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Sammanfattning 
 

Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för småföretag i Sverige 

(Justitiedepartementet, 2010). De företag som inte behöver ha revisor är enligt 

aktiebolagslagen (SFS 2005:551) de företag som under två år inte överstiger mer än ett 

av följande krav: 1) nettoomsättning om 3 miljoner kronor 2) balansomslutning om 1,5 

miljoner kronor 3) tre anställda.  

 

Resultatet av avskaffandet var att ca 250 000 företag slapp krav om revisionsplikt 

(Justitiedepartementet, 2010). För dessa företag är det upp till de själva att ta ett beslut 

om de vill avskaffa sin revisor. För att ta ett sådant beslut är det viktigt för företagen att 

veta fördelarna och nackdelarna med revision. 

 

I och med den starka förbättringen i den svenska ekonomin har företagens efterfrågan 

på krediter stigit de två senaste åren (Sveriges Riksbank, 2011, s. 33-34). Detta gör 

långivare till en aktuell aktör på marknaden och de har en stor betydelse för företagen. 

De största kreditinstituten som agerar på Sveriges finansmarknad är banker och de som 

står för majoriteten av utlåning är de fyra storbankerna Nordea, SEB, Handelsbanken 

och Swedbank (Svenska bankföreningen, 2010). 

 

Syftet med denna studie är således att undersöka värdet av reviderade årsredovisningar 

för bankerna vid sina beslut om kreditgivning till småföretag. Studien har intention att 

underlätta för småföretag i sina beslut om att anlita en revisor eller inte, vilket är en ny 

situation som företagen ställs inför i och med revisionspliktens avskaffande. 

 

De empiriska iakttagelserna tyder på att bankernas kreditgivningsprocesser utförs på 

liknande sätt. Exempelvis utgår alla bankers kreditgivningsprocess från att bedöma 

företagens återbetalningsförmåga. För att bedöma återbetalningsförmågan använder 

bankerna liknande informationskällor, där årsredovisningar används i stor utsträckning. 

 

Slutsatser av denna studie är att reviderade årsredovisningar normalt sett inte är ett krav 

från bankerna för att bevilja kredit till företag. Handlar det däremot om stora lånebelopp 

eller om företaget agerar i en osäker bransch kan det finnas chans att banken kräver 

reviderade årsredovisningar. Vidare tyder det på att reviderade årsredovisningar kan 

påverkar företagets räntesats. Däremot finns inget som tyder på att lånebeloppet skulle 

vara olika beroende på om företaget har reviderade årsredovisningar eller inte. Det ska 

slutligen påpekas att studien genomfördes under en testperiod för bankerna och inga 

centrala beslut har ännu blivit tagna angående hur bankerna ska behandla företag med 

oreviderade årsredovisningar.  

 

Nyckelord: Reviderade årsredovisningar, revisionsplikt, kreditgivning, småföretag, fyra 

storbankerna  



ii 
 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning .................................................................................................................................... i 

1. Inledning ............................................................................................................................................. 1 

1.1 Problembakgrund .................................................................................................................... 1 

1.2 Problemformulering ............................................................................................................... 5 

1.3 Syfte ............................................................................................................................................... 5 

1.4 Begreppsförklaringar ............................................................................................................. 5 

2. Metod ................................................................................................................................................... 6 

2.1 Ämnesval ..................................................................................................................................... 6 

2.2 Förförståelse .............................................................................................................................. 6 

2.3 Val av undersökningsmetod ................................................................................................ 7 

2.4 Kunskapssyn .............................................................................................................................. 7 

2.5 Angreppsätt & Perspektiv .................................................................................................... 8 

2.6 Val av teorier ............................................................................................................................. 9 

2.7 Insamling av källor .................................................................................................................. 9 

2.8 Källkritik ................................................................................................................................... 10 

3. Revisionspliktens avskaffande samt Lagar och Regler ................................................. 11 

3.1 Bakgrunden till avskaffandet av revisionsplikten ................................................... 11 

3.2 Dagens lagstadgade revision ............................................................................................ 12 

3.3 Lagar och regler för kreditgivning ................................................................................. 13 

4. Agentteorin, Revision och Kreditgivning ............................................................................ 14 

4.1 Agentteorin ............................................................................................................................. 14 

4.1.1 Informationsasymmetri ............................................................................................. 14 

4.1.2 Intressekonflikter ......................................................................................................... 15 

4.1.3 Sätt att förhindra problem som uppstår på grund av 
informationsasymmetri och intressekonflikter .......................................................... 16 

4.2 Revision .................................................................................................................................... 17 

4.2.1 Vad är revision?............................................................................................................. 17 

4.2.2 Revisionsberättelsen ................................................................................................... 18 

4.3 Kreditgivningsprocessen ................................................................................................... 19 

4.3.1 Kreditrisk och kreditriskbedömning .................................................................... 19 

4.3.2 Revision mot kreditgivning ...................................................................................... 22 

4.4 Sambandet mellan teorierna ............................................................................................ 23 

5. Praktiskt tillvägagångssätt ....................................................................................................... 25 

5.1 Urval ........................................................................................................................................... 25 

5.2 Datainsamling från hemsidor och årsredovisningar .............................................. 26 

5.3 Intervjuernas genomförande ........................................................................................... 26 



iii 
 

5.4 Kritik till primära källor ..................................................................................................... 27 

5.5 Access och bortfall ................................................................................................................ 28 

5.6 Intervjuguider ........................................................................................................................ 28 

5.6.1 Intervjuguide för respondenter på central eller regional nivå ................... 28 

5.6.2 Intervjuguide för respondenter på lokal nivå ................................................... 29 

6. Resultatredovisning .................................................................................................................... 31 

6.1 Bank A ....................................................................................................................................... 31 

6.1.1 Information från årsredovisning och hemsida ................................................. 31 

6.1.2 Intervju med respondent på central eller regional nivå ............................... 32 

6.1.3 Intervju med respondent på lokal nivå ................................................................ 35 

6.2 Bank B ....................................................................................................................................... 38 

6.2.1 Information från årsredovisning och hemsida ................................................. 38 

6.2.2 Intervju med respondent på central eller regional nivå ............................... 40 

6.2.3 Intervju med respondent på lokal nivå ................................................................ 43 

6.3 Bank C ........................................................................................................................................ 46 

6.3.1 Information från årsredovisning och hemsida ................................................. 46 

6.3.2 Intervju med respondent på central eller regional nivå ............................... 47 

6.3.3 Intervju med respondent på lokal nivå ................................................................ 49 

6.4 Bank D ....................................................................................................................................... 54 

6.4.1 Information från årsredovisning och hemsida ................................................. 54 

6.4.2 Intervju med respondent på central eller regional nivå ............................... 55 

6.4.3 Intervju med respondent på lokal nivå ................................................................ 57 

7. Analys och diskussion ................................................................................................................ 61 

7.1 Agentteorin ............................................................................................................................. 61 

7.1.1 Informationsasymmetri ............................................................................................. 61 

7.1.2 Intressekonflikter ......................................................................................................... 62 

7.1.3 Sätt att förhindra problem som uppstår på grund av 
informationsasymmetri och intressekonflikter .......................................................... 62 

7.2 Kreditgivningsprocessen ................................................................................................... 63 

7.2.1 Kreditrisk och kreditriskbedömning .................................................................... 63 

7.2.2 Revision mot kreditgivning ...................................................................................... 66 

8. Slutsatser ......................................................................................................................................... 70 

8.1 Förslag till fortsatt forskning ........................................................................................... 72 

9. Sanningskriterier ......................................................................................................................... 73 

9.1 Giltighet .................................................................................................................................... 73 

9.2 Intersubjektivitet .................................................................................................................. 73 

9.3 Praktisk användbarhet ....................................................................................................... 73 



iv 
 

Referenslista ....................................................................................................................................... 74 

 
 

 



1 
 

1. Inledning 
 

 

Under inledningsavsnittet presenteras grunderna för denna undersökning. Först 

presenteras problembakgrunden som i sin tur leder till problemformuleringen. Studiens 

syfte kommer även redovisas följt av en begreppsförklaring. 

 

 

1.1 Problembakgrund 
 

I dagens samhälle uppstår överenskommelser av olika slag, allt från köp av bil, leverans 

av varor till anställning av personal. Överenskommelsen ingås med den kunskap som 

innehas just då. De involverade kan ha olika grad av kunskap eller möjlighet att få 

relevant information, vilket kan skapa en snedvridning av informationen och vara en 

risk för de inblandade (Rapp & Thorstenson, 1994, s. 9-10).  

 

En ofta förekommande överenskommelse uppstår mellan ett företag och dess 

avtalspartners. Vid en sådan överenskommelse besitter företaget mer information om 

verksamheten än vad avtalsparten gör, den korrekta informationen. Detta kan skapa en 

informationssnedvridning mellan de två parterna. Företaget är beroende av sina 

avtalsparter för att kunna bedriva sin verksamhet och är därför mån att komma överens 

och behålla dem inom organisationen. De olika parterna använder företagets 

information för att fatta beslut om bland annat försäljning, leverans och fortsatt 

samarbete. 

 

En typ av information som företaget publicerar är årsredovisningen. Att ge information i 

sin årsredovisning innebär att rapportera någon form av ekonomisk aktivitet (Grönlund 

et al., 2010 s. 16-17). Informationen i årsredovisningen är ämnad för de som har intresse 

i företaget och utan dem skulle behovet av årsredovisning saknas (Edenhammar & 

Thorell, 2005, s. 15). Årsredovisningen har som syfte att förse de som är intresserad av 

företaget med användbar information, så att de kan fatta beslut i sin verksamhet 

(Grönlund et al., 2010, s. 16).  

 

De som använder information i årsredovisningarna för sina beslut är enligt Smith (2006, 

s. 17): ägarna, leverantörer, kunder, konkurrenter, anställda, stat och kommun samt 

långivare. Dessa har olika behov av information från företagen för att kunna ta beslut i 

sin verksamhet, deras informationsbehov ser olika ut. I vår studie har vi valt att studera 

långivare och hur deras informationsbehov ser ut. Det är viktigt att den 

beslutsgrundande informationen är trovärdig och tillförlitlig. Är informationen inte 

korrekt och det kommer till avtalsparternas kännedom finns risken att de inte längre vill 

ha någon överenskommelse med företaget.  

 

Ett sätt för företagen att minska snedvridningen av informationen och öka 

trovärdigheten i årsredovisningen är att anställa en revisor (Eilifsen et al., 2009, s. 6-7). 

Revisorns uppgift är att granska och samla information om företaget som fungerar som 

revisionsbevis. Detta ligger till grund för att revisorn ska kunna ge en oberoende åsikt 

om trovärdigheten och tillförlitligheten av företagets finansiella information, det vill 
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säga årsredovisningen. Revisorn ska fungera som en oberoende tredje part som kan 

lugna de som använder sig av information i årsredovisningen. Detta genom att försäkra 

dem om att företagets finansiella information är, i all väsentlighet, tillförlitlig att basera 

beslut på (Eilifsen et al., 2009, s. 6-7). 

 

De första reglerna om revision infördes i svensk lag år 1895. Samtliga aktiebolag skulle 

då utse en lämplig person med uppgift att granska företagets finansiella rapporter samt 

styrelsens uppgifter. Krav på speciell kompetens och utformning kom först senare.  

1944 års lag om aktiebolag beskrev att revisorer skulle granska bolagets räkenskaper 

och kontrollera att bolagets verksamhet och kontroll över bokföringen var gjort på ett 

tillfredställande sätt (Justitiedepartementet, 2008, s. 71). Under 1970-talet startade en 

stor diskussion om ekonomisk brottslighet som hade blivit ett uppgående problem, 

bakgrunden var att man ansåg att samhällets kontrollsystem inte var tillräckligt bra i 

kampen mot ekonomisk brottslighet (Justitiedepartementet, 2008, s. 72). Den 1 januari 

1983 kom det första införandet av krav på allmänna revisorer för samtliga aktiebolag, 

vilket grundande sig i uppfattningen i att en sakkunnig revisor hade betydelse för att 

bekämpa ekonomisk brottslighet (Justitiedepartementet, 2008, s. 73). 

 

På senare år har diskussioner om förändring av revision och revisionsplikten varit i 

fokus. Den huvudsakliga argumentationen för införandet av revisionsplikt var att 

bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Numera anses den argumentationen inte vara 

stark nog för att behålla revisionsplikten. Man hänvisar till att det inte finns några 

utredningar som stärker påståendet att revision bekämpar ekonomisk brottslighet 

(Thorell & Norberg, 2005, s. 48). Diskussionerna på senare år har istället grundats 

utifrån påtryckningar från EU att införa gemensamma och enklare regler för att minska 

de administrativa kostnaderna för företagen samt att stimulera Europas ekonomi. EU 

anser att kostnaderna för revision var betungade för småföretag och att dessa företag 

skulle gynnas av förenklade regler (Justitiedepartementet, 2008, s. 14). 2006 beslöt 

regeringen att tillsätta en utredare för att granska och se över reglerna för revision 

(Justitiedepartementet, 2008, s. 4). Utredningen ansåg inte att revision var onödigt, utan 

snarare att den tillför ett värde till klienten. Dock ansåg de att lagen om revisionsplikt 

mest gynnade revisorernas eget intresse och för de företag som inte hade stor nytta av 

revisionen var det en onödig kostnad (Justitiedepartementet, 2008, s. 18). Ett beslut togs 

och 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för småföretag.  Detta innebar att 

nästan alla svenska aktiebolag, ca 250 000 bolag slapp kravet på revision 

(Justitiedepartementet, 2010). 

 

I aktiebolagslagen (SFS 2005:551) anges hur revisionsskyldigheten ser ut idag samt 

vilka den gäller för. De tre kraven som innefattas är 1) nettoomsättning om 3 miljoner 

kronor 2) balansomslutning om 1,5 miljoner kronor 3) tre anställda. Privata aktiebolag 

som varaktigt under två år inte överstiger mer än ett av dessa villkor omfattas inte av 

revisionsskyldigheten.  

 

Beslutet om avskaffande av revisionsplikten har skapat diskussioner om värdet av 

revisionen. Överväger fördelarna nackdelarna, påverkas småföretag av att inte ha 

revision, är det värt för dem att ha revision? Dessa företag måste nu besluta om de anser 

att reviderande räkenskaper ökar värdet för de som använder sig av denna information. 

Anser de som använder informationen i årsredovisningar att företag som har reviderad 

redovisning har större trovärdighet och tillförlitlighet? 
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Av de som använder informationen i årsredovisningarna har vi valt att studera 

långivare. Den starka förbättringen i den svenska ekonomin har lett till att företagens 

efterfrågan på krediter börjat stiga igen, se figur 1 (Sveriges Riksbank, 2011, s. 33-34). 

Detta gör långivare till en aktuell aktör på marknaden och de har en stor betydelse för 

företagens finansiering (Sjögren & Zackrisson, 2005 refererad i Bruns & Fletcher, 

2008).  

 

 
 

Figur 1: Företagens upplåning från kreditinstitut 

Källa: SCB och Riksbanken 

 

Ett företag kan ha kapitalbehov utifrån olika aspekter, till exempel för att investera i ny 

utrustning, byggnader eller liknande.  Det finns olika sätt för företaget att finansiera sitt 

kapitalbehov, till exempel att använda sig av uppkomna vinster i verksamheten eller 

genom att ta ett banklån (Broomé et al., 1998, s. 13). Det är inte alla företag som har 

möjlighet att finansiera sig på egen hand, utan många måste ta extern hjälp. I stort sett 

alla företag behöver låna pengar till sin verksamhet någon gång under sin livstid 

(Lundén & Bokelund Svensson, 2011, s. 76-77). I och med detta är kreditgivare viktiga 

för företag och kan, i vissa fall, vara avgörande för deras fortsatta existens. Kreditgivare 

kan vara banker eller andra kreditinstitut och de behöver information om företagets 

ekonomiska ställning för att kunna ta beslut om kreditgivning (Edenhammar & Thorell, 

2005, s. 17).  

 

Ett kreditavtal är en överenskommelse om betalningsskyldighet mellan parterna 

kreditgivare och kredittagare. Kreditgivarnas intresse i företaget och dess redovisning 

har att göra med kreditrisken (Smith, 2006, s. 20). När det gäller kreditgivning är den 
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stora risken att kredittagaren inte har möjlighet att betala tillbaka sin skuld till 

kreditgivaren, det vill säga en kreditförlust uppstår (Sigbladh & Wilow, 2008, s. 13). 

Denna information hittar kreditgivarna i företags årsredovisning vilket utgör en av de 

viktigaste informationskällorna (Smith, 2006, s. 20). Kreditgivaren behöver information 

om företaget för att kunna fatta beslut om kreditgivning. Det är viktigt att den 

information kreditgivaren har är trovärdig och tillförlitlig så att de inte fattar beslut på 

felaktig information. Till exempel att kreditgivaren beviljar ett lån till ett företag som 

det senare visar sig inte hade så god betalningsförmåga som informationen visade. 

Eftersom stor del av den information som kreditgivaren använder sig av kommer från 

företagets årsredovisning är det viktigt att den är trovärdig och tillförlitlig.  

 

England avskaffade år 1993 revisionsplikten för sina små aktiebolag. De grundade 

avskaffandet på att de ansåg att nyttan av regeln inte översteg kostnaden (Thorell & 

Norberg, 2005, s. 25). I Collis rapport (2003) undersöktes fördelarna med revision från 

företagens sida. 58 % av respondenterna ansåg att revision förbättrar trovärdigheten 

gentemot banker. En annan studie beskriver att en av anledningarna att företag i 

England frivilligt väljer att ha reviderade räkenskaper är att revision minskar 

snedvridningen av korrekt information mellan företag och banker (Collis et al., 2004). 

 

Nu när även Sverige har avskaffat revisionsplikten vill vi undersöka om det har 

påverkat bankerna och deras beslut om kreditgivning till småföretag. En studie gjord i 

Spanien av Gómez-Guillamón (2003) visar på att bankernas val av lånebelopp påverkas 

beroende på om ett företag har reviderad årsredovisning eller inte. Kommer bankerna 

bevilja ett lägre lånebelopp till de företag som inte har reviderad årsredovisning som en 

studie från USA av Miller & Smith (2002) visar. Eller kommer bankerna välja att sätta 

en högre räntesats på de lån de beviljar till företag som inte har reviderade 

årsredovisningar som en annan studie i USA av Blackwell et al. (1998) visar. Det finns 

även en möjlighet att bankerna anser att reviderade årsredovisning inte har någon större 

betydelse vid sina beslut om kreditgivning vilket visas i en studie av Svensson (2003). 

Professorerna Thorell & Norberg (2005) uttrycker även de en tveksamhet om värdet av 

reviderande årsredovisningar ur en kreditgivares synvinkel. De menar att även om 

årsredovisningar är granskade av en revisor finns ett stort utrymme för företagen att 

forma och justera sina resultat efter sina önskemål och anser därför inte att det är ett 

viktigt underlag för banker i sina kreditbeslut.  

 

I och med att det har skett en förändring av revisionsplikten i Sverige vill vi undersöka 

om det har skett någon förändring i bankernas kreditgivningsprocess. Finns det en 

möjlighet att bankerna fokuserar mer på någon annan källa som kan ersätta den 

information som finns i de reviderade årsredovisningarna, till exempel 

kreditupplysningar? Innan revisionspliktens avskaffandes fick bankerna tillgång till 

reviderade årsredovisningar utan någon extra kostnad, men nu finns denna fördel inte 

tillgänglig på samma sätt. Detta bör ha påverkat bankernas beteende och beslut vid 

kreditgivning. Vi vill därför undersöka om kreditgivarnas beslut påverkas om 

småföretag väljer revision eller inte. Har det någon betydelse för kreditgivarna vad 

företagen väljer? Vi anser att studien är relevant dels för att det är ett aktuellt ämne då 

avskaffandet av revisionsplikten skett nyligen samt att det inte finns särskilt mycket 

forskning efter avskaffandet i Sverige. De flesta studier från Sverige är gjorda innan 

avskaffandet och fokuserar på hur man förväntade sig att slopandet av revisionsplikten 

skulle påverka kreditgivare. Studien är även värdefull för småföretag i Sverige vid deras 

val att anlita en revisor eller inte.   
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1.2 Problemformulering 
 

Vilken betydelse har reviderade årsredovisningar vid bankers beslut om kreditgivning 

till småföretag?  

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka värdet av reviderande årsredovisningar för bankerna 

i sina beslut om kreditgivning till företag. Vi vill skapa en förståelse för 

kreditgivningsprocessen samt se om någon förändring gjorts på grund av 

revisionspliktens avskaffande. Vidare ska även studien ha intention att underlätta för 

småföretag i sina beslut om att anlita en revisor eller inte. Detta är en ny situation som 

företagen ställs inför på grund av revisionspliktens avskaffande.  

 

1.4 Begreppsförklaringar 
 

Småföretag – Med småföretag menar vi de företag som i och med revisionspliktens 

avskaffande numera kan välja att anlita en revisor eller inte. De företag som har 

möjlighet att välja är privata aktiebolag som varaktigt under två år inte överstiger mer 

än ett av följande villkor: 1) nettoomsättning om 3 miljoner kronor 2) balansomslutning 

om 1,5 miljoner kronor 3) tre anställda.  

 

Årsredovisning – Årsredovisning är den finansiella rapport företaget utfärdar årligen 

med en sammanställning av företagets räkenskaper och förvaltning. Har företaget anlitat 

en revisor ingår revisionsberättelsen i företagets årsredovisning. 

 

Reviderad årsredovisning – Ett företag har en reviderad årsredovisning om den har 

blivit granskad av en oberoende revisor som har gett ett utlåtande om innehållet. 

Revisorns utlåtande utfärdas i en revisionsberättelse. 

 

Revisionsplikt – Revisionsplikt innebär att ett företag har krav på sig att anlita en 

oberoende tredje part, en revisor, med uppgift att granska dess årsredovisning. 

 

Bankman – En person som är anställd och arbetar på en bank. 

 

Kreditbedömning – Kreditbedömning görs av banken innan de beviljar lån. 

Bedömningen innebär att banken undersöker återbetalningsförmågan på företaget.  

 

Långivare/Kreditgivare – Den person/institution som har rätt att bevilja kredit till 

företag. 

 

Upplysningscentralen (UC) – Den organisation som tillhandahåller kreditupplysningar 

samt tjänster inom affärs- och kreditbedömning på företag och privatpersoner.  
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2. Metod 
 

 
Under detta kapitel kommer studiens utgångspunkter beskrivas. Inledningsvis beskrivs 

ämnesvalet samt vår förförståelse. Vidare beskrivs kunskapssyn, angreppssätt och 

perspektiv. Avslutningsvis skildras val av teorier, insamling av källor och kritik mot 

dessa. 

 

 

2.1 Ämnesval 
 

Valet av denna ämnesinriktning grundar sig i olika aspekter. Båda har läst redovisning 

och revision på C- och D-nivå vilket gjort att vi tidigt fick upp intresset för revision. 

Detta intresse stärktes när vi hade praktik inom området där vi fick en inblick i 

revisionsyrket och en chans att se hur det går till i praktiken. Båda har fått anställning 

inom revision efter examen vilket gör att vi känner att detta är ett intressant ämne att få 

djupare kunskap om som kan användas i det framtida arbetslivet. Ämnet är aktuellt då 

en förändring av revisionsplikten nyligen skett vilket gör att utfallet är ovisst. Det är 

först nu man kan kontrollera utfallet av revisionspliktens avskaffande.  

 

2.2 Förförståelse 
 

Vi besitter både förstahandsförförståelse och andrahandsförförståelse (Gummesson, 

2000, s. 57). Förstahandsförförståelsen är att båda har gjort praktik inom revisionsyrket. 

Detta anses varit på en grundläggande nivå och kommer därför inte bidra till en skev 

eller missvisande riktning på studien utan snarare ge oss en grundkunskap inom ämnet. 

Vi kan därför lättare kritiskt granska den information som tillhandahålls inom ämnet 

revision.  

 

Ingen av oss har någon erfarenhet av att ansöka om lån i någon form. Vi har heller inte 

jobbat på någon bank eller inom finansvärlden. Både har dock varit anställda på företag 

men aldrig haft en position där vi har haft befogenhet att fatta några större beslut, till 

exempel om kredit eller anställning av en revisor. Eftersom ingen erfarenhet från någon 

av parterna has kan vi lättare vara opartiska i våra bedömningar. Det innebär samtidigt 

att vi har lite kunskap om ämnet och kan därför ha svårt att kritisk granska den använda 

information.  

 

De andrahandsförförståelse vi anser oss besitta är framförallt att båda har läst C- och D-

nivå inom redovisning och revision, samt lite om finansiering på B-nivå. Denna 

kunskap anses vara är en fördel då vi har en bas att stå på inför studien, och är därmed 

inte helt okunniga inom ämnet. De kurser vi läst inom redovisning och revision kan 

möjligen vara snedvridna till revisionens fördel. Möjligheten finns att de kan utge en 

mer positiv bild på ämnet än vad verkligheten ser ut, vilket kan leda till att vår 

uppfattning kan påverkas till en mer positiv syn på revision och dess betydelse i 

samhället.  
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Sammanfattningsvis anses inte några större kunskaper innehas i ämnet men vi skulle 

inte heller klassa oss som nybörjare. Våra erfarenheter och lärdomar har format oss till 

de vi är idag vilket kan komma att påverka hur vår syn på saker och ting, men samtidigt 

är det svåra att förändra. Vi anser att vår förförståelse kommer vara en tillgång, snarare 

än ett hinder, vid tolkning och förståelse av forskningsobjektet.  

 

2.3 Val av undersökningsmetod 
 

Studiens utgångspunkt är att undersöka bankernas inställning till reviderade 

årsredovisningar vid sina beslut om kreditgivning till småföretag. Deras uppfattningar 

och upplevelser av reviderade årsredovisningar vill fås fram. Syftet med studien är att få 

utförliga svar för att djupgående kunna förstå bankernas inställningar till reviderade 

årsredovisningar. Detta innebär att inte lika stor vikt läggs på att resultatet ska vara 

mätbart i form av exakta förutbestämda svarsalternativ. Vi vill ha beskrivande svar om 

vad reviderande årsredovisningar betyder, vad de handlar om och vilken innebörd de 

har för bankerna i deras beslut om kreditgivning (Starrin & Svensson, 1994, s. 25; 

Widerberg, 2002, s. 15). Detta leder oss in på den kvalitativa forskningsmetoden som 

handlar om att upptäcka eller urskilja egenskaper inom ett ämne (Starrin & Svensson, 

1994, s. 23).  

 

Intervjuer anses därför vara den mest passande metoden för vår studie då vi vill finna 

hur bankmännen reflekterar över, tolkar, uppfattar och resonerar om reviderade 

årsredovisningar och dess betydelse vid kreditgivning till småföretag. Detta för att 

kunna analysera och dra slutsatser hur bankernas generella inställningar till reviderade 

årsredovisningar är. En annan möjlig metod skulle vara att observera 

kreditgivningsprocessen genom att till exempel följa med respondenterna under en 

arbetsvecka (Widerberg, 2002, s. 16). Denna metod anses inte passande för studien 

eftersom vi inte får någon uppfattning om hur bankmännen tänker och resonerar kring 

revisionens värde och kreditgivning till företag.  

 

Utgångspunkten vid intervjuerna är intervjuguiderna men möjligheten finns att 

ordningen på frågorna ändras eller rättas till om de formulerats fel. Frågorna har lagts 

upp på detta flexibla sätt eftersom respondenterna ska kunna svara utförligt och fritt. 

Följdfrågor kommer att ställas till respondenterna om det anses behövas för att få den 

information vi är ute efter. Vår avsikt är inte att styra respondenterna utan att deras egna 

uppfattningar och synpunkter ska komma fram och att de själva styr utvecklingen av 

intervjun. Detta kännetecknas som semi-strukturerade intervjuer då de är mer flexibla 

än standardiserade intervjuer men inte helt ostrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 

2005, s. 362-363; Widerberg, 2002, s. 16).  

 

2.4 Kunskapssyn 
 

Hur vi uppfattar den verklighet som studeras samt på vilket sätt verkligheten valts att 

studeras är beroende av vilken kunskapssyn som innehas (Johansson-Lindfors, 1993, s. 

10). Vår studie kommer utgå från intervjuer av bankanställda för att få fram betydelsen 

av reviderade årsredovisningar vid bankers beslut om kreditgivning. Utifrån 

intervjuerna vill vi få fram en helhetsbild över bankers kreditgivningsprocesser samt 

förstå hur bankerna värderar reviderade årsredovisningar. Intervjufrågorna kommer att 
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fokusera på hela bankernas kreditgivningsprocesser för att få förståelse för bankernas 

generella inställningar och inte den enskildes personliga åsikter. Vi är medvetna om att 

respondenternas svar kan variera på grund av olika åsikter och erfarenheter. Därför vill 

vi försöka förstå respondenternas svar för att kunna placera dem i en helhetsbild över 

hur bankernas kreditgivningsprocesser ser ut och vilken betydelse reviderade 

årsredovisningar har. Kunskapen och förståelsen erhålls genom svar från våra 

respondenter där vi genom dem vill förstå verkligheten och betydelsen av reviderade 

årsredovisningar. Därför anses att den kunskapssyn vi har ligger närmast 

hermeneutikens eftersom den grundläggande idén i det hermeneutiska synsättsättet är en 

tolkande och förstående forskning (Johansson, 2011, s. 96).  

 

2.5 Angreppsätt & Perspektiv 
 

I vår studie utgår vi från teorier och fakta om revision, kreditgivning samt problem som 

kan uppstå mellan bank och företag genom att grundligt läsa och studera dessa 

informationskällor.  Detta görs för att få kunskap om ämnet samt en grund till studien. 

Även tidigare forskning studeras och används som utgångspunkt i studien. Utifrån den 

kunskap som erhålls genom teorier, fakta och tidigare forskning kommer en teoretisk 

referensram byggas. Denna referensram kommer att innehålla hur en beslutsprocess vid 

kreditgivning kan se ut, vad revision innebär och hur agentteorin går att koppla till 

förhållandet mellan företag och bank. Den teoretiska referensramen kommer sedan 

användas för att utveckla frågor till respondenterna. Svaren kommer att jämföras med 

teorierna vilket leder oss till det deduktiva angreppssättet där man går från teori till 

empiri (Wallén, 1996, s. 47). Teorin beskriver verkligheten och forskarens uppgift är att 

testa verkligheten för att se om teorin stämmer (Bryman, 2011, s. 26-29; Johansson-

Lindfors, 1993, s. 56).  

 

Studien bygger på att få fram vilken syn bankerna har på reviderade årsredovisningar 

vid sina beslut vid kreditgivning med bakgrund på den förändring som skett i och med 

revisionspliktens avskaffande. Vi vill undersöka hur bankerna värderar reviderade 

räkenskaper vid sina beslut om kreditgivning. Denna information kan vara användbar 

utifrån revisorns perspektiv då de kan få en uppfattning om värdet av sitt arbete. 

Information om värdet av revisorernas arbete kan de även ha nytta av i deras beslut om 

förändring av sina tjänster till företag. Småföretag kan även de ha nytta av information 

om hur bankerna värderar reviderade räkenskaper vid sina beslut om kreditgivning. 

Genom den avskaffade revisionsplikten har dessa företag nu möjlighet att välja om de 

vill anlita en revisor eller inte. Detta val gör att företagen måste se över hur revision kan 

skapa värde för företaget. Eftersom krediter är en avgörande del i verksamheten kan det 

finnas ett intresse att veta om revision kan ge en fördel vid långivning. Vi har valt att 

utgå från småföretagets perspektiv i vår studie. Vi tror att informationen om reviderade 

årsredovisningars betydelse vid kreditgivning kan vara till nytta vid företags beslut om 

att anlita en revisor eller inte. Studien kommer vara ämnad åt småföretag eftersom det är 

dessa företag som är aktuella då de har berörts av revisionsplikten avskaffande. De 

större företagen har fortfarande krav på sig att anlita en revisor som granskar deras 

redovisning och kommer därför inte vara av intresse för oss. 
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2.6 Val av teorier 
 

Eftersom företag och långivare har tillgång till olika mängd information om företaget 

uppstår informationsasymmetri mellan parterna (Furusten, 2009, s. 25). Om bankerna 

inte får tillräckligt, eller korrekt med information om företaget finns risken att de fattar 

fel beslut om kreditgivning till företaget (Ammann, 2001). Ett annat problem som kan 

uppstå för bankerna när ett kreditavtal har ingåtts är att företagen kan ha incitament att 

använda det lånade kapitalet till något annat än vad de presenterat för banken vid 

kreditansökan. Exempelvis att företaget presenterar för banken att de tänkt använda 

kapitalet för att investera i en maskin, men sedan använder kapitalet för att spekulera på 

den riskfyllda börsen istället (Bruns, 2004, s. 37-38). Detta kan leda till att företagen får 

en sämre återbetalningsförmåga vilket påverkar bankerna negativt. För att förstå om 

revision hjälper till att minska bankernas problem som uppstår på grund av 

informationsasymmetrier och intressekonflikter behövs först en förståelse för dessa 

problem. Agentteorin är den teori som på ett grundläggande sätt förklarar de problem 

som kan uppstå för bankerna vid kreditgivning till företag. Vi kommer därför att 

redogöra om agentteorin för att den bidrar med den förståelse för dessa problem som 

behövs för att vidare undersöka hur revision kan påverka dessa problem.  

 

Revision är sätt att förebygga de problem som kan uppstå på grund av 

informationsasymmetrier och intressekonflikter som kan uppstå mellan företag och 

banker (Eilifsen et al., 2009, s. 6). För att undersöka revisionens betydelse vid 

kreditgivning måste vi först skapa oss en kunskap om vad revision innebär och syftet 

med den. Vår studie är uppkommen utifrån att en förändring har skett, det vill säga 

revisionsplikten har avskaffats. Därför anser vi att det är relevant att börja med att 

redogöra bakgrunden till avskaffandet för att sedan kunna redogöra vilken roll 

revisionen har samt hur den ser ut idag. Detta för att vidare se hur bankerna anser att 

revision påverkar deras beslut vid kreditgivning till företag. Vi vill undersöka hur 

bankerna, i sin kreditgivningsprocess, värderar revisionen. Vi behöver förståelse för 

kreditgivningsprocessen och vad den innehåller för att se revisionens roll vid bankernas 

beslut om kredit. Därför är det relevant att ta upp teorier om detta för att förstå 

förhållandet mellan revision och kreditgivning.  

 

2.7 Insamling av källor 
 

För att skaffa oss en djupare kunskap om vårt aktuella ämnesområde har olika källor 

studerats. De källor som använts i studien är vetenskapliga artiklar, litteratur, 

avhandlingar, utredningar, tidskrifter och dylikt. För att samla in dessa källor har Umeå 

universitetsbibliotek (ALBUM) använts samt databasen Business Source Premier 

(EBSCO). För att finna material relevant för studien har sökord som revision, 

revisionsplikt, kreditgivning, kreditgivningsprocess, småföretag, informations-

asymmetri, intressekonflikter och agentteorin använts. Även de engelska 

motsvarigheterna till dessa sökord har använts samt andra ändelser för att få utökade 

träffar. För att välja ut de relevanta källorna har vi aktivt studera källor med passande 

rubriker för att sedan välja ut de vi ansåg mest informationsrika för vår studie. Vid våra 

artikelsökningar i Business Source Premier har vi före sökningarna klickat i peer 

rewieved. Detta innebär att mer pålitliga och trovärdiga artiklar kunnat erhållas. 
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Även Internet och sökmotorn Google har använts som tillvägagångssätt för att finna 

material. Denna sökfunktion har främst använts för att finna hemsidor samt utredningar 

och rapporter som har varit svårt att finna på annat sätt. Exempel på källor funna via 

Google är utredningen SOU 2008:32 och rapporten Revisionsplikten i små aktiebolag 

från Svenskt Näringsliv. Även tidskriften Balans har utnyttjats i studien. Vi har fått 

tillgång till tidningen via deras hemsida samt via det magasin som finns tillgängligt på 

Umeå universitetsbibliotek.  

 

Vi anser oss tillfredsställda med det funna materialet och tror inte att en ökad insamling 

av källor hade haft någon större betydelse för att få tillgång till mer relevant 

information.  Det insamlade materialet anser vi utgöra en god utgångspunkt för att 

besvara vår problemformulering och vårt syfte.  

 

2.8 Källkritik 
 

De använda källorna ska vara aktuella, innehålla den information vi är ute efter och vara 

sanningsenliga (Hultén et al., 2007, s. 83). Litteratur och vetenskapliga artiklar är de 

källor främst använda i studien. Artiklarna är vetenskapligt granskade och publicerade i 

seriösa tidskrifter till exempel Journal of Accounting and Economics vilket ökar deras 

pålitlighet och trovärdighet. Innan publicering genomgår artiklarna en sträng 

granskningsprocedur vilket även det ökar dess trovärdighet (Backman, 1998, s. 18). Vi 

har försökt att använda oss av de artiklar och litteratur som är publicerade relativt 

nyligen för att de inte ska tappa sin aktualitet. Vissa artiklar och litteratur är dock 

publicerade före 2000-talet men det har försökts att inte läggas någon stor vikt på dessa 

för att de kan anses åldriga och oaktuella.  De använda metodböcker av äldre slag anses 

fortfarande vara användbara då dessa teorier fortfarande är aktuella idag.  

 

Olika källor har använts till samma teori vilket medför en ökad trovärdighet. Eftersom 

de är oberoende av varandra men uttrycker samma sak förstärkts teoriernas 

argumentation. Kritik mot de använda Internetkällorna är att de kan vara svårt att veta 

vem författaren är samt i vilket syfte källan publicerats. Dock har fackorgans hemsidor 

använts mest, till exempel Statistiska centralbyrån, FAR och Regeringskansliet vilket 

känns trovärdiga då de är omtalade juridiska personer.  

 

Originalkällor har i största utsträckning använts för att minska risken att något har 

uteslutits eller ändrats som kan uppstå vid andrahandskällor (Hultén et al., 2007, s. 89).   
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3. Revisionspliktens avskaffande samt Lagar och Regler 
 

 

Under detta kapitel kommer bakgrunden till revisionspliktens avskaffande att beskrivas. 

Det kommer även redogöras för vilka lagar och regler som gäller för revision och för 

kreditgivning. 

 

 

3.1 Bakgrunden till avskaffandet av revisionsplikten 
 

Det har sedan 1980-talet varit krav på att alla svenska aktiebolag ska ha en revisor, 

vilket infördes med bakgrund av ett förslag från brottsförebyggande rådet. De stora 

argumenten för införandet av revisionsplikten på 1980-talet var att revision förebyggde 

ekonomisk brottslighet (FAR, 2007b, s. 5; Justitiedepartementet, 2008, s. 73; Thorell & 

Norberg, 2005, s. 6). På senare år har det pågått diskussioner om fördelarna och 

nackdelarna med revisionsplikt. Ett argument för att avskaffa revisionsplikten var att det 

skulle öka de svenska småföretagens konkurrenskraft gentemot andra länder. Ett företag 

hotas ständigt av internationella konkurrenter som de måste förhålla sig till. 

Avskaffande av revisionsplikten skulle generera att företag får bättre förutsättningar att 

möta konkurrenten från andra företag (FAR, 2008; Justitiedepartementet, 2008). 

 

En annan aspekt som gjorde att diskussioner om revisionsplikt tog fart var att många 

regeringar, även den svenska regeringen, arbetade med olika projekt om 

regelförenklingar för småföretag. Detta gjorde att revisionsplikten blev ett självklart 

studieobjekt för en eventuell regelförenkling. Regelförenklingsarbetet utfördes av 

Riksrevisionen där olika arbeten med regelförenklingar beskrevs och revisionsplikten 

utgjorde en av dessa (FAR, 2005a). 

 

I rapporten om förenklingsarbetet behandlades bland annat kostnaderna för regelbördan 

vilket var det stora argumentet för avskaffandet av revisionsplikten. De undersökte om 

kostnaden översteg nyttan för de mindre företagen. Man ansåg att dåvarande standarder 

var skrivna för revision i större företag vilket gjorde att när sådana standarder 

tillämpades på småföretag blev revisionen onödigt omfattande. Detta ledde till 

kostsamma revisioner för dessa företag (FAR 2005a). En reducerad revisionsplikt skulle 

ge företagen en större valmöjlighet för att på bästa och mest kostnadseffektiva sättet 

bedriva sin verksamhet (Justitiedepartementet, 2010). Även Thorell och Norberg (2005, 

s. 8) ansåg att undersökningen om nyttan av revisionsplikten översteg kostnaderna var 

en central fråga i utredningen om revisionspliktens avskaffande. De gjorde, i sin 

rapport, bedömningen att det genomsnittliga revisionsarvodet i ett svenskt småföretag 

med 3 miljoner kronor i omsättning var 10 000 kronor per år och det uppskattade 

samhällsekonomiska kostnaden för revisionsplikten var 2 miljarder kronor per år.  

 

Att revision skulle förebygga ekonomisk brottslighet var huvudargument för införandet 

av revisionsplikten. Dock anses det inte finnas några studier eller empirisk data som 

stödjer detta (FAR 2005a; Thorell & Norberg, 2005, s. 48). De som vill begå brott 

skulle inte skrämmas av revisionsplikten.  
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Med syfte att eventuellt avskaffa revisionsplikten beslutade den svenska regeringen att 

2006 tillsätta en utredning för att se över reglerna för revision för småföretag 

(Justitiedepartementet, 2008, s. 4). Ett beslut togs och den 1 november 2010 avskaffades 

revisionsplikten för småföretag.  

 

3.2 Dagens lagstadgade revision 
 

I Sverige finns cirka 1 120 000 aktiva företag, varav drygt 400 000 utgörs av aktiebolag, 

se figur 2 (Statistiska Centralbyrån, 2011; Bolagsverket, 2011). I och med 

revisionspliktens avskaffande har numera ca 250 000 aktiebolag möjlighet att välja om 

de vill ha revision eller inte (Justitiedepartementet, 2010). Det är numera det enskilda 

bolaget som har ansvar för den kvalitetssäkring som revisorn tidigare stod för (FAR, 

2007b, s. 38). 

 

 

 
 

Figur 2: Antal företag i Sverige 

 

 

Aktiebolagslagens (SFS 2005:551) huvudregel är dock fortfarande att ett aktiebolag ska 

ha minst en revisor. Beroende på storleken på företaget har vissa företag sedan 

möjlighet att välja bort revision. Ett privat aktiebolag ska fortsätta att ha en revisor, om 

företaget uppfyller minst två av följande tre villkor, för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren 1) nettoomsättning om 3 miljoner kronor 2) balansomslutning om 1,5 

miljoner kronor 3) tre anställda. Samtliga publika aktiebolag ska fortfarande ha revisor 

och påverkas inte av revisionspliktens avskaffande. De som inte uppfyller minst två 

villkor har alltså nu möjlighet att välja bort revision. Dessa företag kommer då istället 

att endast lämna en bokslutsrapport som kvalitetsbevis för företagets redovisning.  

 

Lagändringarna togs i kraft den 1 november 2010 men detta innebar inte att företagen 

genast kunde välja bort revision. Det var först vid årsredovisningen för 2011 som de 

företag som hade kalenderår som räkenskapsår kunde välja bort revision 

(Justitiedepartementet, 2010). Utfallet av lagförändringen har resulterat i att ca 91 000 

aktiebolag har valt att inte anlita en revisor (E. Westman, personlig kommunikation, 13 

april, 2012).  

 

 

Aktiebolag 
36% 

Icke aktiebolag 
64% 

Antal företag i Sverige 
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3.3 Lagar och regler för kreditgivning 
 

När företaget väljer att gå till banken för att ansöka om kredit har banken lagar och 

regler som de måste följa vid hantering av kreditgivning. Finansinspektionen är den 

centrala myndigheten som har tillsyn över kreditmarknaden. Finansinspektionen 

utfärdar även allmänna råd för de som står under deras tillsyn och därmed främst 

bankrörelser. Dessa allmänna råd är till för att en god kreditriskhantering ska utföras 

och innehåller beskrivningar över vad bankerna bör beakta för att kunna identifiera, 

mäta, styra och kontrollera sina kreditrisker. I de allmänna råden står bland annat att 

bankerna, vid förändringar i omvärlden, måste ändra sin kreditstrategi och därför bör de 

löpande utveckla personalens kompetens och utvärdera arbetssätt, rutiner och produkter 

(Sigbladh & Wilow, 2008, s. 16-17). Ur vår studies synvinkel är detta ett allmänt råd av 

intresse då det har skett en förändring i omvärlden, revisionsplikten har avskaffats, och 

enligt detta råd måste bankerna därför ändra sina kreditstrategier. 

 

Finansinspektionens allmänna råd tar även upp att syftet med kreditprövning är att 

undersöka om den begärda krediten kan beviljas eller inte. Denna bedömning ska göras 

utifrån information som ger en god bild av låntagarens ekonomiska status. Detta ska 

omfattas av en känslighetsanalys av långivarens betalningsförmåga. I de allmänna råden 

finns dock inte några klara angivelser om varifrån kreditgivarna kan finna information 

som ger en god bild av låntagarnas ekonomiska status.  

 

Det finns även en lag för bankrörelser som heter Lag (2004:297) om bank- och 

finansrörelse. Denna lag säger bland annat att: 

  

”Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit ska det pröva risken för att de 

förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. Institutet får bevilja en kredit 

bara om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda” 

 

Vidare beskrivs i lagen att: 

 

”Ett kreditinstituts kreditprövning skall vara organiserad så att den som fattar beslut i 

ett ärende har tillräckligt beslutsunderlag för att bedöma risken med att bevilja 

krediten.” 

 

Detta innebär att kreditgivarna måste ha koll på sin kreditrisk och ha tillräckligt med 

relevant information för att kunna göra en bedömning av sin kreditrisk. 
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4. Agentteorin, Revision och Kreditgivning 
 
 

Under detta kapitel redogörs den teoretiska referensram som studien har sin grund i 

och som författarna ämnar förklara studiens resultat utifrån. Avsnittet inleds med 

agentteorin och revision för att sedan gå vidare till kreditgivning. En förklaring av 

sambandet mellan teorierna avslutar kapitlet. 

 

 

4.1 Agentteorin 
 

Med avsikt att beskriva några av de problem som kan uppstå för banker vid sina beslut 

om kreditgivning och efter att ett kreditavtal har ingåtts redogörs agentteorin. 

Utgångspunkten i agentteorin är relationen mellan aktieägare och företagsledare där 

förhållandet mellan tillgänglig information och incitament behandlas (Nilsson, 2010, s. 

108; Rapp & Thorstenson, 1994, s. 12). Denna typ av agentrelation bygger på att det 

finns en separation mellan ägande och kontroll vilket gör att det kan uppstå problem 

(Eilifsen et al., 2009, s. 6). Företagsledaren har mer information om verksamheten och 

kan ha incitament att fatta beslut som gynnar sitt intresse mer än aktieägarens. En 

agentrelation beskriver alltså ett hierarkiskt förhållande där företagsledaren jobbar på 

uppdrag av ägaren att bedriva företaget (Rapp & Thorstenson, 1994, s. 29). En relation 

mellan bank och företag är inget renodlat agentförhållande då företaget inte jobbar på 

uppdrag av banken utan det handlar om en marknadsrelation. Agentteorin kan trots detta 

till stora delar appliceras på den ekonomiska relationen mellan banken och företaget 

(Rapp & Thorstenson, 1994, s. 29; Jensen & Meckling, 1976, s. 309). Detta eftersom i 

en kreditrelation behandlas även förhållandet mellan tillgänglig information och 

incitament efter att kreditavtalet ingåtts samt de problem som kan uppstå utifrån dessa 

(Fiet, 1995). 

 

4.1.1 Informationsasymmetri 
 

Informationsasymmetri är något som uppstår i en marknadsrelation mellan kreditgivare 

och företag och uppstår för såväl ekonomiskt stabila företag samt för företag som står 

inför ekonomiska problem (Furusten, 2009, s. 25). Informationsasymmetri innebär att 

företaget har mer information om sin egen verksamhet som banken har nytta av men 

inte tillgång till (Furusten, 2009, s. 23).  Företaget vet exempelvis mer om sina 

möjligheter att betala tillbaka ett banklån än vad kreditgivaren vet (Hayes, 2005, s. 46). 

Företaget har därmed ett informationsövertag över kreditgivaren eftersom de har god 

insikt i den egna verksamheten (Furusten, 2009, s. 25). Detta informationsövertag kan 

leda till problem för banker vid sina beslut om kreditgivning. Företagsledningen har till 

exempel mer information om företagets verkliga resultat (Hayes, 2005, s. 46). Healy & 

Palepu (2001, s. 408) exemplifierar problem som kan uppstå på grund av 

informationsasymmetrin med en situation där ett företag har bra affärsidéer och ett 

företag har dåliga affärsidéer. De företag som erhåller dåliga affärsidéer kommer hävda 

att sina affärsidéer är likvärdiga som företaget med bra idéer. Påföljden blir att 

investeraren inte kan skilja på de bra idéerna och de dåliga idéerna vilket gör det svårt 

för dem att fatta beslut om investering. Risken finns att de bra idéerna blir 
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undervärderade och de dåliga idéerna blir övervärderade. Om inte 

informationsasymmetrin kan lösas kommer detta konsekvent inträffa på marknaden.  

 

Healy & Palepu:s exempel kan även överföras till kreditgivare och företag. 

Informationsasymmetrin kan leda till problem som gör det svårt för kreditgivare att 

avgöra om ett företag är en bra potentiell kredittagare. De företag som har dålig 

ekonomisk ställning kommer hävda att deras ekonomi är bra. Risken finns att bankerna 

kommer bevilja ett lån till företag som inte kan betala tillbaka på lånet. 

Informationsasymmetri kan då göra det svårt för banken att på ett bra sätt bedöma 

kreditrisken för företaget. Blir bedömningen av kreditrisken felaktig kan banken gå med 

kreditförlust som påverkar bankens lönsamhet (Ammann, 2001). Problemet på grund av 

asymmetrisk information är särskild uppenbarlig vid kreditgivning till småföretag 

(Lehmann & Neuberger, 2001, s. 341). Detta kan bero på att det finns begränsat med 

tillgänglig information för dessa företag (Baas & Schrooten, 2006, s. 135). Småföretag 

är oftast privatägda. Det innebär att de inte har samma krav att publicera detaljerad 

information som publika företag måste göra (Bruns, 2004, s. 35). 

 

4.1.2 Intressekonflikter 
 

Efter att ett kreditavtal har ingåtts mellan parterna finns risken för intressekonflikter 

som är ett annat problem som kan uppstå i relationen mellan banken och företaget. 

Företaget kan ha incitament att använda det lånande kapitalet till något annat än vad de 

presenterat för banken vid kreditansökan. Exempelvis att företaget presenterar för 

banken att de tänkt använda kapitalet för att investera i en produktionsanläggning, men 

väljer istället att placera kapitalet i riskfyllda investeringar. I och med detta finns risk att 

företaget får problem att betala tillbaka på lånet (Bruns, 2004, s. 37-38; Furusten, 2009, 

s. 25).  

 

Rädslan för att företaget ska agera för sin egen vinning utgör en stor risk och osäkerhet 

för banken (Jensen & Meckling, 1976, s. 5). Företag kan ha starka incitament att 

använda sitt eget kapital för mindre riskfyllda projekt och låna kapital till mer riskfyllda 

projekt (Cressy & Toivanen, 2001). Detta eftersom ett projekt som är finansierat av 

lånat kapital begränsar företagets potentiella förlust men inte den potentiella vinsten. 

Om projektet inte är lönsamt förlorar inte företaget något, men om projektet är lönsamt 

får företaget vinsten efter avdrag för ränta och amortering av lånet. Banken får dock en 

begränsad vinst om projektet är lönsamt i form av ränta. Om projektet däremot inte är 

lönsamt förlorar banken hela beloppet som de har lånat ut till företaget (Stiglitz and 

Weiss 1981). Det är svårt för långivare att veta om företaget tänker investera de lånade 

pengarna i riskfyllda projekt eller inte på grund av den rådande informationsasymmetrin 

(Cressy & Toivanen, 2001).  

 

Informationsasymmetri medför möjligheter för företaget att handla för egen vinning, 

vilket medverkar till att skapa intressekonflikter. Informationsasymmetri uppstår innan 

ett avtal har slutits mellan banken och företaget medan intressekonflikter uppstår efter 

det att kreditavtalet har ingåtts (Furusten, 2009, s. 25). 
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4.1.3 Sätt att förhindra problem som uppstår på grund av informationsasymmetri 
och intressekonflikter 
 

På grund av problem som kan uppstå i och med den rådande informationsasymmetri och 

intressekonflikter uppstår efterfrågan av revision (Eilifsen et al., 2009, s. 7). Att anlita 

en oberoende tredje part, en revisor, ger trovärdighet till företagets finansiella 

information. Syftet med revision är att tillfredsställa bland annat banken och försäkra att 

en kontroll av företagets verksamhets gjorts på ett lagligt och korrekt sätt samt att 

företagets ekonomiska ställning är redovisad korrekt (Justitiedepartementet, 2010). 

Företaget kan manipulera sin redovisning för att gynna sitt eget intresse, exempelvis 

visa upp ett bättre resultat än verkligheten. Collis et al. (2004) menar att revisorn 

minskar risken att den tillgängliga redovisningen är falsk eller missvisande, det vill säga 

förebygger intressekonflikter och de problem som uppstår på grund av 

informationsasymmetri. Lambert (2001, s. 4) anser att behovet av en revisor uppstår 

genom att banken inte litar på att företagsledningen kan överlämna en trovärdig 

årsredovisning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Sambandet mellan revision och informationsasymmetri och intressekonflikter  

 

I relationen mellan banken och företaget uppstår informationsasymmetri och 

intressekonflikter. Företaget är i behov av banken för finansiering och vill därför inte 

riskera att förlora dem som partner. För att minska risken att förlora dem kan företaget 

anlita en revisor. Revisorn gör ett uttalande om trovärdigheten i företagets finansiella 

rapporter vilket minskar intressekonflikter och de problem som uppstår på grund av 

informationsasymmetri.  
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Berger och Udell (1995) beskriver att banker vill bygga långsiktiga relationer med sina 

kunder vid kreditgivning. Detta eftersom en god relation vid kreditgivning är ett av de 

bästa sätten att förebygga problem som uppstår på grund av informationsasymmetri 

(Berger & Udell, 2002). Landström (2003, s. 120) menar att ett ömsesidigt 

beroendeförhållande kännetecknar relationen mellan banken och företaget. Han menar 

att banker behöver företagen för att kunna låna ut pengar och företaget behöver banken 

för att kunna låna pengar till sina investeringsbehov. Att företaget och banken 

samarbetar är därför en viktig faktor i denna relation.  Båda parterna försöker hela tiden 

öka motpartens förtroende genom öppen dialog.  Vid en bank- och företagsrelation 

byggs förtroende upp genom att ingen av parterna handlar till motpartens nackdel. 

Exempelvis förväntar sig banken att företaget betalar tillbaka på sitt lån och räntan. 

Företaget i sin tur förväntar sig att banken ger dem rättvisa kreditvillkor och lånar ut 

mer kapital om det behövs.   

 

Furusten (2009, s. 31-32) pratar om ett annat sätt som kan reducera den risk som är 

förknippad med informationsasymmetri och intressekonflikter. Hon menar att normal 

sett är låneavtalen mellan företaget och banken standardiserade men i vissa situationer 

kan banken välja att skriva om det befintliga låneavtalet eller använda sig av negativa 

klausuler till låneavtalet. De negativa klausulerna innebär att banken fastställer att vissa 

åtgärder inte får tas av företaget utan bankens medgivande. Exempel på negativa 

klausuler kan enligt Furusten (2009, s. 31-32) vara att aktieägarna inte får sälja sina 

aktier eller att företaget förbinder sig att endast utnyttja krediten till ett specifikt 

ändamål.  

 

4.2 Revision 
 

4.2.1 Vad är revision? 
 

Revision innebär att med en professionell och skeptisk inställning planera, bedöma, 

granska och uttala sig om ett företags årsredovisning, bokföring och förvaltning (FAR, 

2005b; Grönlund et al., 2010, s. 220) Med revision menas en oberoende och objektiv 

försäkran skapad för att ge mervärde och förbättra företagets verksamhet. Ett företags 

redovisning ska ge en rättvisande bild av företaget och revision går bland annat ut på att 

fastställa om så är fallet (Eilifsen et al., 2009, s.7). Enligt aktiebolagslagen (SFS 

2005:551) är revisorns uppgift att granska bolagets årsredovisning samt att 

granskningen ska vara ingående och omfattande som god revisionssed kräver.  Banken 

som ska fatta beslut angående kreditgivning söker information de kan fatta sina beslut 

på. De behöver försäkra sig om att den beslutsgrundande informationen är tillförlitlig, 

vilket revision hjälper till att göra (Elder et al., 2010, s. 8). Att ha kontakt med en 

revisor är ett företags möjlighet att diskutera sin verksamhet med en utomstående vilket 

är särskilt viktigt för mindre företag (FAR, 2007a). 

 

Revisorn måste först sätta sig in i företaget samt förstå dess verksamhet, sedan granska 

företaget och slutligen rapportera om företagets redovisning (FAR, 2005b, s. 15). Att en 

revision genomförs medför inte automatiskt att företagets redovisning är korrekt men 

revisionen ger en ökad tilltro till den information som omfattas av revisionen 

(Edenhammar & Thorell, 2009, s. 151; Norberg & Thorell, 2010, s. 89). Revisorn kan 

inte granska allt som sker i företagets verksamhet och uttalar sig därför i all väsentlighet 

att redovisningen är korrekt (Norberg & Thorell, 2010, s. 109). Det grundar sig i att det 
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sker massvis med transaktioner och avtal varje år samt att det skulle bli alltför kostsamt 

(Grönlund et al., 2010, s. 223). 

 

Revision handlar i grunden om att kvalitetssäkra ett företags finansiella information. 

Genom att låta årsredovisning revideras skapas en trovärdighet till informationen som 

kreditgivare sedan använder i beslut om kreditgivning. Revisionen är även menad att 

fungera som en motkraft till företagsledningens eventuella försök att manipulera 

redovisningen i syfte att ge personlig vinning (Grönlund et al., 2010, s. 220) Om det 

inte fanns revisorer skulle banken och andra som har intresse i företagets verksamhet 

vara tvungna att anlita egna kontrollanter för att få vetskap om de kan lita på företaget 

och deras redovisning (FAR, 2005b, s. 12). 

 

Utifrån granskning av bokslutet och årsredovisningen ska revisorn bland annat kunna 

bedöma och uttala sig om resultaträkningen ger ett rättvisande uttryck för årets resultat 

och om resultat- och balansräkningen stämmer överens med bokföringen (Edenhammar 

& Thorell, 2009, s. 146-147; Grönlund et al., 2010, s. 225). 

 

4.2.2 Revisionsberättelsen 
 

Revisorns arbete ska resultera i en skriftlig rapport, en revisionsberättelse vilket oftast 

introduceras samtidigt som ett företags årsredovisning (Grönlund et al., 2010, s. 220; 

Justitiedepartement, 2010). Revisionsberättelsen är revisorernas skriftliga beskrivning 

över resultatet av sin granskning av företagets redovisning (Grönlund et al., 2010, s. 

220-221). Det är den enda offentliga årliga rapport som revisorn utfärdar (FAR, 2005b, 

s. 88). För att förstå innebörden av revisionsberättelsen måste man ha kunskap om hur 

revisionen går till samt vad den är inriktad på (Edenhammar & Thorell, 2009, s. 151). 

 

De som är intresserade av företagets verksamhet, i vår studie bankerna, använder 

revisionsberättelsen i sina beslut. Gemensamt med årsredovisningen är 

revisionsberättelsen beslutsunderlag för banken (FAR, 2005b, s. 14). Har revisorerna 

inget negativt att påpeka får bankerna en försäkran om att redovisningen har upprättats 

på ett regelrätt sätt enligt årsredovisningslagen samt att företagets resultat- och 

balansräkning fastställts korrekt, i all väsentlighet (FAR, 2005b, s. 14; Grönlund et al., 

2010, s. 222). Avvikelser från det regelrätta som en revisor kan påpeka kan exempelvis 

vara brister i värdering av tillgångar eller periodiseringar (Grönlund et al., 2010, s. 222). 

 

Kvalitén på revisionen och revisionsberättelsen kan variera beroende på hur stor 

revisionsbyrån är (Colbert & Murray, 1998; Krishnan & Schauer, 2000). Detta eftersom 

en enskild klient inte är avgörande för en stor byrås fortsatta existens och att de stora 

firmorna har ett större rykte att förlora än de mindre byråerna (DeAngelo, 1981; Francis 

& Wilson, 1988). De största revisionsbyråerna i världen är ”Big 4”: Ernst & Young, 

Deloitte, KPMG och PwC. Dessa internationella organisationer har ett brett nätverk och 

kan därför tillhandahålla tjänster till företag i hela världen (Eilifsen et al., 2009, s. 55). 

 

Det är viktigt att de som läser revisionsberättelsen har förtroende för revisorn som 

utfärdat denna. Förtroende är relationsbaserat och direkt personligt mellan två parter. 

Förtroende är något som består av värderingar och känslor och utvecklas genom 

erfarenheter av att jobba med andra.  För att kunna få förtroende för någon är det viktigt 

att personen inte vidtar åtgärder som kan skada våra intressen (Skinner & Spira, 2003). 
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Vid kreditbedömningen av företaget är det därför viktigt att banken har en nära relation 

med andra aktörer som är nära företaget, exempelvis revisor eller redovisningskonsult 

(Svensson & Ulvenblad, 1995, s. 5). 

 

4.3 Kreditgivningsprocessen 
 

4.3.1 Kreditrisk och kreditriskbedömning 
 

Långivare måste enligt bland annat Lag (2004:297) om bank- och finansrörelse ha koll 

på sin kreditrisk och ha tillräckligt med relevant information för att kunna göra en 

bedömning av sin kreditrisk. Kreditrisk avser den risk att banken (kreditgivaren) går 

med kapitalförlust på grund av att företaget (kredittagaren) inte fullgör sin 

betalningsskyldighet som denne har genom kreditavtalet (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2004). Den största risken på tillgångssidan för de svenska storbankerna är 

just kreditrisken (Sveriges Riksbank, 2011, s. 41). I och med denna risk är det viktigt att 

kreditgivaren försöker beräkna sina kreditrisker och möjliga kreditförluster och 

kreditprocessen utgör därför en central funktion för banker (Bruns & Fletcher, 2008, s. 

173). Genom att ha kontroll över risktagandet och minska onödiga kapitalförluster kan 

banken optimera sin affärsvolym (Sigbladh & Wilow, 2008, s. 14-15). 

 

När det gäller kreditrisk kan inte bankerna veta hur stor sannolikheten är att företaget 

inte ska betala tillbaka lånet och bankerna vet heller inte hur stor förlusten blir. Men 

genom att samla in information om företaget och göra en bra analys kan företaget ändå 

få en god överblick över sannolikheterna (Sigbladh & Wilow, 2008, s. 14-15). Det kan 

till exempel vara ett företag som enligt banken inte är kreditvärdig och får därmed inte 

ta ett lån hos dem, medan en annan bank anser att företaget är kreditvärdigt och beviljar 

därmed ett lån till företaget. Detta kan bero på att bankerna ser olika på risk och är olika 

riskbenägna. Det som är en alldeles för stor risk för en bank kan vara en godtagbar risk 

för en annan. Detta kan bero på vilken fas kreditgivaren befinner sig i. En bank som 

ligger i mognadsfasen kan tåla en större kreditförlust än en liten bank som är i 

uppstartsfasen (Sigbladh & Wilow, 2008, s. 14-15). 

 

Sigbladh & Wilow (2008, s. 13) menar fortsättningsvis att för en bank är det viktigt att 

vid hantering av kreditrisken väga fördelar mot nackdelar med kreditaffären. Banken 

ska försöka se till att den vinst som de kommer göra i och med överenskommelsen är i 

balans med de risker som utlåningen medför. En annan princip som är viktig att tänka 

på för banken är att det finns risk att företaget kommer hamna i obestånd eller gå i 

konkurs och detta bör beaktas eftersom banker inte bör bevilja lån till sådana kunder 

(Bruns & Fletcher, 2008, s. 173). I en sådan situation ska banken avslå dennes ansökan 

om lån även om banken har fått goda säkerheter för lånet. Detta beror på att det är 

kostsamt för banken i både tid och pengar att avsluta en dålig överenskommelse där 

bankens resurser hade kunnat användas på ett mer produktivt sätt. Ett annat skäl för 

denna princip är att banken kan göra företaget en tjänst genom att inte låna ut pengar 

(Sigbladh & Wilow, 2008, s. 13). Andra saker som kan göra att banken direkt avslår 

företagets ansökan om banklån kan vara om företaget är avregistrerat. Det finns däremot 

andra villkor som också kan göra att företagen får avslag på sin kreditansökan men som 

bankerna väljer att först och främst granska noggrannare innan ett slutligt beslut tas. Ett 

sådant villkor kan vara att revisionsberättelsen i den senaste årsredovisningen saknas, 

detta menar Sigbladh & Wilow (2008, s. 128-129).  
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En kreditriskbedömning består av en analys eller bedömning av två olika risker. Dessa 

två risker kallas för risk för obestånd och risk vid obestånd. Risk för obestånd innebär 

den risk att företaget som har lånat pengar av banken i slutändan inte kommer fullfölja 

sina förpliktelser och betala av sina lån och räntor (Broomé et al., 1998, s. 184). Vid 

analys av denna risk brukar bankerna använda sig av en företagsanalys. Detta innebär 

att banken analyserar bland annat företagets affärsidé, strategi, ledningens kompetens, 

marknadsbedömningar samt att de gör analys av årsredovisningar, delårsrapporter och 

annan kreditinformation. Risk vid obestånd innebär att bankerna bedömer värdet av den 

säkerhet som är kopplad till lånet (Sigbladh & Wilow, 2008, s. 34). Denna teori är inte 

intressant utifrån vår problemställning och kommer därför inte diskuteras vidare. 

 

Det är även vanligt att bankerna, för att underlätta sin riskbedömning, gör en ”rating” av 

företag. Detta innebär att företagen blir tilldelade olika grader av risk via ratingen och 

får därmed olika räntesatser (Broomé et al., 1998, s. 12). För att kunna göra en 

kreditbedömning beskriver Landström (2003, s. 119-120) att bankmän behöver 

detaljerad information om företaget. De behöver också information om den ekonomiska 

situationen i de länder där företaget är verksamt, marknaden och branschen. Vid 

företagsspecifik information utvärderar banken både den finansiella och den icke 

finansiella informationen. Då redovisningsinformation är bakåtriktat och berättar om 

företagets prestation och resultat hittills är det viktigt med information från 

företagsledningen. De kan ge banken en bra insyn över företagets framtid och låta 

banken ta del av prognoser och budgetar. Trots att redovisningsinformation är 

bakåtriktad är det en viktig informationskälla då banken ofta utgår från denna för att 

beräkna nyckeltal. Nyckeltalen används i sin tur för att bedöma företagets verksamhet 

och prognostisera företagets förmåga att betala tillbaka på lånet. 

Redovisningsinformationen i kombination med företagets prognoser och budgetar bildar 

en bra indikator för att prognostisera företagets framtid (Landström, 2003, s. 119-120). 

Svensson (2004, s. 18) menar även att företagets årsredovisning är en informationskälla 

där banken kan beräkna nyckeltal på lönsamhet, likviditet och soliditet. 

 

En viktig del i bankers kreditbedömning är att bedöma ägaren och företagsledningens 

skicklighet. Karaktären av företagsledningen kan vara en viktig faktor som banken 

måste ta med i sin kreditbedömning. Är företagsledningen ärliga, villiga att betala 

tillbaka lånet och har rätt kompetens kan det påverka kreditbedömningen menar Burtis 

(1991, refererad i Svensson & Ulvenblad 1995, s. 4). Bruns (2001) menar i sin 

avhandling att det är en av de viktigaste faktorerna för att kunna göra en bedömning om 

hur ett företag kommer att utvecklas samt dess framtida resultat. Även Berry et al. 

(1993) menar att en bedömning av ägaren och företagsledningens egenskaper 

tillsammans med finansiell information är en av de viktigaste faktorerna att beakta vid 

bankers beslut om kreditgivning till företag.  

 

De flesta banker anser att företagsledningen är ett av de viktigaste elementen för ett 

företags möjlighet att överleva samt prestera menar Broomé et al. (1998, s. 60-61). 

Bankernas förmågor att bedöma företagsledningens kompetens beror till stor del på 

bankernas kunskaper och tillgång till information om företagsledningen samt på sina 

erfarenheter av företagsbedömning. Det finns vissa situationer då det är extra viktigt för 

banken att bedöma och värdera ägaren och företagsledningen. Det beror dels på om det 

är ett nystartat företag eller ett befintligt företag, om det handlar om en nyinvestering 

eller reinvestering, är det en känd situation eller en ny situation som till exempel kraftig 

expansion eller nya affärsidéer. Beroende på om företagsledningen är nytillsatt eller har 
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arbetat på företaget en längre tid resulterar det i olika stora risker och därmed situationer 

då bedömning av ägaren och företagsledningens skicklighet blir speciellt viktig för 

banken (Broomé et al., 1998, s. 60-61). 

Tabell 1: Riskvärdering med fokus på företagsledningen och kreditförhållandet  

Källa: Broomé et al., 1998, s. 61 

 

 

 

Som tidigare nämnts måste bankerna enligt lag organisera sin kreditprövning så att den 

som fattar beslut om kreditgivning har tillräckligt med beslutsunderlag för att bedöma 

risken med att bevilja krediten. Det finns många källor till kreditinformation som 

bankerna kan använda som beslutsunderlag. Svensson & Ulvenblad (1995, s. 7) menar 

att de viktigaste informationskällorna för banken är företagets affärsidé, 

företagsledningens personlighet och årsredovisningen. Andra informationskällor som 

kreditupplysningar, bolagshandlingar, information från kredittagaren, media och 

branschorganisationer skulle också kunna ge relevant information till kreditgivaren vid 

dess kreditgivningsprocess (Sigbladh & Wilow, 2008, s. 123-126). En stor del av 

informationsinhämtningen sker via möten, samtal och företagsbesök. Efter företagets 

godkännande kan även företagets revisor kontaktas för att diskutera framtidsplaner och 

årsredovisningen menar Svensson (2003). Redovisningsinformation är en 

informationskälla som ger historisk information och kan användas på två sätt. 

Årsredovisningen kan användas av banken innan ett kreditavtal har ingåtts för att 

minska osäkerheten om framtida händelser. Den kan även användas när ett kreditavtal 

ingåtts mellan banken och företaget för att kontrollera och utvärdera detta avtal 

(Svensson, 2003, s. 27).   

 

Om det finns en existerande relation mellan företaget och banken kan denna relation 

bidra som informationskälla vid kreditbedömningen (Landström, 2003, s. 120). Vid en 

kreditbedömning ligger fokus på viktiga finansiella variabler och analysen och 

bedömningen är oftast baserad på historisk data som finnas att hämta i 

årsredovisningen. Andra informationskällor kan vara relationen mellan bankmännen 

och företagsledningen. Banktjänstemännen kan även få information om företaget genom 

andra individer och organisationer (Svensson & Ulvenblad, 1995, s. 3-4). Bruns & 

Fletcher (2008) menar att företagets kompetens och tidigare resultat påverkar 

sannolikheten att banken beviljar en ansökan om kredit. 
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Enligt Svensson Kling (1999, s. 11) är bankerna i behov av att finna ny, korrekt och 

relevant information om låntagaren. Det finns dock inte tillgång till hur mycket 

information om låntagarna som helst och det är svårt för bankerna att veta vad som är 

korrekt, ny och relevant information. Detta ökar risken för bankerna, speciellt vid 

kreditgivning till småföretag.  

Kreditbedömning görs alltså för att i slutändan få insikt i låntagarens verksamhet och 

därmed låntagarens risk och osäkerhet. Bankerna måste enligt lag pröva risken vid 

kreditavtalet innan de får bevilja ett lån. För att kunna pröva risken behöver banken 

information om företaget. Desto mer information bankerna får desto större är 

möjligheten att bedöma risken. Om bankerna inte får tillräckligt med information från 

företaget på grund av den informationsasymmetri som föreligger finns risk för att 

bankerna kan fatta fel beslut och göra en felaktig tilldelning av lån. Här brukar man tala 

om två olika typer av felaktiga beslut. Om kreditgivaren underskattar risken med att 

låna ut pengar till företaget och beviljar kredit till ett företag som inte är kreditvärdig 

uppstår ett typ I-fel. Ett typ II-fel innebär istället att bankerna avslår en kreditansökan 

till ett företag som är kreditvärdiga. Följden av ett typ I-fel är att banken får en 

kreditförlust och konsekvensen av ett typ II-fel är att banken mister avkastningen 

(Svensson, 2003, s. 14). 

Tabell 2: Typ I och Typ II fel 

 

 Kreditvärdigt företag Ej kreditvärdigt företag 

Beviljar lån Effektiv kredithantering Kreditförlust Typ I-fel 

Avslår lån Mister avkastning Typ II-fel Effektiv kredithantering 

 

 

Då ett avtal har ingåtts mellan företaget och banken övervakas kreditkontraktet med en 

viss regelbundenhet av banken. Det är vanligast att banken gör en årlig utvärdering av 

företagets aktuella verksamhet och finansiella situation (Furusten, 2009, s. 29). 

 

4.3.2 Revision mot kreditgivning 
 

Revisionens uppgift är bland annat att minska de problem som kan uppstå på grund av 

den informationsasymmetri som finns mellan företaget och bankerna (Eilifsen et al., 

2009, s. 6-7). FAR (2007a) menar i sin artikel att bankerna använder reviderade 

årsredovisningar som en utgångspunkt för deras antaganden om företagens framtid. Om 

årsredovisningarna är granskade av en revisor är det mer troligt att den är korrekt.  Det 

anses som en trygghet att få ett uttalande från en oberoende tredje part som revisorn är. 

Detta eftersom bankerna då vet att allt som ska vara med i årsredovisningen är med. 

Bankerna anser även att det är en extra trygghet när små bolag har reviderade 

årsredovisningar som banken kan grunda sina beslut. Denna artikel är publicerad innan 

revisionspliktens avskaffande och säger därmed inget om hur bankerna värderar 

reviderade räkenskaper idag. Berry & Robertson (2006) menar även dem, i sin studie 

från Storbritannien, att information från redovisning och revision är en viktig 

informationskälla för bankerna vid sin kreditgivningsprocess. FAR (2005a) är en artikel 

publicerad innan revisionspliktens avskaffande som menar att det är en säkerhet för 

banker om upplysningar om låntagaren är korrekt när de ska bedöma om långivaren har 
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möjlighet att betala tillbaka sina lån. Säkerheten blir då större om låntagarens 

årsredovisning granskas av en självständig och opartisk revisor. Sigbladh & Wilow 

(2008, s. 125,127) beskriver att informationen från en revisionsberättelse som skrivs av 

företagets revisor kan ge väsentlig information till kreditgivaren om vad som har 

upptäckts vid revisorns granskning av företaget. Revisorn i sig kan även han vara en 

viktig informationskälla som vid medgivande från sin kund kan ge värdefull 

information. 

 

När det gäller bankers beslut om vilken räntesats som tilldelas de lånade kapitalet finns 

det tre faktorer som är avgörande. Den första faktorn är den riskfria räntan, den andra 

faktorn är vilken affärsrisk företaget har och den tredje faktorn kallas informationsrisk 

(Elder et al., 2010, s. 14-15). Med affärsrisk menas den risk att företaget inte kan betala 

tillbaka sitt lån på grund av ekonomiska eller affärsförhållanden, till exempel en 

finanskris. Med informationsrisk menas den risk att den informationen som bankerna 

grundade företagets affärsrisk från är opålitlig eller felaktig. Den vanliga orsaken till att 

det uppstår en sådan situation är om årsredovisning är bristfällig. En revisor kan varken 

påverka den riskfria räntan eller affärsrisken, men revisorns kan ha stor effekt på 

informationsrisken. I detta fall kan en reviderad årsredovisning bidra till att 

kreditgivaren känner sig trygg i att årsredovisningen är korrekt och kan därför sätta 

informationsrisken till ett minimum (Elder et al., 2010, s. 14-15). Detta innebär att 

årsredovisningar som är reviderade kan bidra till att företaget får en lägre ränta än om 

de inte hade haft en revisor som granskat årsredovisningen (Blackwell et al., 1998). 

 

Revision kan inte bara påverka vilken ränta företaget kan få på sina lån. Revision kan 

även ha betydelse när det gäller hur stort lånebelopp företaget får beviljat av 

kreditgivaren visar en studie gjord i Spanien av Gómez-Guillamón (2003). Miller & 

Smith (2002) menar att även företag som inte har reviderade årsredovisningar kan få lån 

men att om företagen har reviderade årsredovisningar kan de få ett högre lånebelopp.  

Thorell & Norberg (2005) menar däremot att betydelsen av reviderade årsredovisningar 

inte ska överdrivas. De menar att en kreditupplysning och den personliga kontakten med 

företaget har större betydelse vid bankernas beslut om kreditgivning. 

 

4.4 Sambandet mellan teorierna 
 

Innan ett kreditavtal har ingåtts mellan banken och företaget kan den rådande 

informationsasymmetrin skapa problem för banken. Företaget kanske inte 

tillhandahåller banken tillräckligt med information eller tillhandahåller missvisande 

information. Detta gör att banken får problem i sin kreditgivningsprocess att fatta rätt 

beslut om kreditgivning till företag, eftersom den beslutsgrundande informationen är 

bristfällig eller felaktig.  Det är utifrån information om företaget som banken grundar 

sin kreditgivningsprocess på och tar beslut om kreditgivning och det är därför viktigt att 

den beslutsgrundande informationen är tillförlitlig.  

 

Efter att ett kreditavtal har ingåtts finns det risk att intressekonflikter uppstår mellan 

företaget och banken. Det kan påverka företagets återbetalningsförmåga om företaget 

exempelvis använder kapitalet att investera i riskfyllda projekt. Eftersom att banken 

årligen utvärderar företagets finansiella information finns risken att den bristande 

återbetalningsförmågan generar i andra lånevillkor i kreditgivningsprocessen.  
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För att banken ska få en försäkran om att den beslutsgrundande informationen är 

tillförlitlig kan företaget anställa en revisor som granskar deras årsredovisning. 

Revisorns arbete ska utmynna i en skriftlig revisionsberättelse som ger en försäkran att 

den granska informationen är, i all väsentlighet, tillförlitlig. Att banken får en försäkran 

om att den beslutsgrundande informationen är tillförlitligt underlättar bedömningen i 

kreditgivningsprocessen. Studier från andra länder tyder på att revision även kan 

påverka företagets räntesats och lånebelopp.  

 

 

 
 

Figur 4: Sambandet mellan teorierna 
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5. Praktiskt tillvägagångssätt  
 

 

Syftet med detta kapitel är att beskriva hur studien praktiskt har genomförts. 

Inledningsvis beskrivs urvalsprocessen för att sedan gå vidare och beskriva 

datainsamlingen från årsredovisningar och hemsidor samt intervjuernas genomförande. 

Därefter redogörs källkritik till primärkällorna, access och bortfall för att avsluta med 

en redogörelse för intervjuguiderna.  

  

 

5.1 Urval 
 

Vi är medvetna om att det finns olika kreditinstitut i dagens samhälle, men har valt att 

fokusera på bankers kreditgivning eftersom de representerar den största aktören på 

finansmarknaden (Svenska Bankföreningen, 2011). Sveriges fyra storbanker har valts 

att undersökas, eftersom de står för majoriteten av utlåning till allmänheten och då även 

till företag. De fyra storbankerna i Sverige är Nordea, SEB, Handelsbanken och 

Swedbank (Svenska Bankföreningen, 2011).  

 

Inom respektive bank kontaktades regioncheferna för Norrland. I de fall regionchefen 

inte hade möjlighet att ställa upp på intervju vidarebefordrades vi till en 

företagsanalytiker, kreditanalytiker samt en kreditchef. Även dessa personer verkar på 

central eller regional nivå inom respektive bank och därför anses de har rätt kunskap 

och befattning för att svara på våra frågor. Dessa personer är valda för att få information 

om bankernas generella processer, instruktioner, policys samt riktlinjer gemensamma 

för respektive banks kreditgivning. Två av intervjuerna utfördes personligen då de 

arbetade i Umeå och två intervjuer utfördes via telefon eftersom det inte fanns möjlighet 

att träffa dessa respondenter personligen.  

 

För att få en mer djupgående information om respektive banks kreditgivningsprocess 

samt användandet och inställning till reviderade årsredovisningar valdes även att utföra 

intervjuer på lokal nivå. Alla kontor inom respektive bank har gemensamma mål och 

strategier som de måste arbeta med och mot, det vill säga kreditpolitiken är gemensam 

för respektive bank (Handelsbanken 2012; Nordea, 2012; SEB 2012; Swedbank, 2012). 

Detta visar på att val av bankkontor har mindre betydelse då samtliga kontor följer 

gemensamma regler och riktlinjer. Vi vände oss till de fyra storbankernas kontor i 

Umeå eftersom de kan representera samtliga av sina kontor i Sverige då alla kontor har 

gemensamma mål och riktlinjer. Eftersom vi är bosatta i Umeå ger det oss även 

möjligheten att träffa respondenterna personligen och utföra intervjuerna istället för att 

utföra telefonintervjuer. Den personliga kontakten anses öka värdet i informationen och 

lättare skapa en förståelse för respondenterna och deras svar. Urvalet klassas enligt 

Bryman & Bell (2005, s. 124-125) som ett bekvämlighetsurval. Tre av bankerna 

(Nordea, Handelsbanken och Swedbank) på lokal nivå kontaktades via Umeå 

universitets arbetsmarknadsdag Uniaden. Vårt ämne förklarades och vi fick då 

kontaktuppgifter till personer på respektive bank som de ansåg skulle vara mest 

lämpliga respondenter för vår intervju på lokal nivå. De berättade att dessa personer 

hade lång och bred erfarenhet av kreditgivning till småföretag och att de kan 

representera respektive bank på ett bra sätt. Via telefon- och mailkontakt bestämdes 
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intervjutillfälle med respektive bank. Den fjärde banken, SEB, fanns inte tillgänglig på 

Uniaden så där valde vi att kontakta kontorschefen. På de tre andra bankerna hade 

kontakten varit med respektive kontorschef, därför ansågs det lämpligt att välja 

kontorschefen även på SEB.  

 

Det är viktigt att välja rätt personer i sitt urval, annars riskeras kvalitén att försämras i 

studien. Det gäller även att respondenterna har de egenskaper som krävs för att kunna 

besvara vårt problem (Holme et al., 1997, s. 101). Eftersom vi tydligt förklarade vårt 

ämne under Uniaden och via mailkontakt och blev då rekommenderad att kontakta 

dessa personer anses de lämpliga för vår studie. Vi anser att dessa personer kommer 

kunna representera sin respektive bank eftersom de är högt uppsatta personer och har 

lång erfarenhet av kreditgivning till företag. Eftersom de har lång erfarenhet av att 

arbeta inom banken har de god koll på bankens styrdokument, strategier och mål. Det 

gör troligen att de även mött de flesta typer av kredittagare vilket stärker deras 

kompetens inom kreditgivning. Det visar även på att de kan representera respektive 

bank i stort och därmed tillgodose oss med värdefull information.  

 

5.2 Datainsamling från hemsidor och årsredovisningar 
 
För att få en grundläggande information om respektive bank samlades data in från 

respektive banks hemsida samt årsredovisning. Datainsamlingen från hemsidorna och 

årsredovisningar fokuserades på bankernas kreditgivning, riskhantering och 

kreditbedömningsprocess. Detta för att få grundinformation som kan underlätta vid 

intervjuerna med respektive bank eftersom vi då inte är helt okunniga om hur banken 

arbetar. Informationen är även nödvändig för att kunna jämföra och se likheter och 

olikheter med respondenternas svar i intervjuerna.  

 

5.3 Intervjuernas genomförande 
 

Tid och plats för intervjuerna fick respondenterna själva bestämma för att de skulle 

känna sig mer bekväma och inte behöva känna sig stressade. Innan intervjuerna 

genomfördes diskuterades frågorna igenom ordentligt för att klargöra vilka frågor vi vill 

ha svar på. Frågorna mailades till respondenterna två dagar innan intervjutillfällena för 

att ge dem en chans att studera dem. Samtidigt informerades respondenterna om det 

allmänna syftet med undersökningen samt hur studien är upplagd i stort. 

Respondenterna informerades även att de hade möjlighet att vara anonyma samt att 

intervjuerna, med respondenternas samtycke, tänkt spelats in. Detta för att det är svårt 

att hinna skriva ned intervjun samtidigt som den utförs (Svenning, 2003, s. 86-87). En 

av bankerna ville vara anonym och därför har vi döpt bankerna till Bank A, Bank B, 

Bank C och Bank D. Generellt skulle detta kunna påverka studien genom att läsaren 

skulle ha svårare att tolka respondenternas svar. Detta kommer dock inte påverka vår 

studie i någon större utsträckning eftersom banker utgör en homogen grupp och är 

utformade på liknande sätt. 

 

De intervjuer som utfördes med personlig kontakt utfördes på respondenternas 

respektive kontor, detta för att få dem att känna sig mer bekväma och därmed ha 

möjlighet att ge oss mer utförliga och tillförlitliga svar. Att intervjuerna genomfördes i 

enskildhet på kontorsrum resulterar i att möjliga störningsmoment minskar. Innan 
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intervjuerna började förtydligades för respondenterna att de har chans att vara anonyma 

samt att intervjuerna tänkt spelts in (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 144). Vi klargjorde 

att inspelningen gjordes enbart för att underlätta för oss samt att minska risken för 

missuppfattningar. Det ger oss en chans att bearbeta och analysera respondenternas svar 

bättre genom att lyssna på dem upprepade gånger. Anteckningar fördes även under 

intervjuerna för att ha en säkerhet ifall bandspelaren skulle gå sönder.  

 

Under intervjuernas gång ställde samma person frågorna och samma person antecknade, 

detta för att minska att svaren skulle variera på grund av att olika personer ställde 

frågorna. Under intervjuerna ställdes tydliga frågor för att respondenterna skulle förstå 

dem. Vi lyssnade uppmärksamt på svaren för att upptäcka och reda upp oklarheter samt 

visade intresse, respekt och förståelse för vad respondenterna berättar. Detta för att 

skapa en god kontakt med intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 144). 

 

Vid intervjuns slut frågades om respondenterna hade något mer att tillägga för att ge 

dem en chans att lägga till, ändra eller förtydliga något. Respondenterna blev även 

tillfrågade om det var möjligt att kompletterande frågor skickades till dem ifall något 

skulle behöva förtydligas eller tilläggas. Slutligen berättades att en sammanfattning av 

intervjun skulle skickas till respondenterna för att ge dem en chans att läsa igenom och 

godkänna den, detta för att minska misstolkningar. Sammanfattningarna som skickades 

till respondenterna är de som presenteras i resultatredovisningen och inga vidare 

tolkningar har därmed gjorts. Intervjuerna grovtranskriberades genom att gå igenom 

dem flertalet gånger. Detta för att säkerställa att inga viktiga detaljer utelämnas samt att 

underlätta analysarbetet då vi får en bra koll på innehållet i intervjuerna. En 

grovtranskribering utfördes för att ta med det viktigaste samt underlätta för läsaren. Vi 

tror inte att helheten i studien påverkas utan att det blir lättare att se likheter och 

olikheter i respondenternas svar och på så sätt underlätta för analysen.  

 

5.4 Kritik till primära källor 
 

Om respondenterna var perfekt lämpade för vår undersökning är svårt att med säkerhet 

fastslå. Vi hade liten möjlighet att själv välja respondenter utan blev hänvisade till 

respektive person på de fyra storbankerna. Detta innebär således att vi får förlita oss på 

att vi har blivit korrekt hänvisade. Men eftersom alla respondenterna är högt uppsatta 

personer med lång och bred erfarenhet av kreditgivning anses de kunna bidra med 

värdefull information till vår studie.  

 

Vissa av respondenterna har själv inte varit med om att någon av deras kunder inte har 

reviderade årsredovisningar vilket kan vara en möjlig nackdel för studien. Att vissa av 

respondenterna inte har någon erfarenhet av företag utan reviderade årsredovisningar 

kan innebära att de ha svårt att se sig in i en sådan situation och svara på frågor kring 

detta. Men då företag med oreviderade årsredovisningar kan liknas med nystartade 

företag utan någon historik finner vi att respondenterna ändå kan komma med givande 

information.  

 

Att intervjuerna utfördes i respondenternas hemmamiljöer tror vi kan ha bidragit till att 

respondenterna har känt sig bekväm i situationen, vilket kan bidra till att mer 

tillförlitliga och uppriktiga svar erhålles. Att intervjuerna genomfördes utan att 

respondenterna blev störda av yttre faktorer gör också att vi anser oss ha fått tillförlitliga 
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och uppriktiga svar från respondenterna. Av det faktum att respondenterna är anonyma i 

vår studie kan även det göra att svaren är mer tillförlitliga och att mer information kan 

erhållas från varje respondent. Detta eftersom respondenterna inte behöver vara oroliga 

att på något sätt framställas negativt. Genom att sända intervjuguiderna i förväg till 

respondenterna har de haft tid att förbereda sig. Detta gör att risken för spontana och 

impulsiva svar minimeras likväl som de kan leda till större trygghet hos respondenterna 

inför intervjun. 

 

5.5 Access och bortfall 
 

Vi upplever att bra access har fåtts till den eftersökta informationen. Alla frågor som har 

ställts under intervjuerna med respektive respondent har svarats på ett mycket utförligt 

sätt. Respondenterna har inte uppfattats ovilliga till att svara på frågorna och de har 

heller inte uppfattats dölja information. Något bortfall finns inte i urvalet utan 

respondenter från de fyra storbankerna har intervjuats vilket var vår ursprungliga avsikt.  

 

5.6 Intervjuguider  
 

Vår datainsamling har utgått från två olika intervjuguider och dessa ska under detta 

avsnitt beskrivas. Frågorna som ingår i de två olika intervjuguiderna kommer nedan att 

presenteras. Syftet med frågorna kommer att presenteras samt varför dessa är relevanta 

för studien.  Innehållet kommer även kopplas till den teoretiska referensramen för att ge 

läsaren en uppfattning av våra tankegångar.  

 

5.6.1 Intervjuguide för respondenter på central eller regional nivå 
 

Det huvudsakliga syftet med nedanstående frågor är att få en övergripande bild hur 

strukturen för kreditgivning är uppbyggd i de fyra storbankerna. Detta för att sedan 

kunna finna reviderade årsredovisningars betydelse vid kreditgivning till småföretag. 

 

 Har ni gemensam kreditpolicy, kreditinstruktioner och kreditstrategier som alla 

inom banken ska följa?  

Syftet med frågan är att finna om banken har gemensamma instruktioner om hur 

kreditgivningsprocessen till småföretag ska gå till. Om så är fallet är vi även intresserad 

av hur dessa kreditinstruktioner/kreditstrategier ser ut och vad kreditpolicyn säger. Om 

banken inte har någon gemensam kreditpolicy, kreditinstruktioner eller kreditstrategier 

vill vi finna hur kreditstrukturen är uppbyggd och hur kreditgivningsprocesser går till. 

Exempelvis om de lokala kontoren är helt oberoende av banken i stort. 

 

 Har ni övergripande dokument eller instruktioner som alla följa eller 

utbildningar om kreditgivning? 

Syftet med denna fråga är att finna hur banken gör för att de anställda ska kunna följa 

kreditpolicyn om banken har en sådan. Finns instruktioner som alla följer eller utbildas 

personalen innan de börjar med kreditgivning till småföretag. 
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 Hur ser er kreditgivningsprocess ut ”officiellt”?  

Syftet med denna fråga är att få reda på hur kreditgivningsprocessen ser ut för alla 

bankens kontor generellt. Här vill vi få fram om banken använder sig av något 

scoringsystem och hur den fungerar. Exempelvis vilka parametrar som används i detta 

system.  Här vill vi också finna vilka informationskällor banken använder för att 

bedöma kreditrisken. Vi vill också få reda på hur räntesatsen bestäms och om 

reviderade årsredovisningar skulle kunna göra räntesatsen lägre. 

 

 Vilken uppgift har revisionsberättelsen vid kreditbedömningen? 

Syftet med denna fråga är att få reda på hur tillförlitlig banken anser att 

revisionsberättelsen är och om den används vid kreditbedömning. Här är vi också 

intresserad av att veta om reviderade årsredovisningar är ett krav från bankens sida för 

att få låna pengar. 

 

5.6.2 Intervjuguide för respondenter på lokal nivå 
 

För att kunna analysera vilken betydelse revision har vid bankers kreditgivning anses 

det relevant att ställa frågor om hur banker utför sin kreditgivningsprocess. Frågorna 

ställs för att se om reviderade årsredovisningar har betydelse i bankernas arbete vid 

kreditgivning.  

 

 Hur ser er kreditgivningsprocess ut och har den förändrats sedan 

revisionsplikten avskaffades? 

Syftet med denna fråga är att förstå bankernas kreditgivningsprocess för att kunna ha 

möjlighet att sedan analysera vilken betydelse revision har vid denna process. Vidare är 

syftet att undersöka vilka risker bankerna upplever vid kreditgivning till småföretag. 

Detta för att se om risk för obestånd och risk vid obestånd är någon risk för bankerna 

och/eller om det finns andra risker de beaktar. Vi vill även se om det finns några 

faktorer som gör att företaget får ett direkt nej om kredit? Detta för att se om 

oreviderade årsredovisningar är en sådan faktor. 

 

 Vad använder ni för källor för att hitta kreditinformation om företagen? 

Vid bedömning av företagets kreditrisk behöver bankerna finna kreditinformation som 

kan ge dem en god bild av låntagarnas ekonomiska status. Syftet med denna fråga är 

således att kartlägga vilka källor bankerna använder för att finna kreditinformation. Vi 

vill även se vilka källor bankerna anser är viktigast att beakta vid kreditgivning.  

 

 Hur går ni till väga för att bestämma räntesatsen och lånebeloppet till 

företagen? 

Syftet med denna fråga är att få kunskap om vad banken utgår från för information när 

det ska bestämma räntesatsen och lånebeloppet till företagen. Vi vill finna om bankerna 

använder sig av någon rating vid sin bedömning av räntesatsen till företagen och om 

några faktorer gör att företagen får låna mer eller mindre kapital. Detta för att se om 

reviderade räkenskaper påverkar beslut om räntesats och lånebelopp. 
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Här följer frågor kopplade till agentteorin. Syftet med dessa frågor är att undersöka om 

bankerna upplever att det finns några problem mellan dem och företagen i sin 

kreditgivningsprocess. Frågorna baseras på de problem agentteorin beskriver vilket är 

informationsproblem och intressekonflikter mellan banken och företagen.  

 

 Vilka problem anser ni kan uppstå på grund av att företagen vet mer om sin 

verksamhet än vad ni gör? 

Agentteorin bygger på att företagen har tillgång till mer information än banken, det vill 

säga informationsasymmetri. Vi vill med denna fråga se vilka problem bankerna anser 

att tillgången till mindre information leder till. Vi vill undersöka om de anser att 

informationen de får kan vara felaktig, om de anser att de inte får tillräcklig information 

för att fatta sina beslut eller om de anser att företagen döljer information för dem eller 

om det finns andra möjliga problem som kan uppstå. 

 

 Upplever ni att det finns intressekonflikter mellan er och företagen efter att ett 

kreditavtal ingåtts?  

Den andra delen i agentteorin säger att det finns intressekonflikter mellan företag och 

banken, det vill säga de har incitament att bara gynna sitt eget intresse.  Syftet med 

denna fråga är därför att finna om banken upplever att det finns intressekonflikter 

mellan dem och företagen, till exempel om banken anser att företagen har incitament att 

fatta beslut som gynnar deras intresse mer än bankens. Vi vill vidare finna om bankerna 

anser att detta är ett problem för dem vid sina beslut om kreditgivning 

 

 Vad gör ni för att förhindra dessa problem? 

Syftet med denna fråga är att undersöka om bankerna arbetar för att motverka dessa 

problem och på vilket sätt det görs. Vi vill vidare se om bankerna anser att revision kan 

förhindra informationsproblem och intressekonflikter som kan uppstå mellan företagen 

och bankerna. 

 

Nedan följer frågor kopplade till revision. Syftet är att undersöka och analyser 

bankernas uppfattning om revision och revisionsberättelsen. Teorin beskriver många 

fördelar med reviderade räkenskaper och vi vill därmed utforska om bankerna 

instämmer med teorin.  

 

 Hur använder ni er av ett företags revisionsberättelse vid kreditbedömning till 

företagen? 

Här vill vi undersöka vilken roll revisionsberättelsen har då teorin pekar på att den har 

en viktig roll som beslutsunderlag för bankerna. Vi vill även undersöka bankernas 

kontakt med revisorn vid kreditbedömning till företag. 

 

 Hur tillförlitlig anser ni att företagens revisionsberättelse är?  

Syftet med denna fråga är att finna vilken uppfattning bankerna har om 

revisionsberättelse och dess värde som beslutsunderlag för bankerna vid beslut om 

kreditgivning.  
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6. Resultatredovisning 
 
 

I denna del kommer studiens empiriska resultat att redovisas för respektive bank var för 

sig. Först kommer data från årsredovisning och hemsida redovisas, sedan data från 

intervju med respondent på central eller regional nivå och avslutningsvis data från 

intervju med respondent på lokal nivå. Eftersom en av bankerna valt att vara anonym 

har vi döpt de fyra storbankerna till Bank A, Bank B, Bank C och Bank D. 

 

 

6.1 Bank A 
 

6.1.1 Information från årsredovisning och hemsida 
 

Bank A:s risker indelas i riskslagen: kreditrisker, finansiella risker (ränterisk, 

aktiekursrisk, likviditetsrisk, valutarisk), operationella risker samt övriga risker. Den 

dominerande risken för Bank A är kreditrisken eftersom Bank A har en kundbas 

bestående av främst privatpersoner och små och medelstora företag (Bank A:s hemsida, 

2012).  

 

Med kreditrisk avser Bank A risken att en motpart, kredittagare, inte fullgör sina 

förpliktelser mot dem. Samt risken för att ställda säkerheter inte täcker fordran. 

Kreditrisken återfinns på balansräkningens tillgångssida, till största del i form av 

utlåning till kunder, men även utanför balansräkningen i form av kreditlöften till kunder 

och garantier vilka kan leda till kreditrisk i framtiden (Bank A:s årsredovisning, 2011). 

 

Varje affärsenhet i Bank A:s koncern har det fulla ansvaret för sina kreditrisker, men 

kreditbeslutet ska följa kreditprocessen som ska fattas i samband med relevant regelverk 

och som är i linje med Bank A:s affär- och kreditstrategier (Bank A:s årsredovisning, 

2011). 

 

Riskklassificeringssystemet utgör en central del av Bank A:s kreditprocess vilket 

innefattar beslut- och arbetsprocesser för kreditgivning, kredituppföljning och 

bedömning av kreditrisk. En sund och riskmässigt balanserad kreditgivning förutsätter 

att kreditaffären sätts i förhållande till olika omvärldsfaktorer. Både koncernens och 

omvärldens förväntade förändringar på lokal, regional och global nivå är av betydelse 

för affären och dess risker. Systematiska uppföljningar mot företagskunder och 

finansiella institutioner och stater omprövas därför minst årligen (Bank A:s 

årsredovisning, 2011). Handlar det om krediter med låg risk kan den godkännas i en 

snabbare och enklare kreditprocess. Är det däremot en svag riskklass kan det medföra 

särskild prövning och möjligen extra åtgärder.  

 

Bank A använder en intern riskklassificeringsmetod för att beräkna kapitalkravet för 

kreditrisker. Denna metod används för största delen av utlåning till allmänheten. Målet 

med risklassificeringen är att förutsäga sannolikheten för fallissemang inom 12 månader 

(probability of default, PD) och för detta används riskklasser. 0 står för störst risk, 21 
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står för lägst risk, samt en klass för fallissemang (fallerande) (Bank A:s årsredovisning, 

2011). 

 

Tabell 3: Bank A:s Riskklassificering 

 

Intern rating, Bank A Riskklass PD (%) 

Fallerande Fallerande 100 

Hög risk 0 – 5 > 5.7 

Förhöjd risk 6 – 8 2.0 – 5.7 

Normal risk 9 – 12 0.5 – 2.0 

Låg risk 13 - 21 < 0.5 

 

 

Vid kreditbedömning utgår Bank A från sin kreditpolicy som syftar till att skapa en 

långsiktig och sund kreditgivning. De faktorer som ingår i den gemensamma policyn är 

först och främst förtroende för kunden och förståelse av affär- och risktagande men 

även andra källor är inkluderade. Bank A:s kreditpolicy preciseras och tydliggörs 

genom detaljrika anvisningar och instruktioner till alla inom banken (Bank A:s hemsida, 

2012).   

 

6.1.2 Intervju med respondent på central eller regional nivå 
 
Respondenten arbetar som företagsanalytiker på Bank A:s kredit och riskanalysenhet i 

Stockholm. 

 

Kreditpolicy, kreditinstruktioner och kreditstrategier 
 

Respondenten berättar att Bank A har en kreditpolicy som är övergripande för hela 

koncernen. Bank A har även kreditinstruktioner för respektive affärsområde som bygger 

på koncerngemensamma Group Directives. Varje affärsområde har även en 

dokumenterad kreditstrategi, berättar respondenten. Dessa styrdokument är interna och 

får därmed inte personligen läsas av utomstående men respondenten kan berätta om 

dem i grova drag. Respondenten berättar vidare att alla anställda som har hand om 

kreditgivning ska ha kunskap om Bank A:s kreditpolicy, kreditinstruktioner och 

kreditstrategier. För att säkerhetsställa att alla anställda har kunskap om dessa har Bank 

A utbildningar, examinationer och certifieringar för all personal som arbetar med 

kreditgivning. För att erhålla behörighet att fatta kreditbeslut berättar respondenten 

vidare att en bedömning görs av personens kunskap, erfarenhet och lämplighet. 

 

Kreditgivningsprocessen 
 
Bank A:s kreditgivningsprocess styrs av bankens kreditpolicy, kreditinstruktioner, 

kreditstrategier och ett gemensamt kreditberedningssystem och hela kreditgivnings-

processen är uppbyggd på samma sätt inom hela svenska kontorsrörelsen. Respondenten 

berättar att alla kreditärenden i Bank A bereds i kreditberedningssystemet. Det första 

steget är att undersöka den interna skötsamheten i banken om företaget redan är en 

befintlig kund hos Bank A. Om det redan där ringer varningsklockor kan Bank A 

besluta att de inte vill bevilja någon ny kreditförfrågning från företaget. Om den interna 
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skötsamheten ser bra ut går processen vidare och Bank A tar en extern kreditupplysning 

på företaget för att ta reda på hur de sköter sina betalningar externt och får lite annan 

information om exempelvis företagets styrelse och revisor om de har någon.  

 

Respondenten berättar vidare att efter kreditupplysningen görs en bokslutsanalys, det 

vill säga en analys av årsredovisningen. Bank A kollar även på budgetar och vid 

avsaknad av sådan förs ändå en diskussion med företaget hur försäljning, kostnader och 

balansräkning kommer att utvecklas.  Respondenten berättar att Bank A i sin 

kreditgivningsprocess alltid gör en prognos över företagets framtida kassaflöden. För att 

kunna göra detta är det mycket som behöver bedömas, exempelvis att bedöma 

ledningen i bolaget, affärsidén och affärslogiken.  

 

Med affärslogik förklarar respondenten att man menar hur företaget kan skapa mervärde 

som deras kunder kan vara intresserad av att betala för. Att förstå företagets affärer och 

verksamhet helt enkelt. Bank A måste även förstå marknaden och branschen som 

företaget är verksamt i oavsett om den är lokal, regional eller global.  Utifrån denna 

information vill Bank A få fram hur företagets kassaflöde utvecklar sig framöver, det 

vill säga att Bank A gör en prognostiserad resultaträkning för några år framåt och tittar 

även på hur balansräkningen kommer att utveckla sig med investeringar, amorteringar 

och rörelsekapital. Detta för att i slutändan se om företagets kapital räcker, det som 

konkret menas med att företaget har en återbetalningsförmåga berättar respondenten.  

Slutligen dokumenteras analysen i ett kredit-PM som innehåller bland annat 

kassaflödesanalys och nyckeltalsberäkningar, berättar respondenten. I detta PM skrivs 

även en sammanfattande bedömning av de iakttagelser som har gjorts i analysen och 

Bank A kommer här fram till om man vill låna ut kapital, hur mycket de vill låna ut och 

med vilka villkor. 

 

Bank A använder sig av ett scoringsystem i sin kreditgivningsprocess vilket innebär att 

alla kunder med krediter får en riskklass. Vid bedömning av riskklassen är det många 

parametrar som tas i beaktande, berättar respondenten. Några av parametrarna kan vara 

nyckeltal som beskriver lönsamhet, soliditet och likviditet. Men det kan även vara 

kundbeteende variabler som exempelvis hur företaget sköter sina betalningar internt till 

banken och externt.  

 

Respondenten berättar vidare att reviderade årsredovisningar idag inte påverkar 

scoringen av företagen. Eftersom det har funnits revisionsberättelse för alla aktiebolag 

har det varit en parameter i scoringsystemet om det finns en ren eller oren 

revisionsberättelse som har påverkat scoringen, berättar respondenten.  Det har dock 

inte beslutats om företaget har eller inte har revisionsberättelse ska vara en parameter i 

scoringsystemet eller inte. Bank A menar att de tänker låta det gå en tid och försöka 

utvärdera om man kan se något mönster att företag utan reviderade årsredovisningar 

eller redovisningskonsult kommer ha större problem att sköta sina betalningar. Därefter 

kan en slutsats dras om det är en variabel som påverkar risken och ska tas med i 

modellerna. Respondenten förtydligar att inget beslut är taget. 

 

För att bestämma räntesatsen för företaget berättar respondenten att det finns olika 

faktorer som avgör. Den första faktorn är hur stor ränta banken har för sitt upplånade 

kapital. Sedan ovanpå det ska en marginal för risken för vad krediten kan komma att 

kosta för Bank A och sedan en vinstmarginal. Respondenten sammanfattar genom att 

säga att räntan sätts efter upplåningskostnad, riskpremie och avkastning för banken.  
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När Bank A ska bestämma räntesatsen till företaget använder de sig av olika modeller. 

Först bestäms en riskklass utifrån scoringen och sedan används en modell för att se hur 

stor räntan bör vara för att Bank A ska få en viss avkastning på det egna kapitalet som 

en kredit kräver.  Respondenten berättar att kapitaltäckningsreglerna säger att ju högre 

risk ju högre andel eget kapital måste banken hålla på sin utlåning och därmed kommer 

högre eller lägre marginal in beroende på risken.  

 

Respondenten förtydligar att ha reviderade årsredovisningar eller inte kan hänföras till 

om det blir större risk för Bank A eller inte. Bank A har dock inga riktlinjer eller regler 

som säger att de ska ta mer betalt för kunder som inte har revisor, men om företaget 

bedöms vara en högre risk ska de betala större riskpremie.  Bank A lever i en 

konkurrensutsatt marknad som innebär att alla banker vill ha de bästa kunderna. För att 

konkurrera om dessa kunder måste räntorna pressas på dessa, berättar respondenten. Det 

betyder att Bank A måste ta igen det på kunder med högre risk. Respondenten berättar 

vidare att även om modeller ger en viss riskklass är riskklassen bara en indikator på 

risken, men att priset sätts av den kundansvarige och där spelar många faktorer in. 

 

Revisionsberättelsen är och kommer vara en viktig utgångspunkt för bedömning av 

kvalitén i redovisade siffror, berättar respondenten. Respondenten berättar att om 

företaget har reviderad årsredovisning underlättar det Bank A:s bedömning eftersom det 

då finns någon utomstående som har satt en kvalitetsstämpel och säger att 

årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ekonomiska ställning. 

De mindre aktiebolagen som väljer att avstå från revisor hoppas Bank A gör detta i 

samråd med banken. Vidare berättar respondenten att Bank A i samråd med kunderna 

kommer fram till behovet av kvalitetsgranskning av årsredovisningen. Detta berättar 

respondenten kan ske helt eller delvis på andra sätt än tidigare. Exempelvis med 

bokslutsrapporter eller värderingsintyg beträffande specifika tillgångar och så vidare. 

Bank A:s allmänna inställning är att inte generellt ställa krav på revisor och 

revisionsberättelse men förbehåller sig rätten att kräva kvalitetssäkring av redovisningen 

när det bedöms nödvändig, förtydligar respondenten. 

 

I de flesta situationer skulle Bank A ändå kunna bedöma återbetalningsförmågan för 

företaget utan någon form av kvalitetssäkring. Respondenten jämför dessa företag med 

enskilda firmor och handelsbolag som inte har reviderade årsredovisningar och menar 

att de har lika stora krediter som vissa aktiebolag har. Självklart är det många nystartade 

företag som startar utan att ha revisor som då måste ta ställning längre fram om de ska 

ha revisor eller inte eftersom det krävs om de överskrider gränsvärden två år i följd. Om 

företaget under tiden kommer till banken och söker krediter och ska ta större lån 

kommer det föras resonemang kring att det kan vara bra att ha en revisor eller 

redovisningskonsult som kan kvalitetssäkra företagets redovisning, både för bankens 

och företagarens egen skull. 

 

Respondenten berättar vidare att det även kan finnas befintliga företagskunder som ska 

göra någon större investering och behöver låna en större kredit och kan då komma över 

gränsvärdena. Då kommer Bank A rekommendera att de anlitar en revisor.  

Respondenten avslutar med att förtydliga att det kommer finnas situationer där Bank A 

tycker sig kunna lita på de årsredovisningar som företaget lämnar även om dessa inte är 

reviderade. 
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6.1.3 Intervju med respondent på lokal nivå 
 

Respondenten arbetar som chef för Bank A Umeå och har arbetat inom Bank A sedan 

1990.  

Kreditgivningsprocessen för småföretag 
 

I Bank A:s kreditgivningsprocess följer de Bankrörelselagen där återbetalningsförmåga, 

risk för obestånd, är den viktigaste aspekten att bedöma. I andra hand bedömer de ett 

företags säkerhet, risk vid obestånd.  För att göra en bedömning om återbetalnings-

förmågan, det vill säga om man kan betala tillbaka på lånet, studerar Bank A främst 

företagets historiska och framtida kassaflöde. Respondenten berättar att fokus på 

kassaflödesanalysen har ökat med åren. Vidare säger respondenten att kreditgivnings-

processen har förändrats men inte på grund av revisionspliktens avskaffande då de flesta 

Bank A:s företagskunder fortfarande använder sig av en revisor.  

 

För de befintliga företagen, det vill säga inte nystartade, använder Bank A:s sig av ett 

scoringsystem i sin kreditgivningsprocess. Bank A:s scoringsystem är uppbyggt av 

banken där olika parametrar tas i beaktande. Några av dessa parametrar kan vara fakta 

från företagets årsredovisning som företagets resultat de senaste åren och företagets 

kassaflöde. Andra parametrar kan vara bedömning av företagsledningen och 

kredithistoriken i företaget. Kredithistorik innebär om företaget har några 

betalningsanmärkningar eller har varit sen med någon form av betalning, hur företaget 

sköter sina betalningar. Dessa parametrar genererar i poäng i scoringsystemet som 

påverkar bland annat räntesatsen. Låga poäng kan innebära att Bank A bedömer att 

företaget har en hög risk för obestånd och kan då leda till att de måste ta ut en högre 

ränta. Uppnås vissa poängnivåer kan Bank A ge avslag på företagets låneförfrågan. 

Andra faktorer som kan påverka om företag får avslag på sin kreditansökan är 

företagsledarens historik i banken samt vilken bransch företaget verkar i. Bank A 

arbetar utifrån ett portföljtänk och det kan innebära att ett företag kan vara verksam i en 

bransch där Bank A redan har många kunder och kan därför få avslag.  Företaget kan 

även vara verksamma i en bransch Bank A anser vara riskfylld och därmed få ett nej på 

sin kreditansökan.  Respondenten berättar att ett företag troligtvis inte skulle få avslag 

på sin kreditansökan om de inte har reviderad årsredovisning. De skulle dock undersöka 

vad det kan bero på, vad skälet är till varför det inte har reviderad årsredovisning. Är det 

för att företaget är slarvig eller inte har räkenskaperna i ordning tror respondenten att 

chansen finns att företag får avslag. Respondenten tydliggör att denne inte varit med om 

ett aktiebolag som inte har reviderad årsredovisning. 

 

De källor Bank A använder sig av för att finna kreditinformation om företaget är UC 

kreditupplysning, företagets årsredovisning med revisionsberättelsen inkluderad, 

branschanalyser, hemsidor samt egna, personliga kunskaper om kunden. Respondenten 

säger att de viktigaste källorna är kreditupplysning samt årsredovisningen.  

 

När Bank A beslutar om lånebeloppet till företag utgår de först och främst från kundens 

önskemål om belopp. Det kan visas sig vara ett lånebelopp som Bank A anser att 

företaget inte klarar av, det vill säga deras kassaflöde klarar inte av det. Respondenten 

berättar att de har en dialog med kunden eftersom ibland vet kunden själv inte vad de 

behöver. Respondenten berättar vidare att Bank A kanske vill ha en riskspridning från 
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kunden och kan då råda dem om att gå till andra aktörer än banker för att låna en del av 

det totala lånebeloppet, vilket påverkar lånebeloppets storlek för Bank A.  

 

För att bestämma räntesatsen på lånet berättar respondenten att Bank A använder en 

räknesnurra. Där lägger Bank A in alla typer av affärer som kunden förväntas göra med 

dem som sedan beräknar hur mycket eget kapital Bank A behöver för att kunna låna ut 

till kunden, vilken i sin tur bestämmer räntesatsen på lånet. Det är avgörande att Bank A 

har eget kapital som motsvarar lånebeloppet.  

 

Det finns även andra faktorer som spelar in i beslutet av räntesatsen på lånet, berättar 

respondenten. Konkurrens är en av dem, kunden kan få erbjudande från andra banker 

vilket respondenten säger att de måste ta hänsyn till i sina beräkningar. Det kan vara en 

kund som är verksam i en bransch som Bank A är intresserad av och då kan de tänkas 

gå ner i pris, berättar respondenten. Respondenten berättar vidare att detta är något som 

förändrats mycket på marknaden. Förut låg bankerna väldigt lika på räntesättningen 

men det gör de inte idag. Detta kan härledas till att bankerna lägger på olika marginaler 

för att bland annat bygga en stabil balansräkning, vilket görs olika fort och på olika sätt 

beroende på bank. Vidare berättar respondenten att riskfyllda företag ofta får högre 

ränta, till exempel nystartade företag då de inte vet något om kunden.  

 

Om reviderade årsredovisningar påverkar räntan är respondenten osäker på eftersom de 

inte har ställts inför detta scenario. Respondenten berättar att de företag denne har varit i 

kontakt med fortfarande använder revisor. Respondenten kan föreställa sig att de 

troligen inte skulle vara intresserad av att ha företaget som kund om de inte visar upp 

reviderade räkenskaper eller något annat tillförlitligt alternativ som bokslutsrapport 

utfärdad av auktoriserad redovisningskonsult. Respondenten påpekar dock att de skulle 

undersöka orsaken till varför företaget inte har reviderade räkenskaper eller dylikt, 

eftersom de på något sätt vill säkerställa att räkenskaperna är korrekta.  Trots att det är 

ny lag som inte är tvingande att ha en revisor skulle de nog ändå bli misstänksamma och 

undra varför, berättar respondenten.  

 

Informationsasymmetri och intressekonflikter 
 

Respondenten berättar att problem uppstår på grund av att företaget vet mer om sin 

verksamhet än vad de gör. Exempelvis kanske Bank A inte får korrekt information till 

grund för sina beslut. Det kan resultera i att de får problem med att erbjuda det som är 

bäst för dem och kunden när de inte har tillgång till all information om företaget. 

Respondenten tror att företaget inte ger ut tillräckligt med information till dem på grund 

av okunskap, att företaget inte tror att Bank A har något intresse i information och 

lämnar därför inte över den. Om de skulle undanhålla informationen resulterar det i 

problem med förtroendet mellan dem och företaget, berättar respondenten. 

Respondenten ger exempel att de kanske får läsa något om företaget som Bank A ansåg 

att företaget borde berättat för dem, till exempel att de ställt in sina betalningar.  

 

Respondenten anser även att intressekonflikter kan uppstå för banken. Ett exempel 

respondenten ger är om företaget gör en riskfylld investering som påverkar att de inte 

kan betala tillbaka till dem. Företaget kanske får svårt att veta vem de ska betala först, 

vilket skapar en intressekonflikt för banken.  
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För att förhindra dessa problem berättar respondenten att nära kontakt med företaget 

samt att bygga en relation är viktigt, att Bank A visar på att de är en affärspartner och 

inte bara en kreditleverantör. Respondenten anser även att reviderade räkenskaper ger 

en trygghet till att informationen är korrekt att fatta sina beslut på.  

 

Revision 
 

Respondenten berättar att Bank A alltid läser årsredovisningen vid kreditbedömning och 

då även revisionsberättelsen eftersom den ingår där, vilket ingår i företagsrådgivarens 

uppdrag. Om oklarheter finns i revisionsberättelse är det möjligt att Bank A tar kontakt 

med revisorn. Respondenten berättar även att den personliga kontakten med revisorn är 

av vikt, vem revisorn är samt vilket bolag den kommer ifrån. Har Bank A haft långt 

samarbete med en revisor och fått förtroende för denne ger det en extra trygghet. Även 

här trycker respondenten på att denne inte varit med om ett scenario där företaget inte 

har reviderade räkenskaper. Men respondenten säger att revisionsberättelsen har en 

positiv inverkan vid beslutsprocessen för dem och hade den inte funnits hade de varit 

tvungna att finna likvärdig information på annat sätt. Respondenten anser även att 

revisionsberättelsen är tillförlitlig.  

 

Respondenten har inte varit med om en situation där företag inte har revisionsberättelse 

och har därför svårt att veta hur det skulle påverka Bank A. Respondenten tror inte att 

Bank A skulle kräva att företaget hade revision, på grund av att lagen inte är tvingande 

längre. Men att de, i sådana fall, själva måste göra en analys som kompenserar 

revisionsberättelsen vilket skulle leda till mer arbete för Bank A. Respondenten tror inte 

saknaden av revisionsberättelsen har stor betydelse om företag är känt för Bank A. Är 

bolaget däremot nytt eller okänt för Bank A skulle en saknad av revisionsberättelse inte 

vara något positivt för företaget, men att andra saker möjligen skulle kunna väga upp. 

Till exempel en stark intern kontroll inom företaget.  

 

 
Figur 5: Bank A:s informationskällor 
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6.2 Bank B 
 

6.2.1 Information från årsredovisning och hemsida 
 

Bank B har en decentraliserad organisation vilket innebär att alla affärsbeslut fattas på 

det lokala bankkontoret. Detta innebär att det lokala bankkontoret har ansvar för de 

enskilda kunderna. Vid vissa kundönskemål krävs specialistkunskap och då kan 

kontoret delegera affärsansvaret till en regional enhet eller ett centralt affärsområde.  

Detta samarbete mellan kontoren skapar en dynamik som gynnar kunden menar Bank B 

(Bank B:s hållbarhetsredovisning, 2010). 

 

Vid Bank B:s kreditgivning lägger de en stor vikt vid att bedöma kundens möjligheter 

och förutsättningar att klara av sina lån. Bank B menar att de inte lämnar ut krediter till 

företag som har brister i sin återbetalningsförmåga även om de erbjuds goda säkerheter 

eller höga marginaler (Bank B:s hemsida, 2012). Då Bank B har en decentraliserad 

organisation gör det kundansvariga kontoret kreditbedömningen på företaget. 

Affärsbedömning är Bank B:s metod att bedöma kund och affärsutbyte med kunden och 

kreditriskbedömnigen är en del av den omfattande affärsbedömningen. En sådan 

affärsbedömning upprättas alltid vid nya kreditbeslut till företag och vid en årlig 

uppföljning av kreditavtal som redan har ingåtts. Bank B:s affärsbedömning har en 

speciell struktur och metodik vilket gör att den är ett hjälpmedel för de anställda när de 

ska bedöma och identifiera risker. Bank B har sedan en lång tid tillbaka en restriktiv syn 

på risk. Denna kultur  bevaras och utvecklas bäst genom det dagliga lärandet på Bank 

B:s olika kontor. De anställda går även på utbildningar inom affärsbedömning (Bank 

B:s hållbarhetsredovisning, 2010). 

 

Trots att Bank B har en decentraliserad organisation har de gemensamma idéer för hur 

verksamheten ska bedrivas. De grundläggande riktlinjer som finns för varje medarbetare 

finns i Bank B:s etiska riktlinjer (Bank B:s hemsida, 2012). I de etiska riktlinjerna kan 

man finna att Bank B följer de lagar och föreskrifter som finns och som på olika sätt 

reglerar verksamheten.  De allmänna råden från Finansinspektioen och andra myndighet 

ska inarbetas i Bank B:s rutiner och instruktioner.  I Bank B:s etiska riktlinjer står även 

att alla anställda ska avstå från affärstransaktioner som strider mot bankens regler och 

gällande lagstiftning (Bank B:s hemsida, 2012).   

 

Kreditgivningen har alltid en lokal förankring hos Bank B och det är de nära 

kundrelationerna som verkar för låga kreditrisker (Bank B:s årsredovisning, 2011). För 

underlag vid kreditbeslut hos Bank B ingår bland annat ekonomisk och allmän 

information om kredittagaren, bedömning av dennes återbetalningsförmåga (Bank B:s 

årsredovisning, 2011). 

 

Bank B har en tydlig ansvarsfördelning där varje kontor har ansvar för sina kunder och 

för dess risker.  Detta menar Bank B medför en hög riskmedvetenhet och försiktighet på 

de lokala kontoren.  Det ansvar som de lokala kontoren har med en egen riskhantering 

kompletteras med en lokal kontroll av riskerna i regionbankerna.  De säkerställer att 

riskerna inte blir för stora i den enskilda affären och i den lokala verksamheten. De 

säkerställer också att de lokala kontoren följer bankens syn på risktagande (Bank B:s 

årsredovisning, 2011). I och med att Bank B har en decentraliserad affärsbeslutsprocess 

ökar behovet av central uppföljning på de lokala kontorens risk och kapitalsituation. 
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Den centrala kreditavdelningen på Bank B har till uppgift att säkerhetsställa att 

kreditbedömningarna på de lokala kontoren sker i enlighet med Bank B:s kreditpolicy 

(Bank B:s årsredovisning, 2011).  

 

 
 

Figur 6: Riskkontroll 

Källa: Bank B:s årsredovisning, 2011 

 

 

Bank B använder sig av ett riskklassificeringssystem för att kunna mäta kreditrisken på 

ett tillförlitligt och konsekvent sätt. Detta system består av ett antal olika metoder, 

system, rutiner och processer som är i enlighet med Bank B:s klassificering och 

kvantifiering av kreditrisk. Den riskklassificering Bank B gör bygger på den interna 

ratingen av företaget som i sin tur grundar sig i bankens bedömning av företagets 

återbetalningsförmåga.  Den interna ratingen på företaget beror på vilken risk företaget 

har för finansiella påfrestningar och av, vad Bank B bedömer, motståndskraften 

företaget har för sådana påfrestningar. Klassificeringen och metoden bygger på samma 

ratingmodell som Bank B har använt sig av under decennier. Den interna ratingen 

används även för att beräkna kapitaltäckning enligt Basel II-regelverket. Den interna 

ratingen är inte konstant utan kan omprövas och ändras om det finns indikationer på att 

företagets återbetalningsförmåga har ändrats. Ratingen omprövas även årligen (Bank 

B:s årsredovisning, 2011). 

 

För att Bank B ska kunna bedöma bankens kreditrisker beräknas hur stor sannolikhet 

det är för att företaget ska fallera (probability of default, PD), hur stor exponering Bank 

B har om fallissemang inträffar (exposure at default, EAD) och hur stor del av 

exponeringen som banken förlorar om företaget fallerar (loss given default, LGD). Bank 

B definierar fallissemang om företaget är 90 dagar sen med betalningen eller om det har 

gjorts en bedömning att företaget inte kommer att kunna betala tillbaka på lånet på 

grund av konkurs. PD-värdet som Bank B räknar fram i sin interna rating är ett 

procenttal där exempelvis ett PD-värde på 0,5 innebär att företaget har 0,5 % risk för att 

fallera inom ett år. Att ett företag fallerar behöver inte innebära att Bank B förlorar hela 

det exponerade beloppet eftersom de i flesta fall har säkerheter för detta belopp.  Utifrån 

den interna ratingen sätter sedan Bank B företaget i en riskklass på en skala mellan 1-

10, där 10 avser ett fallerande företag. För varje riskklass beräknas sedan en 

genomsnittlig fallissemangssannolikhet (PD) (Bank B:s årsredovisning, 2011). 

Riskmåtten PD, EAD och LGD används inte bara för kapitaltäckningsberäkning utan 

även för prissättningen av risken i den enskilda affären med företaget. Nya krediter som 

Bank B anser ha högre risk än normalt avslås oavsett vilket pris som kan fås för 

krediten och vilka säkerheter som erbjuds (Bank B:s årsredovisning, 2011). 
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6.2.2 Intervju med respondent på central eller regional nivå 
 
Respondenten arbetar som regional kreditchef på Bank B och ansvarar för den regionala 

kreditavdelningen. 

 

Kreditpolicy, kreditinstruktioner och kreditstrategier 
 

Respondenten berättar att Bank B har en gemensam kreditpolicy och 

kreditinstruktioner. Den gemensamma kreditpolicyn är något som bankens styrelse 

fastställer varje år och utifrån dessa finns kreditinstruktioner om hur de ska tillämpas. 

Respondenten förtydligar att det finns en central fastlagd kreditpolicy som är intern och 

får inte förmedlas externt. 

 

Bank B är en väldigt decentraliserad organisation där i princip allt ansvar och 

befogenheter är utlagd så långt som möjligt på kontoren. Det betyder i princip att varje 

kontor får arbeta som de vill på sin marknad, berättar respondenten. Är det ett 

inlandskontor kanske man bearbetar marknaden på ett visst sätt och är man ett 

kustkontor med höga huspriser bearbetar man marknaden på ett annat sätt. 

Respondenten berättar vidare att det är upp till varje kontor och kontorschef att avgöra 

hur de ska bearbeta sin marknad. Det finns inga centrala direktiv i Bank B om hur de 

ska göra affärer utan affärer görs utifrån varje marknads lokala förutsättningar, vilket 

betyder att det är en stark decentralisering. Respondenten berättar dock att det som inte 

är decentraliserat är kreditpolitiken som alla kontor ska följa. Däremot är 

beslutsordningen väldigt decentraliserad där över 90 % av alla kreditbeslut tas ute på 

kontoren och de har stora möjligheter att själva fatta kreditbeslut. Respondenten 

förtydligar att kreditbesluten ska stödjas av den centrala kreditpolitiken. Detta eftersom 

Bank B inte tycker om kreditförluster och vill man undvika kreditförluster ska man ha 

en konsekvent hållning i vad som är bra och dålig kreditgivning, berättar respondenten. 

Instruktionerna ger en bas för kontoren vad som är bra och inte bra kreditgivning men 

sedan har kontoren stor frihet att arbeta utifrån dessa instruktioner. 

 

Respondenten berättar vidare att personalen även har utbildningar löpande om 

kreditgivning. När en anställd börjar med kreditgivning berättar respondenten att de 

vanligtvis får arbeta tillsammans med en mer erfaren kollega som tar kreditbeslutet. Då 

lär sig den anställda genom att jobba och diskutera fram ett beslut, vilket respondenten 

menar är den vanligaste utbildningen. Sen kompletteras detta med mer teoretiska 

utbildningar i kursform. 

 

Kreditgivningsprocessen 
 

Respondenten berättar att Bank B inte använder sig av något automatiskt scoringsystem 

för att få ut ett resultat om de ska bevilja kredit eller inte. Det är istället viktigt att träffa 

företaget som vill låna pengar personligen. Befintliga kunder kan också ansöka om 

kredit via internet, men då är det kunder som banken redan känner till, berättar 

respondenten. Under samtalen med företaget diskuteras vad de vill ha, vilka behov de 

har och hur dessa ska lösas. Utifrån det jobbas det fram ett kreditcase där Bank B 

bedömer kredittagarens ekonomi.  Respondenten berättar vidare att Bank B tittar på 

företagets lönsamhet, likviditet och om de äger obelånade tillgångar. Utifrån detta görs 

sedan en bedömning om Bank B vill låna ut kapital och om de vill låna ut görs en 



41 
 

bedömning över säkerheter eller inte.  Respondenten berättar vidare att det viktigaste 

och grundläggande i Bank B:s kreditgivningsprocess är att titta på företagets 

återbetalningsförmåga, risk för obestånd. Om Bank B bedömer återbetalningsförmågan 

som god går de vidare och tittar på vilken kredit företaget ska ha och hur de säkerställer 

denna, risk vid obestånd. Respondenten förtydligar att Bank B aldrig tittar på säkerheter 

i första hand utan det viktigaste är företagets återbetalningsförmåga och sedan kommer 

säkerheten i andra hand. Detta eftersom om Bank B har gjort rätt bedömning av 

företagets återbetalningsförmåga ska Bank B aldrig behöva använda säkerheten 

förklarar respondenten. 

 

För att bedöma företagets återbetalningsförmåga görs en genomgång av företaget, vad 

de sysslar med, hur de tjänar pengar, hur det har sett ut historiskt och så vidare. Allt 

detta bottnar i Bank B:s förtroende för företagaren, berättar respondenten. Eftersom 

ägaren i många ägarledda företag är oerhört viktig för verksamheten, är det inte säkert 

att företaget kan bedömas på samma sätt om ägaren skulle lämna företaget. Vid 

bedömningen av återbetalningsförmågan görs en intern rating av företagets 

återbetalningsförmåga. Detta skiljer sig från en automatisk scoring eftersom det är den 

anställde som gör ratingen och inte någon databas där det trillar ut ett färdigt resultat. 

Det är den anställdes hantverk som i slutändan leder fram till bedömning av företagets 

återbetalningsförmåga. I den interna ratingen tittar Bank B på två parametrar. Den första 

parametern är risken för finansiella påfrestningar. Då tittar Bank B på kundens 

lönsamhet samt konkurrenssituation och försöker bedöma risken att företaget får ett 

hack i kurvan som gör att de råkar ut för finansiella påfrestningar. Respondenten 

berättar vidare att risken för finansiella påfrestningar graderas från 1 till 5 där 1 är lägst 

risk och 5 är högst risk. Den andra parametern i den interna ratingen är bedömning av 

företagets motståndskraft om de skulle hamna i finansiella påfrestningar.  För att 

bedöma detta tittar Bank B på företagets kassaflöde, har de likvida medel eller 

avyttringsbara tillgångar som de kan möta påfrestningen med. Denna bedömning 

graderas även från 1 till 5 där 1 är bäst och 5 är sämst. Respondenten förtydligar att ett 

företag som har 1/1 är den bästa kunden och 5/5 är den sämsta. Bank B kallar det inte 

för scoring utan för rating. 

 

Respondenten berättar att Bank B i sin kreditgivning använder sig i huvudsak av två 

informationskällor som de hämtar sin information ifrån. En av dessa är 

årsredovisningen som egentligen är den viktigaste, och i fall den är inaktuell vill Bank B 

även ta del av en delårsrapport. Den andra informationskällan är kreditupplysningen för 

att se om företaget har skött sig och inte har skatteskulder eller betalningsanmärkningar. 

Detta är mer en kontroll hur de sköter sig, berättar respondenten. För även om 

kreditupplysningen är hel och ren kan företaget vara svagt eller starkt vilket gör att 

årsredovisningen är den främst instrumentet som Bank B använder. 

 

Respondenten förtydligar att vid bedömningen av den interna ratingen används 

framförallt årsredovisningen för att se hur företaget har gått. Har de exempelvis en dålig 

lönsamhet behövs det inte mycket för att det ska tippa över åt fel håll och bolaget 

hamnar i finansiella påfrestningar. Är företaget istället ständigt starka och stabila kan de 

överleva ett dåligt år utan att det behöver innebära någon form av påfrestning berättar 

respondenten.  Informationen från årsredovisningen kan även kompletteras med andra 

informationskällor som budgetar eller affärsplaner. För att bedöma företagets 

motståndskraft i den interna ratingen utgår Bank B även här av hur den ekonomiska 
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situationen för företaget ser ut. Hur ser nyckeltalen ut, finns det likvida medel och hur 

ser soliditeten ut.  

 

Respondenten berättar att Bank B tycker det är bra om företag har reviderade 

årsredovisningar eftersom de då vet att en oberoende part har tittat på årsredovisningen. 

Respondenten tror att reviderad årsredovisning kan vara bra för alla parter. Detta 

eftersom andra intressenter som exempelvis leverantörer kommer kanske ifrågasätta 

företagets material om de inte har reviderade årsredovisningar. Om leverantören 

exempelvis ska lämna kredittid till företaget har denne intresse av att veta hur 

tillförlitlig siffrorna är. Respondenten tror att det är därför de inte har sett särskilt många 

bolag som har plockat bort sin revisor, men poängterar att det säker kommer vara fler 

som gör det med tiden.  

 

Grunden för räntesättningen i Bank B är den inköpskostnad som banken har för 

pengarna, deras råvara. Efter att ha räknat ut vad banken måste ha för att täcka sin 

självkostnad läggs en vinstmarginal på som banken anser är rimlig, berättar 

respondenten. Utöver detta läggs också ett riskpåslag utifrån Bank B:s bedömning om 

vad företagets kreditrisk är. Om företaget har en hög risk ska de också ha en hög 

riskpremie, förtydligar respondenten. 

 

Om företaget väljer att avskaffa sin revisor kan det påverka bankernas kreditgivning 

beroende på vilken företagskund det är, berättar respondenten. Om det är ett företag 

med en spridd ägarskara med ingen tydlig huvudägare måste banken basera sin 

kreditgivning på företagets meriter helt och hållet. I detta fall skulle respondenten vilja 

ha en reviderad årsredovisning. Detta eftersom det är de materialet som kreditgivaren 

måste ta ställning till och måste därför lita på detta. Om det istället är ett litet ägarlett 

företag som alla år har levererat pålitliga uppgifter som aldrig har behövt ifrågasättas. 

För en företagare som banken har förtroende för finns kanske inget behov av en 

reviderad årsredovisning. Detta eftersom det då handlar om att lita på en person, 

förtydligar respondenten. Bank B har alltså inget krav på att företaget ska ha reviderad 

årsredovisning utan det skulle bli en diskussion. Respondenten berättar att desto större 

krediter det handlar om desto större blir Bank B:s krav på någon form av 

säkerhetsställande av att de siffermaterial de levererar är korrekt. 

 

Respondenten vill inte påstå att bank B skulle bedöma företaget att ha högre risk om de 

inte hade reviderade årsredovisningar, men att ur ett teoretiskt resonemang kan det bli 

så i framtiden. Respondenten förklarar att om det går 5-7 år och det visar sig att de 

företag som väljer att ta bort sin revisor har större benägenhet att gå i konkurs eller 

hamna i problem är det självklart att banken kommer tycka att en avsaknad revisor är en 

riskindikator. I dagens läge kan respondenten inte säga att Bank B har sådana 

ställningstaganden. 

 

Vid en kreditgivningsprocess använder sig Bank B av revisionsberättelsen och läser den 

för att se att det inte finns något avvikande. I de allra flesta revisionsberättelserna står 

det ingenting förutom standardformuleringar som är ett gott betyg eftersom det betyder 

att företaget har skött sig, berättar respondenten. Om revisorn har funnit anledning att 

påtala någon brist tittar Bank B på detta och försöker bedöma vad det är för typ av brist 

och pratar då givetvis med företaget. Detta för att kartlägga varför de inte sköter det 

som revisorn har påpekat som en brist. Utifrån det svar som fås från företaget 

bestämmer banken om de tycker att det är tillräckligt allvarligt för att fälla en 
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kreditförfrågan eller inte. Respondenten anser att Bank B har ett gott förtroende för 

revisionskåren och tycker i de flesta fall att revisionsberättelsen är tillförlitlig. Visst kan 

det finnas fall där företaget har gått i konkurs och det kan ifrågasättas hur det företaget 

kunde få en ren revisionsberättelse, men respondenten menar att revisorer också är 

människor som kan göra fel.  

 

Respondenten berättar vidare att trots att det inte finns något krav angående revision har 

många företag kvar sin redovisningskonsult som sköter bokföringen och sammanställer 

årsredovisningen. Om det är en redovisningsbyrå som Bank B har stort förtroende för 

berättar respondenten att de lika gärna kan lita på vad redovisningskonsulten har gjort 

som på en reviderad årsredovisning.  Beroende på storlek kan även företaget ha en egen 

ekonomiavdelning som Bank B har stort förtroende för och som de anser att de kan lita 

på.  Respondenten berättar vidare att de problem som kan uppstå är för de företag som 

sköter allt själv och som har svårt att få ihop ett vettigt material. Om de företagen inte 

heller har någon revisor kan det bli jobbigt, men det kommer de nog upptäcka själva 

tillslut.   

 

6.2.3 Intervju med respondent på lokal nivå 
 

Vår avtalade intervjuperson hade med sig en kollega under intervjun och 

respondenterna består därför av två personer. Kontorschefen har arbetat på Bank B i 

tolv år och den andra respondenten har arbetat på Bank B i fem år.  

 

Kreditgivningsprocessen för småföretag 
 

Respondenterna berättar att först får Bank B in ett önskemål om kredit från ett företag. 

De informationskällor som Bank B tittar på i sin kreditgivningsprocess är företagets 

bokslut samt historik. Bank B tittar även på säkerheter och kreditupplysningar från UC. 

Är det en kund Bank B haft sedan tidigare använder de sig även av intern information 

och historik i sin kreditgivningsprocess. Respondenterna berättar att Bank B använder 

externa aktörer som har uppdrag att sitta med i Bank B:s styrelse, för att få information 

om olika kunder. Respondenterna berättar att de även tittar på vilken bransch företaget 

är verksam i och jämför, med hjälp av nyckeltal, hur de ligger till inom branschen. 

Vilken informationskälla som är viktigast berättar respondenterna beror på vilken typ av 

kund det handlar om. Handlar det om en ny kund för dem är kreditupplysning och 

information om företagsledningen av stor vikt. Vid befintliga kunder är historik om hur 

företaget skött sina tidigare lån som har stor betydelse.  

 

Respondenterna anser inte att Bank B:s kreditgivningsprocess har förändrats sedan 

revisionsplikten avskaffades. De har inte märkt av några förändringar eftersom de flesta 

av deras kunder fortfarande har kvar revisorn.  

 

Faktorer som kan ge ett direkt avslag på ett företags kreditansökan kan vara om Bank B 

hittar information i till exempel UC om betalningsanmärkningar, det vill säga att 

företaget inte skött sig. Respondenterna berättar att om Bank B inte förstår sig på 

företagets affärsidé finns det en möjlighet att de avstår affären. De berättar vidare att de 

är en skillnad på privataffärer och företagsaffärer. Vid företagsaffärer har Bank B 

möjlighet att tacka nej till en affär medan det vid privataffärer är striktare krav och där 

är det svårare att direkt tacka nej till en affär. Har företaget nyligen bytt ägare kan det 
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vara så att Bank B inte har tillräckligt förtroende för den nya ägaren och det kan då leda 

till ett direkt avslag. Respondenterna berättar att ett företag inte får direkt avslag om de 

inte har reviderade räkenskaper utan att det utgör en del i sammanhanget.  

 

För att bestämma räntesatsen använder sig Bank B av ett ratingsystem. Respondenterna 

berättar att de utifrån bokslutet, företagets resultaträkning och balansräkning gör en 

bedömning hur pass starkt företaget är och hur deras rating ser ut. Om ratingen uppgår 

till en viss nivå väljer Bank B att avstå affären med företaget. Respondenterna berättar 

vidare att Bank B accepterar viss mängd motiverad risk, men att den inte får vara för 

stor.  

 

Till denna rating spelar några till aspekter in för att Bank B ska kunna göra en 

bedömning om räntesatsen till företaget. Internräntan tar det även hänsyn till vid sina 

bedömningar, den ränta Bank B handlar internt med inom banken. Avslutningsvis 

lägger Bank B på en marginal för att få en vinst på affären. Respondenterna anser att 

reviderade räkenskaper skulle ha påverkan på ratingen då desto mindre information de 

har om företaget desto osäkrare är företaget. Vilket gör att Bank B troligen har en högre 

riskpremie, vilket i sin tur påverkar slutpriset till företaget.  

 

Respondenterna berättar att lånebeloppets storlek inte är något som Bank B bestämmer. 

De utgår från kundens önskemål och tar ett beslut om acceptans eller avslag på 

kreditansökan. Bank B tackar alltså ja till hela beloppet eller nej och gör alltså inga 

reduceringar på lånebeloppet. Respondenterna ger ett exempel på ett företag som 

ansöker om ett lån på 1 000 000 kronor. Bank B går inte med på att reducera 

lånebeloppet till exempelvis 500 000 kronor bara för att de anser att kunden inte ska 

låna mer.  

 

Respondenterna berättar att kreditrisken utgör en stor del vid Bank B:s beslut om 

kreditgivning, risken att ett företag hamnar på obestånd. Respondenten menar att Bank 

B:s risker är att kunden inte följer sina förpliktelser till dem, ställer in amorteringar eller 

räntebetalningar. Även om Bank B har säkerheter i de flesta fall finns det alltid en 

riskandel för varje kredit som utgör en riskpremie. Respondenterna berättar vidare att 

det finns statistiska uträkningar i varje bransch hur många företag som hamnar i 

konkurs/obestånd varje år, vilket är något Bank B måste ta med i sina beräkningar. De 

förtydligar dock att även om branschen är kritisk, har en röd flagg, kan vissa företag 

prestera bättre än genomsnitten och därmed få längre räntesats.  

 

Respondenterna menar att ett nystartat företag kan jämföras med ett företag som inte har 

reviderad årsredovisning. Då måste Bank B antingen tro på det ägaren berättar om 

företaget eller vara mer tveksamma till det och agera konsekvent i sin kreditgivning. 

 

Informationsasymmetri och intressekonflikter 
 

Respondenterna berättar att de har varit med om att Bank B fått tillgång till information 

om en kund i efterhand, men inte alltför grova saker. Döljer kunden information för 

Bank B menar respondenterna att det kommer fram förr eller senare, men att det har 

hänt. Ett exempel respondenterna ger är att om det kommer upp information för sent 

som möjligen skulle ha gjort att Bank B valt att säga upp checkkrediten istället för att 



45 
 

låtit den ligga kvar. Hade de fått den information i rätt tid hade de valt att säga upp den 

med kunden. 

 

Respondenterna anser att det kan finnas intressekonflikter för banken eftersom 

företagets intresse är att kunna leva gott på kapitalet och Bank B:s intresse är att 

fastställa att risken inte ökar med engagemanget. Ett exempel som respondenterna 

uppger kan vara att kunden använder checkkrediten till att göra investeringar istället för 

att finansiera sina fordringar vilket kan skapa en intressekonflikt då investeringar utgör 

en högre risk för Bank B.  

 

För att förhindra dessa problem kan Bank B välja att ingå mer kompletterande avtal 

med kunden som inte står i det ursprungliga kreditavtalet. Ett exempel som 

respondenterna ger är att Bank B förbinder sig med kunden att de inte delar ut sina 

vinstmedel och skriver då ett avtal om det. Att kunden måste ha exempelvis 20 % i 

soliditet för att få göra utdelningar. Ser Bank B i kundens bokslut att deras soliditet 

sjunkit till 10 % förstår de att något har hänt, att kunden förmodligen agerat mot avtalet.  

 

Respondenterna berättar att Bank B även kan ha synpunkter på ägarstrukturen. Att de 

vill att vissa personer ska stå vid rodret i företaget ett visst antal år, eftersom Bank B har 

förtroende för dem. Har kunden inte reviderade årsredovisningar är det svårt för Bank B 

att vet om informationen är korrekt, menar respondenterna. 

 

Revision 
 

Respondenterna berättar att de läser igenom revisionsberättelsen och även de från 

tidigare år vid varje beslut om kreditgivning. De menar även att revisionsberättelsen är 

tillförlitlig och ett bra beslutsunderlag för kreditgivning. Även vem revisorn är kan ha 

betydelse, menar respondenterna. Många revisorer arbetar med flera av Bank B:s 

kunder vilket gör att Bank B ofta kommer i kontakt med dem och får därmed ett ökat 

förtroende.  

 

Bank B har även personlig kontakt med revisorn om det finns intressekonflikter eller 

om Bank B misstänker att det är något företag inte berättar för dem. Det kan även vara 

så att Bank B har med revisorn på möte med större kunder.  

 

Avslutningsvis menar respondenterna att det har betydelse om kunden har reviderad 

årsredovisning. Men att det även kan finnas guldkorn till kunder som Bank B har bra 

kännedom om som kan kompensera upp för exempelvis saknad av reviderad 

årsredovisning. 
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Figur 7: Bank B:s informationskällor 

 

6.3 Bank C 
 

6.3.1 Information från årsredovisning och hemsida 
 

Bank C:s kreditgivningsprocess kan delas upp i fem olika steg. Det första steget är att 

företaget gör en ansökan till Bank C. Det innebär att en diskussion förs mellan Bank C 

och företaget om vilket finansieringsbehov som företaget har och vad det är som ska 

finansieras. Här diskuteras även om hur mycket kapital företaget själv ska satsa och hur 

mycket företaget behöver låna av Bank C. Under det första steget går även Bank C och 

företaget igenom företagets finansiella ställning. För att kunna göra detta behövs 

generellt företagets årsredovisning, resultat- och balansrapport respektive budget och en 

kundreskontra som underlag. Nästa steg är en kreditprövning. Då sammanställer Bank C 

allt underlag som de fått från företaget och gör en kreditupplysning. Därefter fattas ett 

formellt kreditbeslut. Bank C:s kreditgivningsprocess till företag bygger på att Bank C 

ska försäkra sig om att företaget kan klara av att betala tillbaka sin skuld till banken. 

Detta innebär att Bank C:s kreditbeslut grundar sig i kundens återbetalningsförmåga. 

För små och medelstora företag använder Bank C i sin kreditgivningsprocess en credit 

scoring vilket innebär en poängbedömning av kreditvärdighet. Denna scoring i 

kombination med information från UC kreditupplysning gör att Bank C kan få en 

helhetsbild av företagets finansiella ställning och kan därmed fatta ett beslut. Om Bank 

C känner att de behöver kompletterande uppgifter från företaget för att kunna ta ett 

kreditbeslut kontakter de i detta steg företaget (Bank C:s hemsida, 2012).   

 

Steg 3 innebär att Bank C ger ett besked till företaget. Om Bank C har beviljat 

företagets ansökan skickas en offert med villkor gällande för lånet. Exempel på villkor 

som ingår är ränta, avgifter, återbetalningstid och säkerheter. Nästa steg är att skriva på 

ett avtal om företaget accepterar offerten från Bank C. Detta avtal skickas till företaget 
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för påskrift och sänds sedan tillbaka till Bank C. När detta är gjort bestämmer Bank C 

tillsammans med företaget när utbetalningen ska ske. Vid utbetalningen tar Bank C ut 

eventuella säkerheter, avgifter och annat enligt avtalet och är det sista steget i Bank C:s 

kreditgivningsprocess (Bank C:s hemsida, 2012). 

 

 

 
 

Figur 8: Bank C:s kreditgivningsprocess 

 

 

Bank C har kunderna i centrum och utvecklar ständigt banken för att kunna bli en 

kundcentrerad bank. Bank C menar att det är viktigt att kunderna möter hela Bank C 

oavsett hur företagen väljer att göra affärer med banken.  Bank C har ett 

koncerngemensamt program som kartlägger och strömlinjeformar processerna (Bank 

C:s hemsida, 2012).   

Bank C använder sig av en uppförande kod som beskriver Bank C:s värderingar och hur 

de sköter sina affärer. Denna kod använder alla medarbetarare och är inriktad på att 

förklara vilket ansvar som en anställning hos Bank C innebär. Uppförandekoden 

innehåller bland annat Bank C:s affärsprinciper och vägledning i att lösa svåra 

situationer (Bank C:s hemsida 2012).  

6.3.2 Intervju med respondent på central eller regional nivå 
 

Respondenten arbetar som chef för region Norr på Bank C. 

 

Kreditpolicy, kreditinstruktioner och kreditstrategier 

 

Respondenten berättar att Bank C har gemensamma kreditinstruktioner och strategier 

som alla inom banken ska följa. Det finns särskilda dokument gällande för hela banken 

och ska ändringar göras beslutas dessa av verkställande ledning och godkänns sedan av 

styrelsen. Dokumenten ger instruktioner om vilka motparter banken ska göra affärer 

med, hur motparterna ska bedömas samt vilka analyser som ska göras. Helt enkelt vilka 

saker som de ska titta på när det gör kreditbedömningar berättar respondenten, vilket är 

gemensamma för hela Bank C. Respondenten berättar vidare att instruktionerna kan 

skilja sig åt beroende på hur stort lånebeloppet är, mer tid läggs ner och mer saker 

analyseras för större beslut än för mindre beslut.  

 

Respondenten berättar att instruktionerna inte har förändrats något sedan 

revisionsplikten avskaffades vad gäller vilka motparter banken vill göra affärer med 

samt hur bedömningen ser ut. Däremot är det inskrivet att det är lättare att göra 

bedömningar när det finns en påskriven revisionsberättelse, då ser processen likadan ut 

som innan avskaffandet. Finns det däremot inte berättar respondenten att Bank C måste 

göra en större analys av företagets siffror.  
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Respondenten berättar även att det finns interna utbildningar inom Bank C som alla 

företagsrådgivare går. Dessa utbildningar handlar både om det praktiska arbetet men 

även kreditpolicyn i sig. Respondenten berättar vidare att utbildningarna är vinklade lite 

beroende på vilken storlek på bolag man arbetar med. Respondenten förtydligar att 

kreditpolicydokumentet är lika för alla inom Bank C. För att följa dessa dokument görs 

dels utbildningar men även att det alltid är minst två personer som tar alla kreditbeslut 

inom Bank C. Respondenten berättar vidare att det är riktlinjer som alla inom Bank C 

ska följa och inte fasta regler och att man kan tolka innehållet olika.  

 

Kreditgivningsprocessen 
 
När bedömning om återbetalningsförmågan görs inom Bank C berättar respondenten att 

mycket information hämtas från UC. Därifrån hämtas alla historiska bokslut från de 3-4 

senaste åren vilket utgör en del i kreditbedömningen. Även kundens prognoser tas i 

beaktande eftersom kreditgivningen sker framåt, berättar respondenten. Även 

kassaflödet analyseras och en bedömning görs om informationen från prognoser är 

trovärdig samt om kundens kassaflöde räcker för återbetalning och om det är ett rimligt 

behov. 

 

Respondenten berättar vidare att företagsledningen och dess kompetens även är en 

viktig del i Bank C:s kreditgivningsprocess. Där handlar det om vilka motparter Bank C 

vill göra affärer med och inte. Respondenten berättar att företagsledningen och ägaren 

utgör den första bedömningen som avgör om man vill gå vidare eller inte. Att känna 

förtroende för ledning och ägare är avgörande för om Bank C vill gå vidare med 

kunden.  

 

Bank C använder sig även av en scoring vilket är gemensam för hela Bank C, berättar 

respondenten. För mindre krediter använder Bank C ett scoringsystem tillsammans med 

UC där en bedömning görs och en riskskala utfärdas. De parametrar som ingår i 

scoringen förtydligar respondenten är alla officiella uppgifter som UC tillhandahåller, 

det vill säga bokslut, historik med mera. Utöver information från UC stoppas även 

kundens prognoser in i detta scoringsystem, berättar respondenten. Respondenten 

berättar att reviderade årsredovisningar har betydelse i scoringsystemet. Finns inte 

reviderade årsredovisningar har Bank C ingen scoring utan då måste Bank C göra en 

djupare analys och lägga ner mer jobb. Vidare berättar respondenten om Bank C:s 

räntesättning. Räntesatsen sätts utifrån den risk som Bank C tar betalat för. Desto högre 

risk det finns desto högre betalat tar Bank C. Respondenten tror inte att reviderade 

årsredovisningar ger en annan räntesats. 

 

Vid kreditgivningsprocessen läser Bank C företagets revisionsberättelse och det ger en 

kvalitetsstämpel på de historiska siffrorna, berättar respondenten. Utan 

revisionsberättelse måste Bank C analysera de historiska siffrorna mer noggrant. 

Respondenten förtydligar att Bank C använder revisionsberättelsen i sin 

kreditgivningsprocess samt att den ger tillförlitlighet till företagets finansiella 

information. Det kan utgöra ett krav i vissa kreditgivningssituationer, men inte i alla 

berättar respondenten. Det finns inget officiellt uttalande inom Bank C vid vilka 

kreditgivningssituationer där revisionsberättelse ska vara ett krav, men exempelvis 

skulle det kunna vara vid mer komplexa eller större affärer. Men de större bolagen har 
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samtidigt krav på sig att anlita revisor, berättar respondenten. De mindre företagen har 

enligt lag inte krav på sig att anlita en revisor, men utan revisionsberättelse krävs istället 

en mer omfattande analys av Bank C.  

 

6.3.3 Intervju med respondent på lokal nivå 
 
Respondenten är kontorschef för Umeå och har jobbat inom banksektorn sedan 1985.  

 

Kreditgivningsprocessen för småföretag 
 

Respondenten berättar att Bank C använder, i sin kreditgivningsprocess, ett 

scoringsystem som utgår från de officiella uppgifterna som finns om företagen. För att 

inhämta information använder Bank C kreditupplysning från UC, som i sin tur hämtar 

information från bland annat kronofogden. När informationen om företaget är inhämtat 

tilldelas företaget en riskklass. Riskklassen avgör sedan den fortsatta processen. De 

olika riskklasserna beror alltså på hur Bank C bedömer risken för att företaget inte ska 

kunna betala tillbaka sitt lån, förtydligar respondenten. Faktorer som kan påverka 

scoringen är inte bara om företaget har betalningsanmärkningar eller negativa resultat 

utan även om exempelvis företaget har bytt styrelse. Scoring görs på alla företag som ett 

första steg. Utifrån scoringen ges en rekommendation om avslag, prövning eller 

beviljat. Men oavsett vad rekommendationen blir går Bank C vidare, menar 

respondenten.  

 

Respondenten berättar att den viktigaste delen i Bank C:s kreditgivningsprocess är att 

träffa företagaren och gå igenom företagets affärsidé. Bank C måste förstå företagets 

affärsmodell och granska företagets SWOT-analys för att få klart för sig vad företagets 

styrkor, svagheter, hot och möjligheter är. Hur djup analysen av företaget är beror helt 

på storleken på lånet samt hur Bank C bedömer riskerna. I Bank C görs denna analys, i 

de flesta fallen, av en företagsrådgivare. Om analysen sväller och blir större kan det 

behövas ett team som jobbar med att göra analysen och dokumentationen. 

Respondenten berättar vidare att beroende på storleken på lånebeloppet tas beslut om 

kreditgivning av företagsrådgivaren tillsammans med en kollega, med kontorschefen 

eller med kreditkommittén. Om lånebeloppet är stort tas beslutet om kreditgivning av 

kreditkommittén och då ökar kraven på analys och dokumentation. 

 

Respondenten anser inte att Bank C:s kreditgivningsprocess har förändrats något sedan 

revisionsplikten avskaffades. Bank C har ingen policy att de ska agera annorlunda när 

det gäller företag som har valt att inte ha revisor. Respondenten anser att Bank C:s 

kreditgivningsprocess och arbetssätt fungerar oavsett om företagen har revisor eller inte. 

 

Om Bank C känner till företaget eller företagaren innan och känner att de inte vill ha en 

affärsrelation med denne kan företaget få ett direkt avslag om kredit. Men normalt sett 

görs alltid en scoring av företagen. Utifrån denna scoring får företagen en riskklass och 

Bank C får en rekommendation som man sedan jobbar utifrån. Om Bank C får en 

rekommendation utifrån scoringsystemet om avslag är det ovanligt att 

företagsrådgivaren gör en annan bedömning. Får företaget en riskklass och 

scoringsystemet rekommenderar Bank C till avslag får också företaget i de allra flesta 

fallen avslag på sin kreditansökan, berättar respondenten.  
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När det gäller scoringsystemet görs två typer av riskklassificeringar beroende på 

storleken på kreditansökan. För de allra minsta företagen görs scoringen per automatik 

utifrån officiella informationskällor om företaget. Om ett företag vill låna mer än 5 

miljoner och har en omsättning omkring 25 miljoner och uppåt så bestäms riskklassen 

mer verbalt. Då spelar inte den automatiska scoringen lika stor roll, berättar 

respondenten. Men när de gäller de små företagen, som förmodligen är de som kan välja 

bort revisor, omfattas de av scoringmodellen.  

 

Om riskklassen blir alltför hög kommer scoringsystemet rekommendera Bank C att göra 

avslag eller prövning. Respondenten berättar vidare att de minsta företagen riskklassas 

dagligen för att Bank C ska ha koll om det händer något med företaget. Om företaget 

har fått en betalningsanmärkning, bytt personer i styrelsen eller andra officiella 

händelser har ägt rum kommer det upp i scoringsystemet. Detta ger Bank C indikation 

på att de bör titta på det närmare, kontakta företaget, för att se varför detta har hänt. Det 

kan vara så att det finns en naturlig förklaring. Om en revisor frånträder eller att 

företaget väljer att byta revisor kommer det även då upp i scoringsystemet att Bank C 

bör kolla upp vad detta beror på. Bank C gör denna dagliga riskkvalificering eftersom 

finansinspektionen har krav på att de som lånar ut pengar till företag regelbundet ska 

göra nya kreditprövningar. Respondenten förklarar vidare att det även bygger på avtal 

som banken har med kunderna. Om företaget exempelvis har en checkräkningskredit 

löper den på 12 månader. Efter dessa 12 månader måste en ny kreditprövning göras för 

att företaget ska få beviljas ytterligare en 12-månadsperiod. Detta betyder att en ny 

kreditprövning måste göras varje år, men Bank C har valt att göra detta varje dag 

istället, berättar respondenten.  

 

De källor som Bank C använder sig av i sin kreditgivningsprocess är bland annat 

officiell information som banken får från kronofogden, skatteverket och bolagsverket. 

Denna information fås ofta genom UC. UC har ingen egen information utan hämtar upp 

informationen från myndigheterna och samlar ihop dem. Detta gör UC till en 

förmedlingscentral och UC ägs gemensamt av bankerna, berättar respondenten. 

Referenser är också en informationskälla för Bank C förklarar respondenten. Bank C 

jobbar med många olika företag. Detta gör att de kan få mycket information från dem. 

Exempelvis kan Bank C få information från företag 1 om att företag 2 inte har betalat 

sina fakturor till företag 1. Detta innebär att Bank C får information om att företag 2 

kanske har problem med sina pengar och kanske till och med är på väg att gå i konkurs. 

En stor del information Bank C använder sig av kommer från marknaden, förtydligar 

respondenten. Vid en kreditgivningsprocess använder sig Bank C även av information 

från bland annat tidningar och internet, men det är inte lika formaliserat. Exempelvis att 

det i tidningen står att ett företag söker anställda kan det vara en indikation på att det går 

bra för dem.  

 

Respondenten berättar vidare att de viktigaste källorna för att kunna bedöma företags 

livskraft är att gå igenom företagets affärsidé. Detta innebär att även kolla på företagets 

kassaflöde och SWOT-analys. Har Bank C en bra affärsrelation med sin kund utbyter de 

information av sådant slag och båda parterna har intresse att dela den informationen. 

Bokslut och historik anses inte lika viktiga, berättar respondenten. Det viktiga är att 

prata framtid med kunderna, men där kan även bokslutet vara till användning. Bank C 

kan kolla om bokslutet överensstämmer med vad banken och företagen tidigare har 

diskuterat. Om Bank C har fått indikationer att resultatet och omsättningen skulle landa 

på en viss summa, men att det sedan visar sig i bokslutet att det inte alls landade på 
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denna summa, måste Bank C vidta åtgärder. Respondenten berättar vidare att Bank C då 

måste ta reda på varför det har blivit på det sättet och vilka handlingsplaner och åtgärder 

som företag har. En orsak till lägre omsättning än beräknad kan exempelvis vara att 

företaget har tappat sin största kund och inte lyckats fylla upp med nya kunder. Då är 

det viktigt för Bank C att ta reda på vad företaget tänker vidta för åtgärder för att lösa 

detta. Kanske måste företaget se över kostnadssidan och säga upp personal för att kunna 

få ett bättre resultat. 

 

Bestämmelse av lånebeloppet beror på om det handlar om en rörelsekapitalfinansiering 

eller investeringsfinansiering, förklarar respondenten. Om företaget behöver kapital för 

att kunna finansiera kundfordringar, varulager eller liknande handlar det om en 

rörelsekapitalfinansiering. För att då kunna bestämma lånebeloppet tittar Bank C på 

företagets affärsmodell när det gäller rörelsekapital. I en tillverkande industri behövs 

kanske mer rörelsekapital eftersom de har en process. Företaget måste först köpa in 

råvaror, förädla och producera och sen skicka iväg varan och i bästa fall få betalt om 30 

dagar. Är det mer ett rådgivande företag är det kanske mer kundfordringar som ska 

finansieras. När det handlar om rörelsekapitalfinansiering är det oftast inom ramen för 

en checkräkningskredit, berättar respondenten. Beloppet på rörelsekapitalfinansieringen 

kan variera beroende på hur långa kredittider företagen har till sina leverantörer och 

gentemot sina kunder.  

 

Om företaget istället ska investera i nya maskiner, köpa fastigheter eller liknande, 

handlar det om en investeringsfinansiering. I detta fall är det tydligt vad 

investeringskostnaden kommer att vara. Då handlar det om hur stor andel banken ska ta 

och hur stor andel ägaren ska ta och om det finns någon annan aktör som kan ta någon 

andel. Lånebeloppet kan variera beroende på vad det är för typ av investering och hur 

stor andel som banken ska ta av den, berättar respondenten. I vissa fall vill ägaren ta en 

stor andel av investeringen då denne inte vill ta stora lån. Men i andra fall vill företaget 

låna så mycket som möjligt och då måste Bank C göra en bedömning om hur mycket de 

kan tänka sig att låna ut till företaget. Har företaget ett starkt kassaflöde och kan 

amortera snabbare är Bank C villig att låna ut ett högre lånebelopp.  

 

När Bank C bestämmer räntesatsen utgår de från det inköpspris som finns på kapitalet 

och sedan lägger de på en marginal på detta inköpspris. Respondenten berättar att 

marginalen består av två delar. Den ena delen bestäms av vilken riskklass som företaget 

hamnat i via scoringsystemet. Är företaget starkt har de en liten risk för fallissemang 

och kan därmed få en lägre ränta. Den andra delen är den vinstmarginal som Bank C 

sätter för att de ska kunna vara vinstdrivande. Om företaget inte har reviderade 

årsredovisningar eller är nystartat kan räntesatsen påverkas. Respondenten förklarar att 

utan reviderade årsredovisningar kan Bank C känna en viss osäkerhet om siffrorna 

stämmer eller inte och vill kanske därmed ta lite mer betalt. Detta är något respondenten 

tror att företaget utan reviderade årsredovisningar kanske kan acceptera eftersom de har 

sparat in pengar på att inte ha någon revision.  

 

Informationsasymmetri och intressekonflikter 
 

Respondenten anser inte att det finns några stora problem med att företagen vet mer om 

sin verksamhet än vad Bank C gör. Det är en förutsättning att företagen vet mer om sin 

verksamhet och Bank C ska inte säga åt företagen hur de ska bedriva denna, anser 
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respondenten. Om det skulle vara så att Bank C inte får tillräckligt med information från 

företaget kan det uppstå problem. Bank C blir då osäkra och fundersamma om de ska 

jobba med företaget eller inte, menar respondenten. Respondenten anser dock inte att 

det är ett vanligt problem utan tycker att företagen oftast vill dela med sig av 

information om verksamheten för att få Bank C:s input och kanske få tips och råd hur 

verksamheten kan utvecklas. Det händer att Bank C får felaktig information från 

företagen. Ofta är företagen lite för optimistiska och ser bara möjligheterna, berättar 

respondenten. Detta är något som Bank C och företagsrådgivarna måste lära sig att 

hantera och lära känna personerna bakom företaget.  Om företaget indikerar på att det 

kommer göra ett bra resultat men att det sedan visar sig, i bokslutet, att resultatet inte 

blev på det viset får affärsrelationen sig en törn. Bank C kan då tappa förtroendet för 

företaget.  Då måste Bank C kontakta företaget och analysera om det finna naturliga 

orsaker bakom, saker som företaget inte kunnat förutse. Respondenten har även varit 

med om att företag har försökt skönmåla sin årsredovisning eller kommit med falskheter 

i denna, men påpekar att man som företagsrådgivare lär sig med tiden att förstå vart det 

kan bli fel i årsredovisningen. Något som kan minska detta problem är om företagen har 

en revisor då denne ökar tillförlitligheten på siffrorna, berättar respondenten.  

 

Respondenten tycker inte att det finns några stora intressekonflikter mellan Bank C och 

företagen. Bank C finns till för att låna in och ut pengar och hjälpa företagen med 

effektiva betalflöden och ge goda råd. Om Bank C bara skulle se till sina aktieägares 

intressen skulle inte banken långsiktigt överleva. Bank C måste se till kundens bästa 

också och ge dem bra råd så att det kan gå bra för dem. Detta för att skapa starka 

affärsrelationer. 

 

Respondenten berättar vidare att det dock kan uppstå mindre intressekonflikter eller 

diskussioner när ägarna till företagen vill gå in med så lite pengar som möjligt. När 

företagen vill låna så mycket kapital som möjligt av Bank C för att öka sin egen 

avkastning riskerar bankens lån att bli riskkapital. Bank C anser att det borde vara 

ägarkapital som ska agera som riskkapital. 

 

Att förhindra informationsproblem och intressekonflikter tycker respondenten är ett 

gemensamt ansvar mellan Bank C och företagen. Det är viktigt med ett givande och 

tagande från båda parter i en affärsrelation och att båda parterna delar med sig av 

information på ett bra sätt. Det som Bank C gör för att skydda sig från dessa problem är 

att fånga upp officiell statistik hela tiden. Om företagen får en betalningsanmärkning, 

byter personer i styrelsen, byter revisor och så vidare. Det ger Bank C möjligheten att 

agera även om banken inte fått information från kunden, förklarar respondenten. 

 

Revision 
 

Respondenten berättar att Bank C använder sig av revisionsberättelsen slentrianmässigt. 

Respondenten menar att i de flesta fall läser Bank C inte igenom hela 

revisionsberättelsen men tittar om det finns någon anmärkning. Respondenten förklarar 

även att revisionsberättelsen kommer se annorlunda ut i framtiden. Då kommer de bli en 

typ av gradering där revisorn bedömer hur väsentligt avvikelsen är för företagets 

fortlevnad och respondenten tror att revisionsberättelsen då kommer ha en större 

betydelse. Respondenten tror även att den nya formen av revisionsberättelse kommer 

mana till att kreditgivare har mer dialog och kontakt med revisorn och att denne är med 
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i större utsträckning än idag. Även idag har Bank C kontakt med revisorer och 

respondenten menar att det är en trygghet att de alltid kan ringa till revisorn.  

 

Tillförlitligheten av revisionsberättelsen tycker respondenten till stor utsträckning beror 

på vilken person som står bakom och vilken byrå. Om Bank C vet vem revisorn är och 

hur denne har agerat tidigare har det en positiv och stärkande inverkan. Respondenten 

förklarar dock att en välkänd redovisningskonsult kan ha lika stor inverkan som om 

företaget har en revisor och kan ge samma typ av trygghet för Bank C. Vilken byrå som 

revisorn jobbar för kan också ha en betydelse om hur tillförlitlig Bank C tycker att 

revisionsberättelsen är.  Detta gäller framförallt om det handlar om större företag. När 

det gäller de riktigt små företagen har revisionsbyrån inte stor betydelse utan då är det 

viktigare vem revisorn är.  

 

Respondenten förtydligar att Bank C inte kräver att företagen ska ha reviderade 

årsredovisningar. Respondenten menar vidare att de flesta som väljer att inte ha revisor 

är de allra minsta bolagen och att dessa inte har några större behov av finansiering. Men 

om företaget växer och behöver låna större belopp kommer Bank C fråga vilka 

rådgivare som företaget har. Respondenten förklarar att man då inte bara kollar om 

företaget har revisor utan även om det finns andra rådgivare till företaget. Detta för att 

se att företagen inte ensam när de ska driva företaget framåt. Om företaget växer ökar 

behovet av kompetens och kapital och företagen behöver ett nätverk runt i kring sig som 

hjälper och stödjer menar respondenten. 

 

 
 

Figur 9: Bank C:s informationskällor 
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6.4 Bank D 
 

6.4.1 Information från årsredovisning och hemsida 
 

Bank D har som värdering att arbeta som ett lag och att arbeta tillsammans inom hela 

organisationen. De skapar även regler och instruktioner för alla som är tydliga och lätta 

att tillämpa (Bank D:s hemsida, 2012). Bank D:s kreditutskott består av sex personer 

och de har till uppgift att med jämna mellanrum kontrollera att Bank D:s kreditpolicy, 

strategi och kreditinstruktioner följs. Dessa är gemensamma för hela Bank D:s koncern.  

 

Kreditrisk definieras som risken för förlust om en kund inte fullgör sina 

avtalsförpliktelser och eventuella säkerheter inte täcker de aktuella fordringarna.  

 

Bank D:s årsredovisning, 2011 

 

Kreditrisken inom Bank D härstammar huvudsakligen från olika former av utlåning. 

Group Credit inom Bank D ansvarar för den övergripande kreditprocessen och 

kreditriskhanteringen och de ansvarar för riktlinjer, instruktioner och anvisningar för 

hela Bank D koncernen. Group Credit har även ansvaret för att övervaka och kontrollera 

kvaliteten i kreditprocessen (Bank D:s årsredovisning, 2011). 

 

Varje kundområde har det väsentliga ansvaret av hantering av kreditrisk i form av 

identifiering, kontroll och rapportering av risker i sina respektive verksamheter. Detta 

arbete utförs dock inom utsatta ramar och riktlinjer gemensam för hela Bank D 

koncernen (Bank D:s årsredovisning, 2011). De gör bedömningar om kundens förmåga 

att fullgöra sina skyldigheter och identifierar avvikelser från överenskomna villkor och 

svagheter i kundernas beteende (Bank D:s årsredovisning, 2011).  

 

Bank D använder en rating på sina kunder som avgör på vilken nivå beslut om kredit 

ska fattas. Kunderna tilldelas en riskklass baserat på poäng i enlighet med den ram för 

kvantifiering av kreditrisk som finns inom hela Bank D koncernen (Bank D:s 

årsredovisning, 2011). 

 

Information om betalningsanmärkningar samt information från ratingsystemet utgör 

viktiga parametrar i Bank D:s kreditbedömningsprocess. Om nya uppgifter indikerar på 

att något förändrats hos kunden måste Bank D ompröva all information och göra en 

bedömning om kundens återbetalningsförmåga blivit hotad (Bank D:s årsredovisning, 

2011).  

 

Riskvillighet i Bank D definieras som den risknivå och den typ av risk som banken är 

villig att acceptera för aktieägarnas räkning i syfte att förverkliga sin uttalande strategi 

och omfattas av begränsningar och speglar aktieägarnas, fordringsägarnas, 

lagstiftarnas och övriga intressenters hållning. 

 

Bank D:s årsredovisning, 2011 

 

Det är styrelsen inom Bank D som har det huvudsakliga ansvaret för koncernens 

övergripande riskvillighet. De har även ansvaret att utforma principerna för hur 

riskvilligheten ska hanteras inom hela Bank D vilket presenteras i en riskförklaring. 
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Denna riskförklaring fastställer gränserna for Bank D:s risktagande och identifierar 

områden där det finns möjlighet att ta mer risk (Bank D:s årsredovisning, 2011). 

 

6.4.2 Intervju med respondent på central eller regional nivå 
 
Respondenten arbetar som kreditanalytiker för region Norr på Bank D. 

 

Kreditpolicy, kreditinstruktioner och kreditstrategier 
 
Respondenten berättar att Bank D har en gemensam kreditpolicy och gemensamma 

kreditinstruktioner/strategier som alla inom banken ska följa. Dessa instruktioner och 

strategier bygger bland annat på de lagar och regler som gäller för banker, men även 

interna ställningstaganden. Dessa dokument är interna och är inte något som 

utomstående får ta del av. Men respondenten kan generellt berätta att kreditpolicyn 

bland annat beskriver att Bank D ska ha en hög etik och moral. De ska följa de lagar och 

regler som finns för respektive land och ska till exempel ta hänsyn till miljöaspekter. 

Bank D ska heller inte ha affärer med företag som bedriver oetisk verksamhet, till 

exempel barnarbete eller sexhandel. När det gäller risk finns det även inskrivet i Bank 

D:s policy att de ska ha en diversifierad portfölj över tid för att sprida sina risker. Detta 

eftersom om Bank D endast har en portfölj inom en bransch och den branschen går 

dåligt kan det äventyra banken, berättar respondenten.  För Bank D är det även viktigt 

att kännetecknas som en relationsbank och det är viktigt att ha en relation med kunden 

för att förstå verksamheten och kunna ge bra rådgivning. Bank D ska känna kunden och 

förstå kunden, berättar respondenten. Respondenten menar vidare att grunden i all 

kreditgivning är att förstå kunden och riskerna. Där ingår att bedöma den framtida 

återbetalningsförmågan för att kunna veta om Bank D får tillbaka de utlånande 

pengarna. Respondenter menar att det inte räcker med att ha goda säkerheter för att få 

låna pengar hos Bank D utan det är viktigt för Bank D att förstå bärigheten med 

affärsidén och dess trovärdighet.   

 

Innan någon anställd börjar hantera kreditgivningar måste de genomgå utbildningar. Det 

är även flertal interna utbildningar, fortbildningar och kurser. Respondenten berättar 

vidare att det inte ska vara någon skillnad på kreditgivningsprocessen beroende på 

vilket kontor företaget ansöker om kredit. Grundpolicyn och synen på en företagskund 

ska vara densamma.  Kreditgivning ska dock ligga på lokal kontorsnivå. Detta betyder 

att för de företag som finns i till exempel Umeå, sker kreditbedömning lokalt vid 

Umeåkontoret. Detta för att det lokala Bank D kontoret är de som kan förutsättningarna 

på den lokala marknaden bäst och som kan göra en bra lokal bedömning. 

 

Kreditgivningsprocessen 
 

För att kunna bedöma företagets återbetalningsförmåga behöver Bank D olika slag av 

information. Respondenten berättar att grunden är att förstå ägaren och personen 

bakom. Detta eftersom två identiska företag kan bedrivas olika beroende på ägaren. 

Bank D anser att det är viktigt att förstå företagsledarens kompetens, erfarenheter och 

profilen på just den personen. Respondenten beskriver vidare att det finna många andra 

parametrar som Bank D tittar på för att bedöma företagets återbetalningsförmåga. En 

annan av dessa parametrar är branschen där företaget är verksamt och branschrisken, 
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alltså makronivå. Respondenten förtydligar dock att analys av branschen ser lite olika ut 

beroende på vilken typ av företagare det är. Är det exempelvis en kiosk är den 

verksamheten ganska oberoende av hur branschen ser ut eller landets ekonomi. Om 

företaget däremot är en underleverantör av metaller är företagets verksamhet beroende 

av metallpriser och liknande. Bank D tittar även på företaget ur ett microperspektiv. Det 

innebär att de tittar på strukturen på företaget, företagets leverantörer, hur många kunder 

företaget har, vad de har för avtal och så vidare. Detta analyseras för att finna 

företagsrisken. Respondenten förtydligar dock att för de små företagen är det ägaren 

eller företagsledaren som är den viktigaste parametern att beakta. Bank D tittar även på 

historisk data vid bedömning av återbetalningsförmåga.  

 

Respondenten menar att det oftast är enklare att bedöma ett befintligt företag eftersom 

det då finns en historik om företaget. Ur historiken kan Bank D erhålla information om 

hur ägaren har agerat i olika situationer. Exempelvis kan Bank D finna information om 

ägaren tagit ansvar eller inte vid upp och nedgång och om ägaren är beredd att stoppa in 

mer kapital i företaget i dåliga tider. Respondenten menar att framtid alltid är framtid, 

men att det alltid finns något att lära av historien, trots att det inte är det som Bank D 

fokuserar på. Om företaget är nystartat och inte har någon historik menar respondenten 

att det blir mer komplicerat då Bank D vet lite om historiken i företaget. Respondenten 

menar att det är viktigt att ha kompetens inom banken för liknande företag och 

branscher så de kan bedöma bärighet i affärsidén och budgeten som presenteras av det 

nya företaget. Vid bedömning av den framtida återbetalningsförmågan är det även 

viktigt att se var informationen kommer ifrån för att kunna bedöma trovärdigheten 

menar respondenten.  

 

Respondenten berättar vidare att Bank D:s kreditpolicy, kreditinstruktioner och 

kreditstrategier inte i någon väsentlighet förändrats sedan revisionsplikten avskaffades. 

Trovärdigheten i informationsinhämtningen är något som alltid har funnits med i Bank 

D:s kreditgivningsprocess och banken har egna kreditanalytiker som gör analyser av 

företagen. Respondenten berättar att Bank D alltid har samma syn på informationen de 

får från företaget, oavsett om informationen kommer från kunden själv eller någon 

revisionsbyrå. Bank D gör ibland egna antaganden men respondenten förtydligar att om 

bokslutet är gjort av en redovisningskonsult eller om det är reviderat ger det en högre 

kvalitetsstämpel.  Respondenten påpekar dock att de har kunder som har andra juridiska 

former än aktiebolag som inte har reviderade bokslut, exempelvis enskild firma och 

handelsbolag. Därför har Bank D erfarenhet hur de ska hantera oreviderade bokslut. För 

att kvalitetssäkra kreditgivningsprocessen i Bank D görs kvalitetssäkringar både internt 

och extern, berättar respondenten. Detta för att blanda annat följa upp att instruktioner, 

policys och regelverk följs. Detta skapar även förtroende på marknaden. 

 

Kreditgivningsprocessen i Bank D utgår vanligtvis från att företaget har ett behov av 

krediter. Då träffas kunden och banken och här gör Bank D sin informationsinhämtning. 

Den information Bank D behöver från företaget kan vara årsredovisningar, budgetar, 

prognoser och investeringskalkyler. Det är även viktigt för Bank D att förstå kunden 

och dess affärsidé. Extern information om företaget hämtas bland annat från 

upplysningscentralen och Bank D:s egen kunskap om marknaden. Har Bank D en 

avvikande tro på företagets affärsidé och den framtida återbetalningsförmågan eller att 

företaget håller på med oetisk affärsverksamhet avstår Bank D från kreditgivningen. 

Men i de allra flesta fall görs ett analysarbete av den insamlade informationen som 

resulterar i kreditgivning. Allt dokumenteras i ett kredit-PM som innehåller både text 
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och sifferanalyser, beskriver respondenten. Fokus ligger på företagets framtida 

kassaflöde. Analytikerna tittar på vilka risker företaget har och vad som händer med 

kassaflödet om dessa risker skulle inträffa. Klarar företaget av att exempelvis tappa en 

betydande kund eller inte, har företaget en betalningsberedskap för att klara av att vissa 

risker inträffar.  

 

Respondenten berättar vidare att en rating görs på företaget för att bland annat beräkna 

kapitaltäckningen för banken och för att bedöma företagets risk. Ratingen bygger både 

på siffermaterial och på mjuk data. Siffermaterialet är både framtidsinriktat och 

historiskt. Mjukdata handlar om information om hur exempelvis ledningen ser ut eller 

vilka leverantörer företaget har. Denna scoring utmynnar i en riskklass, från bra till 

sämre. Något som skulle kunna ge en hög riskklass beskriver respondenten kan vara om 

företaget har hög skuldsättningsgrad, ägare som inte har några egna pengar att stoppa in 

i företaget eller att företaget verkar på en marknad som viker.  Denna riskklass är något 

som bedöms på det lokala kontoret eller kundenheten och vid små belopp tar det lokala 

kontoret beslut om kreditgivning själv. Är det större belopp tas beslutet på regional nivå 

eller på central nivå.  

 

Ratingen kan påverka den räntesats företaget tilldelas eftersom en hög risk kostar mer. 

Men det finns även andra faktorer som påverkar räntan. Respondenten menar att 

reviderade årsredovisningar inte påverkar ratingen utan att Bank D:s analytiker avgör 

om justeringar bör göras utifrån årsredovisningen. Visar analysen att det inte finns 

tillräcklig framtida återbetalningsförmåga eller att risknivån är för hög vill banken 

antagligen inte vara med att finansiera kundens kreditförfrågan. 

 

Vid kreditgivningsprocessen läser Bank D revisionsberättelsen och vid en oren 

revisionsberättelse beskriver respondenten att Bank D måste ta reda på varför revisorn 

har skrivit en oren revisionsberättelse. Om företaget har en reviderad årsredovisning vill 

Bank D ta del av den vid en kreditgivningsprocess. Om företaget ansöker om stora 

krediter eller om Bank D är osäker på branschen kan det vara ett krav att ha reviderade 

årsredovisningar. Men det är inte alltid ett absolut krav för att företaget ska få låna 

kapital av dem. 

 

6.4.3 Intervju med respondent på lokal nivå  

 

Respondenten arbetar som kontorschef för ett företagskontor på Bank D och har arbetat 

inom Bank D i cirka 30 år.  

 

Kreditgivningsprocessen för småföretag 
 

Respondenten berättar att Bank D:s kreditgivningsprocess inte har förändrats något 

sedan revisionsplikten avskaffades utan ser likadan ut som innan avskaffandet. Det är 

samma krav på kunderna. Respondenten berättar att det är mycket fokus på 

riskhantering i PM:et de författar. I PM:et ingår risker som ägarrisker, branschrisker och 

omvärldsrisker. Risk för obestånd och risk vid obestånd analyseras samt företagets 

återbetalningsförmåga och säkerheter för obestånd.  

 

I Bank D:s kreditgivningsprocess berättar respondenten att de tar in företagets 

årsredovisningar, budgetar, delårssiffor och prognoser som analyseras av bankens 
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kreditanalytiker. De går igenom bokslutet, tittar på företagets kassaflöde och skriver ett 

PM som ligger till grund för Bank D:s beslut om kreditgivning.  

 

Respondenten berättar vidare att vissa faktorer kan innebära att företaget får direkt 

avslag på sin kreditansökan. För befintliga företag kan ägaren vara en faktor, vem 

ägaren är, dennes bakgrund och kunskap. Betalningsanmärkningar kan även resultera i 

direkt avslag om kredit, berättar respondenten. Även vad Bank D tror om branschen och 

konjunkturer kan vara en avgörande faktor. Vid nystartade företag är Bank D ännu mer 

försiktig och där ligger fokus på ägaren, vad den personen kan och vill. Det kan vara 

avgörande för ett avslag eller inte på en kunds kreditansökan. 

 

Respondenten har inte varit med om att en befintlig kund inte haft reviderad 

årsredovisning, men Bank D har som krav att företaget ska ha en reviderad 

årsredovisning. Respondenten berättar vidare att Bank D inte har utfärdat några 

gemensamma instruktioner hur de ska bete sig efter att revisionsplikten avskaffats.  

 

De källor Bank D använder sig av för att finna kreditinformation om kunden är 

upplysningscentralen UC, årsredovisningar, prognoser, branschgenomsnitt och 

budgetar. De viktigaste källorna menar respondenten är UC, årsredovisningar och 

analys av kassaflödet.  

 

För att bestämma räntesatsen på krediten utgår Bank D från EU:s Basel III-regler. 

Regelverket innehåller globala standarder för reglering av bankers likviditet och 

kapitaltäckning. Respondenten berättar att det är ett krav från EU att bankerna måste 

upprätthålla ett visst eget kapital för att klara framtiden och dessa regler styr hur Bank D 

ratar sina kunder. Desto bättre rating en kund får desto mindre kapitaltäckningskrav har 

Bank D på dem vilket resulterar i en lägre räntesats. Ett sämre företag med exempelvis 

sämre nyckeltal får sämre rating och därmed högre räntesats. Ratingen på kunden 

förnyas en gång per år. Även säkerhet styr vilken räntesats en kund får, berättar 

respondenten.  

 

Lånebeloppets storlek kan variera, berättar respondenten. Är det ett mindre starkt 

företag finns möjligheten att Bank D vill ta in andra aktörer som får stå för en del av 

lånebeloppet. Respondenten ger exempel på Almi och Norrlandsfonden som andra 

möjliga aktörer. Bank D kan även vilja att kunden själv får svara för en viss insats. 

Respondenten förtydligar att det inte alltid behöver bli ja eller nej på det önskade 

lånebeloppet utan att det även kan reduceras och förändras.  

 

Respondenten berättar att om företaget inte har reviderade räkenskaper har Bank D inte 

möjlighet att göra en rating på dem. Reviderat årsbokslut utgör en förutsättning för att 

Bank D ska kunna göra en rating på företag, berättar respondenten. Är det dock ett 

nystartat företag kan Bank D göra en provrating på de prognoser som företaget 

tillhandahåller. Är det små företag som inte vill låna stora summor använder sig Bank D 

inte av rating utan utgår endast från årsredovisningen, budgetar och ägaren för att 

besluta om kredit. Men om företaget skulle ha reviderade räkenskaper skulle de kunna 

få en lägre räntesats, menar respondenten. 
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Informationsasymmetri och intressekonflikter 
 

Respondenten berättar att det har hänt att Bank D har fått information om en kund i 

efterhand, det vill säga efter ett kreditavtal ingåtts. Att information kommer fram i 

efterhand som skulle vara avgörande för kredit menar respondenten inte alls skulle vara 

bra för Bank D. Att intressekonflikter uppstår för Bank D berättar respondenten att det 

har hänt, men att det inte är vanligt. Respondenten ger två exempel på intressekonflikter 

som kan uppstå och som respondenten menar inte alls skulle vara bra för Bank D. Till 

exempel att kunden använder kapitalet till att spekulera på börsen eller hoppar på ett 

riskfyllt projekt som normalt inte hör hemma i deras verksamhet.  

 

Respondenten menar att det är svårt att hålla koll på hur kunden använder sitt lånade 

kapital. Respondenten berättar att i vissa sammanhang kan Bank D vara med och styra 

kundens betalningar. Om kunden exempelvis gör en investering kan Bank D kräva att 

fakturorna lämnas in på banken och Bank D får därmed koll på vart kapitalet tar vägen. 

Sådana åtgärder görs då Bank D redan är skeptiska från början och det är inte något som 

de normalt kräver vid kreditgivning, berättar respondenten. Vanligtvis presenterar 

företaget vad de har tänkt använda kapitalet till, exempelvis investera i en maskin som 

gör att företaget kan tillverka och sälja mer produkter. Tar det sedan och använder 

pengarna till något annat menar respondenten är svårt för Bank D att kolla upp. Det 

handlar om att ha ett förtroende för kunden.  

 

Vid leasingkontrakt och avbetalningar använder sig Bank D av ett finansbolag för att 

vara med och styra kapitalet. Bank D upprättar då ett avtal med leverantören för att 

kunna ha koll på var kapitalet tar vägen. Handlar det om större investeringar, 

exempelvis byggnader kan Bank D vara med och kontrollera mer, berättar 

respondenten. De kan då lägga upp ett byggnadskreditiv som ser till att fakturorna 

kommer till dem för betalning och på så sätt ser till att pengarna hamnar rätt. 

Respondenten förtydligar att det gäller vid större investeringar samt vid mindre företag 

och att Bank D som grund har förtroende för kunden. 

 

Respondenten berättar även att Bank D kan ha synpunkter på en kunds utdelning samt 

soliditet. Bank D använder sig av ”covenants” för framförallt lite större företag. Detta 

innebär att Bank D kräver en viss soliditet för att gå med på en angiven rating och det 

önskade lånebeloppet. Respondenten ger ett exempel att soliditeten inte får understiga 

25 % och om den gör det, på grund av en utdelning eller att lönsamheten går ner, kan 

det påverka Bank D:s prissättning till kunden. 

 

Revision 
 

Respondenten berättar att deras huvudsakliga grund för beslut är årsredovisningen och 

det gör mycket att den är reviderad eftersom Bank D har en stor tilltro till 

årsredovisningen om den är reviderad. Vid beslut om kreditgivning till företag läser 

Bank D alltid igenom revisionsberättelsen. Respondenten menar att det inte är det 

viktigaste beslutsunderlaget men att Bank D anser att siffrorna i årsredovisningen blir 

tillförlitliga om de blivit granskade av en revisor. 

 

Respondenten berättar att vilken revisor som granskat kunden kan ha en viss påverkan, 

vissa revisorer har bättre rykte och dessa har Bank D mer förtroende för. Även vilken 
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revisionsbyrå kan ha en viss betydelse, respondenten menar att Bank D har mer 

förtroende för de större byråerna än de riktigt små revisionsbyråerna. Respondenten 

berättar vidare att Bank D ibland kan ringa den revisor som granskat kunden om de vill 

stämma av något eller har särskilda frågor. Detta var vanligare förr, men det händer 

även nu för tiden.  

 

Respondenten berättar att som det ser ut på Bank D idag kräver de en reviderad 

årsredovisning av sina kunder. I dagsläget känner de sig trygga med reviderade 

årsredovisningar och det är ett krav de har på sina kunder. 

 

 

 
 

Figur 10: Bank D:s informationskällor 
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7. Analys och diskussion 
 

 
I detta avsnitt kommer studiens insamlade data att analyseras och diskuteras mot 
den teori som studien har sin utgångspunkt i. 
 

 

7.1 Agentteorin 
 

7.1.1 Informationsasymmetri 
 

Furusten (2009, s. 23) beskriver informationsasymmetri med att företaget har mer 

information om sig själva som banken har nytta av men inte tillgång till. Detta leder till 

ett informationsövertag för företaget vilket kan leda till problem för banken vid sina 

beslut om kreditgivning. Problem med informationsasymmetri som får empiriskt stöd är 

att företaget inte presenterar information som hade varit viktigt för banken att ta del av 

vid sin kreditgivningsprocess.  Bank A berättar att det har hänt att de fått läsa något om 

ett företag som de anser att de borde fått vetat tidigare, till exempel att företaget ställt in 

sina betalningar. Att ett företag ställt in sina betalningar anser vi påverkar 

återbetalningsförmågan. Hade banken fått ta del av denna information vid beslut om 

kreditgivning anser vi det troligen att banken inte beviljat något lån till företaget. 

 

Om företaget av ovetskap eller avsiktligt undanhåller information för banken kan det 

betyda att banken gör ett felaktigt kreditbeslut. Bankernas kreditgivningsbeslut kan bli 

felaktigt på grund av brist på information. Vilket vi anser kan leda till att bankerna går 

med kreditförlust som sedan påverkar bankernas lönsamhet. Detta innebär att Ammanns 

(2001) teori får empiriskt stöd. Detta framgår i Bank B:s svar där de berättar att de 

troligen hade fattat ett annat beslut om företaget hade tillhandahållit den nya 

informationen i rätt tid. Till exempel säga upp checkkrediten till företaget istället för att 

låta den ligga kvar, vilket kan genera i oönskade problem för dem.  

 

Bank C berättar att företagen kan ha tendenser att vara för optimistiska och indikera på 

ett bättre resultat än verkligheten. Detta tyder på att bankerna kan ha problem att avgöra 

vilka kunder som har bra affärsidéer och vilka kunder som har mindre bra idéer vilket 

kan göra det svårt för bankerna att fatta beslut om kreditgivning. Detta är något som 

Healy & Palepu (2001, s. 408) exemplifierar i sin teori. 

 

Utifrån vårt empiriska resultat gör vi tolkningen att det går att finna spår av problem 

utifrån informationsasymmetri mellan företag och banker, dock inte i alltför stor 

omfattning. Bankerna tror att detta problem främst beror på företagets okunskap om vad 

som är viktig information ur bankens synvinkel och att de inte medvetet undanhåller 

information för bankerna. Detta upplever vi som något positivt eftersom det indikerar på 

att företag generellt inte har uppsåt att dölja information. Däremot anser vi att bankerna 

bör tydliggöra vilken information de behöver för att göra en kreditbedömning. Detta kan 

vara ett sätt att förhindra de problem som kan uppstå på grund av 

informationsasymmetri. 

 



62 
 

Att informationsasymmetri skulle vara särskilt påtagligt vid kreditgivning till 

småföretag på grund av att de oftast är privatägda och därmed inte har samma krav att 

publicera information som större, publika företag är något som Lehmann & Neuberger 

(2001, s. 341) samt Bruns (2004, s. 35) vidhåller. Detta fås inte något empiriskt stöd för 

i studien. Detta kan bero på att även om företagen inte har krav att publicera 

information finns ändå mycket information för bankerna att inhämta om företaget. 

Banken är också i en sådan situation att de kan ställa krav på företaget att de behöver 

viss typ av information om företaget. 

 

7.1.2 Intressekonflikter 
 

Att intressekonflikter kan uppstå är alla bankerna överens om men de förtydligar att det 

inte är alltför vanligt förekommande. Ett exempel som bankerna nämner är att företaget 

väljer att använda det lånade kapitalet till riskfyllda projekt vilket kan påverka deras 

återbetalningsförmåga. Att företaget använder kapitalet till att spekulera på börsen eller 

att de använder checkkrediten till investeringar istället för att finansiera sina fordringar, 

som de presenterade vid sin kreditansökan är även exempel på intressekonflikter. Detta 

tolkar vi som att bankerna anser att det finns situationer där företagen använder kapitalet 

till annat än vad de presenterade vid kreditansökan, vilket Bruns (2004, s. 37-38) och 

Furustens (2009, s. 25) teorier påvisar.  

 

7.1.3 Sätt att förhindra problem som uppstår på grund av informationsasymmetri 
och intressekonflikter 
 

För att förhindra informationsasymmetri och intressekonflikter menar Eilifsen et al. 

(2009, s. 7) att en revisor bör anlitas eftersom det ger en trovärdighet till företagets 

finansiella information. Vi finner delvis empiriskt stöd för denna teori men andra 

utföranden används i större utsträckning för att minska informationsasymmetri och 

intressekonflikter. Två av bankerna nämner olika kompletterande avtal som åtgärd. För 

att förhindra dessa problem använder Bank B sig av kompletterande avtal med kunden 

som inte står i det ursprungliga kreditavtalet. Det kan vara exempelvis att kunden måste 

ha 20 % i soliditet för att få göra utdelning. Dessa resonemang styrker Furustens (2009, 

s. 31-32) teori att banken kan, i vissa situationer, välja att använda klausuler utanför det 

standardiserade låneavtalet. Detta för att reducera risken förknippad med 

informationsasymmetri och intressekonflikter.  

 

De två andra bankerna menar att relationen till kunden är viktig för att förebygga 

informationsasymmetri och intressekonflikter, att ha nära kontakt med kunden. Detta 

styrker Berger och Udells (2002, 1995) teorier. Dessa teorier beskriver att en god 

relation vid kreditgivning är ett av de bästa sätten att förebygga informationsasymmetri 

och de problem som uppstår på grund av detta. Bank A berättar att det är viktigt att de 

visar att de är en affärspartner och inte bara en kreditleverantör. Att relationen med 

kunden har en större betydelse än reviderade årsredovisningar tror vi kan bero på att 

relationer påverkar tillförlitligheten. En nära relation bör generera i ett förtroende vilket 

är något båda parterna vill behåll och vi tror att ärlighet är ett sätt att behålla detta 

förtroende. Trots detta anser vi att reviderade årsredovisningar kan förhindra problem 

som kan uppstå på grund av informationsasymmetri och intressekonflikter eftersom det 

också påverkar tillförlitligheten. 
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Generellt kan det utläsas från bankernas svar att informationsasymmetri och 

intressekonflikter inte är något större problem för bankerna. Att det inte utgör något 

större problem gör i sin tur att åtgärderna inte blir särskilt omfattande. Hade bankerna 

ansett detta som ett större problem tror vi att möjligheten finns att reviderade 

räkenskaper hade haft större betydelse och det kanske hade varit ett krav från bankernas 

sida.  

 

7.2 Kreditgivningsprocessen 
 

7.2.1 Kreditrisk och kreditriskbedömning 
 
Enligt Lag (2004:297) om bank- och finansrörelse måste bankerna pröva risken för att 

de förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. Bankerna får inte bevilja 

kredit om det inte finns goda grunder för att förpliktelserna förväntas bli fullgjorda.  

Denna risk kallas för kreditrisk (Basel Committee on Banking Supervision, 2004) och 

är den största risken på tillgångssidan för Sveriges storbanker (Sveriges Riksbank, 

2011, s. 41). De fyra bankerna följer lagen och är medvetna om att kreditrisk är en stor 

risk för dem. Bank A menar på att det är deras största risk eftersom deras kundbas 

består av främst privatpersoner och små och medelstora företag. Definitionen kreditrisk 

skiljer sig något åt mellan bankerna, men vi tolkar innebörden som densamma. 

Eftersom bankerna enligt lag inte får bevilja kredit om det inte finns goda grunder för 

att förpliktelserna förväntas bli fullgjorda är bankerna noga i sin kreditgivningsprocess 

att bedöma företagets återbetalningsförmåga. Just bedömningen av 

återbetalningsförmåga är ett centralt begrepp vid alla fyra storbankers 

kreditgivningsprocess. Bank D menar att grunden i all kreditgivning är att bedöma den 

framtida återbetalningsförmågan. Detta är något som till viss del stödjer Sigbladh & 

Wilows (2008, s. 34) teori att bankerna kollar på två olika risker för att bedöma 

kreditrisken, risk för obestånd och risk vid obestånd.  

 

Teorin rangordnar ingen av dessa risker som viktigast vid bedömning av kreditrisk, men 

ett tydligt empiriskt stöd finns för att det är risk för obestånd som är den viktigaste 

risken att beakta för bankerna, alltså bedömning av företagets återbetalningsförmåga. 

Bank B trycker på vikten att bedöma företagets återbetalningsförmåga eftersom har 

banken gjort rätt bedömning av återbetalningsförmågan behöver de inte använda 

säkerheter. Detta tolkar vi som att risk för obestånd är viktigare för bankerna att 

analysera än risk vid obestånd, vilket innebär att kolla på säkerheter för företaget. När 

bankerna berättar om sina risker är det risk för obestånd, det vill säga 

återbetalningsförmågan som får störst utrymme. Även detta anser vi tyder på att den 

risken är viktigast att beakta.  

 

För att kunna bedöma kreditrisken och återbetalningsförmågan måste bankerna ha 

mycket information om företaget enligt Lag (2004:297) om bank- och finansrörelse. För 

att bedöma företagets återbetalningsförmåga behövs information om företaget och 

dennes ekonomiska status. De behöver också information om den ekonomiska statusen i 

de länder som företaget är verksamt, marknaden och branschen (Landström, 2003, s. 

119-120). Bland annat Burtis (1991, refererad i Svensson & Ulvenblad 1995, s. 4) 

menar att det även är viktigt vid en kreditbedömning att bedöma företagsledningens 

skicklighet och karaktär. Detta för att finna om företagsledningen är ärliga, har de vilja 

att betala tillbaka lånet och har de rätt kompetens för att driva företaget. Bruns & 
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Fletcher (2008) menar vidare att företagsledningens kompetens och tidigare resultat 

påverkar sannolikheten att banken lånar ut pengar till företaget.  Alla fyra bankerna 

fokuserar på att finna information om företagets ekonomiska status för att kunna 

bedöma företagets återbetalningsförmåga. Bank B berättar att information om företagets 

ekonomiska status utgör ett viktigt underlag vid sina kreditbeslut. Även Bank C visar 

vikten av att få information om företagets ekonomiska status då de berättar att få fram 

information om företagets finansiella ställning ingår i det första steget i sin 

kreditgivningsprocess. Något som vi anser är logiskt eftersom företagets ekonomiska 

status borde ha den största påverkan på ett företags återbetalningsförmåga.  

 

Att bankerna behöver information om den ekonomiska statusen för de länder som 

företaget är verksamt i, marknaden och branschen är även något vi har empiriskt stöd 

för. Alla banker nämner dessa informationsbehov, om än i olika stor omfattning. Bank 

A nämner att förstå marknaden och branschen som företaget är verksamhet i är ett 

måste för dem, oavsett om branschen är lokal, regional eller global. Bank D berättar att 

för att bedöma företagets återbetalningsförmåga behöver de bland annan information 

om den bransch företaget är verksam i. Bank D förtydligar att behovet av denna 

information kan se olika ut. Om företaget bedriver en kiosk är behovet av information 

om branschen inte lika stor som om företaget exempelvis bedriver metalleveranser. På 

grund av att branscher som företag är verksamma i ser olika ut finns det inte alltid ett 

behov av branschinformation. Bankerna nämner inte heller detta informationsbehov i 

särskild stor omfattning. Detta gör att vi anser att information om branschen inte är den 

viktigaste delen i bedömning av företagets återbetalningsförmåga.  

 

Utifrån vårt empiriska resultat kan det utläsas att företagsledningens kompetens och 

skicklighet är en viktig faktor i bedömning av företagets återbetalningsförmåga. Bank C 

berättar att företagsledningen och ägaren utgör den första delen i kreditbedömningen 

och avgör om de vill gå vidare eller inte. Bank D menar att de vid sin 

kreditgivningsprocess bedömer vem företagets ägare är, dennes bakgrund och kunskap. 

Bank A anser också att en bedömning av företagsledningen är viktig vid 

kreditgivningsbedömningen. Utifrån vårt empiriska resultat tolkar vi det som att alla 

fyra bankerna värderar information om företagsledningens kompetens högt. Detta 

styrker även teorierna vilket även de hävdar att företagsledningens kompetens utgör en 

viktig del i bedömningen av företagets återbetalningsförmåga. Företagsledningen är de 

som ansvarar och leder företaget och därför anser vi det lämpligt att bankerna fokuserar 

på dem och deras kompetens.  

 

Informationskällor 
 

För att få information om företagets återbetalningsförmåga finns många olika 

informationskällor som bankerna kan använda sig av. Det finns många olika teorier som 

framhäver olika källor som de viktigaste vid bankers beslut om kreditgivning. Men en 

informationskälla som de flesta teorierna nämner är företagets årsredovisning (Sigbladh 

& Wilow, 2008, s. 123-126; Svensson & Ulvenblad, 1995, s. 7; Svensson, 2003, s. 27; 

Bruns & Fletcher, 2008). Svensson & Ulvenblad (1995, s. 3-4) menar att fokus vid en 

kreditgivningsprocess ligger på finansiella variabler och analyser baserad på historisk 

data hämtad från företagets årsredovisning. Svensson (2003, s. 27) berättar vidare att 

årsredovisningen är viktig trots att det är en historisk information.  
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Alla fyra bankerna är överens om att årsredovisningen är en källa de använder vid sin 

kreditgivningsprocess. Vikten av årsredovisningar som informationskälla skiljer sig 

dock något mellan bankerna. Bank D anser årsredovisningar som en av de viktigaste 

informationskällorna vilket även Bank A gör. Detta resonemang stödjer Svensson & 

Ulvenblads (1995, s. 7) teori att årsredovisningar är en av de viktigaste 

informationskällorna. Inom Bank B nämns årsredovisningar som viktigaste 

informationskällan enligt respondenten på regional nivå, medan respondenterna på lokal 

nivå framhäver andra källor. Att respondenterna nämner att de använder 

årsredovisningar anser vi styrka att det är en viktig informationskälla. Inom Bank C 

nämns inte årsredovisningar som den viktigaste informationskällan men både enligt 

Bank C:s hemsida samt respondenterna används den vid bedömning av 

återbetalningsförmågan vilket även det styrker att den utgör en central del för banken. 

 

Eftersom årsredovisningar är bakåtriktade menar Landström (2003, s. 119-120) att det 

även är viktigt att få information från företagsledningen. Där kan banken få en bra insikt 

i företagets framtid och kan ta del av prognoser och budgetar. Att bankerna använder sig 

av företagsledningen är något som stärks av vår empiri. Alla fyra storbanker använder 

sig av företagsledningen som en informationskälla. Men det skiljer sig mellan bankerna 

hur viktig den informationskällan är. Bank C menar att framtiden är det viktiga vid 

kreditgivning och därmed utgör företagsledningen en viktig informationskälla. Även 

Bank A, Bank B och Bank D anser att företagsledningen utgör en viktig 

informationskälla vid bedömning av företagets återbetalningsförmåga men trycker inte 

på att den utgör den viktigaste källan.  

 

Sigbladh & Wilow (2008, s. 123-126) nämner kreditupplysningar som en 

informationskälla banken kan använda sig av. Utifrån vårt empiriska resultat kan det 

understrykas att denna informationskälla anses vara en betydelsefull källa för alla fyra 

bankerna. Bank D anser att kreditupplysningar från UC utgör en av de viktigaste 

informationskällorna vilket även Bank A och Bank B menar. Bank C berättar inte 

konkret att det är den viktigaste informationskällan men respondenterna nämner att 

kreditupplysningar används vilket vi anser tyda på att den är av betydelse för Bank C. 

Bank C förtydligar att Upplysningscentralen som ger ut kreditupplysningar ägs av 

bankerna tillsammans vilket även det tyder på att den utgör en viktig informationskälla 

för banker.  

 

En annan informationskälla som alla bankerna använder i sina kreditbedömningar är 

analys av historiska och framtida kassaflöden. Bank C och Bank D anser även att det 

utgör en av de viktigaste informationskällorna. Att denna källa används vid 

kreditbedömning är något vi saknar teoretiskt stöd för. Detta tror vi kan bero på att 

kassaflödet ingår i ett företags årsredovisning och därför kan teorierna inkludera 

kassaflödet när de berättar om årsredovisningar.  

 

Att bedöma och förstå företagets affärsidé är en informationskälla alla fyra bankerna 

nämner att de använder vid bedömning av företagets återbetalningsförmåga. Bank B 

berättar att om de inte förstår sig på företagets affärsidé finns det en möjlighet att de 

avstår affären. Bank C berättar att en av de viktigaste källorna för att kunna bedöma 

företags livskraft är att gå igenom företagets affärsidé. Svensson & Ulvenblad (1995, s. 

7) menar att företagets affärsidé är en av de viktigaste informationskällorna vilket vi 

endast får empiriskt stöd från Bank C men de andra tre bankerna nämner att de 

använder källan vid sina kreditbedömningar.  
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Svensson (2003) nämner även att banken kan använda företagets revisor som 

informationskälla för att diskutera framtidsplaner och årsredovisningen. Teorin får 

empiriskt stöd då alla fyra banker kan välja att kontakta revisorn vid behov. Bank C 

berättar att de tar kontakt med företagets revisor om de behövs. Utifrån respondenternas 

svar tolkar vi att det inte är något som utförs frekvent utan bara i vissa situationer. Vårt 

resonemang stärks av Bank D som berättar att kontakt med revisorn var vanligare förr.  

 

Ratingsystem 
 

Broomé et al. (1998, s. 12) anser att det är vanligt att bankerna använder sig av en rating 

av företagen för att underlätta sin riskbedömning. Det innebär att företagen blir 

tilldelade olika grader av risk och får därmed olika räntesatser. Denna teori får starkt 

empiriskt stöd då alla fyra banker använder sig av ett ratingsystem. Ratingsystemen är 

liknande för alla fyra banker och de menar även att ratingen kan påverka räntesatsen 

eftersom högre risk betyder högre ränta. Bank D använder sig av en rating på sina 

kunder för att avgöra vilken nivå beslut om kredit ska göras samt för att bedöma 

företagets risk. Även Bank C använder sig av rating, i detta fall ett scoringsystem, där 

en bedömning görs och en riskskala utfärdas. Bank A använder sig av ett scoringsystem 

i sin kreditgivningsprocess vilket innebär att alla kunder med krediter får en riskklass. 

Bank B använder även de sig av ett riskklassificeringssystem för att mäta kreditrisken.  

 

Då ett avtal har ingåtts mellan företaget och banken övervakas kreditkontraktet med en 

viss regelbundenhet av banken. Det är vanligast att banken gör en årlig utvärdering av 

företagets aktuella verksamhet och finansiella situation menar Furusten (2009, s. 29). 

Denna teori får även empiriskt stöd då alla banker minst årligen gör en ny 

kreditbedömning och därmed en ny rating av sina kreditavtal. Bank C går ett steg längre 

och gör en ny rating av företagen varje natt. Detta för att ha koll på om det händer något 

i företaget som kan ändra riskklassen på företaget. Att övervaka sina kreditkontrakt 

anser vi är ett bra sätt för bankerna att minska sina risker eftersom de då bör upptäcka 

förändringar och ha chans att ändra lånevillkoren till företagen. Risk utgör en central 

roll för bankerna och därför anser vi det lämpligt att göra utvärdering så ofta som 

möjligt. Därför anser vi att Bank C föregår med gott exempel och de andra bankerna bör 

överväga att göra en ny rating oftare. 

 

7.2.2 Revision mot kreditgivning 

 
FAR (2005b, s. 14) berättar att bankerna använder revisionsberättelsen som en del i sina 

beslut om kreditgivning och bedömning av återbetalningsförmågan. Utifrån vårt 

empiriska resultat kan vi se att alla banker använder revisionsberättelsen i sina beslut 

om kreditgivning till småföretag. Utifrån respondenternas svar får vi dock uppfattningen 

de inte läser revisionsberättelsen alltför noga. Bank D berättar att de läser igenom 

företagets revisionsberättelse men att det inte utgör det viktigaste beslutsunderlaget. 

Bank C menar att i de flesta fall inte läser igenom hela revisionsberättelsen utan tittar 

endast om det finns någon anmärkning. Detta tolkar vi som att bankerna lägger fokus på 

att kontrollera om revisionsberättelsen är oren eller ren, det vill säga har någon 

anmärkning eller inte. Visar revisionsberättelsen inga anmärkningar tolkar vi det som 

att bankerna då inte lägger ner mer tid på den.  
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Dock kan vi, utifrån vårt empiriska resultat, se att alla bankerna ser revision och 

reviderade årsredovisningar som en kvalitetsstämpel på företagets finansiella 

information. Bank A berättar att revisionsberättelse är en viktig utgångspunkt för 

bedömning av kvalitén i företagets redovisade siffror. De menar även att 

revisionsberättelsen har en positiv inverkan vid sin beslutsprocess. Bank D har även de 

en stor tilltro till företagets årsredovisning om den är reviderad. Utifrån dessa 

resonemang anser vi att årsredovisningar får en ökad trovärdighet om de är reviderade. 

Vi tolkar bankernas diskussioner som att de anser att reviderade årsredovisningar är 

något positivt och att de ser helst att ett företag har en revisor. Detta eftersom den 

information bankerna ska fatta sina beslut på blir tillförlitligare om de är reviderade. 

Detta anser vi stödja Grönlund et al. (2010, s. 220) som säger att om ett företag låter sig 

revideras skapas en trovärdighet till den finansiella informationen, som bankerna 

använder sig av i sina beslut om kreditgivning. Även Elder et al. (2010, s. 8) menar på 

att revision ökar tillförlitligheten på den beslutsgrundande informationen för bankerna.  

 

Vidare berättar FAR (2005b, s. 12) att om företaget inte har reviderade årsredovisningar 

skulle banken vara tvungen att anlita egna kontrollanter för att försäkra sig om att 

årsredovisningen är korrekt och tillförlitlig. Detta resonemang finner vi inget stort stöd 

av i studien, det är endast Bank D som berättar att de använder sig av interna 

kreditanalytiker för att kvalitetssäkra företagets finansiella information. Detta tror vi kan 

delvis bero på att bankerna ännu inte kommit i kontakt med företag utan reviderade 

årsredovisningar. Det i sin tur kan ha lett till att bankerna inte behövt anlita interna 

kontrollanter för att kvalitetssäkra årsredovisningar. Det vi dock kan se i vårt empiriska 

resultat är att bankerna kan acceptera andra externa kontrollanter som kvalitetssäkrar 

företagets årsredovisningar, till exempel redovisningskonsulter eller externa 

värderingsmän.  

 

De fyra bankerna menar dock att den ansedda tillförlitligheten av reviderade 

årsredovisningen och revisionsberättelsen beror på vem revisorn är och från vilken byrå 

denne kommer ifrån. Bank C menar att byrån som revisorn jobbar för kan ha betydelse 

för hur tillförlitlig Bank C tycker att revisionsberättelsen är. Ingen av bankerna nämner 

vid namn vilka byråer som anses som mer tillförlitliga. Men de pratar ofta att de större 

byråerna är mer tillförlitliga. Vi bedömer att bankerna med större byråer menar Big 4 

och därför anser vi att empirin stärker DeAngelo (1981), Francis & Wilson (1988), 

Colbert & Murray (1998) och Krishnan & Schauer (2000) teorier om att Big 4 har störst 

kvalité på sin revision. Bankerna nämner även att ha en affärsrelation med revisorn ökar 

tillförlitligheten. Bank B menar att vissa revisorer arbetar med flera av deras kunder, 

vilket gör att de ofta kommer i kontakt med samma revisorer. Detta gör att de får ökat 

förtroende för just dessa revisorer, vilket stärker teorin om att det är viktigt för banken 

att ha en nära relation med företagets revisor (Svensson & Ulvenblad, 1995, s. 5). Detta 

resonemang anser vi lämpligt eftersom att ha en nära relation med någon bör öka 

förtroendet för denne. 

 
Finansinspektionen menar i sina allmänna råd att vid förändringar i omvärlden måste 

bankerna förändra sina kreditstrategier. Vi anser att revisionspliktens avskaffande är en 

förändring som skett i det svenska samhället. Inget stöd fås från det empiriska resultatet 

att bankerna skulle ha ändrat sin kreditgivningsprocess på grund av revisionspliktens 

avskaffande. Bank C berättar att det inte har någon utsatt policy att de ska agera 

annorlunda när det gäller företag som valt att inte ha en revisor. Detta tror vi kan ha sin 

grund i att revisionspliktens avskaffande skett relativt nyligen och därför har bankerna 
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inte hunnit vara med om tillräckligt många företag som valt bort sin revisor. Vårt 

resonemang får stöd från Bank A som berättar att de valt att låta det gå en tid för att 

kunna utvärdera om företag utan reviderade årsredovisningar har större problem att 

sköta sina betalningar. Även Bank B förtydligar att de vill låta det gå en tid för att se om 

avsaknad av en revisor har negativ påverkan, till exempel större benägenhet för företag 

att gå i konkurs.  

 

Enligt Elder et al. (2010, s. 14-15) är tre faktorer avgörande när banker ska bestämma 

räntesatsen vid kreditgivning. Den riskfria räntan, företagets affärsrisk och 

informationsrisk. Empirin resulterar inte i just dessa benämningar när det gäller 

räntesatsen men likheter finns. Bankerna talar om tre faktorer som avgör räntesatsens 

storlek. Den första faktorn är till vilken ränta som banken köper in sitt kapital, vilket 

inte går att koppla till någon av Elder et al. (2010, s. 14-15) faktorer. Vi anser dock att 

inköpspriset är något som man alltid måste ta i beaktande oavsett om man lånar ut 

pengar eller säljer en produkt. Således borde det vara en självklar faktor som påverkar 

storleken på räntesatsen. Den andra faktorn som enligt bankerna avgör räntesatsens 

storlek är den riskklass som företaget tilldelas utifrån ratingen. Denna faktor tolkar vi 

skulle kunna kopplas till den affärsrisk som Elder nämner. Affärsrisken är den risk att 

företag inte kan betala tillbaka lånet, detsamma som kreditrisk. Den risk som bestäms 

via ratingen är risken att företaget inte kan betala tillbaka lånet, det vill säga kreditrisk 

och därmed affärsrisk. Den tredje faktorn bankerna nämner påverkar räntesatsen är den 

vinstmarginal bankerna sätter. Här saknas teoretiskt stöd, men även här anser vi att det 

är en självklar faktor eftersom alla verksamheter borde vilja gå med vinst. Elder et al. 

(2010, s. 14-15) nämner att informationsrisk även är en faktor som påverkar räntesatsen. 

Denna risk är inte något bankerna nämner men vi tolkar det som att riskklassen kan 

kopplas samman med informationsrisken. Detta eftersom bankerna nämner att högre 

risk ger högre ränta och därmed högre riskklass. Att den beslutsgrundande 

informationen inte är tillförlitlig tror vi kan genera i en högre risk och därmed högre 

riskklass.  

 

Blackwell et al. (1998) teori om att reviderade årsredovisningar kan påverka räntesatsen 

och göra den lägre är däremot något som får empiriskt stöd. Det som alla bankerna är 

överens om är att en högre riskklass ger en högre räntesats. Den största skillnaden i det 

empiriska materialet är inom respektive bank, där svaren ser olika ut. Alla respondenter 

på central eller regional nivå menar att reviderade årsredovisningar inte påverkar 

räntesatsen, de förtydligar att det även inte finns några instruktioner om hur oreviderade 

årsredovisningar ska hanteras. På lokal nivå inom samtliga banker menar 

respondenterna att reviderade årsredovisningar påverkar räntesatsen till en lägre nivå. 

Att skillnaden finns mellan nivåerna inom respektive bank tror vi beror på att 

respondenterna på central eller regional nivå grundar sina svar på att det inte finns 

instruktioner som säger att reviderade årsredovisningar ger lägre ränta. Medan de på 

lokal nivå beskriver hur det går till i praktiken eftersom de har den största kontakten 

med företagen och är de som i de allra flesta fall tar beslut om kreditgivning. Därför 

antar vi att reviderade årsredovisningar kan ha en påverkan på företags räntesats. 

 

Revision kan även ha betydelse när det gäller hur stort lånebelopp företaget får beviljat 

av kreditgivaren, menar Gómez-Guillamón (2003) i sin studie. Detta är däremot något 

som saknar empiriskt stöd. Ingen av bankerna anser att reviderade årsredovisningar 

påverkar lånebeloppet. Hur lånebeloppet bestäms hos de olika bankerna skiljer sig något 

åt. Det vanligaste är att företaget gör en ansökan om ett visst belopp de vill låna och 
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utifrån det gör bankerna en kreditbedömning. Bank A berättar dock att det kan vara så 

att företaget inte får hela beloppet beviljat om banken anser att företagets kassaflöde 

inte skulle klara av det. Vid en sådan situation kan Bank A råda dem att gå till andra 

aktörer än banker för att låna en del av lånebeloppet. Även Bank D kan råda sina kunder 

att ta in andra aktörer.  

 

Miller & Smith (2002) menar att även företag utan reviderade årsredovisningar kan få 

lån. Thorell och Norberg (2005) menar att personliga kontakten med företaget och 

kreditupplysningar har större betydelse än reviderade årsredovisningar vid bankernas 

beslut om kreditgivning. Vi finner empiriskt stöd för att det inte är ett krav från 

bankernas sida att småföretag måste ha reviderade årsredovisningar för att få låna 

pengar. Bank C förtydligar dock att utan reviderade årsredovisningar måste de göra en 

mer djupgående analys av företaget. Bank A kan till och med kräva kvalitetssäkring av 

redovisningen när det bedöms nödvändigt. I detta resonemang får vi uppfattningen att 

bankerna inte vill gå ut med att reviderade årsredovisningar är ett krav men indirekt 

upplever vi det som att de ändå kan tycka det i vissa situationer. Det kan vara så att 

bankerna vill vara försiktiga i sina uttalanden eftersom de inte har klarar instruktioner 

hur de ska agera gentemot företag utan reviderade årsredovisningar. 

 

I de flesta fall skiljer sig inte svaren åt mellan respondenterna inom respektive bank. Vi 

tror att i de fall olikheter finns i svaren kan bero på att respondenterna på lokal nivå har 

större handlingsfrihet än vad som framgår. De instruktioner som är gemensamma för 

respektive bank ger troligen ett visst tolkningsutrymme vilket i sin tur gör att 

bankmännen arbetar olika. Men eftersom respondenterna oftast svarar likartat tolkar vi 

att de instruktioner som finns följs i största utsträckning.  

 

Vi upplever att bankernas generella inställningar till reviderade årsredovisningar är 

positiva men att de i vissa situationer är tveksamma till dess betydelse vid 

kreditgivning. Detta tror vi kan bero på att bankerna, till viss del, tar reviderade 

årsredovisningar för givet eftersom det har varit ett krav så pass länge. När bankerna väl 

får uppleva fler situationer där reviderade årsredovisningar saknas tror vi de får större 

förståelse för betydelsen av dem vid sina kreditgivningsprocesser. 

 

  



70 
 

8. Slutsatser 
 

 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser som grundar sig i den tidigare förda 

analysen. Syftet är att här beskriva den verklighet som studien uppvisar för att kunna 

besvara studiens problemformulering. Avslutningsvis följer förslag till fortsatt forskning 

inom ämnet. 

 
 

 

Kreditgivningsprocesserna inom bankerna är uppbyggda på liknande sätt. De använder 

sig av någon form av scoringsystem vid sin kreditgivning. I scoringsystemet används 

liknande parametrar för att bestämma företagets risk, till exempel kreditupplysningar 

från UC. Parametrarna som bestämmer företagets räntesats är inköpspriset, riskklassen 

som fås utifrån scoringen samt bankens vinstmarginal. Bankerna har inte gjort några 

förändringar i sina kreditgivningsprocesser på grund av revisionspliktens avskaffande. 

 

Årsredovisningar är en informationskälla som används i stor utsträckning vid 

kreditgivarnas beslut om kreditgivning. Denna historiska information hjälper bankerna 

att bedöma företagets ekonomiska status som i sin tur bidrar till att bedöma företagets 

återbetalningsförmåga, vilket utgör en grundpelare vid bankernas kreditbedömnings-

process. Detta innebär att det är viktigt för bankerna att informationen i 

årsredovisningen är korrekt för att de ska kunna göra en korrekt bedömning av 

företagets återbetalningsförmåga.  

 

Reviderade årsredovisningar ger en trygghet för banken att den historiska informationen 

är korrekt och de bidrar även till en kvalitetssäkring av årsredovisningen. Företagets val 

av revisionsbyrå och revisor kan dock ha påverkar på hur tillförlitlig banken anser att 

den reviderade årsredovisningen är. Revisorer som bankerna har haft tidigare kontakt 

med och som kommer från en av de fyra stora revisionsbyråerna ger en extra trygghet 

för bankerna att den reviderade årsredovisningen är tillförlitlig. Därför anser vi att 

företag som funderar på att anlita en revisor bör överväga att anlita någon av de fyra 

stor revisionsbyråerna Ernst & Young, PwC, KPMG eller Deloitte. 

 

Bankerna kräver generellt inte att företagen ska ha reviderad årsredovisning för att få 

kredit hos banken. I vissa situationer kan banken dock kräva reviderade 

årsredovisningar, till exempel vid ansökningar om stora kreditbelopp eller om företaget 

är verksam i en bransch som banken anser är osäker. Någon form av kvalitetssäkring av 

årsredovisning vill bankerna dock ha, men det finns andra alternativa som kan väga upp 

för en reviderade årsredovisningar, till exempel en auktoriserad redovisningskonsult 

som sköter boksluten åt företaget.  

 

Om företaget väljer att inte ha reviderade årsredovisningar, vilket idag har visat sig vara 

ungefär 91 000 st företag, kan det påverka företagets räntesats hos banken. Detta 

eftersom en oreviderad årsredovisning innebär att banken inte vet om den historiska 

informationen är korrekt eller inte och därmed blir företaget mer riskfyllt för banken. 

Om företaget är riskfyllt för banken ökar bankens riskpremie och en högre räntesats 

tilldelas företaget. Reviderade årsredovisningar har däremot inte någon inverkan på 

lånebeloppet utan lånebeloppet bestämmer företaget själv.  
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Företag måste, i och med revisionspliktens avskaffande, ta beslut om det är värt att ha 

reviderade årsredovisningar eller inte. Om företaget inte har reviderad årsredovisning 

kan räntesatsen bli högre om företaget vill ansökan om kredit. Samtidigt sparar 

företagen in pengar genom att inte anställa en revisor då det utgör en kostnad för dem. 

Alternativet för företagen skulle kunna vara att istället anlita en auktoriserad 

redovisningskonsult som gör bokslutet och årsredovisningen.  

 

Den viktigaste informationskällan bankerna använder sig av vid sin bedömning av 

företagets återbetalningsförmåga är företagsledningen. Speciellt för småföretag är det 

särskilt viktigt att banken lär känna kunden och dennes verksamhet och affärsidé. Det är 

även viktigt för banken att få information om företagsledningens kompetens, bakgrund 

och erfarenhet. Detta eftersom två likvärdiga företag kan gå helt olika beroende på 

företagsledaren. Detta innebär att företag som har en god relation med sin bank och har 

haft den under en längre tid har möjligheter att få bra villkor för sina lån även om de 

inte har reviderade årsredovisningar. Utifrån detta kan det vara av vikt för företagen att 

skapa god relation med sin bank för att få bra lånevillkor. Att försöka ha allt kapital 

samlat i en och samma bank kan vara ett sätt för företag att skapa en god relation med 

banken. Desto mer samarbete och kontakt företag har med banken borde generera i en 

förtroendefull relation. Vi rekommenderar även företag att se till att företagsledningen 

är utbildad och har kunskap inom sin verksamhet.  

 

Det ska noteras att denna studie är gjort i tidigaste laget då bankerna ännu inte har tagit 

del av många företag som valt att avstå från revision. Bedömning har dock gjorts att de 

valda respondenterna har lång erfarenhet av kreditgivning vilket medför att de har haft 

kontakt med andra juridiska former som inte kräver reviderade årsredovisningar, till 

exempel enskild firma eller handelsbolag. Nystartade företag kan också likställas med 

företag utan reviderade årsredovisning eftersom dessa företag saknar historik. Dessutom 

har liknande resonemang förts inom samtliga banker vilket gör att studien speglar 

verkligheten vad gällande reviderade årsredovisningar. 

 

Slutsatsen i studien är således att reviderade årsredovisningar generellt har betydelse vid 

bankers beslut om kreditgivning till småföretag. Reviderade årsredovisningar ger 

bankerna trygghet och tillförlitlighet att den historiska informationen är korrekt vilket 

kan påverka den slutgiltiga bedömningen av företagets återbetalningsförmåga. 

Reviderade årsredovisningar påverkar även företagets räntesats. Företaget anses inte 

lika riskfyllt vilket leder till en lägre räntesats. Reviderade årsredovisningar har dock 

inte en avgörande betydelse vid bankers kreditgivning till småföretag och det är inget 

krav från bankernas sida att företaget ska anställa en revisor. Den viktigaste parametern 

för bankerna är istället att lära känna företaget och dennes verksamhet för att kunna 

bedöma företagets framtida återbetalningsförmåga.  Reviderade årsredovisningar kan 

också ersättas av andra kvalitetssäkringar som till exempel en auktoriserad 

redovisningskonsult. Det ska även poängteras att bankerna inte anser att sina 

kreditgivningsprocesser har förändrats något sedan revisionsplikten avskaffades. 
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8.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Utifrån vår analys och slutsats kan vi se att utfallet av revisionspliktens avskaffande inte 

fått någon stor genomslagskraft. Det var inte många av respondenterna som har varit 

med om situationer där företag valt bort revision och det fanns inga färdigställda 

direktiv hur bankerna ska agera om en sådan situation uppstod. Detta tror vi kan bero på 

att avskaffandet av revisionsplikten skett relativt nyligen och därför inte hunnit få någon 

stor genomslagskraft än. Utifrån detta ges förslag att utföra liknade studie vid ett senare 

tillfälle, kanske om 4-5 år, då avskaffandet möjligen fått större genomslagskraft. 

 

Vår studie har fokuserats på kreditgivare, vilket är en viktig intressent för företag. En 

annan möjlighet kan vara att studera någon av företagets andra intressenter och deras 

syn på reviderade årsredovisningar, då alla intressenter är viktiga för företag. 

Exempelvis kan leverantörer ha intresse av att få information om företagets finansiella 

ställning för att kunna ta beslut om leverans, kredittid och samarbete.  

 

Utifrån vår analys och slutsats har det även framgått att relationer med företag är högt 

prioriterat av bankerna vid deras beslut om kreditgivning. Därför anser vi att det skulle 

vara passande att vidare studera relationens betydelse vid kreditgivning.  
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9. Sanningskriterier 
 

 

Under detta kapitel belyses de sanningskriterier som avser att visa studiens giltighet, 

intersubjektivitet och praktisk användbarhet. 

 

9.1 Giltighet 
 

De informationskällor studien är baserad på är insamlad framförallt från intervjuerna av 

personal på de fyra storbankerna. Dessa data är även förstärkt med officiell information 

från bankernas hemsidor och årsredovisningar.  Eftersom de fyra bankerna står för 

majoriteten av de kapital som utlånas i Sverige har vi valt att intervjua två olika 

personer med olika befattningar på dessa banker. I och med detta anser vi ha 

införskaffat tillräcklig mängd information. Att svaren från respondenterna dessutom kan 

styrkas med officiell information från hemsidor och årsredovisningar gör att vi anser att 

rikligt med information har införskaffats. Eftersom tillräcklig mängd information har 

insamlats anser vi att studien har en god giltighet (Johansson-Lindfors, 1993, s. 165).  
 

9.2 Intersubjektivitet 
 

Efter intervjuernas genomförande har en sammanställning av respondenternas svar 

gjorts som sedan skickades till samtliga respondenter. Detta för att de skulle få chans att 

godkänna och påpeka om något har missuppfattats eller tolkats fel. Denna 

sammanställning är identisk med den som återfinns i resultatkapitlet vilket gör att ingen 

vidare tolkning har gjorts av materialet. Respondenterna godkände sammanfattningarna 

vilket minskar risken för missförstånd och misstolkningar. Att intervjuerna spelades in 

för att kunna spelas upp i efterhand gör även det att missförstånd och misstolkningar 

reduceras. Eftersom respondenterna har accepterar resultatet anses studien trovärdig 

med dess resultat och tolkningar, studien är intersubjektiv (Johansson-Lindfors, 1993, s. 

166-167). 
 

9.3 Praktisk användbarhet 
 
Studien är användbar för olika aktörer på dagens ekonomimarknad. Småföretagen kan 

ha nytta av studien eftersom de kan finna information om hur en kreditgivningsprocess 

ser ut och vad de behöver för att få låna pengar av banker. Kanske överväger företagen 

att inte ha revisor och då kan det vara bra att veta vad bankerna kräver vid sin 

kreditgivning samt hur de värderar reviderade årsredovisningar för att lättare ta ställning 

i denna fråga. För bankerna emellan kan studien också vara intressant för att få inblick i 

konkurrenters resonemang i sina kreditgivningsprocesser och se om det finns saker som 

skiljer sig åt. Bankerna kan därmed få indikationer vad som behöver förbättras i deras 

bank för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftig. Revisorer skulle också tänkas ha 

användning av denna studie. Detta för att kunna utforma sina tjänster på bästa sätt till 

sina kunder. Eftersom studien är användbar för andra aktörer än småföretag, som 

studien var ämnad för och stora delar av teorin kan användas i praktiken anser vi att 

studien har en god praktisk användbarhet (Johansson-Lindfors, 1993, s. 167-168).  
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