter grundas på ett förtroende mellan företag och kreditgivare. 
Ett förtroende kan skapas på olika sätt, både genom tillförlitliga räkenskaper men även 
genom både personkännedom och tillit. Detta tar oss in på nästa avsnitt där vi 
presenterar förtroendetrappan.  Figur 4 visar hur ett förtroende bildas och vad som krävs 
för att ett förtroende ska växa till tillit. I kommande stycken förklaras stegen i 
förtroendetrappan mer ingående.  
 

4.5.3 Förtroendetrappan  
 

 
 
Figur 4, Förtroendetrappan 
  
Sambandet mellan trovärdighet, förtroende och tillit beskrivs av Hans Ingvar Hansson 
(1999) som menar att trovärdigheten i ett budskap påverkas av hur utformningen och de 
yttre aspekterna i budskapet ser ut, han tycker att detta främst gäller marknadsföring. 
(Hanson, 1999, s. 42-43) Inom redovisning kan detta jämföras med hur en ordnad 
redovisning i förhållande till en rörig sådan skapar större trovärdighet hos 
intressenterna. 
 
Andra steget i trappan är förtroende, vilket är något mer är trovärdighet. Förtroende ger 
enligt Hansson (1999) en större handlingsfrihet, han resonerar då fortfarande kring 
företag men i detta fall kring försäljning mellan företag och kund. Ett fullt förtroende 
ger företaget möjlighet att ta ut svängarna, att producera nya oväntade varor och 
tjänster, lansera idéer som inte hade räknats med. Förtroendet ger företag denna 
möjlighet utan att de förlorar kunder, kunderna har redan förtroendet för företaget och 
de behöver inte visa var det står eller vilka de är för det vet redan kunden, därav 
förtroendet. (Hanson, 1999, s. 42-43) Detta kan appliceras på företags redovisning och 
kreditgivarna på ett liknande sätt, förtroendet byggs upp efter ett flertal kontakter och 
efter upprepat visade trovärdiga redovisningar. En längre kontant med visat gott 
omdöme och god förståelse för sin ekonomiska redovisning bygger en starkare relation 
och ju starkare relationen blir desto större är chansen att även förtroendet utvecklas i 
samma riktning. Först kom alltså trovärdigheten och när den känns självklar börjar ett 
förtroende byggas.  
 
Nästa trappsteg, även det sista i denna trappa är tillit. Det är den högsta graden av 
samhörighet mellan sändare och mottagare eller mellan kund och företag. Tillit 
stabiliserar förhållanden och verksamheter. I de flesta av dessa fall är det mottagaren 
som avgör om tilliten finns, tilliten till sändaren. De avgör om det finns anledning att 
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uppfatta aktören/sändaren som trovärdig om de kan känna förtroende och tillit till den 
motsatta aktören. En företagsledning bör lägga ned mycket tid och arbete för att skapa 
en image och ett trovärdigt sätt som kan fungera vinstgivande för den i en lång tid 
framöver. (Hanson, 1999, s. 42-43) Inte endast redovisningsmässigt utan i det stora hela 
är förtroende och tillit sådana byggstenar som är viktiga för att kunna lyckas med sina 
mål inte bara kortsiktigt utan för en lång tid framöver.  
 

4.5.4 Förtroende i företagsrelationer 
 
Huemer (1998) använder sig av två olika funna beskrivningar av förtroende. Förtroende 
i en företagsrelations sägs verka både som ett smörjmedel och ett klister. Förtroende 
som resulterar i ett väl fungerande förhållande och som gör att affärerna flyter lättare 
har verkan som av ett smörjmedel. Medan en långsiktig relation baserad på 
gemensamma mål tar form mer av ett klister. Förtroende har även en relation till risk. 
(Huemer, 1998, s. 325-326) I förhållandet mellan kreditgivare och företag visas denna 
relation då kreditgivaren känner osäkerhet, om banken känner förtroende till företaget  
minskar denna osäkerhet eller risken. Att risken minskar kan vara fel ord att använda då 
risken faktiskt inte minskar. Vad förtroendet gör är att kreditgivaren känner större 
möjlighet, trots otillräcklig säkerhet, att våga ta risken. Om kreditgivaren känner 
förtroende gentemot kunden gör det att de klarar av den osäkra situationen eftersom de 
tack vare förtroendet känner sig mer säkra. (Huemer, 1998, s. 326) 
 

4.6 Bankers kreditbedömning av SME 
 
Den information vilken banker kontrollerar när de skall bedöma ifall ett företag är 
kreditvärdigt eller inte kan delas upp i två typer av information. Dessa två är finansiell 
information samt icke finansiell information. (Green, 1997) Den finansiella 
informationen består främst av data rörande företagets historiska resultat i form av 
resultat/balansrapporter, budgeter samt olika nyckeltal vilka visar hur starkt företaget är 
ekonomiskt. Man kollar till exempel på hur bra den som söker kredit har varit på att 
betala skulder samt hur dess framtida intäkter kommer att se ut. Exempel på nyckeltal 
kan vara kassaflöde, soliditet samt likviditet. Tanken med att använda dessa data är för 
att se hur den som söker kredit har utvecklats under åren. (Svensson & Kling, 1999) Har 
de blivit starkare finansiellt eller har trenden varit negativ den senaste tiden. Om den 
som söker kredit uppvisar starka siffror kan detta i sin tur leda till gynnsammare 
kreditvillkor. Uppvisas däremot väldigt svaga siffror samt en neråtgående trend, leder 
detta till sämre villkor eller nekande till förfrågan om kredit. Hos kreditgivarna leder 
negativa siffror/nyckeltal till större risker om kredit beviljas vilket också förklarar 
varför villkoren blir strängare än om kreditsökanden uppvisat en stark ekonomi. Med 
risker menar man sannolikheten att kreditsökanden inte kommer att ha möjlighet att 
återbetala lånet, en sak som kreditgivare verkligen vill undvika och efterfrågar därför 
denna finansiella information. (Svensson, 2003)  
 
Den icke finansiella informationen består istället av en rad faktorer vilka främst 
fokuserar på kreditsökandens framtida verksamhet. Exempel på detta kan vara 
företagets affärsidé. Har man en tillräckligt stark och unik affärsidé för att kunna 
generera intäkter i framtiden. Ett annat exempel rör företagets struktur. Hur ser 
ledningen ut? Sköts företaget på ett professionellt sätt och består ledningen av individer 
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som besitter den nödvändiga kompetensen för att få företaget att lyckas i framtiden. 
Man kan också kolla på branschen i vilken företaget befinner sig i. Finns det en 
marknad, är den på upp eller nedgång?, hur många aktörer finns det?, hur stark position 
har man gentemot dessa? Detta brukar kallas för en omvärldsanalys. (Green, 1997) Vad 
vi kan se enligt dessa tidigare studier är att kreditgivare fokuserar både på historisk samt 
framtida information om kreditsökanden. En viktig faktor kring den historiska 
informationen är förstås att den är sann och att ingen manipulation har skett. Detta leder 
oss vidare till att undersöka vad tidigare studier har kommit fram till angående ett 
eventuellt avskaffande eller ett faktiskt avskaffande i andra länder.  
 

4.7 Tidigare studier 
 
Flera undersökningar visar att många bolag kommer att fortsätta att anlita revisorer efter 
revisionsavskaffandet men trots detta kommer branschen att vänta sig en kraftig 
nedgång. Detta är både ett hot och en möjlighet för revisionsbyråerna då dessa måste 
göra förändringar för att behålla sin existens. En förändring kan vara att större byråer 
köper upp mindre för att få större avdelningar samt att de går från revisionsbyråer till 
redovisningskonsulter och rådgivare. I och med detta kommer många anställda att 
behöva mer utbildning för att kunna utföra fler tjänster, för att få anställda att stanna 
kvar i branschen måste de få utbildning. När nyanställningar kommer att ske på de 
större byråerna kommer de civilekonomer med annan utbildning än revision också att 
kunna få anställning då kompetensefterfrågan breddas. (Axelsson, 2009, s. 22) 
Förväntningarna på revisorerna kommer att minska när det blir en efterfrågestyrd 
revision då det kommer att ge revisionerna större utrymme för diskussion om vad som 
behöver göras, alternativa produkter kommer att kunna erbjudas av revisionerna till 
exempel bokslutsberättelser (Ehlin, 2008, a, s. 29). 
 
Det finns givetvis olika åsikter om hur stor påverkan revisionen har på förtroendet för 
kreditgivarna. Thorell och Norberg anser att nyttan som kreditgivare har av revision och 
betydelsen inte ska överdrivas. De menar att det personliga förhållandet till låntagaren 
samt även utdrag ur register med betalningsanmärkningar är viktigare ur kreditgivarens 
synvinkel. (Thorell & Norberg, 2005, b, s. 20-23) 
 
Andra studier visar att sambandet mellan det personliga förhållandet och reviderad 
redovisning är en av de viktigaste informationskällorna för kreditgivarna. Ett 
minimikrav som ställs av kreditgivare är tillgång till bokslutsinformation, 
kompletterande redovisningsinformation samt möjlighet att kontakta företagets revisor. 
Kreditgivaren använder sen denna information för att ta fram nyckeltal och andra 
viktiga prognoser för bedömning inför kreditgivning. (Svanström, 2008, s. 34) I frågan 
om tillförlitlighet i förhållande till revision finns det studier som visar att långivare 
anser att reviderade årsredovisningar är mer tillförlitliga än oreviderade 
årsredovisningar, även om de reviderade årsredovisningarna också behandlas med viss 
försiktighet.  
 
En undersökning gjord av Strenger et al (2008), där de undersökt hur banker ser på 
skillnaden av revisionens betydelse mellan de minsta företagen och de lite större, visar 
att betydelsen förändras med storleken på företagen. I de små företagen (maximalt 3 
mkr i nettoomsättning, 1,5 mkr i balansomslutning och tre anställda) spelar revisionen 
en mindre roll vid kreditgivning. En annan faktor som kan påverka kreditgivningen är 
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längden på kundrelationen och företagets finansiella ställning. Undersökningen visar att 
ju längre förhållande kunden haft med kreditgivaren desto större förtroende har 
kreditgivaren för kunden och desto mindre betydelse får revisionen när banken ska 
kontrollera soliditet, återbetalningsförmåga med mera. Sedan påverkar den finansiella 
ställningen även kreditgivningen, en långvarig kund med sämre finansiell ställning som 
väljer bort revision får med stor sannolikhet betala en högre personlig borgen än en 
kund med bättre finansiell ställning, detta på grund av att kreditgivaren utsätts för en 
större risk. Undersökningens slutsats visar att en reviderad årsredovisning fungerar som 
en kvalitetsstämpel. Revisionen ökar både bankernas förtroende för företagen samt för 
den ekonomiska redovisningen. En oreviderad redovisning kan komma att i många fall 
leda till nekade krediter för många företag enligt de utfrågade bankcheferna. (Strenger 
et al, 2008) 
 
I Storbritannien, där revisionsplikten avskaffats, är enligt en utredning kreditskäl största 
anledningen till att företag väljer att fortsätta med revision. (Svanström, 2008, s. 37) 
Anledningen till detta kan vara att hela 93 % av banktjänstemännen i Storbritannien 
uppger att de granskar den reviderade årsredovisningen och 91 % av dessa menar att 
informationen som finns i denna årsredovisning är av stor vikt vid beslutsfattandet och 
även den enskilt viktigaste informationskällan. (Berry et al, 2006) Vidare kan visas med 
stöd av forskning att revision i belånade företag kan minska deras kostnader till 
kreditgivarna då man kan finna ett positivt samband mellan lägre ränta och reviderade 
årsbokslut. (Blackwell et al, 1998) Dessa samband med lägre kostnader för reviderade 
bokslut i Storbritannien kan jämföras med de svenska bankchefernas åsikter om högre 
borgen och nekade krediter för företag med oreviderade ekonomiska redovisningar. 
 
Vad man ser i Storbritannien är en trend som visar på att fortsatt revision ger en positiv 
påverkan på kreditgivning. Både förtroendemässigt och vad gäller räntekostnaden, 
samma sak verkar gälla i Danmark där revisionsplikten avskaffades 2006. Trots 
avskaffandet har 93 % av de danska revisionsbefriade företagen valt att frivilligt 
fortsätta med revision. (Säkra affärer, nr 3, 2008) Detta val kan säkert delvis grundas i 
att danska banker och kreditgivare uttalat att företag som fortsatt kommer att välja 
revision även kommer att ges fördelar och påverkas positivt vad gäller lånevillkor, ränta 
och andra kreditbeslut. Även här, i likhet med i Storbritannien har detta med att 
trovärdigheten i ett reviderat bokslut är större än i ett oreviderat. På något sätt måste 
därför de företagen med reviderade bokslut premieras. (Svanström, 2008, s. 37) 
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5 Datainsamling 
I detta kapitel presenteras hur vi har gått tillväga för att besvara uppsatsens 
problemformulering och uppfylla dess syften. Kapitlet börjar med en diskussion kring 
val av metod och respondenter. Där efter beskrivs tillvägagångssättet vid insamling av 
data samt hur databearbetningen gått till.  
 

5.1 Val av metod 
 
Valet att göra intervjuer grundar sig på att det ger fylliga och detaljerade svar, vi anser 
att det lämpar sig bäst i vår studie då den form av svar innebär att vi kan få ut så mycket 
som möjligt av intervjuerna. Intervju är förmodligen den mest använda metoden vid 
forskning vilken ger ett djup istället för bredd. Vad man oftast eftersträvar inom 
kvalitativ forskning är att få respondentens eget synsätt och uppfattning, detta för att få 
en större tyngd i studien. (Bryman & Bell, 2003, s. 360-361) Vi arbetar utifrån en semi-
strukturerad intervjumanual. Denna form av struktur ger oss mer frihet under 
intervjuerna, vilket gör att vi kan ställa följdfrågor om det behövs eller hoppa fritt 
mellan frågorna. Detta anser vi vara bra för att kunna få så välutvecklade svar som 
möjligt från respondenterna. Manualen är uppbyggd med hjälp av teman och frågor. Vid 
en semistrukturerad intervju kan frågorna tas upp i varierad ordning oberoende av hur 
de är skrivna i manualen. Frågor som inte finns med i manualen får också ställas om de 
knyter an till något som respondenten sagt. Intervjuformen är med andra ord flexibel. 
(Bryman & Bell, 2003, s. 363-364) 
 
Syftet med studien och frågeställningen har i samband med valda teorier och det nya 
lagförslaget landat i vår intervjumanual (se bilaga 1). Manualen utformades genom att 
vi först funderade över olika frågor som var intressanta för att få svar på syftet och 
frågeställningen. Därefter skrev vi ned möjliga underfrågor inom dessa rubriker, detta 
för att få en djupare inblick inom området. Frågorna konstruerades med ytterligare 
underfrågor som av oss kunde ställas ifall respondenten inte själv kom in på ämnet. 
Denna konstruktion användes för att få välutvecklade och så uttömmande svar som 
möjligt. Detta sätt använde vi för att lättare kunna göra en jämförelse av 
respondenternas svar för att sedan kunna göra en bättre analys av insamlat material.  
 

5.2 Val av respondenter 
 
Enligt Ryen finns det olika urvalsparametrar i urvalsprocessen, där bestämmer man 
först miljö, i vårt fall bankkontor. Därefter väljer man aktör (Ryen, 2004, s. 71-73), vi 
ställde två kriterier på dessa aktörer. Det först var att de skulle vara en person med 
ledande befattning, det andra kriteriet var att personen även skulle jobba med 
kreditgiving till företag. Vi anser att dessa kriterier ger oss kompetenta respondenter 
som förväntas kunna ge oss svar på vår frågeställning samt passar väl in i syftet för 
studien. I en respondentmatris i nästa kapitel presenteras våra respondenter. I valet av 
respondenter har vi även gått på tillgänglighet och lämplighet. Vi har valt två län att 
göra intervjuerna på med totalt fem banker . Dessa län består av två mindre orter, samt 
en större ort. Vad vi fann lämpligt var att välja våra respondenter utifrån några av de 
mest väletablerade och största bankerna i Sverige. Vi ansåg att dessa banker var 
Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB. Vi anser att genom att utföra intervjuer 
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med respondenter från dessa banker ges en stor tillförlitlighet då de utgör en stor 
majoritet av bankerna i Sverige.  
 
Kontakten med bankerna inleddes med ett mail där vi presenterade oss och berättade om 
vår uppsats och vårt syfte. I mailet framgick med andra ord att intervjun skulle behandla 
revisionens avskaffande for SME:s och dess påverkan på kreditgivare. Två av 
intervjuerna bokades genom att vi skrev mail till dessa banker, till resterande banker 
ringde vi och bokade intervjuerna. Vi har i all kontakt med bankerna upplevt ett positivt 
bemötande. Vi har i förväg förberett frågor vi önskar få svar på, dessa frågor fick vi 
sedan kort sammanfatta och innan intervjun skicka till två av bankerna som ställde detta 
som krav för att delta i intervjun. De motiverade detta med att det skulle ge dem 
möjligheten att förbereda sig. Detta kan vara både positivt och negativt. Att de på 
förhand fått se ämnena anser vi kan öka chansen att intervjun skall bli så effektiv som 
möjligt. Om de inte får se frågorna innan och inte på rak arm kan svara på vissa frågor, 
menar vi att vissa svar uteblir. Svagheten med att vi i förväg gett några respondenter 
frågorna är att det finns en risk att intervjun blir stel och förutsägbar. Dock menar vi att 
det även kan öppna möjlighet för dem att tillföra material som de anser väsentligt, 
sådant som vi kan ha missat. Samtidigt skulle de kunna bli låsta av att i förväg se 
frågorna och även anpassa sina svar negativt i vår mening. Detta skulle kunna innebära 
att det blir svårare för oss att ställa de följdfrågor vi inte skickat med till dessa två 
banker, vi kan dock inte se att det blev någon skillnad mellan intervjuerna. 
 
När vi kontaktade utvalda respondenter visade det sig att alla inte kunde eller ville delta 
i en intervju. Detta påverkade vår avsikt att intervjua två banker, Swedbank och 
Handelsbanken, på tre olika orter för att jämföra skillnaden mellan orterna och 
bankerna. Detta gjorde istället att vi valde att söka upp nya respondenter men nu med ny 
målsättning för intervjuerna. Målsättningen förändrades till att istället jämföra flera 
olika banker utan fokus på olika orters betydelse utan istället jämföra hur bankernas syn 
skiljer sig på kreditgivningsprocessen och ett eventuellt avskaffande av revision, vilket 
visade sig vara en fruktbar ändring eftersom det framkom att bankerna arbetar efter 
samma policy oberoende av ort eller län.  
 

5.3 Genomförande av intervju 
 
Alla fem intervjuerna ägde rum i respektive banks lokaler. Tanken var att spela in alla 
fem intervjuer för att få med allt som sades men två av respondenterna avböjde att bli 
inspelade. Tre av intervjuerna spelades in och vid de andra två fördes noggranna 
anteckningar. Effekterna av detta kan vara att svaren vid de antecknade intervjuerna inte 
blev lika fullständiga som de inspelade. Vi har dock gjort vårt bästa för att minimera 
denna risk genom att vara så noggranna som möjligt. Vad som även skulle kunna ha 
påverkat vid de antecknade intervjuerna är att vi var ensamma när dessa gjordes. Ett 
bättre utfall skulle kanske kunna ha fåtts om vi var två vid intervjuerna som inte 
spelades in. Vi kan i efterhand se att de inspelade intervjuerna gav ett något bättre 
underlag till empirin men i det stora hela fick vi ändå i alla intervjuer med 
respondenternas mest relevanta svar. 
 
Eftersom bankerna låg olika till geografiskt valde vi att dela upp en del intervjuer 
mellan oss. Utfallet blev att tre av intervjuerna gjordes enskilt och två gjorde vi 
tillsammans. Frågor ställdes utifrån intervjumanualen, vi ställde främst de huvudfrågor 
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manualen var konstruerad med. Underfrågor ställdes om inte respondenterna själva kom 
in på frågorna. I vissa fall valde respondenterna att inte svara, vilket kan ha resulterat i 
att vissa relevanta och viktiga åsikter gått förlorade. Många av frågorna i 
intervjumanualen är dock överlappade med varandra, vi ser därför inte att ett bortfall 
från en fråga kan ha påverkat resultatet nämnvärt. Vi vill påpeka att i de flesta fall gavs 
utförliga och intressanta svar. Eftersom att avskaffandet av revisionsplikten inte 
diskuterats ingående på de olika kontoren saknas officiellt ställningstagande. 
Respondenterna blev alla tillfrågade om de ville vara anonyma eller om alla uppgifter 
fick användas i uppsatsen, två respondenter ville vara anonyma och detta medförde att 
alla respondenter är anonyma. 
 

5.4 Databearbetning 
 
När intervjuerna med respondenterna var utförda transkriberade vi det insamlade 
materialet genom att skriva ned allt det sagda ordagrant för att inte missa något eller 
missförstå. Det gör det lättare att gå tillbaka till transkriberingarna om något ska läggas 
till. Transkriberingarna sammanställs sedan i empiriavsnittet där vi går igenom alla 
frågor. Dessa är kategoriserade på samma sätt som i intervjumanualen. Genom att 
jämföra respondenternas svar försöker vi hitta gemensamma svar och samband som 
sedan stäms av med den teoretiska referensramen. Med detta som bakgrund skrivs en 
analys vilken sedan slutsatserna kommer att baseras på. Detta i enlighet med det 
deduktiva angreppssättet vi presenterade i 2.4.1. 
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6  Empiri 
I detta kapitel kommer vi att presentera det empiriska material vi samlat in, bestående 
av intervjuer. Intervjuresultatet presenteras temavis för att ge en lättare överblick och 
jämförelse mellan respondenterna.  
 

6.1 Respondentmatris 
 
Vi har intervjuat fem personer från olika banker där alla respondenter har ledande 
positioner på bankkontoren. De intervjuade är en kvinna och fyra män. Intervjuerna har 
gjorts både enskilt och gemensamt med hänsyn taget till de olika län intervjuerna 
gjordes i. Respondenterna blev alla tillfrågade om att bli inspelade, två av dessa valde 
av olika anledningar att intervjun skulle antecknas istället. Respondenterna blev även 
tillfrågade om namnet fick nämnas i vår uppsats, vilket några inte samtyckte med. 
Därför väljer vi att nämna respondenterna med siffrorna 1 till 5. Respondent 1 och 2 
kommer från Handelsbanken, respondent 3 kommer från Swedbank, respondent 4 från 
SEB och respondent 5 kommer från Nordea. Vi presenterar här nedan respondenterna i 
en respondentmatris, tabell 1, för att ge läsaren en god överblick.  
 
Tabell 1, Respondentmatris 
 
Respondent Befattning Datum Intervjumetod Bank Län 

1 Kontorschef 2009-
12-22 

Enskild, 
Antecknad 

Handelsbanken Dalarna 

2 Kontorschef 2009-
12-29 

Enskild, 
Antecknad 

Handelsbanken Västerbotten

3 Kontorschef 2009-
12-29 

Enskild, 
Inspelad 

Swedbank Dalarna 

4 Företagsrådgivare 2010-
01-07 

Gemensam, 
Inspelad 

SEB Västerbotten

5 Kontorschef 2010-
01-08 

Gemensam, 
Inspelad 

Nordea Västerbotten

 
 
Vi vill framhäva att de flesta banker inte har något officiellt ställningstagande till 
avskaffandet varför många av svaren ytterst får ses som respondenternas åsikter, dock 
baserade på deras omfattande erfarenhet av kreditgivning i respektive bank 
 

6.2 Relationer  

6.2.1 Företagsrelationer 
 
En typisk företagsrelation handlar för alla respondenter om regelbunden kontinuerlig 
kontakt med företaget. Respondent 5, Nordea, beskriver kundbearbetning som proaktiv, 
med det menar denne att bearbetningen och kontakten med kunden är framåtriktat 
genom återkommande kontakt tagen på bankens initiativ. Respondent 1, 
Handelsbanken, menar att de jobbar på liknande sätt, med kundmöten några gånger per 
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år beroende på kundens bankärende och hur krävande ärendet är. Respondent 2, 
Handelsbanken, berättar att även företagen kan styra kontakttätheten. Behöver ett 
företag extra mycket kontakt vänder de sig till dem. Både respondent 5 och respondent 
1 poängterar att de har kundansvariga som sköter all kontakt med företagskunderna.  
 
Respondent 3, Swedbank, nämner att banken inte endast vill jobba med kreditutlåning 
utan att de även vill hjälpa till med rådgivning och att utveckla företagen för att de ska 
kunna bli bättre och tjäna mer pengar. Denne menar även att en företagare tyvärr ofta är 
fullt upptagen med sin produktion eller det den håller på med och inte har koll på eller 
inte är ekonomiskt intresserad eller intresserad av bankfrågor. Respondent 4, SEB, vill 
ha nära kontakt med sina kunder och även känna flera anställda på företagen. SEB 
håller en regelbunden kontakt och försöker vara väl insatta i kundens affärer.  
 
Respondent 1, Handelsbanken, talar om att utveckla företagskunder, denne menar att 
allt handlar om att lära känna kunden. Detta genom besök, luncher och genom att 
informera om bankens nyheter. Respondent 2 har åsikter om hur det borde se ut men 
som det tyvärr inte gör ”I den bästa av världar vore en kontaktperson som kan mer om 
det löpande arbetet det optimala”. Respondent 3, Swedbank, skulle vilja besöka sina 
företagskunder oftare men har av olika anledningar inte haft möjlighet till det de senaste 
åren. Deras mål är dock att utveckla sina kontakter genom i snitt tre besök per år, där tar 
de initiativet för att vara med att utveckla och hjälpa. Respondent 4, SEB, ser till att 
företagskunden får bra rådgivning genom att de jobbar kontinuerligt och strukturerat 
med en tydlig agenda på hur ofta de ska träffa kunderna och vad som ska diskuteras. De 
försöker även ligga lite i framkant genom att jobba proaktivt, på så sätt håller de koll på 
vad som är på gång under det kommande året.  
 
Respondent 4, SEB, nämner en lagstiftning de jobbar efter, den kräver att banken vid 
större engagemang gör en årlig bedömning av kreditvärdigheten. De träffar kunden 
årligen och tar in årsbokslut och rapporter för att göra en översikt på engagemanget. 
Respondent 5, Nordea, jobbar kundutvecklande genom att höja sin egen kompetens med 
de många specialister på kontoret. De jobbar även med olika produkter som 
tjänstepension, placeringar och de träffar kunderna för att försöka undersöka kundens 
behov av banken. 
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I figur 5 nedan har vi sammanställt hur respondenterna beskriver att de utvecklar sina 
kundrelationer. Banken kan bland annat genom att lära känna kunden, besöka kunden 
och jobba proaktivt utveckla sina relationer till kunden på ett positivt sätt.  
 
 
 

 
 
Figur 5, Utveckling av relationer 
 

6.2.2 Förtroende i företagsrelationer 
 
”Förtroendet är A och O!” Både förtroende för kunden och vice versa, detta enligt 
respondent 5, Nordea. För företagsrelationer hos respondent 4 spelar förtroendet mellan 
bank och företag en mycket stor roll. Detta förtroende byggs upp genom att företagen 
har ordning och reda i sina papper, kan beskriva och förklara vad de håller på med och 
kan skapa en lönsam verksamhet. Att kunden är trevlig i största allmänhet samt en lång 
relation ligger även till grund för ett ökat förtroende och påverkar kunden positivt. Även 
respondent 1 har samma åsikt i meningen att äldre kunder oftast ger ett större 
förtroende. Boksluten visar status och värdet på pengar varför de spelar roll även vid 
äldre relationer, även om mycket handlar om sunt förnuft.  
 
Respondent 3 säger att ”Man får inte en relation, du ska skapa en relation. Likvärt byt 
inte en kund heller, var rädd om den relation du har.” Med det menas att vad som är 
viktigt är att vara nära och finnas till för sina kunder. Respondent 2 anser att det är 
bekvämt med längre relationer även om det tar en lång tid att bygga upp ett längre 
förtroende. Denne menar att en viktig byggsten i relationen är att hålla vad man lovar 
från båda håll.  
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6.2.3 Trovärdighet 
 
Om det handlar om en ny kund eller en ny affär och man inte har det långa förtroendet 
skapas trovärdighet om kunden kommer med ett vettigt kalkylunderlag gjort med 
eftertanke, menar respondent 2. Respondent 5 menar att trovärdigheten handlar om 
seriositeten från företagen och företagarnas sida. Enligt respondent 4 spelar personer 
runt omkring roll, både revisorn och de ekonomiansvariga på företagen. Banken känner 
ganska snabbt om företagen har bra eller dålig ordning på sina papper. Vilka revisorer 
företagen anlitar har också en viss betydelse då de vet vilka som har stenkoll på sina 
kunder. Trovärdigheten varierar även beroende på vilken bransch det handlar om, vissa 
branscher är banken mer kritiska till när det gäller hur de kan behandla deras material. 
Det kan handla om mycket pengar vid sidan om som banken inte ser, både som svart 
arbetskraft eller svårvärderade lager som begagnade lager hos bilhandlare. Mycket av 
det kritiska handlar om balansposterna, sanningshalten i dem. 
 

6.2.4 Förtroende 
 
Respondent 2, Handelsbanken anser att det är viktigt med ärlighet, att svara öppet och 
att inte ha några hemligheter skapar förtroende. Denne menar även att när man lär känna 
varandra bättre och går igenom något svårare så stärks förtroendet. Vad som bryter ned 
förtroendet är när löften och överenskommelser inte hålls eller om kunden har ovilja att 
dela med sig av information. Respondent 3, Swedbank, nämner att vid kreditgivning 
bygger förtroende på att man ska lita på den kundrelation man har. Ordning och reda 
och att kunden är öppen gör att man kan lita på dem. Det ska inte behöva vara någon 
prestige i att tala om när det gått bra eller dåligt. Det spelar ingen roll om kunden har 
den bästa revisorn, litar man inte på kunden spelar en reviderad redovisning ingen roll. 
Har man inte lyckats skapa en fungerande relation med sin bank är det dags att hitta en 
ny bank att skapa en relation med. Det som stärker förtroendet är öppenhet och 
kommunikation samt att företagen rapporterar det som är bra och dåligt till banken 
regelbundet. Regelbunden kontakt handlar om att kunden talar om för banken att de till 
exempel räknat fel på en order. Det är angeläget att få en dialog. Förtroendet kan brytas 
ned om information undanhålls eller att man kommer med falsk eller förskönande 
information. Respondent 1, Handelsbanken, har liknande åsikter. Denne menar att 
förtroendet stärks om kunderna håller vad de lovar och har koll på läget och att det som 
bryter ned förtroendet kan vara osanning eller en oren revisionsberättelse.  
 
Respondent 4 anser att förtroendet kan stärkas genom att kunderna lyssnar på deras råd 
och tips samt tar till sig synpunkter. Denne menar att banken har ganska många 
synpunkter på vad de vill att kunden ska ta fram för information om kunden inte lyssnar 
på vad banken vill ha kan förtroendet bryta ned. Även dålig kvalitet på information eller 
löften som inte hålls kan försämra förtroendet. ”God framförhållning är bra!” säger 
respondent 4. Respondent 5 nämner att för att skapa och underhålla ett förtroende är det 
viktigt att följa de riktlinjer som ställts upp och det gäller även att ha en öppen dialog.  
 

6.2.5 Förtroende för reviderad årsredovisning 
 
På frågan om hur en reviderad årsredovisning påverkar förtroendet för kunden svarar 
respondent 4 att det är ett kvitto på att det här har någon haft en ”second opinion” och 
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kollat igenom redovisningen. Denne säger att i deras värld är det de reviderade siffrorna 
som de vågar lita på. Reviderad årsredovisning har en stor påverkan eftersom det är 
först då banken vågar använda siffrorna och räkna ut nyckeltal, allt annat är bara 
preliminära siffror. På samma fråga svarar respondent 3 att företag med revisionsplikt 
har någon som sätter kvalitetsstämpel, revisorn har full insyn och måste intyga att en 
redovisning är godkänd eller inte. Är detta intyg felaktigt riskerar revisorn sin titel i och 
med ett dåligt arbete. Respondent 3 har också åsikter om kvalitén och kompetensen hos 
revisorerna, denne menar att man inte ska ta en revisor bara för att denne finns på orten 
bara för att den är billig. Respondent 3 säger att ”Man inte ska ta en brevlåderevisor 
som sitter någonstans eller en lokal som inte har kompetensen. Vad får ni för råd av er 
revisor, vad är det för bollplank? Nej, det är ingenting.” Denne respondent säger även 
att man får vad man betalar för. Även respondent 5 menar att det är viktigt för deras del 
vid kreditgivning att ha en reviderad årsredovisning. Respondent 2 menar att när det 
kommer en oren revisionsberättelse är det inte ett gott tecken, men det händer sällan och 
om det händer är vi inte överraskade för då har man känt det på sig. 
 

6.3 Kreditbedömning  

6.3.1 Bankens beskrivning av kreditbedömningsprocessen 

6.3.1.1 SEB 
 
Om en ny kund kommer och vill låna pengar för ett specifikt ändamål. Då samlar 
banken på sig så mycket information som möjligt, både om verksamheten, om 
företagsledaren, branschen och historiska data om hur bolaget har gått. De försöker även 
få in budgetar och beskrivningar om vad de spår om framtiden. Utifrån det insamlade 
materialet och propån (kreditansökan) på vad företaget vill låna skriver banken ihop ett 
”kredit-PM” som de kallar det, ett beslutsunderlag innehållande en bedömning och ett 
förslag till upplägg. Det är även samma process för befintliga kunder, banken skriver 
ihop ett PM vid ny kreditsökning och uppföljningar görs. 
 

6.3.1.2 Swedbank 
 
Det börjar med att banken får in en propå av en ny kund där denne beskriver vad de ska 
göra. Banken ställer då flera frågor, bland annat frågas det vilket motiv kunden har, hur 
investeringskalkylen ser ut, vilken tanke man har med investeringen. Om kunden ska 
köpa något, till exempel en lastbil, undrar banken varför kunden ska göra det, hur 
mycket nya affärer köpet genererar, kostnad i jämförelse med den gamla lastbilen, samt 
om investeringen är värt det. Det är viktigt att kunden kan ta fram den informationen, 
banken ska inte göra jobbet med kalkylen. Kunden måste förstå innebörden med 
investeringen, om kalkylen är rätt gjord kan banken förstå och tycka till om 
investeringen.  
 
Nästa steg bygger på vad kunden ska göra med investeringen, handlar det som tidigare 
nämnt om en lastbil för att transportera varor ställs frågan om hur efterfrågan ser ut på 
varorna, om det finns kunder och om hur omvärlden ser ut för företaget. Det krävs 
kunskap för att ställa frågor. Kassaflödet är viktigt och att pengarna räcker till, inte bara 
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resultatet, det ska bli pengar över också. Ett företag som inte har en extern revision 
håller inte i framtiden och kommer inte att få låna pengar. 
 

6.3.1.3 Handelsbanken 
 
Kreditprocessen för Handelsbanken är en inarbetad process. Processen börjar med en 
undersökning av kunden och dennes ändamål med krediten. Därefter görs en 
affärsbedömning innehållande en företagsbedömning med beskrivning av företaget, 
bokslutsbedömning, riskanalys och framtidsutsikter, en kreditriskbedömning med bland 
annat återbetalningsförmåga, säkerhetsbedömning samt sammanfattande 
kreditriskomdöme. Sista delen i affärsbedömningen är bedömning av kunden, där 
undersöks kassaflödet samt affärerna i allmänhet. Sen läggs en strategi som oftast 
resulterar i verkställande av kreditgivning. Efter utbetalning av kredit sker en 
uppföljning. 
 

6.3.1.4 Nordea 
 
Av en normal kund som ska låna pengar och investera krävs förutom årsredovisning, 
delårssiffror som visar hur det har gått sedan årsredovisningen samt en budget. Dessa är 
de tre primära uppgifter Nordea efterfrågar. De använder sig av en rating på sina 
kunder. Utifrån årsredovisningen görs en rating baserad på basel 2 reglerna. Det finns 
ett reglemente som är fastställt inom EU om hur man ska bedöma företag på olika 
parametrar, det stämmer inte exakt mellan bankerna. Banken ratar sina kunder utifrån 
verksamhet, bransch, och framförallt lönsamhet. Kunder med låg rating, oavsett om 
banken har stort förtroende för dem, blir det svårt för att låna pengar. Rating är basen i 
kreditgivning. Förutom årsredovisningen finns det en mjukdel, till exempel ledningen 
och kompetensen. Det är dock hårdvaran som är viktigast, alltså siffrorna.  
 

6.3.1.5 Förenklad kreditbedömningsprocess 
 
Utifrån respondenternas beskrivning av bankernas kreditbedömning har vi nedan i figur 
6 egenillustrerat en förenklad kreditbedömningsprocess. Process beskriver hur bankerna 
bedömer sina kunder utifrån om de är nya eller befintliga företag som är kund hos 
banken. Denna process och granskning skiljer sig åt beroende på detta.  

 
 
Figur 6, Förenklad kreditbedömningsprocess 
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6.3.2 Uppgifter vid kreditsökning 
 
De uppgifter som respondent 4 efterfrågar av kreditsökande företag är budget, 
affärsplan, alla tänkbara ekonomiska uppgifter både om bolaget och om hur de tänkt sig 
angående krediten. De är även intresserade av vilka personer som sitter med i bolaget, 
där affärsplanen täcker mycket. Den information respondent 4 anser är viktigast är en 
blandning mellan de historiska siffrorna och inte minst personbedömningen av 
företagaren och dennes förmåga att styra företaget. Bank 3 kräver främst resultat,- 
balansrapport och likviditetsbudget men även en ekonomiskförståelse av behovet av 
ekonomistyrning.  
 
Beroende på om det är en nystart eller en ny kund kräver bank 2 en affärsplan och 
budget. Ny kund kräver mer information då man inte har något att ”stå” på sedan 
tidigare. Av de redan befintliga kunderna kräver de bokslut, balans- och resultatrapport, 
muntligt lägesrapport. Investeringskalkyl kan efterfrågas om kunden ska köpa till 
exempel en maskin. Siffror talar sitt tydliga språk, men lika viktigt är det med 
berättelsen bakom. Enligt respondent 1, Handelsbanken, är den viktigaste informationen 
bokslut, företagsinformation, konkurrensanalys samt bakgrundsinformation om 
företaget. De viktigaste fakta återfinns i årsredovisningen, det kommer man inte ifrån 
menar respondent 5. Denne tycker även att problemet är nya kunder, där man får svårt 
att bedöma, det går helt på budgetsiffror vilket gör det svårt att bedöma riktigheten. Det 
är därför viktigt med vilken person som står bakom företaget vid nystart och hur mycket 
förtroende man får för den personen samt vilken erfarenhet den personen har. I det fallet 
är det nästan mer viktigt vem som sitter på andra sidan bordet kontra budgetsiffrorna.  
 

6.3.3 Personliga relationen vid beviljandet av kredit 
 
Enlig respondent 3, Swedbank, väger den personliga relationen tungt vid kreditgivning, 
hela 80 % baseras på personliga relationer. ”Vårda din relation! Får du ingen respons, 
då är det dags att fundera på att byta bank.” Respondent 4 tycker att den personliga 
relationen till företaget är otroligt viktig. Även Respondent 5 menar att relationen är 
väldigt viktig. Siffrorna är viktiga men tappar du förtroendet för företaget eller 
företagsledningen, fallerar även siffrorna och dessa kommer då i andra hand.  
 

6.4 Revision 

6.4.1 Reviderat företag  
 
Enligt respondent 1, Handelsbanken, innebär ett reviderat företag att boksluten är 
påskrivna av en revisor, vilket ger trovärdighet för banken. Respondent 2 säger att det är 
en ”Kvalitetsstämpel” när ett företag är reviderat. Vidare menar respondent 5, Nordea, 
på samma sätt att man har en stämpel på att någon har gått igenom och tittat igenom 
siffrorna vilket är bra. Respondent 4, SEB, tycker att det är bekvämt att alla företag är 
reviderade idag. Banken har dock inte alltid koll på vad det är revisorn har tittat på eller 
hur många timmar denne har lagt ned på att granska bolaget. Banken har framförallt 
aldrig någon aning om vilka synpunkter revisorn haft om bolaget. Revisorn skriver 
alltid ett revisors-PM där de kommenterar med flera punkter att det till exempel är god 
ordning i lagerredovisning eller dålig internkontroll. Detta Pm-et får banken aldrig se, 
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det är en intern handling som revisorerna behåller själva. Respondent 4 menar även att 
om banken får en oren revisionsberättelse är det svartlistat, klart ”NEJ!”. En oren 
revisionsberättelse är oftast så dåligt att man ska vara försiktig, det beror i och för sig på 
vad de står, de kanske ”bara” varit sen med en betalning. Brister i internkontroll är 
dock mycket allvarligt. Alla dessa former av registrerade anmärkningar hoppar upp i 
SEB:s system. Respondent 4 säger att de är experter på att göra interna ratingar, när 
kunder söker nya krediter kommer alla anmärkningar med. Detta är helt oberoende av 
revisorn och det blir mycket svårare att göra affärer med dessa kunder. Respondent 3 
tycker att när ett företag är reviderat är det en ”second opinion”, en ”kvalitetssäkring”, 
”någon som har satt sitt namn och sin heder på att de här papperna är rätt”. Är det 
gamla siffror, visar det i alla fall att kunden har ordning och reda och att det är gjort 
inom utsatt tid.  
 

6.4.2 Värdering av reviderad årsredovisning 
 
Respondent 1 berättar att utan reviderat bokslut kan inte ett beslut angående 
kreditbeviljning tas. Respondent 3 tycker att det är en förutsättning att ett företag har 
reviderats, det är en viktig grund, men den andra informationen är värt lika mycket. 
Vidare säger respondent 2 att en reviderad redovisning är vad de förväntar sig och de 
värderar den högt. Inte ensamt högst då samtal med företagen också är viktig. Reviderad 
årsredovisning ligger ”absolut högst i kurs” säger respondent 5.   
 

6.4.3 Oreviderade handlingar 
 
”Oreviderade handlingar accepteras inte idag”, säger respondent 1, som också berättar 
att delårssiffror oftast inte är reviderade, i dessa fall kan revisorsutlåtande komma att 
efterfrågas. Respondent 4 talar om att banken egentligen inte accepterar oreviderade 
handlingar. Det är rött ljus i bankens system på revisorsanmärkningar, sena bokslut, 
byte av revisor eller byte av medlemmar i styrelsen. Respondent 3 berättar att de 
accepterar oreviderade handlingar så som en resultat- och balansrapport. Det är sällan 
de begär oreviderade handlingar, det är mer om banken har tveksamheter eftersom man 
inte kan lita på en balans och resultatrapport där lagret inte är inventerat.  Respondent 2 
säger också att det förekommer om det finns anledning till att ta in oreviderade 
handlingar, en hyfsat färsk resultat- och balansrapport är viktigare än en reviderad som 
är 12 månader gammal. Samtidigt förklarar respondent 5 att de inte tar in oreviderade 
handlingar om det inte handlar om nystart, eftersom då inga finns. Ett undantag är om 
man fått bekräftat av revisorn att redovisningen kommer att stämma, det kan användas 
som ett preliminärt bokslut. Vid rating är det dock endast de reviderade siffrorna som 
används. 
 

6.4.4 Oren revisionsberättelse 
 
En oren revisionsberättelse är negativt säger respondent 1. Det innebär inte ett definitivt 
nej från banken men en förklaring till den orena revisionsberättelsen krävs då det ses 
som en brist hos företaget. Respondent 3 berättar att det negativa för kunden är den 
basel 2 regeln banken jobbar efter, en så kallad kapitaltekniskregel banken använder sig 
av när de beräknar hur mycket eget kapital de har. Beroende på varje enskilt företag har 
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kunden olika mycket eget kapital. En kund med betalningsanmärkningar eller oren 
revisionsberättelse drar mer eget kapital, det vill säga att det innebär högre risk och 
högre pris för kunden. Respondenten berättar också att det är en 
markandsföringskostnad att ha en ren revisionsberättelse, att ha bra papper, redovisat 
bra resultat och inte ha skattefobi som många kunder har. Om kunden gör rätt för sig får 
denne låga priser. Respondent 2 berättar att en oren revisionsberättelse är ”negativt och 
kräver mycket förklaring av kunden.” Samma sak säger respondent 5, denne menar att 
det naturligtvis är negativt. 
 

6.4.5 Bankens relation till revisorn  
 
Respondent 1 tycker att för de företag som har mindre koll kan det hjälpa att ha revisorn 
som samarbetspartner. Revisorn kontaktas av banken alltid vid större investeringar eller 
lån och vid nyinvestering. Respondent 4 vill mena att det är att ta det ett steg längre om 
revisorn följer med till banken. Denne säger också att det händer ganska ofta, speciellt 
vid lite större kundengagemang, generationsskiften eller vid lite mer komplicerade 
konsultationer. I vissa fall ber även banken företagen att ta med revisorn. Detta är 
jättebra för kunden eftersom revisorn oftast har koll på saker som kunden inte har koll 
på, som skatter, deklarationsavdrag, fusioner och upplägg. Respondent 3 förklarar att 
det är bra om revisorn är med och presenterar underlaget, men är revisorn med och 
lägger fram en propå på banken ”har det samma inverkan som om en förälder är med 
och söker jobb åt sitt barn”. Respondent 2 säger att det inte är vanligt att revisorn följer 
med till banken men att det händer. Det vanligare är att de träffas hos revisorn. 
Respondenten tycker inte att detta har stor påverkan, men en lite mer formellare ton och 
att kvalitetsstämpel på förslagen inte påverkar utfallet mycket.  
 
Vidare berättar respondent 5 att revisorn är ganska dålig på att följa med, han tycker att 
de bör göra det vid vissa tillfällen speciellt när företagen har det lite jobbigt. I sådana 
fall kan det hjälpa att ha med revisorn, det var dock mer vanligt om man går 10-15 år 
tillbaka. Respondenten vet inte vad det beror på. Respondent 3, Swedbank, förklarar att 
banken försöker att ha en relation med de större revisionsbyråerna. Medan respondent 5 
klargör att det händer att de kontaktar revisorn och att det skulle vara bättre om 
företaget tar med sig revisorn lite oftare. Har du lärt känna en revisor kan förtroendet för 
denne stärkas, säger respondent 2. 
 

6.5 Revisionsavskaffande  

6.5.1 Inställning till ett avskaffande 
 
Handelsbanken har ingen officiell info om bankens ställningstagande. Det har heller inte 
varit stor debatt om ämnet på banken, Respondent 2, Handelsbanken, har svårt att tro att 
banken ställer sig positiva till ett avskaffande. På SEB har de heller inte diskuterat 
avskaffandet mycket. Respondent 4 antar att det både finns positiva och negativa 
synpunkter, avskaffandet behöver inte vara tveklöst negativt. Denne menar även att det 
är enkelt för dem att det finns ett krav, men tror att det skulle vara lika enkelt för banken 
att kräva revision av företag om det inte fanns ett allmänt revisionskrav. Eftersom 
kunden vill eller måste låna pengar kan banken som villkor kräva ett reviderat bokslut 
varje år. Respondent 4 säger att trots ett avskaffande vill de gärna att någon som kan 
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bokföring och som är insatt i kundens affärer kvalitetssäkrar företagens papper. Att det 
ska behöva vara ett lagstiftat krav är dock kanske inte är lika nödvändigt.  
 
Respondent 3, Swedbank, vet inte vad banken har för officiell syn på avskaffandet, men 
de har diskuterat det. Respondenten menar att banken är anpassningsbar och kommer att 
kunna anpassa sig efter gällande lagstiftning. Vidare säger de att efter ett avskaffande, 
om de känner ett ifrågasättande mot företagen, kommer de ändå att kräva en revision. 
Respondent 5, Nordea, tycker att det känns oroväckande med ett avskaffande i samband 
med kreditgivning, även om ett avskaffande lyckats bra i både Finland och 
Storbritannien. En lösning eller någon sorts ersättning måste dock hittas, någon typ av 
revisor eller motsvarande som skriver under och kvalitetssäkrar. Det blir väldigt svårt 
för banken vid kreditgivning annars fortsätter respondenten.  
 

6.5.2 Konsekvenser av ett avskaffande 
 
Respondent 5, Nordea, förmodar att det blir ett problem vid kreditgivningen med ännu 
mer granskning, uppföljning och mer arbete genom fler besök hos företagen. Vilket inte 
är någon nackdel i sig men de krävs att de måste vara mer noggranna i sitt jobb. 
Respondent 1, Handelsbanken, ser negativa konsekvenser om det inte ska finnas en 
revisor som kan styrka äkthet. Denne menar att något bevis på äkthet i dokumentationen 
ändå kommer att behövas. Respondent 4, SEB, tror att avskaffandet kommer att 
medföra mer jobb, att de måste hålla reda på vilka som har eller inte har revision. Denne 
tror även att det kommer att föra med sig mer chansningar, fusk och större oordning i 
största allmänhet. Respondent 3, Swedbank, tror inte att ett avskaffande kommer att 
medföra några stora konsekvenser alls. Respondenten menar att de kunder som lånar 
pengar av dem också har behov av någon som kontrollerar dem så där kommer revision 
att fortsätta. Naturligtvis kommer det att finnas de som kommer att vägra revision, men 
banken kommer ändå att fortsätta kräva det. Respondent 2, Handelsbanken, anser att det 
rent generellt kommer att bli svårt vid kreditbedömningen utan ”vettiga siffror”. Denne 
tror även att de företag som inte intresserar sig för siffror kommer att släppa revisionen 
direkt. 
 

6.5.3 Förändrad kreditbedömning 
 
Respondent 1, Handelsbanken, förmodar att samma krav på dokumentationen kommer 
att finns kvar även efter ett avskaffande. Respondent 2 tror att kreditbedömningen 
kommer att förändras, men kan ännu inte riktigt bedöma hur förändringen kommer att 
se ut. Respondent 3, Swedbank, antar också att bedömningen kommer att förändras då 
revisionen försvinner. Respondent 4, SEB, tror inte att de kommer att få några problem 
att hantera ett avskaffande men menar att det kommer att ge mer arbete. De kommer att 
bli ännu viktigare att hålla reda på vem som sköter bokföringen om det inte finns en 
revisor med i bilden. Sköter företagen det helt själva eller har de en revisionsbyrå som 
gör det? Respondent 5, Nordea, tror snarare att det kan komma att försvåras mer än 
förändras och att de i viss mån kommer att välja att styra mot vissa produkter där de 
känner sig mer säkra. Denne tror även att de kanske kommer att ta panter i kundfordran 
på ett annat sätt och mer än man gör idag. På något sätt måste banken i alla fall hitta en 
lösning problemet. 
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6.5.4 Positivt respektive negativt med avskaffandet 
 
Respondent 5, Nordea, kan från bankens sida inte se något positiv med det kommande 
avskaffandet utan tycker att det fungerar bra som det är idag. Även respondent 1, 
Handelsbanken, är av samma åsikt. Respondent 2 menar att avskaffandet kan komma att 
medföra en allmänt sämre löpande bokföring med lägre standard. Respondenten tror 
även att det kan komma att bli svårare att få fram information om bolagens ställning, 
även bedömningen av bokföringen kan försvåras.  
 
Respondent 4 tycker att det negativa är att det inte kommer att finnas någon oberoende 
person som tittar igenom papperen, denne tror också att det kommer att leda till att man 
chansar mera vilket respondenten anser vara negativt. Respondenten ser dock även 
positiva aspekter med avskaffandet och menar att de som är i behov av revision kommer 
att kunna använda pengarna bättre. Exempelvis vid koncerner där alla bolag inte kräver 
revision kan pengarna riktas mot det företag som är i störst behov av en revisor, på detta 
sätt kommer pengarna till mer nytta. Respondent 3 tycker att avskaffandet är positivt då 
det ger företagen en egen fri vilja, att lagkravet försvinner. Respondenten tycker även 
att det är bra om kraven på revisorn ökar, att revisorn måste bli med rådgivande och 
säljande, han ser inget negativt med avskaffandet. 
 
Tabell 2, Avskaffandets betydelse 
 

Respondent Positivt Negativt Idag 

1 Inget - Fungerar bra 

2 - Sämre bokföring, 
Lägre standard 

- 

3 Fri vilja hos 
företagen, Högre 

revisorskrav 

- - 

4 Ekonomisk fördel 
för företag 

Mer chansning, 
Ingen oberoende 

granskning 

- 

5 Inget - Fungerar bra 

 
Ovan visar tabell 2 en sammanställning av respondenternas positiva och negativa åsikter 
angående ett avskaffande och hur respondenterna tycker att det har fungerat idag. I 
kolumner där inget svar finns har respondenterna inte återgett någon åsikt. Som positivt 
kan vi se att avskaffandet av revision skulle innebära en egen fri vilja för företagen och 
att det kan bli en ekonomisk fördel för företag som kan välja bort revision. Det negativa 
med avskaffandet kan sammanfattas med att det kan bli sämre bokföring, lägre standard, 
mer chansning och ingen oberoende granskning. Det vi kan se är att de två respondenter 
som inte ser något positivt med avskaffandet även tycker att det fungerat bra idag. 
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6.5.5 Eventuella förändringar i kreditgivningsprocessen 
 
Respondent 1 menar att kraven kanske kan förändras men att redovisningen ändå måste 
vara styrkt av någon oberoende. Respondent 4, SEB, tror att det kommer att tillkomma 
en del i bankens allmänna villkor. Kanske ett villkor som innebär att man vid utlåning 
från banken kommer att kräva en revisor. Respondent 3 tror inte att banken kommer att 
acceptera om företagen inte har revisorer, men tror även att det kan komma en ny sorts 
handling som kan bekräfta eller styrka ekonomiska rapporter. Respondenten menar 
dock att ett oreviderat företag ger banken högre risk vilket leder till högre pris/ränta för 
företagen. Respondent 5 tror att kravet på handlingar kommer att förändras, men vet 
inte hur. Respondent 5 anser dock att någon dokumentation behövs och att den måste ha 
blivit kontrollerad på något sätt för att försäkra att den stämmer med verkligheten. 
 

6.5.7 Avskaffandets påverkan på kreditvillkoren 
 
Respondent 1, Handelsbanken, menar att efter ett avskaffande kommer ett oreviderat 
företag att få sämre villkor än ett reviderat. Av den anledningen att ett företag som inte 
är reviderat medför en högre risk och en högre risk innebär en högre kostnad. 
Respondent 4, SEB, har samma åsikter, högre räntekostand vid en ökad risk. 
Respondenten känner sig även osäker på om de kommer att ge kredit alls till företag 
utan revision. Respondent 2, Handelsbanken, vet inte hur villkoren kan komma att 
ändras och menar att alla kreditgivare sitter i samma sits, vad som än händer kommer 
det att drabba alla på samma sätt. Förmodligen leder det till en anpassning av villkoren, 
men inget kan ännu sägas säkert. Respondent 5 menar att ett avskaffande ökar risken för 
banken vilken vidare leder till en högre räntesättning.  
 

6.5.8 Avskaffandets eventuella kostnadsförändringar 
 
Respondent 4 menar att det är väldigt många små bolag med mindre okomplicerade 
affärer som inte behöver revision egentligen eller koncerner där alla bolag inte är i 
behov av revision. Kostnaden kan då istället riktas till just de företag som behöver 
revisionen mest, de kan även lägga mer pengar där det faktiskt behövs. Respondenten 
menar dock att chansen är större att de kommer att fortsätta kräva revision istället för att 
bara ta mer betalt, ”Vi vill hellre att det är reviderat och vi har låg risk än att chansa 
och få bättre betalt och en del kör i diket. Det kostar så ofantligt mycket mer när vi gör 
en riktig förlust och det blir konkurs.”  Respondenten säger också att det är svårt att 
kompensera med högre räntor. 
 
Respondent 3, Swedbank, antar att kostanden blir ganska oförändrad eftersom ett 
företag utan revision istället får ökad räntekostnad. Det blir plus minus noll. Det är dock 
bra att fortsätta med revision för att få kvalitetsstämpeln. Respondent 2 tror att det kan 
bli lite billigare för företagen om de väljer bort revisionen, men att räntan även beror på 
hur stor krediten är. Det är med andra ord svårt att säga definitivt vad som är mest 
ekonomiskt. Respondent 5 menar att avskaffandet kan vara positivt för mindre företag 
som inte har krediter och slipper kostnaden men för en årsredovisning kan det vara 
”over kill emellanåt. ” 
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6.5.9 Respondenternas ståndpunkt - välja bort eller ha kvar revisionen 
  
Respondent 1 kommer att be sina kunder att behålla revisionen då ansvarsplikten och 
oberoendet som revisorn står för är väldigt viktigt. Respondent 4 tycker att med tanke 
på hur banken tänker i övrigt skulle det vara konstigt om de bara nöjde sig med att 
kompensera med ett höjt pris. Respondenten säger att de är mer mån om att det är 
ordning och reda och att engagemangen håller, än att det bara ska gå ihop på sista raden.  
Både respondent 2 och 3 säger båda kort och gott att de vill behålla revisionen! 
Respondent 5 säger att de rekommenderar företagen att fortsätta med revision. Är det 
kreditkunder måste de ha någon typ av dokumentation och denne menar att de skulle få 
det svårt att följa företag om de inte har en riktig årsredovisning att gå efter.   
 

6.5.10 Respondenternas åsikter angående avskaffandet av revisionsplikten 
 
Respondent 1 har svårt att se att ett avskaffande skulle ha kommit på tal utan EU. 
Respondenten menar att alla borde vilja veta hur deras bolag går, trots en faktura från en 
revisionsbyrå. Respondenten säger även att banken kommer att kräva revision i vilket 
fall som helst. Respondent 3 tycker personligen att ett avskaffande skulle vara bra för att 
skapa valfrihet och konkurrens. Det kan ställa andra krav på revisorn att tillföra mer och 
att utveckla mer än att granska.  
 
Respondent 4 tror att det skulle kunna föra mycket positivt med sig. Formerna för ett 
avskaffande känns dock oklara, det bör enligt respondenten krävas någon form av 
komplettering eller nya regler. Att ha en revisorsplikt tycker denne känns lite förlegat, 
han menar även att ett avskaffande skulle kunna få revisorerna att jobba på ett annat 
sätt, vara lite mer pålitliga, konsultativa och mer proaktiva än att bara titta i historiska 
siffror. Respondenten tror även att banken kommer att kunna hitta lösningar för att 
minska sin risk.  
 
Respondent 5, Nordea, har samma åsikter som banken som menar att ett företag 
behöver ha en professionell person som går igenom och fastställer resultat- och 
balansräkningen för att man ska kunna följa utvecklingen av sitt företag, men sen 
kanske det finns enklare varianter av det än vad det gör idag. Respondent 1 menar att de 
åsikter respondenten haft under intervjun är mestadels egna åsikter då banken inte har 
börjat föra någon dialog angående avskaffandet av revisionsplikten än. 
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7 Analys 
I detta kapitel appliceras valda teorier på det empiriska materialet, i enighet med vår 
hermeneutiska kunskapssyn används sedan dessa referensramar för att tolka vad 
respondenterna sagt samt för att jämföra resultaten av vår studie med studier 
genomförda i andra länder. Kapitlet kommer att delas in samma huvudteman som 
teorikapitlet, vilka är agentteorin, intressenter, relationer och sist bankers 
kreditbedömning av företag.   
 

7.1 Agentteorin 
 
I en jämförelse mellan den teoretiska referensramen och det empiriska materialet kan vi 
se hur agentteorin nämner att kreditgivaren kan använda sig av restriktioner för att få 
företagen att agera i deras intresse. Dessa restriktioner kan bland annat innebära ett krav 
på revisor (Artsberg, 2003, s. 84), vilket vi ser stämmer överens med vad vi fått för svar 
av respondenterna. Detta krav använder kreditgivarna i syfte att minska sin risk, då den 
reviderade redovisningen av respondenterna anses vara en säker redovisning. Vad 
respondenterna nämner är att de kommer att fortsätta kräva revision trots ett 
avskaffande, de menar även att de inte ser ett problem i att få företagen att följa detta 
krav. Detta kan jämföras med vad tidigare studier visar. I Danmark har efter ett 
avskaffande 93 % av företagen valt att fortsätta med revision, ett val som grundas både i 
bankernas efterfråga samt på ekonomiska grunder. Agentteorin bekräftar detta då den 
menar att så länge företagen ser en ekonomisk nytta i att fortsätta välja revision kommer 
de att göra det. Vad som är viktigt är att kostnaden för en revisor inte överstiger 
kostnaden av en eventuell räntehöjning. (Artsberg, 2003, s. 84) Det är även vad flera av 
respondenterna hävdar då de talar om hur kostanden för företagen kan komma att ändras 
i och med ett avskaffande. De menar att revisionskostnaden kan minskar med ett 
avskaffande men att räntekostnaden då istället kommer att öka vilket i de flesta fall 
leder till en ännu högre kostnad än revisionskostanden.  
 
Agentteorin talar även om olika moral hazards. Ett moral hazard problem uppstår efter 
att en kredit erhållits. Respondent nummer fyra nämner att det endast är de reviderade 
siffrorna som de vågar lita på. Det är endast reviderade siffror de vågar använda och det 
är även utifrån dessa som viktiga nyckeltal räknas ut. Detta visar att de reviderade 
redovisningarna används av kreditgivarna för att undvika moral hazard problem. 
Respondent nummer 3 tror inte att banken kommer att acceptera om företagen inte har 
revisorer, men tror även att det kan komma en ny sorts handling för att bekräfta eller 
styrka ekonomiska rapporter. Respondenten menar att ett oreviderat företag ger banken 
högre risk vilket leder till högre pris för företagen. Även respondent 5 tror att kravet på 
handlingar kommer att förändras. Detta visar att bankerna även utan revision behöver 
något sorts säkerställande av företags redovisning. Ingen av respondenterna nämner just 
moral hazard problematiken men det framkommer ändå att detta är bankernas 
huvudsakliga problem.  

 
För att sammanfatta detta stycke kan vi säga att bankernas främsta problem med 
kreditgivningen är risken, allt handlar därför om att minska den. Risken grundar sig i 
moral hazard problematiken. Risk kan minskas i och med olika restriktioner, avtals 
klausuler eller genom revision. Som det ser ut idag används främst den reviderade 
redovisningen som säkerställande för banken. I och med ett avskaffande tror de flesta 
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banker att någon annan sorts dokumentation eller säkerställande kommer att behövas. 
Som det verkar kommer dock bankerna att fortsätta kräva reviderade räkenskaper trots 
ett avskaffande, då revisionen är vad som ger banken ett säkerställande.  
 

7.2 Intressenter 
 
Banken är en primär intressent, enligt intressentmodellen en av de viktigaste förutom 
ägarna. En primär intressent är en intressent vars verksamhet och arbetsinsats är 
oumbärlig för företagets fortsatta befintlighet, vilket banken och dess kreditgivning ofta 
är. Företagen hamnar ofta i en beroendeställning till banken vilket ger banken möjlighet 
att ställa nästan vilka krav de vill. (Cooper, 2004) Detta är även precis vad vissa av våra 
respondenter framfört, att deras krav på reviderade bokslut inte alls behöver eller 
kommer att ändras i och med ett revisionsavskaffande. Banken kan fortsätta att komma 
med ett revisionskrav. Respondent 4 sa bland annat att banken kan göra det lätt för sig, 
om det inte finns ett revisionskrav kan de ändå kräva av kreditkunder att ha revisor. 
Som det ser ut för de flesta av bankerna nu innebär ingen revisor ingen kredit. 
 
Eftersom banken är en primär intressent, är företagen väldigt beroende av dem och ofta 
beredda att uppfylla alla de kraven som bankerna ställer (Thorell & Norberg, 2005, a, s. 
38). Respondenterna säger att om företagen inte ställer upp kan banken försämra 
kreditvillkoren eller till och med ge företagen avslag vilket kan resultera i att företagen 
inte får tag på den finansiering de behöver. Detta avspeglar väldigt bra vårt teoretiska 
material gällande intressent modellen och dess bild av hur företag är beroende av sina 
intressenter. 
  
Vad som framgår i Thorell och Norbergs undersökning är att kreditgivarna är en av 
intressenterna som är mest positiv till revision (Thorell & Norberg, 2005, a, s. 38). 
Eftersom vi bara använt banker som källa för insamling av det empiriska materialet, är 
det inte aktuellt för oss att avgöra om kreditgivare är de intressenter som är mest 
positiva till revision. Vad vi dock kan se är att ett reviderat bokslut väger väldigt tungt 
hos kreditgivarna och har en stor inverkan. Alla respondenter vill att företag som 
ansöker om kredit och får den beviljad skall kunna betala tillbaka. Man försöker ha 
kontakt med företaget i form av bland annat möten för att följa upp och se att företaget 
sköter sig samt att man inte undanhåller något för banken.  
 

7.3 Relationer  
 
Enligt Grönroos är ett förtroendefullt samspel med kunderna en grundläggande faktor i 
skapandet av en relation och man  måste lära känna sina kunder. Det som utgör en 
relation är när banken och företagen träffas kontinuerligt och har ett utbyte av sin 
relation till varandra. (Grönroos, 2002, s. 43) Vår studie visar att en bank har en 
regelbunden kontakt och är väl insatta i kundens affärer. En bank förklarar att de vill ha 
en ganska nära kontakt med sina kunder och även känna flera anställda på företagen. 
Detta samspel mellan bank och kund skapar en relation. Baserat på bankernas åsikter 
om företagsrelationer kan vi se att detta stämmer överens med Grönroos som menar att 
tjänster i grund och botten handlar om relationer och att utveckla dessa relationer med 
kunderna för att få lojala kunder. För att en relation mellan företag och bank ska 
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utvecklas, krävs det att båda känner att det finns något givande och värde i relationen. 
(Grönroos, 2002, s. 19)  
  
Det som utgör en relation är kan sammanfattas i tre fördelar, där kunden får en känsla 
av säkerhet, sociala fördelar samt särskilda förmåner (Grönroos, 2002, s. 49). Denna 
säkerhet kan vi jämföra med att en respondent beskriver att banken arbetar proaktivt 
(framåtriktat) genom återkommande kontakt tagen på bankens initiativ. Två banker 
säger att de arbetar med kundmöten några gånger per år beroende på kundens 
bankärende, detta kan vi jämföra med särskilda förmåner som är en av fördelarna med 
en relation. En annan fördel för kunden kan vara kundansvariga, vilket två av 
respondenterna poängterade att banken har. Dessa sköter kontakten med 
företagskunderna.  
 
Grönroos menar att när ett företag, i vårt fall banken, erbjuder service innebär det alltid 
kontakt med kunderna (Grönroos, 2002, s. 43). De banker som vi har intervjuat 
samverkar i hög grad med sina kunder. En av bankerna förklarar att detta kan göras 
genom besök, luncher och information om nyheter. Vi kan se att en typisk 
företagsrelation för alla respondenter handlar en om regelbunden kontinuerlig kontakt 
med företagsägaren eller ledaren för företaget. Grönroos menar att värde kan skapas om 
banken är medvetna om kundens behov och önskemål, om de kan förse sina kunder med 
lösningar som innehåller alla de faktorer som kunden anser värdeskapande (Grönroos, 
2002, s. 43). 
 
Artikeln skriven av Thorell och Norberg framhäver att nyttan av revisionen och 
betydelsen inte ska överdrivas. De menar att det personliga förhållandet till kunden är 
viktigare ur kreditgivningssynpunkt samt att kunden inte har betalningsanmärkningar. 
(Thorell & Norberg, 2005, b, s. 20-22) Tre respondenter säger att det personliga 
förhållandet är väldigt viktigt och en respondent menar till och med att det även är 
viktigare än siffrorna. Detta kan innebära att relationen som har byggts upp skapar ett 
stort värde för kunden som kan vara oersättligt. Vid ett avskaffande kan det vara av 
positiv betydelse eftersom banken då redan skapat ett förtroende för kunden och detta 
förtroende kan underlätta vid kreditsökningen. 
 

7.4 Förtroende 
 
Huemer beskriver att ett förtroende skapas stegvis och sedan ”lagras” det. Det finns 
flera olika åsikter om det faktiskt går att skapa förtroende, eller producera. Flera av 
uppfattningarna om förtroende och om hur det skapas menar att det är svårt att skapa ett 
förtroende under en kort tid. (Huemer, 1998, s.155) Det vi kan se som ett gemensamt 
drag hos bankerna är att förtroendet är viktigt, förtroende kan byggas upp genom olika 
faktorer bland annat att företagen har god ordning i bokföringen. Flera banker menar att 
äldre kundrelationer oftast ger ett större förtroende, att kunden är trevlig i största 
allmänhet samt att en lång relation ofta ligger som grund för ett ökat förtroende och 
påverkar kunden positivt. Enligt Strenger et al. kan man se hur detta appliceras på 
förhållandet mellan kreditgivare och företag. I undersökningen framgår det som ett av 
de främsta villkoren för kreditgivning är förtroende. (Strenger et al., 2008, s. 5) Det vi 
ser är att förtroendet är väldigt viktigt, om företaget har förtroende och långa relationer 
med banken är det till stor hjälp när banken ska bevilja företaget kredit. Förtroende är 
alltså viktigt ur både bankens och företagets perspektiv. Flera av respondenterna nämner 
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att utan förtroende för kunden kan inte kreditbeviljning ske, det spelar i dessa fall ingen 
roll om företaget har en reviderad redovisning. 
 
Enligt Hansson är andra steget i trappan, förtroende. Ett fullt förtroende från banken ger 
företaget möjlighet att ta ut svängarna. Förtroendet ger företaget möjlighet utan att de 
förlorar kunder, kunderna har redan förtroendet för företaget och de behöver inte visa 
var det står eller vilka de är för det vet redan kunden, därav förtroendet. En respondent 
menar att när man ska skapa en relation handlar det om sunt förnuft men att man ska 
vara rädd om den relation man har. En viktig faktor är då närhet och att finnas till samt 
att det är bekvämt med långa relationer. Först kommer trovärdigheten och när den känns 
stabil börjar ett förtroende byggas. Enligt respondenterna har förtroendet ofta byggts 
upp genom återkommande visad tillförlitlighet i redovisningen, det i kombination med 
längre relationer är för bankerna grunden till ett förtroende.  
 
Hansson (1999) beskriver ett samband mellan trovärdighet, förtroendet och tillit. 
Trovärdigheten i ett budskap påverkas av hur utformningen och de yttre aspekterna i 
budskapet ser ut. (Hansson, 1999, s. 42-43) Vi vill jämföra detta med trovärdigheten för 
ett företags dokumentation, inom redovisning kan detta jämföras med en bankrelation. 
Som respondenterna nämnt skapar en ordnad redovisning en större trovärdighet hos 
intressenterna vilket ger ett ökat förtroende. Andra faktorer vi kan se utifrån 
intervjuerna är att trovärdigheten även handlar om en bra kalkyler, seriösa företag och 
vilken bransch företaget befinner sig i. Med seriösa företag menar en bank att företag 
har god ordning i bokföringen, gör bra investeringskalkyler men även att företagets 
framtoning uppfattas som seriös. 
 
När trovärdigheten för ett företag finns samt att banken har förtroende för denne återstår 
det sista steget i förtroendetrappan enligt Hansson. Det sista steget i förtroendetrappan 
är tillit. Det gemensamma vi kan se från alla banker är att det är viktigt med ärlighet, att 
svara öppet, inte ha några hemligheter och man ska lita på den man har kundrelation 
med. Ett förtroende kan stärkas eller brytas ner. När man lär känna varandra bättre och 
går igenom något svårare stärks förtroendet. Det som bryter ned förtroendet är när löften 
och överenskommelser inte hålls eller om kunden har ovilja att dela med sig av 
information. Det är heller inte positivt om information undanhålls eller om företagen 
kommer med falsk och förskönande information. Om kunden inte lyssnar på vad banken 
vill eller kommer med en oren revisionsberättelse bryter även det ned förtroendet. Vi ser 
att bankerna jobbar med att bygga upp och stärka förtroenden genom lyhördhet och 
kontinuerlig kontakt med kunden.  
 
Hansson, (1999), beskriver tillit, hur den skapas och fungerar. Tillit både stabiliserar 
och gör förhållanden starkare. Flera av bankerna nämner hur deras tillit till 
företagskunderna ser ut och hur den kan påverkas. Ett långt förhållande mellan banken 
och kredittagaren påverkar oftast förhållandet positivt. Har företagen hela tiden lämnat 
in en korrekt redovisning utan anmärkningar och visat sig vara pålitliga genom 
kontinuerlig kontakt och ärlighet påverkar detta bankernas inställning till företaget 
positivt. Det byggs upp en tillit till företagen. Ett företag behöver inte heller alltid visa 
starka siffror för att förtjäna bankens tillit, det är främst ärligheten som räknas. Har det 
ett år gått sämre för företagen men om de ändå är ärliga och håller banken underrättad 
betyder inte dessa svaga siffror att tilliten fallerar. Hansson, (1999), nämner att det kan 
vara mycket viktigt för ett företag att tänka på sin image och sitt sätt för att verka 
trovärdiga. Bank 3 nämner att öppenhet från företagens sida är otroligt viktigt, även 
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bank 5 ligger på samma linje. De menar att det gynnar kundförhållandet om man kan 
vara öppna och även lite ”off the record” ibland. En mer nära och öppen relation mellan 
bank och företag skapar tillit.  
 
Grönroos, (2002), nämner även att det kan vara bra om banken finns där för företaget 
även under och efter kreditgivningen. Respondent 3, nämner även denna relation, han 
ser gärna att banken kan vara något annat för företagen än bara kreditgivare. Han vill 
kunna erbjuda mer konsulttjänster, rådgivning och hjälpa till att utveckla företagen då 
han anser att det är något som flera av kunderna är i behov av samt att det vore bra för 
banken då det ger en chans för dem att bygga en ännu starkare relation till sina kunder. 
Detta visar väldigt väl vad respondent 3 menar när han säger ”Man får inte en relation, 
du ska skapa en relation”. Genom ett mer utbrett arbete och även ett samarbete med 
kunderna skapas starkare relationer och även tillit till varandra. Även respondent 2 talar 
om ett ”Vi för dom, dom för oss”, ett samarbete mellan bank och företag helt enkelt. 
Banken ger företagen vad de behöver och företagen svarar då med att ge tillbaka vad 
banken önskar få av dem, detta i form av riktig finansiell information och ränta.   
 
Vi har nedan i figur 7 valt att visa hur, enligt kreditgivarna, ett förtroende kan både 
stärkas och brytas ned. Exempelvis om en kund är ärlig och man har en bra 
kommunikation, stärks förtroendet för kunden. Samt om löften inte hålls eller om det är 
dålig kvalité på informationen som kunden ger, bryts förtroendet ner.   
 
                                  

      
 
Figur 7, Förtroendemodell 
 

7.5 Bankers kreditbedömning av företag 
 
Efter att ha gått igenom det empiriska materialet och jämfört det med vår teoretiska 
referensram, har vi fått fram följande punkter gällande kreditbedömning. Vi nämnde i 
det föregående stycket att relationen mellan banken och företaget som söker kredit är en 
väldigt viktig faktor. Om relationen inte vårdas sjunker förtroendet mellan parterna och 
möjligheterna/villkoren gällande kredit försämras. Respondent 3 nämnde under sin 
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intervju att relationen mellan denne och företaget spelar en väldigt stor roll när 
kreditbedömning ska ske. Förutom en god relation granskar bankerna också alla typer 
av finansiell data gällande företagen som vill ha kredit. Alla fem respondenter i 
undersökningen hade en väl utvecklad process vid bedömning av företagens möjlighet 
till kredit. Den koppling vi kan se mellan detta och teorin är diskussionen vi förde 
gällande moral hazard problematiken. Bankerna vill undvika att ge kredit till företag där 
risken för utebliven återbetalning finns. Det är också därför bankerna för samtal med 
företaget samtidigt som de undersöker historiska data och nyckeltal. Anledningen till att 
vi nämner moral hazard är för att företagen kan manipulera sin redovisning och sina 
nyckeltal. Det gör att vi ännu en gång återkommer till hur viktigt det är att banken och 
företaget har en god relation då kredit önskas.  
 
Vidare behandlade vi även tidigare studier, dessa sa bland annat att granskningen av den 
reviderade årsredovisningen och informationen som finns i denna årsredovisning är av 
stor vikt vid beslutsfattandet och även den enskilt viktigaste informationskällan, vilket 
visar att revisionen ses som otroligt viktig för den ekonomiska redovisningen. De 
tidigare studierna visar även ett samband på att kostanden för företagen kan minska i 
och med att företagen är reviderade (Berry et al, 2006). Där kommer ännu en gång 
moral hazard problemen in, om banken ser en högre risk i ett företag höjer de räntan för 
att säkra sig själva. Risken vi talar om i detta fall handlar om ifall företaget är reviderat 
eller inte. Ett reviderat företag medför en lägre risk, vilket även våra respondenter 
anförde, ett oreviderat företag däremot ger en större risk, vilken banken måste 
kompensera på något sätt. Hur den risken ska kompenseras kan variera, efter vår 
undersökning samt efter att ha gått igenom tidigare studier visas att detta kompenseras 
genom högre ränta. Vissa av våra respondenter sa även att de helst inte alls skulle vilja 
ge krediter utan någon säkerhet i form av revision. Andra sa att vid sidan om högre 
ränta kan det även bli så att de kommer att efterfråga andra säkerheter eller panter av 
oreviderade företag. Det finns dock lite skilda meningar om hur stor roll den reviderade 
årsredovisningen spelar, vissa av våra respondenter tycker att den är absolut viktigast 
medan andra tycker att den är väldigt viktigt men att den måste kombineras med annan 
information och även med de personliga relationerna. Vad Berry et al, (2006) skrev om 
Storbritannien, att 91 % av banktjänstemännen såg på den reviderade årsredovisningen 
som den enskilt allra viktigaste informationen stämmer ganska bra med vad vi fått fram 
i vår undersökning.   
 

7.5.1 Revision vid kreditbedömning 
 
Vad ett företag med en reviderad årsredovisning innebär är bankerna överens om. 
Revisionen ger en kvalitetssäkring, en säkerhetsstämpel. En oren revisionsberättelse 
däremot är oftast ”svartlistad”. Flera av bankerna använder program där de 
kreditsökandes finansiella information går igenom ett system för att kontrolleras eller 
rankas. Vad som händer om informationen innehåller dåliga nyckeltal, negativa siffror 
eller om det visar sig att revisionsberättelsen är oren är att krediten inte kan beviljas. Vi 
får även höra av flera av våra respondenter att det personliga förhållandet vid sidan av 
den ekonomiska redovisningen är minst lika viktig. Detta stämmer bra överens med vad 
Svanström, (2008), skrev om hur kreditgivare undersöker och värderar företags 
finansiella information. Han nämner att sambandet mellan personliga relationer och 
reviderad årsredovisning är ett av de viktigaste kriterierna för kreditgivare.  
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Strenger et al, (2008) nämner att en oreviderad årsredovisning ofta kan komma att leda 
till nekade krediter. Även våra respondenter framhäver att utan reviderade bokslut ges 
ingen kredit. I vissa sällsynta fall då oreviderade siffror förekommer, exempelvis vid 
delårssiffror eller nystart, brukar kontakt tas med revisorn för att få bekräftat att 
siffrorna stämmer eller kommer att stämma om det handlar om en budget. En av våra 
respondenter påpekar att det dock i vissa fall kan vara viktigare för banken att få 
”färska” resultat- och balansrapporter än att reviderade, då revisionen kan vara gjord 12 
månader tidigare. 
 

7.6 Revisionsavskaffandets innebörd 
 
Vad vår undersökning visat angående revisionsavskaffandet är att ingen av bankerna 
ännu har lagt upp några riktlinjer eller förberedelser inför ett avskaffande. Ingen av 
bankerna har något ställningstagande, vad detta betyder är att svaren vi fått av 
respondenterna endast är deras hypoteser om vad som kan komma att ske vid ett 
avskaffande. Baserat på vad våra respondenter säger ser vi en tydlig trend i deras svar 
gällande företag med oreviderad redovisning. I vår teoretiska referensram tog vi upp 
tidigare studier vilka visade att kreditgivare lägger stor tyngd på att kreditsökande har 
en reviderad årsredovisning. Hela 91 % av banktjänstemännen i en studie fann den 
reviderade årsredovisningen av stor vikt då beslut gällande kredit skulle tas. En 
reviderad årsredovisning anses också vara mycket mera tillförlitlig och har därför en 
större inverkan på kreditbeslutet. En annan studie visade att 93 % av företagen i 
Danmark har fortsatt att ha revisorer som granskar deras årsredovisningar fastän kravet 
avskaffades 2006. De är helt enkelt medvetna om att en reviderad årsredovisning väger 
mycket tyngre som underlag och ger bättre villkor vid ansökan om lån.   
  
Respondenterna var alla i stora drag inne på samma linje. De tyckte att en reviderad 
årsredovisning är högt eller högst värderad av den information som finns att tillgå, men 
att ett avskaffande kan komma att ändra detta. Vad respondenterna då menar är att även 
om ett avskaffande sker kommer det att kräva en på något sätt styrkt redovisning. Styrkt 
av en oberoende person även om denna inte kanske är en revisor. Bankerna är medvetna 
om att de kan fortsätta ställa krav på företagen och att dessa krav kommer att följas då 
företagen är beroende av att ha bankens förtroende och även av ett samarbete med 
banken. Intressentmodellen visar hur viktiga olika intressenter är för ett företag, banken 
som intressent är en av de viktigaste intressenterna vilket är inledningen till att 
företagen är väldigt benägna att följa bankens råd och uppmaningar. 
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8 Slutsats och förslag till vidare forskning 
I detta avslutande kapitel besvarar vi vår problemformulering. Vidare kommer även 
förslag på fortsatt forskning att ges av författarna. 
 

8.1 Slutsats 
 
Problemformulering: 
1.  Hur påverkar revision kreditgivarens förtroende för SME:s redovisning? 
 
2. Hur kommer avskaffandet av revisionsplikten att påverka kreditgivarna och 
kreditgivningsprocessen?  
 
Syfte: 
Studien utgår från tre delsyften, första syftet är att skapa förståelse för revisionens 
betydelse för trovärdigheten i SME:s ekonomiska redovisning, samt att förutsäga hur 
kreditgivarnas förtroende kan påverkas av huruvida bolag i framtiden väljer eller inte 
väljer revision. Det andra syftet är att beskriva den personliga relationens betydelse i 
förhållande till den ekonomiska redovisningen i bankernas relation till företagen. Till 
sist ska vi diskutera hur kreditgivningsprocessen kan komma att påverkas vid ett 
avskaffande.  
 
Intressenter av ett företag kan vara många och vi har valt att i studien ta upp den 
primära intressenten kreditgivaren då vi anser att denna intressent är den som har störst 
nytta av att ett företag har reviderade handlingar. Vi kan se att ett företags reviderade 
årsredovisning påverkar genom olika faktorer, dessa faktorer är jämförbara med vissa 
delar i förtroendetrappan. Enligt vad som framkommit i empirin ger reviderade 
räkenskaper främst trovärdighet, vilket är av stor vikt enligt våra respondenter. Utan den 
reviderade redovisningen finns ingen trovärdighet. Utan trovärdigheten kan heller inget 
förtroende byggas.  
 
Alla respondenter är överens om att förtroendet stärks genom långa kundrelationer och 
ordning i redovisningen. En relation som fått byggas under en längre tidsperiod ger 
kreditgivaren ett större förtroende för företaget, vilken ger en positiv verkan i 
kreditgivningsprocessen. Det sista steget tillit, växer fram varefter de andra kriterierna 
är uppfyllda och kreditgivaren upplever en samhörighet med företaget. Vi ser att om ett 
företag uppfyller alla tre kriterier kan dessa företag i viss mån komma att få ett mindre 
revisionskrav från bankens sida. Som det ser ut idag är detta endast möjligt vid mindre 
krediter och om företaget visar kalkyler gjorda med eftertanke.  
 
När det gäller kreditbedömning har alla de banker vi intervjuat en väl utformad 
kreditbedömningsprocess. Bankerna kan genom olika system enkelt se om företagen 
uppfyller deras kriterier för att få beviljad kredit. Om företagen inte uppfyller kriterierna 
innebär det att de inte beviljas kredit. Ett av kriterierna är att ha reviderade bokslut, 
detta kriterium är vad som är högt eller högst värderat av bankerna. Den personliga 
relationen mellan bank och företag har även stor betydelse i kreditgivningsprocessen. 
Har banken inget förtroende för företaget blir företaget inte beviljad kredit, även om en 
reviderad redovisning finns.  
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Det har visats att den reviderade redovisningen ger trovärdighet, men att förtroendet är 
en förlängning av trovärdigheten. I vår frågeställning vill vi ha svar på om revision 
påverkar förtroendet. Studien har visat att förtroende är kopplat till personen mer än till 
ett företags ekonomiska dokumentation. Alla respondenter har dock betonat vikten av 
både förtroende och reviderad redovisning i en kombination. Förtroendet skapas genom 
långa förhållanden där kunden upprepade gånger visar kunskap och förståelse för sin 
ekonomi. Genom att kunden även visar en trovärdig reviderad redovisning skapas i det 
långa loppet förtroende för kunden. Som framgått skulle ingen bank ge kredit till en 
kund de inte har förtroende för. De skulle heller inte, eller väldigt sällan, ge kredit till en 
kund utan reviderade räkenskaper. Detta visar tydligt att vad som krävs för 
kreditbeviljande är en förening av revision och förtroende. 
 
Om ett revisionsavskaffande blir aktuellt i Sverige kommer kreditgivarna att fortsätta att 
kräva reviderad årsredovisning av företagen. Få av bankerna kan se att 
kreditbedömningsprocessen eller kraven på dokumentation skulle förändras i och med 
ett avskaffande. Vad som skulle kunna ske om företagen väljer bort revision är att 
bankerna får mera jobb. De måste då vara mer noggranna med granskning och får ta 
större risker. Alla respondenter är överens om att i fall revisionen avskaffas måste ett 
nytt sätt att kontrollera företagen och dess redovisning på ”uppfinnas”. Respondenterna 
är även av samma åsikt gällande kreditbedömningen att den skulle försvåras och 
riskerna skulle öka vid ett avskaffande av revisionen. 
  
Den slutsats vi har kommit fram till är att det nya lagförslaget, att avskaffa 
revisionsplikten, inte är en optimal lösning ur bankernas synvinkel. Det kommer att 
innebära en del ändringar för bankerna men de kommer med stor sannolikhet att ändå 
fortsätta att kräva reviderade handlingar av dem som söker kredit. Detta innebär för 
företagen att de i stor utsträckning inte kommer att kunna ”nyttja” denna nya regel i den 
utsträckning som lagen omfattar utan att företagen kommer att tvingas gå med på att 
anlita en revisor. Den ekonomiska fördelen med det nya lagförslaget, att få lägre 
kostnader i samband med utebliven revision, kan alltså komma att utebli för många 
berörda företag.  
 

8.2 Förslag till vidare forskning  
 
Vi kommer att presentera fyra olika perspektiv till förslag om vidare forskning.  Ur 
bankens perspektiv är vårt förslag till vidare forskning att göra en uppföljning när 
beslutet gått igenom för att se vad hände för företagen om de väljer att fortfarande ha 
kvar sina revisorer. Intressant är också att se hur bankernas krav på företagen ser ut när 
de söker kredit. Är villkoren förändrade eller ser de ut som innan avskaffandet? 
  
Ur företagens perspektiv är förslaget till vidare forskning att studera den ekonomiska 
fördelen som nämns ska komma av en slopad revisionsplikt. Hur har fördelen påverkat 
företagen? 
  
Ur skatteverkets perspektiv kan ett annat förslag till vidare forskning vara att studera 
hur ett avskaffande av revisionsplikten har påverkat skatteverket? Kommer det att 
innebära mer granskningar av företag för att minska skattefusk? Kommer det att kräva 
fler anställda på skatteverket? 
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Revisorernas perspektiv är det fjärde perspektivet vi kommer att presentera. Ett 
revisionsavskaffande kan innebära färre åtaganden för revisorerna. Vad händer då med 
revisorerna och hur påverkar det deras arbetsuppgifter? Kommer revisorerna att bli 
tvungna att ändra sina arbetsuppgifter och utbildning. Kommer revisionsavskaffandet 
att innebära färre anställda revisorer? Flyttas granskningen på företagen från revisorerna 
till skatteverket? 
 



 
 

49(55) 

9 Sanningskriterier 
I detta avsnitt avser vi ta upp diskussioner kring sanningskriterierna i det insamlade 
materialet.  
 

9.1 Trovärdighet 
 

Validitet och reliabilitet är begrepp som har legat till grund för flertalet resonemang hos 
forskare. Eftersom dessa begrepp inte anses relevanta för den kvalitativa studie som vi 
gjort används istället trovärdighet. Trovärdigheten omfattas av fyra kategorier närmare 
bestämt: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och 
bekräfta. (Bryman, Bell, 2003, s. 307) 
 

9.1.1 Tillförlitlighet 
 
Det första trovärdighetskriteriet är tillförlitlighet. En hög tillförlitlighet erhålls när en 
studie baseras på att forskaren skildrar verkligheten på ett korrekt sätt och därmed 
överför detta till studien. Den trovärdighet som forskaren ger skapar en direkt 
hänvisning till hur andra människor uppfattar den, detta kan ge olika resultat eftersom 
den sociala verkligheten kan beskrivas på olika sätt. Att erhålla tillförlitlighet i en studie 
är ett bevis på att undersökningen som gjord på ett sätt som kan anses rätt. (Bryman & 
Bell 2003, s. 307) Upplägget av vår intervjumanual med frågor och underfrågor, som 
ställdes om inte respondenten kom in på det själv, bidrog till att vi kunde samla så 
mycket för studien relevant material, detta höjer tillförlitligheten för vår studie. Tre 
respondenter spelade vi in och två antecknade vi intervjuerna med, transkriberingar av 
materialet gjordes.  
 
Respondenterna i vår studie är inte opartiska deltagare då de vet syftet med studien och 
deras objektivitet påverkas självfallet av de olika förkunskaper och erfarenheter de bär 
på. För att öka tillförlitligheten i det insamlade materialet har vi under intervjuernas 
gång hela tiden varit uppmärksamma och frågat respondenterna om vi uppfattat deras 
svar på rätt sätt eller om de menar att svaren borde tolkas på annat vis. Detta för att få 
korrekta svar och tolkningar att använda vid analysen. Vi valde att göra på det sättet 
istället för att använda oss av en respondentvalidering där man skickar ut det 
transkriberade materialet till respondenterna för att låta de gå igenom och se om det 
överensstämmer med deras faktiska svar och åsikter. Vi anser att sättet vi arbetade på 
kan ses som en ersättning av resultatet som en respondentvalidering borde ha gett, men 
det är lite effektivare samt att respondenterna direkt under intervjun får chans att 
klargöra vad de faktiskt menar när frågetecken dyker upp. 
 

9.1.2 Överförbarhet 
 
Det andra trovärdighetskriteriet är överförbarhet. Överförbarheten i en studie handlar 
om hur överförbara resultaten i studien är på en annan miljö (Bryman & Bell 2003, s. 
307). Valet av fem olika banker på blandade orter ger en viss bredd i undersökningen. 
Vi är dock medvetna om att vi inte kan generaliseras utifrån de svar vi erhållit. Svaren 
vi fått av våra respondenter har stämt ganska bra överens med varandra och vi menar att 
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vi skulle få liknande svar om man vänt sig till andra banker eller gjort intervjuerna vid 
en annan tidpunkt. Detta antagande bygger vi även på de tidigare studierna som finns 
med i uppsatsen, de visar att snarlika resultat på liknande frågor även fåtts i andra länder 
där avskaffandet genomförts. Med de förutsättningar som funnits anser vi att vår studie 
uppfyller kraven för en god överförbarhet. 
 

9.1.3 Pålitlighet 
 
I kvantitativ forskningen används begreppet reliabilitet och motsvarigheten i kvalitativ 
forskning är pålitlighet. Pålitlighet innebär en granskning av studien för att säkerställa 
att en fullständig redogörelse finns i studiens avsnitt. För att nå en hög grad av 
pålitlighet kan utomstående personer rådfrågas under studiens gång eller vid 
färdigställandet. (Bryman & Bell, s. 306-307). Vi har bland annat konsulterat revisorn 
som nämndes i inledningen av uppsatsen när vi stöt på frågor och problem inom 
området. Revisorn har även läst igenom, kommenterat på och granskat de sista utkasten 
av uppsatsen. Vi anser att detta moment, att en sakkunnig person inom området läst och 
granskat uppsatsen, ger studien en hög pålitlighet. 
 

9.1.4 Styrka och bekräfta 
 
Det fjärde och sista trovärdighetskriteriet är möjlighet att styrka och bekräfta. När man 
arbetar med en undersökning är det viktigt att arbeta utifrån god tro. Att arbeta i god tro 
innebär att egna värderingar och åsikter från forskaren inte skall inverka på studien och 
de slutsatser som arbetas fram. (Bryman & Bell, s. 306-307) Vi har under studien 
återkoppla till studiens problemformulering och syftet vi arbetar utifrån. Detta för att 
inte själva styra resultatet av studien med egna åsikter gällande ämnet. För att inte 
missleda läsaren har vi redogjort för den förförståelse vi har och hur detta eventuellt kan 
påverka studien. Med hjälp av transkriberingar av intervjuerna har vi försökt undvika att 
vi missuppfattat de svar som respondenterna lämnat, men vi kan trots detta inte 
garantera att inga missförstånd eller misstolkningar skett.  
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Bilaga 1 - Intervjumanual 
 
Inledning 

- Hur länge har du jobbat på banken? 
- Vilken befattning har du på banken? 

 
Vilken utbildning har du? 

- Inom kreditgivningsområdet? 
- Internutbildningar? 

 
Relationer -företagsrelationer 
Hur ser en typisk företagsrelation ut? 
 
Hur arbetar ni med att utveckla era relationer med företagskunder? 
 
Förtroende, vilken roll spelar det i era bankrelationer?  
Hur byggs förtroendet upp?  
(Långa relationer, revision, stor kund) 
  
Vad påverkar er trovärdighet för företagskunder?  

- trovärdighet för information 
 
Vad påverkar ert förtroende för kunden?  

- personliga relationer 
 
Hur kan förtroendet stärkas? 
 
Vad kan bryta ned förtroendet? 
 
Hur påverkar reviderad årsredovisning förtroendet för kunden?  

- Ger den högre trovärdighet? 
 
Kreditbedömning 
Kan ni beskriva er kreditbedömningsprocess?  

- Policys? 
- Använder ni någon typ av modell vid kreditbedömningen? (I så fall 

vilken/vilka?) 
- Vad spelar in? (förtroende, revision)  

 
Vilka uppgifter kräver ni av kreditsökande företag? 
 
Vilken information tycker ni är viktigast vid en kreditbedömning?  
Vilken skillnad är det mellan nya och befintliga kunder i kreditgivningsprocessen? 

- Vilken roll spelar personliga relationen till företaget vid beviljandet av kredit? 
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Revision 
Vad innebär det för er när ett företag är reviderat?  
 
Hur värderas en reviderad årsredovisning jämfört med annan information? 
 
Accepterar ni oreviderade handlingar vid kreditbeviljande?  
 
Hur påverkar en oren revisionsberättelse kreditbedömningen för kunden? 
 
Vilken påverkan har det om revisorn följer med till banken vid kreditgivning?  

- Hur ser bankens relation ut till revisorn? 
 
Revisionsavskaffande  
Vad har ni för inställning till ett avskaffande av revisionsplikten? 
 
Vilka konsekvenser kan ett avskaffande medföra? 
 
Kan kreditbedömningen komma att förändras efter ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten? 
 
Vad ser ni som positivt respektive negativt med avskaffandet av revisionsplikten? 
 
Kan era krav på handlingar komma att förändras vid kreditbeviljande efter avskaffandet 
av revisionsplikten? 
 
Påverkar ett avskaffande kreditvillkoren?  

- Om ja, på vilket sätt?  
- Bättre villkor för de med revision t.ex. bättre ränta mm?  

 
Vad är er bedömning av kostnadsförändringarna för små företag vid en slopad 
revisionsplikt? 
 
Vad kommer ni att ha för ståndpunkt om ni blir tillfrågande av era kunder om att välja 
bort alt ha kvar revisionen.  
 
Vilka personliga åsikter har ni angående avskaffandet av revisionsplikten? 

  
 
 


