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Abstract 
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Title:  The abolished audit requirement for small companies - and its impact on banks credit 
granting processes. 
 
Year: 2013 
 
 
Background 
At November 1st 2010 the audit requirement for small companies abolished in Sweden. The 
motives behind the decision were to reduce the companies’ costs and to adapt to other 
European countries. This affected not only the companies but also many of the companies’ 
stakeholders. 
We decided to focus on the banks and the affect the abolished audit requirement had on these. 
 
Problem definition  
Has the abolishment of the audit requirement for small companies affected the banks credit 
granting process? 
 
Purpose  
The purpose of this study is to create an understanding of how the abolishment of the audit 
requirement has affected banks. We also want to investigate the consequences and see if the 
banks have been forced to change their credit granting processes for these companies. 
Our goal is then to present a survey, which the reader will find both interesting and we hope 
that it will give the reader a better understanding about the subject. 
 
Method  
The survey was made with a qualitative method in order to gain a deeper understanding about 
the banks credit granting process and the impact the abolishment of the audit requirement had 
on these banks. We interviewed four local banks, which we chose to anonymize with the 
motive that we hoped it would lead to more detailed and honest answers, which we think it 
did. 
 
Conclusion  
Our survey shows that banks credit process has not changed after the abolishment of the audit 
requirement. All of our respondents believe that it’s too early to see the effects, but they 
believe if the limits will be raised, it’ll lead to a requirement for audit to granted credits to 
companies of a certain size.  

 
 
 
 
 
 



 
 

Sammanfattning 
 
Författare: Ola Lundström och Håkan Magnusson 
 
Handledare: Peter Franck 
 
Titel: Den avskaffade revisionsplikten för små företag – och dess effekter på bankernas 
kreditbedömningsprocesser. 
 
År: 2013 
 
 
Bakgrund 
Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för små företag. Detta med de främsta 
motiven att minska företagens kostnader och att anpassa sig efter övriga europeiska länder. 
Detta påverkade inte bara företagen utan även många av företagens intressenter. Vi valde att 
avgränsa oss till att studera bankerna och lagändringens effekter på dessa. 
 
Problemformulering  
Har den avskaffade revisionsplikten för små företag påverkat bankernas 
kreditbedömningsprocesser för dessa bolag? 
 
Syfte  
Syftet med denna undersökning är att skapa en förståelse för hur avskaffningen av 
revisionsplikten har påverkat bankerna. Vi vill vidare undersöka ifall dessa konsekvenser har 
gjort så att bankerna har tvingats förändra sina processer. 
Vår målsättning är sedan att presentera en undersökning som läsaren finner både intressant 
och ger läsaren bättre förståelse kring ämnet. 
 
Metod  
Undersökningen är gjord genom en kvalitativ metod för att på så sätt få en djupare förståelse 
om bankernas kreditgivning och vilken inverkan den avskaffade revisionsplikten har haft på 
denna. Vi gjorde en avgränsning till att intervjua fyra lokala banker, som vi valde att 
anonymisera med motivet att det skulle leda till mer utförliga och ärliga svar. Vilket vi är av 
uppfattningen att det gjorde. 
 
Slutsats 
Vår undersökning visar att bankernas kreditprocess ännu inte har förändrats i och med 
avskaffningen av revisionsplikten. Samtliga av våra respondenter anser att det är för tidigt att 
sia om vilka effekter det kommer medföra, men de är av uppfattningen att en höjning av 
gränsvärdena skulle leda till att krav på revision för att bevilja krediter skulle införas för bolag 
av en viss storlek. 
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1 Inledning 
 
I inledningskapitlet kommer vi att redogöra för bakgrunden till det problem vi valt att 
undersöka samt vårt syfte med undersökningen. Det här kapitlet är främst tänkt att ge läsaren 
en djupare förståelse för vår problemformulering genom att redovisa det resonemang som 
har lett oss fram till problemformuleringen. Kapitlet innehåller även ämnesvalet samt vilka 
avgränsningar vi gjort. 
 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Den 1 november 2010 inträdde en ny lag som innebar att revisionsplikten för små företag 
eliminerades. Detta medförde att ungefär 250 000 eller 72 procent av Sveriges aktiebolag 
undantogs från revisionsplikten (Prop. 2009/10:204). 
Uppgifter från bolagsverket visade att den 31 mars 2012 var det 95106 registrerade bolag 
(22,9 procent) som sakande en registrerad revisor. Detta var en kraftig ökning från mars 2011 
då antalet var 22026 bolag (5,7 procent) som saknade revisor (Frivision, 2012).  
 
Varför dröjde det ända till 2010 innan revisionsplikten avskaffades?  
Enligt Joakim Rehn, styrelseordförande i Grant Thornton, så var den största anledningen till 
att Sverige och övriga nordiska länder dröjt med att avskaffa revisionsplikten att företagens 
bokslut utgör grunden för beskattning (Lennartsson, 2010, s. 22). 
 
Vad var de huvudsakliga syftena med lagändringen? 
Då utveckling inom redovisning har riktat sig mer och mer mot de stora företagens behov, 
med höga kostnader som följd så var syftet med lagändringen främst till att minska de små 
företagens administrativa kostnader. Den avskaffade revisionsplikten skulle medföra en total 
kostnadsbesparing för de berörda bolagen med cirka 2,9 miljarder årligen.  
Ett annat syfte med lagändringen var att följa den internationella utvecklingen och närma sig 
våra grannländer och övriga EU. Efter att Finland och Danmark avskaffat sin revisionsplikt 
för små företag så var Sverige ett av få länder kvar inom EU med revisionsplikt för små 
företag (Prop. 2009/10:204). 
 
Vilka bolag berörs av lagändringen?  
I Sverige beslutades det att följande gränsvärden gäller för att revisionsplikten ska gälla. 
 

• Fler en 3 anställda (i medeltal). 
• Mer en 1,5 miljoner i balansomslutning. 
• Mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning. 

 
Om bolagen uppfyller minst två av ovanstående gränsvärden så gäller revisionsplikten 
(Justitiedepartementet, 2010). 
 
Inom EU så har medlemsstaterna själv rätt att bestämma om de vill behålla revisionsplikten 
för bolag som på balansdagen inte överskrider två av följande två kriterier:  
 

• 50 anställda 
• 4,4 miljoner euro i balansomslutning  

• 8,8 miljoner euro i nettoomsättning 
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Bestämmelserna återfinns i EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv (Lennartsson, 2010, s. 23).   

 
Sverige var bland de sista inom EU att ta bort revisionsplikten.  
De nordiska länderna har alla valt en lägre nivå på gränsvärdena, eftersom vi i norden har 
många små företag så ger även små gränsvärden en stor effekt menar Jens Røder, 
generalsekreterare på Nordiska Revisorsamfundet NRF. (Lennartsson, 2010, s. 23) 

 
För att få en klarare bild över gränsvärdena som gäller i Sverige så presenteras nedan en tabell 
med några ytterligare europeiska länders gränsvärden för revisionsplikt.  
 
Land Medelantalet anställda Balansomslutning Nettoomsättning 
  under räkenskapsåret     

Storbritannien 50 3,26 milj. Pund 6,5 milj. Pund 

Nederländerna 50 4,4 milj. Euro 8,8 milj. Euro 

Tyskland 50 3,4 milj. Euro 6,9 milj. Euro 

Frankrike 50 1,55 milj. Euro 3,1 milj. Euro 

Sverige 3 1,5 milj. SEK 3 milj. SEK 

Danmark 12 1,5 milj. DEK 3 milj. DEK 

Finland 3 100 000 euro 200 000 euro 

Norge                        10          20 milj. NOK         5 milj. NOK 

 
Tabell 1. Gränsvärden i några Europeiska länder (Lennartsson, 2010, s. 23) 
Tillägg: Norge (Norges finansdepartement, 2011) återskapad av författarna (2013) 
 
Tittar vi på de nordiska länderna så ser vi att Sverige ligger nära Finlands gränsvärden, men 
med något högre krav på företagens balansomslutning och nettoomsättning. Danmark har lite 
högre gränsvärden än Sverige, där den största differensen är medelantalet anställda där de har 
12 mot Sverige och Finlands 3.  
Den 1 maj 2011 avskaffade Norge revisionsplikten för små företag och var därmed sist ut av 
de nordiska länderna. Gränsvärdena sattes till en nettoomsättning på 5 miljoner norska kronor 
(NOK). Balansomslutningen sattes till 20 miljoner NOK och medelantalet anställda till 10 
(Norges finansdepartement, 2011). 
 
De ursprungliga gränsvärdena som diskuterades i propositionen och som angav vad som var 
små privata aktiebolag var tidigt i utredningen betydligt högre än de som reformen utmynnade 
i. De gränsvärdena som föreslogs låg i linje med Tysklands, Nederländernas och 
Storbritanniens gränsvärden.  
Ekonomistyrningsverket ansåg att en alltför stor del av svenska bolag därmed skulle omfattas 
av de nya reglerna och kritik riktades mot de ursprungliga, högre gränsvärdena från bl.a. FAR 
SRS och Göteborgs universitet (Prop. 2009/10:204). 
 
Vi har nu redogjort bakgrunden till lagändringens syfte och vilka bolag som berörs av denna. 
Härnäst följer en redogörelse för vilka av bolagens intressenter som berörs av den avskaffade 
revisionsplikten.  
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Till att börja med presenteras intressentmodellen (vilket redogörs för mer utförligt i 
teorikapitlet) nedan. 

   
 
Figur 1. Intressentmodellen (Thomasson et al., 2007, s. 16) omarbetad av författarna (2013) 
 
Som vi ser i figuren så har ett företag många intressenter som direkt eller indirekt påverkas av 
lagändringen. En viktig intressent som påverkas av lagändringen är kreditgivare, som bl.a. 
använder redovisningsinformationen då de gör kreditbedömningar av företagen. Den 
avskaffade revisionsplikten medförde att då den granskande tredje parten, i detta fall revisorn, 
försvinner så försämras tillförlitligheten i företagets finansiella information. En av frågorna 
som ställdes i propositionen var hur bankerna skulle kunna bedöma företagens förmåga att 
betala räntor och amorteringar utan tillförlitlig information (Prop. 2009/10:204). 
 
Inför beskedet om avskaffandet av revisionsplikten så utryckte bankerna sina tvivel om 
reformen. De ansåg att företagen skulle få det svårare att låna pengar, om ingen oberoende 
hade granskat företagets räkenskaper. Men eftersom gränsvärdena sänktes så lindrades oron 
och Stefan Andersson på SEB säger att eftersom kraven på ordnad bokföring är oförändrad så 
bör det inte påverka nämnvärt. Tina Sandvik på Nordea håller med och menar att så länge de 
kan förlita sig på att redovisningen är riktig så förändras inte kreditbesluten av reformen. 
Jonny Belchatowski kreditchef på retail Swedbank säger att de under våren 2010 håller på att 
undersöka hur de ska kunna säkerställa bolagens räkenskaper (Danielsson, 2010, s. 19). 
 
En studie som genomfördes i Danmark visar att lånevillkoren för bolag med reviderade 
bokslut kan förväntas vara mer förmånliga än för bolag som valt bort revisionen (Erhvers- og 
Selskabsstyrelsen, 2005, s. 8). Även studier av Svensson (2003, s.168-169) och Öhman (2007, 
s.173-174) visar att ett reviderat bokslut ses som en klar fördel och ökar företagets 
trovärdighet när denna söker krediter. 
 
Vi har redogjort för att företagens redovisningsinformation används vid kreditbedömningar, 
men i vilken utsträckning används denna och vilken relevans har den vid 
kreditbedömningsprocessen? 
Tidigare studier visar att banker alltid använder sig av årsredovisningar, periodrapporter, 
budgetar och kreditupplysningar vid kreditvärdighetsbedömningar av företag (Svensson, 
2003, s. 184). 
Vid bankernas kreditbeslut så sammanställs all relevant information i ett kredit-PM. 
Företagens redovisningsinformation och dess betydelse för kreditbedömningen varierar.  
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Vid t.ex. högriskkrediter anses redovisningsinformationen spela en mer betydande roll än vid 
lågriskkrediter. Samma gäller när det handlar om en ny kund istället för en redan befintlig 
kredittagare (Svensson, 2000, 13-14).  
 
Vi har nu redogjort för syftet med att avskaffa revisionsplikten för små företag, gränsvärdena 
dvs. vilka bolag som berörs, vilka av företagens intressenter som berörs samt redovisningens 
relevans till bankernas kreditbedömningsprocesser. Därmed anser vi att läsaren nu har fått en 
bra bakgrundsbild på vad vi avser att undersöka.  
 
 
1.2 Problemformulering 
 
Har den avskaffade revisionsplikten för små företag påverkat bankernas 
kreditbedömningsprocesser för dessa bolag? 
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna undersökning är att skapa en förståelse för hur avskaffningen av 
revisionsplikten har påverkat bankerna på den svenska marknaden. Vi vill vidare undersöka 
ifall dessa konsekvenser har gjort så att bankerna har tvingats förändra sina processer. 
Vår målsättning är sedan att presentera en undersökning som läsaren finner både intressant 
och ger läsaren bättre förståelse kring ämnet. 
 
 
1.4 Avgränsning 
 
Den avskaffade revisionsplikten har inte bara haft effekter på banker utan även på bl.a. 
kredittagare, ägare, revisorer, skatteverket etc. Vi har avgränsat oss till att studera 
lagändringens effekt på banker. 
Vi har även gjort en geografisk avgränsning och målet var att intervjua representanter från 
Sveriges fyra största banker. Tyvärr valde en av de utvalda bankerna att inte medverka i 
undersökningen, vilket medförde att vi valde att lägga till en intervju hos en bank som har 
många företagskunder. Av både tids- och kostnadsskäl så valde vi att göra våra intervjuer med 
banker i Umeå, bortsett från en som genomfördes via telefon med en person baserad i 
Stockholm. Vi tror att de större bankerna speglar den inhemska marknaden bättre och på så 
sätt ger vår undersökning en högre trovärdighet med tanke på studiens syfte.  
 
 
1.5 Ämnesval 
 
Vi valde att studera detta ämne dels eftersom vi som ekonomistuderande finner ämnet 
intressant och dels för att vi såg ett problem med avskaffning av revisionsplikten och var 
nyfikna hur detta skulle påverka olika intressenter. Att vi valde att inrikta oss på banker 
berodde på att vi bedömde att de tillsammans med revisionsbyråer skulle påverkas mest av 
detta. 
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2 Metod 
 
Syftet med detta kapitel är att förklara hur den vetenskapliga studien har genomförts, vilka 
metoder vi använt och vilka alternativa metoder vi valt bort. Vi kommer även beskriva 
urvalsprocessen och utförligt beskriva vår praktiska metod.     
 
 
2.1 Förförståelse 
För att läsaren ska få en klar bild på vilken synvinkel vi har haft på det studerade fenomenet 
genom resans gång så följer en redogörning av vår förförståelse i detta kapitel. 
Vi har båda innan denna undersökning begränsad förförståelse kring både 
kreditanalysprocessen och företagande. En av oss arbetar med bland annat upprättande av 
bokslut och har därmed ett visst samarbete med revisorer. Han anses därmed ha en ganska 
god kunskap om revisorns roll och årsbokslutets funktion ur ett informationsperspektiv.  
Vi saknar båda som sagt praktisk erfarenhet av processen vid kreditbedömningar, men vi har 
båda under studietiden införskaffat en viss teoretisk kunskap inom ämnet.  
 
 
2.2 Verklighetssyn & Kunskapssyn 
 
Andersen beskriver ontologi som skillnaden mellan kunskap och verklighet. En viktig fråga 
man bör ställa sig är därför i vilken grad det insamlade empiriska materialet avspeglar hur 
verkligheten ser ut. (Andersen, 1998, s. 25).  
 
Bryman och Bell delar upp de ontologiska frågeställningarna i två kategorier, objektivism och 
konstruktionism. Skillnaden mellan dessa beskrivs utifrån begreppen organisation och kultur.  
Objektivism, som sammankopplas med en kvantitativ undersökningsmetod, är en ståndpunkt 
som innebär att de sociala företeelser vi ständigt möter inte är påverkningsbara utan de har 
sina egna regler och riktlinjer. Både organisationer och kulturer uppfattas som något yttre i 
förhållande till aktören. 
Konstruktionismen ställer sig kritisk till detta och menar att organisationer och kulturer inte är 
på förhand givna enheter och dessutom är påverkningsbara. Sociala företeelser och kategorier 
befinner sig i ständig revidering. Denna ontologiska ståndpunkt sammankopplas med vår 
valda undersökningsmetod, den kvalitativa metoden som vi redogör för i kommande kapitel 
(Bryman & Bell, 2005, s. 33-34, 40, 298). 
Vår verklighetsuppfattning är konstruktionistisk i och med att vi uppfattar bankerna som 
påverkningsbara. Människan påverkar tolkningen samt utformandet av kreditprocessen och 
processen i sin tur är beroende av människan. Även betydelsen av ett reviderat bokslut tolkas 
olika från person till person.  
 
En kunskapsteoretisk frågeställning handlar om vad som kan betraktas som godtagbar 
kunskap inom ett område. Positivismen är en kunskapsteori där naturvetenskapliga metoder 
används vid studier av den sociala verkligheten. Enligt denna teori så är det endast kunskaper 
som kan bekräftas via sinnena som kvalificeras som godkänd kunskap. Vidare präglas teorin 
av att vetenskap ska vara objektiv (Bryman & Bell, 2005, s. 27-28) 
 
En alternativ kunskapsteori är ett hermeneutiskt synsätt. Till skillnad från positivismen så är 
denna teori subjektiv. Grunden i teorin är att den tar hänsyn till skillnaderna mellan människor 
och naturvetenskapens studieobjekt. Teorin som även kallas tolkningsperspektivet, bygger på 
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förståelse och tolkning av ett studerat fenomen. Det innebär alltså att forskaren ska försöka 
förstå och tolka saker utifrån upphovsmannen dvs. våra respondenters perspektiv (Bryman & 
Bell, 2005, s. 29, 443). 
För att kunna uppfylla studiens syfte så har vi ett tolkande, eller hermeneutiskt synsätt i denna 
studie. Utifrån vår något begränsade förförståelse, som vi redogjort för i föregående kapitel, 
så försöker vi genom våra intervjuer, tolka och förstå hur respondenterna upplever att den 
avskaffade revisionsplikten har påverkat dem.  
 
 
2.3 Metodansats  
 
Vid val av metod kan man välja att göra antigen en kvantitativ eller kvalitativ undersökning.  
 
En kvantitativ metod kan bäst beskrivas som en forskningsstrategi som inriktar sig på 
kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. Vidare karaktäriseras en kvantitativ 
metod av att den innehåller ett deduktivt synsätt på relationen mellan teoretisk och praktisk 
forskning. Metoden innehåller ett synsätt på den sociala verkligheten som enligt metoden går 
ut på att den består av en yttre och objektiv verklighet (Bryman & Bell, 2005, s. 40).  
 
Till sist så följer metoden den naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångsätt 
d.v.s. matematiska formler och statistik används i hög grad och riktlinjerna för 
undersökningen är oftast tydliga (Andersen, 1998, s. 31). 
 
I figuren nedan beskrivs processen för den kvantitativa metoden.  
 

 
 
Figur 2. Den kvantitativa forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2005, s. 86) återskapad av 
författarna (2013). 
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Den kvantitativa processen inleds med en uppställning av hypoteser utifrån befintliga teorier. 
Därefter väljs forskningsdesign, dvs. vilken teknik som ska användas vid datainsamlingen.  
Processen fortsätter med en s.k. operationalisering, dvs. man utformar de begrepp som är av 
intresse för undersökningen. Vidare väljs undersökningsplats och respondenter. I steg 7 görs 
sedan ett förtest av respondenterna t.ex. genom en surveydesign, där respondenterna 
intervjuas efter en strukturera mall som sedan leder till att de iakttagna beteendena kan 
kategoriseras. Därefter sammanställs och analyseras insamlad data, som sedan mynnar ut i en 
slutsats som sedan i processens sista fas presenteras. (Bryman & Bell, 2005, s. 86-88).  
 
I vårt fall skulle en kvantitativ metod med kvantifierad data gjort att undersökningens validitet 
hade kunnat ifrågasättas. Med det menar vi att genom t.ex. en enkätundersökning hade 
undersökningen inte gett de djupgående svar som vi anser krävs för att undersökningen ska 
tjäna sitt syfte.  
 
Den andra metoden, som vi har valt att använda är kvalitativ. Denna skiljer sig från den 
kvantitativa genom att den frångår kvantifieringen av data och istället riktar sig på att 
verbalisera data. Vidare så har denna metod en induktiv syn på relationen mellan teori och 
praktik. Metodens fokus ligger, till skillnad från den kvantitativa metoden som tillämpade en 
naturvetenskaplig modell, på att försöka förstå den sociala verklighet som grundas av hur t.ex. 
intervjuobjekten i en undersökning tolkar denna verklighet.   
Enligt den kvalitativa metoden så är det interaktionen mellan individer som ligger som grund 
för de sociala egenskaperna. (Bryman & Bell, 2005, s. 297-298) 
 
Vi väljer att presentera modeller för både metoderna för att underlätta för läsaren att förstå 
skillnaderna mellan dessa. I modellen nedan visas stegen för den kvalitativa metoden. 
  

Figur 3. (Bryman & Bell, 2005, s. 300) återskapad av författarna (2013) 
 
 
Processen inleds med att upprätta en problemformulering. Därefter väljer vi geografiskt var 
vår undersökning ska äga rum och vilka respondenter vi finner lämpligast för att uppnå 
undersökningens syfte. I vårt fall har vi, som vi nämnde i inledningskapitlet, valt att 
genomföra undersökningen lokalt med de mest etablerade bankerna.  
I nästa steg samlar vi in och tolkar insamlad data. Skillnaden mellan den kvantitativa och 
kvalitativa metoden är att i den kvantitativa så byggs slutsatserna på den teoretiska grunden. I 
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en kvalitativ skapar man däremot nya teorier utifrån den empiriska undersökningen. Det är 
vad som sker i nästa steg (Bryman & Bell, 2005, s. 300-302). 
 
Vi har som sagt valt att använda den kvalitativa metoden eftersom vi anser att det är den 
metod som är mest lämpad för att vi ska uppnå syftet med undersökningen. 
För att uppnå detta så samlar vi in data som är av verbal karaktär genom djupgående 
intervjuer med företrädare från våra utvalda banker. Empirin dessa intervjuer genererar 
kommer vi sedan att jämföra med befintliga teorier då vi analyserar resultatet, dvs. helt i linje 
med den kvalitativa metoden. 
 
 
2.4 Angreppssätt 
 
Vid val av angreppssätt står det mellan ett induktivt- och ett deduktivt angreppssätt. Dessa två 
metoder används då syftet är att producera kunskap om t.ex. en organisation. Deduktion kan 
sägas vara bevisföringens väg och induktion upptäckarens väg (Andersen, 1998, s. 29). 
 
Val av angreppssätt kan härledas till metodvalet ovan. Ett deduktivt angreppssätt innebär att 
forskaren med hjälp av teorier skapar hypoteser som ska underkastas en empirisk granskning. 
Detta angreppssätt är vanligast vid en kvantitativ undersökning och sammankopplas med den 
epistemologiska uppfattningen positivism. (Bryman & Bell, 2005, s. 23, 40) 
 
Det andra angreppssättet kallas induktivt och innebär att man utgår från empirin, för att sedan 
jämföra insamlad empirisk data med befintliga teorier. Empirin är därmed själva basen i 
forskningen och avsikten är att finna generella mönster som kan mynna ut i teorier. Att 
inducera innebär alltså att man drar slutsatser från det speciella till det mer allmänna 
(Johannessen & Tufte, 2003, s. 35). 
Att använda det induktiva angreppssättet är vanligast vid en kvalitativ undersökning (Bryman 
& Bell, 2005, s. 40). 
 
Vi har valt att använda oss av det induktiva sättet. Med tanke på att vi gör en fallstudie med 
en kvalitativ undersökning så lämpar sig det induktiva angreppsättet bäst. Vi kommer att ha 
utgångspunkten i vår insamlade empiri för att därpå analysera denna och jämföra empirin mot 
de teorier vi tycker är relevanta och som presenteras i teorikapitlet. Med andra ord så är 
empirin själva grunden i vår undersökning. 
 
För att sammanfatta och knyta ihop våra metodval så presenteras nedan en modell som visar 
skillnaderna på de olika forskningsstrategierna.  
 

  
Tabell 2. Grundläggande skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa forskningsstrategier 
(Bryman & Bell, 2005, s. 40) återskapad av författarna (2013). 
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Som vi tidigare har redogjort för så är denna studie av kvalitativ art, vi kommer att genomför 
djupa intervjuer med våra respondenter vilket ska leda till en bättre förståelse kring ämnet. 
Vidare i modellen ser vi att det induktiva angreppssättet är kopplat till denna metod. Vi 
kommer att utgå från den insamlade empirin för att i vår analys jämföra denna med befintliga 
teorier. I modellens två sista punkter ser vi att kunskapssynen hermeneutik dvs. en tolkande 
syn samt verklighetssynen konstruktionismen är sammankopplade med våra metodval.  
 
 
2.5 Urval 
 
Vi hade inledningsvis valt ut fyra banker att intervjua. Vi tog även fram en reservlista på 
ytterligare banker ifall någon av de frågade bankerna inte ville ställa upp på att intervjuas. 
Vi kontaktade de utvalda bankerna per telefon. Alla utom en av de svarande var positiva till 
att genomföra intervjuerna. Vi valde därmed att kontakta ytterligare en bank som är något 
mindre än de övriga, men är rikstäckande och inriktar sig på företagskunder.  
 
Vi var medvetna om att det empiriska materialet som vi får av endast fyra intervjuer kan 
förefalla att bara ge en begränsad bild av verkligheten.  
Vi diskuterade noga för och nackdelar med det valet och kom fram till att vi skulle inrikta oss 
på att dessa fyra till att börja med, för att sedan utvidga undersökningen om vi ansåg att fler 
intervjuer skulle tillföra studien något av värde. Men efter att intervjuerna var klara och vi 
analyserat svaren upplevde vi en empirisk mättnad, dvs. svaren vi erhållit från bankerna skilde 
sig inte nämnvärt och vi ansåg därmed att ytterligare intervjuer inte hade varit nödvändigt.  
Därmed tror vi att det empiriska materialet som dessa intervjuer har genererat kommer vara 
tillräcklig för att uppnå undersökningens syfte.  
 
 
2.6 Datainsamling 
 
Det finns två metoder att använda vid insamlingen av data. Den första kallas primärdata och 
är all data forskaren själv har samlat in (Andersen, 1998, s. 150).  
Den andra är sekundärdata, vilket innebär att data är insamlad av andra forskare. Den kan 
också vara data som olika institutioner och organisationer redan har i deras ordinarie 
verksamhet (Bryman & Bell, 2005, s. 230). 
 
Vi kommer att använda oss utav primärdata, dvs. data som genereras av våra intervjuer och 
därefter jämföra denna mot befintliga teorier och vad som studerats tidigare. Vi har bokat in 
intervjuer med fyra utvalda banker och intervjuerna kommer, med undantag från en, 
genomföras i bankernas lokaler. En intervju kommer att genomföras per telefon.  
Då en av intervjuerna kommer att genomföras som telefonintervju och de övriga som 
personliga intervjuer, är det viktigt att tänka på vilka för och nackdelar respektive metod har. 
 
Enligt Bryman och Bell så finns det ett antal former av den strukturerade intervjun där den 
vanligaste är en personlig intervju med en intervjuare och en respondent. En variant av denna 
intervjuform är då intervjun sker via telefon, det finns för och nackdelar med båda metoderna 
(Bryman & Bell, 2005, s.138-140).  
Som fördelar med en telefonintervju jämfört med en personlig intervju nämner de att en 
telefonintervju beroende på avstånd till respondenten kan bli betydligt billigare och mindre 
tidskrävande. En annan aspekt är att vid en telefonintervju påverkas inte respondenten på 
samma sätt av faktorer hos intervjuaren såsom dennes ålder, kön, etniska bakgrund och etc. 
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Det kan alla vara faktorer som gör att respondenten väljer att svara på ett sätt som de tror att 
intervjuaren uppskattar (Bryman & Bell, 2005, s. 140).  
 
Nackdelar med telefonintervjuer är att det uppkommer en del osäkerhetsfaktorer som inte 
finns vid en personlig intervju, det kan vara sådant som att det är svårt att uppfatta i vilken 
situation och miljö respondenten befinner sig i. Det kan vara faktorer som medför att 
respondenten känner sig stressad eller störd av omgivningen vilket kan ha en påverkan på 
intervjun. En annan nackdel då man inte kan se respondenten är att det är svårt att se dennes 
reaktion och ansiktsuttryck vid en specifik fråga, även om man får ett klart svar kan kanske 
respondenten visa en viss tvekan eller osäkerhet på svaret som inte går att upptäcka vid en 
telefonintervju (Bryman & Bell, 2005, s. 140-141). 
 
 
2.7 Anonymitet & Etik  
 
Bryman och Bell poängterar att de etiska faktorerna inte får glömmas bort vid en studie av 
denna art. En metod de nämner är att ge fiktiva namn till de studerade organisationerna för att 
på så sätt se till att respondenterna förblir anonyma (Bryman & Bell, 2005, s. 356).  
Vi såg även att denna metod använts vid tidigare forskning av t.ex. Svensson (2003), som 
anonymiserade sina respondenter i sin undersökning.  
 
Nackdelar med att anonymisera sina respondenter är att det försämrar validiteten i 
undersökningen i och med att läsaren inte ser vilka som har intervjuats. Men vi anser ändå att 
den etiska aspekten i detta är viktig och därmed föll valet på att anonymisera våra 
respondenter. I empirikapitlet kommer vi presentera respondenternas befattning samt antal år i 
branschen, då vi anser att någon form av kontext är viktig i en studie av denna karaktär och är 
av vikt för läsaren. 
 
Vi hade tydligt kommunicerat ut till våra respondenter redan vid vår första kontakt att deras 
svar skulle vara anonyma och samtliga var positiva till detta. 
Vi hade i ett tidigt skede diskuterat detta och vi ansåg förutom den etiska aspekten att denna 
metod förhoppningsvis skulle leda till att vi fick mer utförliga svar och att respondenterna 
skulle känna att denne inte behövde hålla tillbaka på information som kan ses vara av 
känsligare karaktär. 
 
 
2.8 Källkritik 
 
Till vår referensram har vi använt oss av litteratur, vetenskaplig artiklar, doktorsavhandlingar, 
lagböcker och hemsidor. För att hitta den litteratur som vi behövde så har vi gjort sökningar i 
de databaser som vi har tillgång till genom Umeå Universitets bibliotek. I några fall så har vi 
inte hittat artiklar som vi har ansett vara intressanta i universitetsbibliotekets databaser men 
istället fått träff i Google Scholar.  
 
Då avskaffningen av revisionsplikten implementerades så sent som 2010 så fann vi att 
litteratur och artiklar författat efter 2010 och undersökte Sveriges avskaffade revisionsplikt 
var mindre än vi hoppats på.  
Vi fick söka efter utländska studier och fann undersökningar gjorda av Collis som har 
studerade Storbritanniens avskaffning av revisionsplikten. Denna undersökning var gjord efter 
att Storbritannien avskaffat revisionsplikten. Dock har Storbritannien som sagt högre 
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gränsvärden än vad vi har i Sverige, vilket måste tänkas på vid en direkt jämförelse. Vi 
kommer även redogöra för en studie gjord i Danmark, vars gränsvärden ligger närmare 
Sveriges. Denna studie är dock gjord året innan revisionsplikten avskaffades i Danmark. 
Anledningen till att det var så sparsamt förekommande med studier som studerade effekterna 
av den nya lagen i Sverige är naturligtvis att revisionsplikten avskaffades jämförelsevis sent 
här. Men trots att vi i Sverige har lägre gränsvärden än i många andra europeiska länder så 
visar svenska studier att kreditgivares syn på ett reviderat bokslut är tämligen lika. 
 
Vi använde oss även, till en liten del av information inhämtat från hemsidor som vi ansåg var 
pålitliga. Denna källa var något vi undvek så gott det gick, men var nödvändig till vissa delar 
för att redovisa viktig information. T.ex. vid Norges avskaffning av revisionsplikten 2011, 
information som vi varken fann i litteratur- eller artikelform. Överlag är vi nöjda med både 
tillgängligheten och våra val av källor till denna uppsats. Vi var noga med att endast använda, 
vad vi ansåg var pålitliga källor för att hålla en hög trovärdighet i vår undersökning. 
Bedömningen av att källorna var pålitliga grundades bl.a. på att källorna vi använde var väl 
refererade i artiklar, erkända hemsidor som t.ex. nationalencyklopedin och regjeringen.no 
fann vi ingen anledning att ifrågasätta.   
 
 
2.9 Praktisk metod 
 
Som vi har nämnt tidigare så hade vi bestämt oss för att inledningsvis intervjua fyra banker. 
Vi har även tidigare redovisat varför vi valde att göra en kvalitativ undersökning. Redan i ett 
tidigt stadium så kontaktade vi huvudkontoren på de utvalda bankerna via telefon och 
presenterade vilka vi var och syftet med undersökningen. För att få relevant information, så 
förklarade vi att vi gärna ville få tag på någon erfaren person som var väl insatt i ämnet och att 
vi gärna såg att personen ifråga fanns tillgänglig för en intervju i Umeå. Av dessa fyra så 
svarade tre att de tyckte att ämnet var aktuellt och att de kunde tänka sig att ställa upp på en 
intervju.  
 
En av de tilltänkta respondenterna ville inte ställa upp att intervjuas, men svarade att de inte 
gav några krediter till företag som saknade revision. Vi kände därmed att vi var tvungna att se 
oss om efter en annan bank som har många företagskunder. Vi ringde upp en ytterligare bank 
som var positivt inställd till att låta sig intervjuas. Då vi nu hade klart med fyra banker som 
ville medverka i studien så var det dags att färdigställa frågorna.  
 
Med utgångspunkten i studiens syfte så började vi konstruera ett frågeformulär. Vi hade suttit 
och diskuterat förslag på frågor som vi ansåg skulle ge oss underlag till att kunna svara på 
problemet och därmed uppfylla målsättningen med studien. Vi hade även i ett tidigare skede, 
efter att ha läst propositionen, fått några idéer på vilka frågor vi skulle ställa.  
 
Vi hade vid den första kontakten meddelat att vi skulle skicka frågorna i förväg. Detta för att 
de skulle få tänka igenom frågorna och förhoppningsvis därmed ge mer utförliga svar. En 
nackdel med att låta respondenterna se frågorna i förväg kan vara att svaren blir mindre 
spontana, men vi ville ha så genomtänkta och fylliga svar som möjligt. 
 
Några dagar efter att vi skickat frågorna kontaktade vi respondenterna igen och bokade in en 
tid för en intervju. En av de planerade respondenterna var tvungen att tacka nej, men hade en 
kollega i Stockholm som var väl insatt i ämnet. Han hade dessutom fått våra frågor skickade 
till sig och kunde ställa upp på en telefonintervju. 
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Vid intervjutillfället så började vi med att gå igenom hur intervjun kommer att genomföras 
samt hur den kommer att presenteras i uppsatsen. För att undvika missförstånd erbjöd vi de att 
ta del av svaren på frågorna efteråt, så att de skulle ges möjligheten att rätta till eventuella 
missuppfattningar. Vi frågade om vi fick spela in intervjuerna för att säkerställa en korrekt 
sammanställning, vilket alla godkände.  
 
Den första intervjun var den enda telefonintervjun som vi genomförde och ägde rum tisdagen 
den 22 maj 2012 mellan klockan 10.00 och 10.45. Vi började med att gå igenom hur intervjun 
skulle gå till, att de skulle vara anonyma som vi tidigare sagt och hur vi skulle presentera våra 
respondenter i uppsatsen. Vi erbjöd honom att ta del av svaren på frågorna efteråt, för att rätta 
till eventuella missförstånd. Vi frågade därefter om vi fick spela in intervjun för att vara säkra 
att få med allt, vilket vi fick. Efter att intervjun genomförts tackade vi för oss. 
 
Den andra intervjun genomfördes i ett av bankens konferensrum under onsdagen den 23 maj 
2012. Intervjun startade klockan 15.00 och höll på i cirka en halvtimma. 
På samma sätt som vid telefonintervjun så gick vi igenom hur intervjun skulle gå till, 
poängterar att de kommer att vara anonyma och erbjöd honom att ta del av frågorna efteråt. Vi 
frågade även ifall vi fick in intervjun. 
 
Den tredje intervjun genomfördes under torsdagen den 24 maj 2012 klockan 10.00 till 10.30 i 
ett konferensrum på banken. På samma sätt som vid de första två intervjuerna började vi med 
att gå igenom förutsättningarna för intervjun. 
 
Den fjärde och sista intervjun gjordes fredagen den 25 maj 2012. Intervjun startade klockan 
14.00 och tog cirka en halvtimma. Även denna genomfördes i ett av bankens konferensrum 
och vi inledde intervjun på samma sätt som de tidigare. 
 
När intervjuerna var avklarade så var nästa steg att transkribera intervjuerna.  
Det inspelade ljudet var klart och tydligt så vi hade inga problem med att höra vad som sades 
på inspelningarna, vilket var något vi till viss del oroade oss för. Vi hade testat att spela in via 
telefonen innan vår första intervju och det var svårt att höra vad som sades. Vi löste detta 
genom att både anteckna och spela in intervjun, vilket var en av förklaringen att denna 
intervju tog något längre tid än övriga. En ytterligare förklaring var att han hade mycket 
utförliga svar. Efter att vi transkriberat intervjuerna så skickade vi över dem till 
respondenterna så att de fick möjlighet att gå igenom dem för att se att vi hade uppfattat allt 
rätt. 
 
Då vi nu fick tillfälle att genomföra både telefonintervjuer och personliga intervjuer, så kan vi 
klargöra vilken metod vi föredrar.  
Som vi redogjorde för i datainsamlingskapitlet så menar Bryman och Bell det kan uppstå 
problem vid telefonintervjuer som t.ex. att det uppstår en ovisshet kring respondentens 
situation och vilken miljö denne befinner sig i (Bryman & Bell, 2005, s. 140-141). 
Vid vår intervju märkte vi inte av att respondenten var stressad eller att han befann sig i en 
obekväm miljö som skulle kunna påverka svaren. Han sa att han ”dragit sig tillbaka i lugn och 
ro” och vi fick inte intrycket av att han skulle vara stressad eller liknande. Visst vi hade 
föredragit en personlig intervju då det hade varit lättare att läsa av både intervjupersonen och 
omgivningen. 
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3 Teoretisk referensram 
 
kapitlet inleds med en historisk tillbakablick om vad som har haft betydelse för den 
redovisning och revision som vi har idag, Utgångspunkten för denna studie är att undersöka 
om den avskaffade revisionsplikten har påverkat bankernas kreditgivning till små aktiebolag. 
För att sätta oss in i ämnet så började vi studera tidigare studier inom området. Genom 
framförallt Svenssons studier som visade att banker och andra kreditgivare värderade ett 
reviderat bokslut högt. Vi tycker också att det var viktigt att lyfta fram intressentmodellen och 
agentteorin som båda är erkända modeller och som på ett bra och tydligt sätt visar på hur 
viktigt rätt information är för olika intressenter. Kapitlet fortsätter med att vi går igenom 
några vanliga modeller för kreditbedömning och avslutas med att vi redogör resultat av 
tidigare forskning där behovet av revision studerats. 
 
 
3.1 Redovisning 
 
Olika former av redovisning har använts i flera tusen år, men det var inte förrän på 1300-talet 
som den moderna redovisningen uppstod då italienska köpmän började använda sig utav 
dubbel bokföring. Syftet med redovisningen då var att skapa kontroll i handeln och att 
undvika bedrägerier. Detta kom att visa sig vara en viktig faktor till att det kapitalistiska 
systemet skulle fungera. Nästa utveckling av redovisningen skulle komma 1763 då Frankrike 
införde en lag om att företag minst vartannat år skulle upprätta en beskrivning av rörelsens 
ställning. Nästa del i utvecklingen skedde vid industrialismens genombrott under slutet av 
1800-talet då kostnadsredovisning infördes. I och med att kostnader och produkter blev mer 
komplexa var detta en nödvändighet (Gröjer, 2002, s.143-146).  
 
I Sverige infördes i 1895 års aktiebolagslag att en balansräkning och en förvaltningsberättelse 
skulle lämnas till bolagsstämman. År 1910 tillkom kravet på resultaträkning och 
redovisningen blev offentlig (Nationalencyklopedin, 2012) 
 
Redovisningen delas upp i en extern- och intern del. Den externa redovisningen riktar sig i 
huvudsak till företagets externa intressenter och deras informationsbehov, medan den interna 
redovisningen riktar sig mot det interna informationskravet (Lönnqvist 1994, s. 10). 
Redovisningen utgör viktig information om företaget för dess intressenter och den 
ekonomiska information som visas i redovisningen har som främsta syfte att fungera som en 
grund för beslutsfattande (Thomasson et al., 2007, s. 13-15). 
 
Redovisningen i sig skapar inga vinster men den bidrar indirekt till företagets resultat genom 
att ge viktig och relevant information om företaget och dess utveckling. Värdet av 
redovisningsinformationen uppväger därför kostnaderna för att upprätta denna  
(Lönnqvist, 1994, s. 9). 
 
 
3.2 Revision 
 
Revisionen fyller en viktig funktion för ett företags olika intressenter däribland kreditgivare 
(Thorell & Norberg, 2005, s. 37-38).  Revisionen har till uppgift att granska den information 
och finansiella rapportering som företagen lämnar (SFS 1999:1079).  
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Företagets ägare utser en revisor genom bolagsstämman. Revisorn har till uppgift att granska 
företagets årsredovisning och bokföring samt ledningens förvaltning av bolaget. 
Granskningen ska vara så ingående och omfattande att god revisionssed säkerställs (SFS 
2005:551).  
Det är naturligtvis VD och styrelse som har det yttersta ansvaret för att företagets räkenskaper 
och förvaltning redovisas på ett regelrätt sätt. Syftet med revisionen är att öka trovärdigheten 
för den ekonomiska informationen som lämnas av företaget. Företagets intressenter ska kunna 
känna sig trygga med att de ekonomiska rapporterna ger en rättvisande bild av företagets 
ekonomiska ställning (Justitiedepartementet, 2010). 
 
 
3.3 Alternativ till revision 
 
Branschorganisationerna SRF (Svenska redovisningskonsulters förbund) och Far (Bransch 
organisationen för revisorer och rådgivare) har gemensamt utvecklat Reko som är en standard 
för redovisningstjänster. Grundtanken är att skapa kvalitet och ett kvalitetsbevis i form av en 
bokslutsrapport som utgör själva kvittot för att redovisningen håller god kvalitet och är utförd 
i enlighet med Reko (Bokslutsrapporten, 2010). 
 
Bokslutsrapporten är ett alternativ till revisionsberättelsen, för företag som väljer att avstå 
revision. Bokslutsrapporten bygger på löpande kvalitetssäkring av redovisningen och den 
ekonomiska rapporteringen. För företag som låter en redovisningskonsult ansvara för sin 
redovisning nämns en rad fördelar med bokslutsrapporten jämfört med revisionsberättelsen. 
Då revisionen är något som granskar i efterhand så bygger bokslutsrapporten på att det ska 
göras rätt från början, vilket leder till att man alltid har en uppdaterad kvalitetssäkring av 
redovisningen. Det som bokslutsrapporten saknar men som revisionsberättelsen tar upp är att 
den ger en extern bekräftelse av enskilda balansposter, den ger ett uttalande om styrelsens 
förvaltning och en rekommendation om fastställande av resultat- och balansräkningen 
(Bokslutsrapporten, 2010). 
 
I ett telefonsamtal med en representant från SRF så berättar denne att bokslutsrapporten har 
fått mycket positiv respons då de har presenterat den för banker och andra kreditgivare. Då 
det gäller värdering av tillgångar så anlitar man utomstående värderingsmän men eftersom det 
är ovanligt att små företag har stora tillgångar i form av lager och liknande så är det ganska 
ovanligt. 
 
 
3.4 Revisionsplikt 
 
Då bolagsformen aktiebolag är ett rättssubjekt eller en egen juridisk person så ger det ägarna 
rätten att driva affärsverksamhet utan personligt ansvar (Sandström, 2007, s. 266). 
Jämfört med andra bolagsformer så är aktiebolaget bättre lämpad för storskaliga 
bolagsformer, genom dess speciella möjligheter till finansiering av många aktieägare. 
Aktiebolaget lämpar sig även väl för innovativa riskprojekt genom dess möjligheter att sprida 
riskerna samt att begränsa risken för ägarna till satsat aktiekapital (Sandström, 2007, s. 13). 
 
För alla aktiebolag men även för andra företag som är egna rättssubjekt, bl.a. handelsbolag har 
det därför varit revisionsplikt fram till den 1 november 2010 (Justitiedepartementet, 2010). 
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Det som är utmärkande för aktiebolaget är dess krav på bundet kapital. Nu finns det 
visserligen regler i FL som är till för att skydda insatser i ekonomiska föreningar också, men 
inte lika strikta och utvecklade som i ABL. I ett aktiebolag så måste i princip bolaget 
avvecklas om mer än halva aktiekapitalet går förlorat (Sandström, 2007, s. 15-17).  
Skyddet av det bundna kapitalet och en förutsättning för att rätten att driva bolag utan 
personlig ansvar krävde en oberoende kontroll av räkenskaperna för att säkerställa att de var i 
ordning och gav en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning.  
Regelsystemet för revision av ett aktiebolag styrs framförallt av aktiebolagslagens nionde 
kapitel och i andra kapitlet finns revisionsregler. I Revisorslagen (SFS 2001:883) återfinns 
bestämmelser om revisors skyldigheter och kompetens mm. Övriga regler för revision 
återfinns i revisorsnämndens föreskrifter, revisionssed/revisorsed och FAR:s interna regler 
(Sandström, 2007, s. 266). 
 
Sverige fick lagstadgad revision för aktiebolag 1983 och då inledningsvis bara för nystartade 
aktiebolag, det kom sedermera att gälla alla aktiebolag från och med 1988 (Rydberg, 2011). 
 
 
3.5 Intressentmodellen 
 
Den viktigaste modellen för att beskriva behovet av revision är intressentmodellen, som 
används då man ska studera ett företag utifrån olika intressenters perspektiv. Ett företag har 
många olika intressenter som har intresse i företaget, samtidigt som företaget är beroende av 
omvärlden. Detta ömsesidiga beroendeförhållande studeras ofta utifrån intressentmodellen.  
 
Enligt modellen så ligger det på företagsledningen att agera för att försöka tillfredsställa de 
olika krav som ställs på företaget. Det är ofta helt motstridiga intressen, då t.ex. aktieägarna 
vill vinstmaximera för högsta värdetillväxt medan andra intressenter ser tillväxt som det 
främsta målet (Larsson, 2008, s. 40-42).  
Alla intressenters behov av information går naturligtvis inte att uppfylla helt men aktieägare 
och kreditgivare räknas som de främsta grupperna. För stora företag kan man utgå från att det 
är aktieägarna som är viktigast, medan det i små företag ofta är kreditgivarna som är den 
intressentgrupp som väger tyngst (Svensson, 2000, s. 2).  

 
 

Figur 4. Intressentmodellen (Thomasson et al., 2007, s. 16) omarbetad version av författarna 
(2013) 
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Intressentmodellen visar på hur företaget och dess intressenter påverkar varandra. De olika 
finansiärerna d.v.s. aktieägare och långivare tillskjuter kapital till företaget och förväntar sig 
utdelning respektive ränta i utbyte. Leverantörerna bidrar med material och produkter i utbyte 
mot intäkter, kunderna genererar intäkter till företaget i utbyte mot varor eller tjänster och de 
anställda bidrar med sin kompetens och sina resurser i utbyte mot lön osv.  
 

• Företagsledning: Årsredovisningen visar exempelvis ledningen företagets lönsamhet, 
soliditet och likviditet och utifrån den informationen så får de en övergripande bild av 
företagets ekonomi. 

 
• Aktieägare: För aktieägare som inte är omedelbart engagerade i företaget och då gäller 

det oftast större börsnoterade företag, är årsredovisningar viktiga för att värdera 
följande. Ska jag köpa eller sälja, finns det utrymme för utdelning samt om företaget 
kommer att behöva tillskott av kapital. 

 
• Långivare: Årsredovisningen är viktig för kreditgivare för att kunna bedöma om ett 

företag ska beviljas kredit, hur stora amorteringar och räntor klarar företaget samt 
vilka ekonomiska säkerheter finns i företaget. 

 
• Leverantörer: För leverantörer så är det viktigt att veta hur kundens likviditet ser ut, 

kan företaget beviljas kredit? 
 

• Kunder: För kunderna kan det vara viktigt att veta företagets soliditet, för att kunna 
avgöra om företaget kan fullgöra sina åtaganden samt om eventuella förskott kan 
betalas. 
 

• Anställda: För anställda så kan det finnas intresse av att veta företagets långsiktiga 
möjligheter, då de ska planera sitt boende t.ex. Men även för att bedöma utrymmet för 
löneökningar och hur mycket företaget sätter av i pensionsmedel. 

• Stat och kommun: För stat och kommun så är årsredovisningarna ett viktigt verktyg 
för att kunna kontrollera hur mycket skatt ska företaget betala, ska företaget få några 
bidrag men även då det gäller en eventuell utbyggnad av infrastruktur (Thomasson et 
al., 2007, s. 16-19). 

 
 
3.6 Agentteorin  
 
Agentteorin presenterades av Jensen och Meckling 1976 och visar på det kontrakt som skapas 
då en eller flera personer (principal/er) anlitar en annan person (agent) för att utföra ett arbete 
åt dem (Svanström, 2008, s. 21). 
 
Även om agentteorin ursprungligen är en mikroekonomisk teori, så är den mycket vanlig och 
beskriver på ett bra sätt relationer mellan företagsledare och ägare. Vanligtvis så används 
principal-agent teorin då man talar om större företag där ägande och ledning är skiljt från 
varandra. Ägarna (principalerna) anställer företagsledningen (agenterna) genom ett 
anställningskontrakt för att företagsledningen ska agera utifrån deras intressen.  
(Öhman, 2007, s. 22). 
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Den klassiska agentteorin utgår från att agenten inte gärna vill ta någon egen risk samt att han 
vill ha kompensation för sin insats. Det innebär att ett optimalt kontrakt ska ha bra avvägning 
mellan stimulans och kompensation så att agenten själv kan påverka sin kompensation vid ett 
för ägarna bra resultat (Sundgren, et al., 2009, s. 44).  
Grundläggande inom agentteorin är att det för vissa parter finns ofullständig information, ofta 
kan företagsledningen sitta inne med relevant information som ägare eller andra intressenter 
kan vara intresserade av för att kunna ta sina beslut (Öhman, 2007, s. 22).  
 
Det är inte bara ägarna som är en principal utan även andra intressenter som t.ex. kreditgivare 
(Artsberg, 2005, s. 84).  
För att de redovisningsberättigade (principalerna) ska kunna lita på och ta beslut utifrån den 
information som lämnas av de redovisningsskyldiga (agenten) så är det bra med en 
standardiserad information. Informationen ska vara utformad på ett sätt så att den ger ett bra 
informationsflöde till de redovisningsberättigade principalerna. Det som underlättar 
informationsflödet är att företagen är redovisningsskyldiga och styrs av de regler och lagar 
som redovisningen omfattas av (Öhman, 2007, s. 22-23).  
 
Agentteorin har som grund att olika parter arbetar för att maximera den egna nyttan och 
informationen mellan parterna kan behöva kontrolleras. Det är här som revisorerna och 
revisionen har sin uppgift, som en oberoende tredje part som kvalitetssäkrar den information 
som agenten lämnar till principalerna (Svanström, 2008, s. 21-25). 
 

 
 
Figur 5. Modell om informationsflöden och kvalitetssäkring (Öhman, 2007, s. 25) omarbetad 
version av författarna (2013). 
 
Svensson menar att små och medelstora företag alltid har tillgång till mer information om 
verksamheten än dess intressenter och att stora publika företag är betydligt mer övervakade 
och mer beroende av att information når ut till potentiella investerare (Svensson, 2003, s29).  
Det gör att principalen i ett mindre företag t.ex. en kreditgivare har ytterst små möjligheter att 
få någon insyn i verksamheten utan en oberoende granskad redovisning (Svanström, 2008, 
s.22). 
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3.7 Kreditbedömning 
 
Kreditbedömningens uppgift för kreditgivaren är att skaffa sig en så betryggande bild som 
möjligt av låntagarens kreditvärdighet och framtida återbetalningsförmåga (Svedin, 1992, s. 
8-10). Silver (2005, s.24) menar att kreditbedömning i huvudsak handlar om att, precis som 
Svedin säger bedöma förmågan att återbetala lånet, men nämner även att det handlar om att 
värdera kredittagarens avsikt. 
 
Kreditvärdighetsbedömning kan delas in i tre olika skeenden som alla är integrerade i 
varandra. Det är inhämtning av information, bearbetning och tolkning samt kreditbeslut 
(Svensson, 2003, s. 12).  
Bankernas kreditgivning är reglerad i lag, vad som gäller om kreditprövning, beslutsunderlag 
och dokumentation vid kreditgivning bl.a. står att läsa i (SFS 2004:297).  
 
Vid en tidigare studie av kreditbedömning hos finansiella institutioner som utfördes 1998 
framkom det att en majoritet ansåg att redovisningsinformationen från aktiebolag håller en 
högre kvalitet jämfört med andra företagsformer. Aktiebolagens redovisningar ansågs vara 
mer strukturerade samtidigt som de gav tillräcklig information (Svensson, 2000, s. 10). 
 
Då de kreditansvariga på olika finansiella institutioner rangordnar de fem viktigaste punkterna 
i redovisningsinformationen så visar de på följande: 
 

1. Resultaträkning 
2. Balansräkning 
3. Tilläggsupplysningar (bokslutskommentarer och noter) 
4. Finansierings- eller kassaflödesanalys 
5. Delårsrapport 

 
(Svensson, 2000, s. 13) 
 
För att kunna ta ett kreditbeslut på ett företag så sammanställs all information i ett kredit-PM, 
som innehåller alla bedömningsgrunder. Där återfinns både finansiell information, 
marknadsinformation samt information om kredittagaren. 
Betydelsen för redovisningsinformationen varierar främst av två anledningar, dels så beror det 
på riskerna. Vid hög risk så anses det viktigare att ha en så fullständig och aktuell information 
som möjligt. Det andra skälet är då det rör sig om små företag som har mindre komplexa 
redovisningar och krediter. Då det gäller krediter till nya kunder så är kraven på information 
högre än till befintliga kunder som redan har krediter i banken. Då det anses att andra 
företagsformer har en något sämre kvalitet på sin redovisningsinformation än aktiebolag, så 
uppvägs det av det personliga betalningsansvaret i t.ex. en enskild firma, där 
personbedömningen väger tyngre (Svensson, 2000, 13-14). 
 
 
3.8 Modeller för kreditvärdighetsbedömning     
 
Vid en kreditvärdighetsbedömning så är det egentligen två frågor som kreditgivaren vill ha 
besvarade  

• Framtida intjänings- och betalningsförmåga. 
• Säkerheternas framtida realisationsvärde. 

(Svensson, 2003, s. 12). 
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Det finns några modeller för kreditvärdighetsbedömning som beskrivs mest frekvent i 
saklitteraturen och som även Svensson tar upp i sin avhandling. Det är 3C- och 5C-modellen 
samt CAMPARI-modellen.  
 
Den mer utvecklade 5C-modellen: 
 

• Capital  (Tillgångar) 
• Capacity /Capabilty (Betalningsförmåga) 
• Character  (Personlig karaktär) 
• Collaterals  (Säkerheter) 
• Conditions  (Marknad/kontext)  

 
Figur 6. 5C-modellen (Svensson, 2003, s. 13) återskapad av författarna (2013) 
 
Ett företags tillgångar är viktigt vid kreditbedömning och den får man en bild av vid den 
ekonomiska analysen (Svedin, 1992, s. 32-34).  
Betalningsförmågan kan vara beroende av ett flertal olika faktorer. För att kunna säkerställa 
ett företags återbetalningsförmåga krävs inblick i företagets ekonomiska redovisning och det 
krävs att företagets redovisning är trovärdig (Svensson, 2003, s. 168-169).   
Finansiella nyckeltal använder bankerna bl.a. till att se på företagens resultatutveckling 
(Svedin, 1992, s. 40-46). En annan viktig faktor som kontrolleras för att förutse företagens 
framtida betalningsförmåga är företagsledningen, som sammanfaller med personlig karaktär. 
En av de viktigaste beståndsdelarna för ett företags överlevnad och goda resultat är 
företagsledningen (Broomé et al., 1998, s. 60). Svedin (1992, s. 26) menar att en svag ledning 
kan förvandla ett bra företag till ett dåligt och tvärt om.  
 
Vad det gäller värdet av ett företags säkerheter vid ansökan av en kredit så är det viktigt att 
banken säkerställer att säkerheterna håller över tid och att banken har kompetens att ta dessa i 
besittning. Vidare menar Svedin att den kapitalinsats som ägaren själv är beredd att satsa ger 
banken information om investeringens osäkerheter och möjligheter och fortsätter med att 
kapitalinsatsen bör inte ersättas med borgensåtagande (Svedin, 1992, s.14-15, 54).  
 
Den sista bedömningsgrunden marknad får bankerna kännedom om bl.a. genom sin 
omvärldsanalys. Omvärldsanalysen som utgår från det kreditsökande företagets kunder och 
produkter, ger en bredare kunskap om den marknad som företaget har sin verksamhet på. Det 
är viktigt att analysen beskriver vilka företagets största kunder är och hur beroende de är av 
dessa, andra viktiga aspekter är marknadsstorlek, prisbild och konkurrenter (Svedin, 1992, s. 
29, 30-32).  
 
En annan modell som är mer inriktad mot företagets kreditbehov och avsikter med krediten är 
CAMPARI-modellen: 
 

• Character  (Karaktär/egenskap) 
• Ability  (Förmåga/duglighet) 
• Margin  (Marginal) 
• Purpose  (Syfte/avsikt) 
• Amount  (Belopp/summa) 
• Repayment  (Återbetalning) 
• Insurance  (Försäkring) 
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Figur 7. CAMPARI-modellen (Svensson, 2003, s. 13) återskapad av författarna (2013) 
 
Då CAMPARI-modellen till sin uppbyggnad och användningsområde är tämligen lik 3C- och 
5C- modellen så känns en djupare beskrivning obefogad.  
Alla tre modellerna innefattar både kvantitativ och kvalitativ information och svarar alla på 
framförallt två frågor om kredittagaren. De två huvudfrågorna är att genom kvantitativ och 
kvalitativ information besvara frågorna om företagets återbetalningsförmåga och viljan att 
återbetala (Silver, 2001, s. 34). CAMPARI-modellen är lite mer specifik än 5C-modellen och 
det är framförallt då det gäller bedömningen av de personliga färdigheterna som CAMPARI-
modellen ger något tydligare svar (Silver, 2005, s. 80-85).  
 
Studier av kreditvärdighetsbedömning gjorda av Svensson & Ulvenblad (1994, refererad i 
Svensson, 2003, s17) och Svensson & Kling (1999, refererad i Svensson, 2003, s17) visar på 
att det är riskerna för inställda betalningar och konkurser som är det centrala för bankernas 
analyser. Modellerna som kreditgivarna använder sig av blir enkla för att effektivisera arbetet, 
vilket gör att de har begränsade möjligheter att varna och ge tillräckligt stöd för bedömningen  
 
 
3.8 Tidigare studier 
 
Det finns gott om tidigare svenska studier som behandlar bankers kreditgivning till företag. 
Men då det gäller studier som direkt berör huvudämnet d.v.s. i vilken utsträckning som den 
avskaffade revisionsplikten har påverkat bankernas kreditgivning är det sämre. Det beror 
naturligtvis på att tiden sedan lagändringen är tämligen kort. Inför beslutet om lagändringen 
så gjordes många studier om vilka konsekvenser en avskaffad revisionsplikt skulle kunna få 
och dessa studier kommer vi jämföra med vår undersökning senare i analyskapitlet. Som sagt 
är studier gjorda efter att den avskaffade revisionsplikten infördes få och därmed är tanken att 
denna studie ska hjälpa till att fylla detta gap. Vi kommer nedan att presentera kort några 
tidigare studier som gjorts inom ämnet. 

Thorell och Norberg (2005) genomförde en undersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv, 
med avsikten var att klargöra vilka för- och nackdelar revisionsplikten medförde för små 
aktiebolag. Undersökning visade att bankerna är en viktig intressent för dessa företag och de 
har tydliga önskemål om reviderade redovisningar. De menar i sina slutsatser att 
kreditgivningen fungerar lika väl med en frivillig revision och utvecklar att det är ett 
ställningstagande från bolagets sida om revisionskostnaden över- eller understiger nyttan av- 
och priset på krediten (Thorell & Norberg, 2005, s.37-38). Hur stor är då revisionskostnaden 
för ett bolag som uppfyller kriterierna för att kunna välja bort revisionen? Thorell och 
Norberg (2005, s. 45) uppskattar genomsnittskostnaden till 10000 SEK (exkluderat 
konsultationskostnader) per bolag. I propositionen (2009/10:204) uppges det att 
Tillväxtverket (tidigare Nutek) uppskattar genomsnittskostnaden till 15000 SEK per bolag, 
där är konsultationskostnader dock inte borträknad. Frågan vi ställer oss är om det rent av är 
lönsamt för bolagen att fortsätta med revisionen? Thorell & Norberg (2005, s.45-47) menar att 
det inte finns något som pekar på att det lönar sig att välja revision för mikrobolag. De menar 
även att nya revisionsstandarder kommer leda till ökade revisionskostnader för bolagen och 
efterlyser en form av enklare revisionsstandard för mikroföretag.  

Som vi nämnde tidigare så finns det knappt några studier som är gjorda efter revisionsplikten 
avskaffades, så vi valde att söka studier som är gjorda i andra europeiska länder där 
revisionsplikten avskaffades tidigare än i Sverige. Storbritannien avskaffade revisionsplikten 
1994 (Collis, 2003, s.3) och därifrån valde vi att studera Collis undersökning från 2003 och 
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även en studie från ACCA (1998, refererad i Collis et al 2004). Danmark avskaffade, som vi 
nämnde i inledningskapitlet, revisionsplikten 2006. Där har vi studerat en undersökning som 
genomfördes av Erhvers- og Selskabsstyrelsen året innan avskaffningen av revisionsplikten 
d.v.s. 2005. Vid en jämförelse med dessa studier är det viktigt att ha i åtanke att dessa länder 
har högre gränsvärden än Sveriges och framförallt då Storbritannien. Danmarks gränsvärden 
ligger närmare Sveriges framförallt vad gäller kriterierna balansomslutning och 
nettoomsättning. Kriteriet om antal anställda är det som till störst del skiljer där Danmark har 
12 stycken mot Sveriges 3. Collis (2003, s.42) undersökning visar bl.a. att kreditgivare ofta 
kräver att kreditansökande företag har reviderade bokslut och detta krav visar sig vara den 
största anledningen till att företagen väljer revision. ACCAs (1998, refererad i Collis et al, 
2004, s.8) undersökning visade att 94 procent av bankerna var beredda att låna ut mer pengar 
till företag med reviderade bokslut. Den danska studien som genomfördes av Erhvers- og 
Selskabsstyrelsen (2005, s. 8) visade att bankerna ansåg revisionen som viktig för 
tillförlitligheten på företagens redovisning och företag som valde att fortsätta med revision 
kunde förvänta sig att lättare få lån, bättre lånevillkor och lägre ränta än de som skulle välja 
bort revisionen. År 2007 d.v.s. året efter revisionsplikten avskaffats så hade 22,8 procent av 
de bolag som uppfyller kriterierna valt bort revisionen i Danmark (Prop. 2009/10:204). 

För att återgå till svenska studier så undersökte Svanström (2008) bland annat efterfrågan och 
kvalitet på revision och ekonomisk rådgivning. Men även denna studie var gjord före 
avskaffandet av revisionsplikten och kan inte ge några svar på hur bankerna skulle agera när 
lagändringen ägt rum. Men studien har varit till stor hjälp för att förstå revisionens och 
revisionsbyråernas betydelse för företagen.  

Syftet med vår undersökning är som sagt att se vilken effekt avskaffningen av revisionsplikten 
har haft på de svenska bankerna. Då våra respondenter har varit baserade i Umeå och en i 
Stockholm ville vi se ifall det tidigare studerats om det finns regionala skillnader på vilken 
omfattning av bolag som väntas välja bort revisionen, vilket vi senare i analyskapitel kommer 
analysera och se ifall detta skull leda till regionala skillnader i bankernas processer. 
Svanströms (2008, s. 102-103) studie visar på att det finns regionala skillnader i 
revisionsbyråernas betydelse och funktion för företagen. Han har genom ett stratifierat urval 
studerat skillnader mellan olika svenska regioner (Stockholm, Småland och Norrland) då det 
gäller efterfrågan på rådgivning.  

Studien visar att företagen från Småland och Norrland i högre utsträckning anlitar 
revisionsbyrån för rådgivning än Stockholmsföretagen. Han menar att skillnaderna kan 
påverkas av faktorer som att utbudet av andra rådgivningskällor än redovisningsbyråer är 
större i Stockholm än i de andra regionerna. En annan omständighet är att på en mindre ort så 
uppstår ofta en mer personlig relation mellan företaget och revisorn vilket sannolikt leder till 
ett närmare samarbete. Studien visar även att företag från Stockholm i en klart högre grad än 
företag från Småland och Norrland kommer att välja bort revisionen då den blir frivillig 
(Svanström, 2008, s. 208-209, 267). 
 

Genom Öhman (2007) har vår förståelse ökat för vilka förväntningar kreditgivare har på 
revisionen. Studien visar även bl.a. vilka svagheter kreditgivare och investerare anser det 
finns i en revision. Studien visar att det anses viktigt att företagens redovisning granskas av en 
utomstående part och att revisionen ökar redovisningens trovärdighet. Kreditgivarna känner 
ett större förtroende för en reviderad redovisning. De två saker kreditgivarna främst vill att 
revisonen ska inrikta sig mot är räkenskapernas riktighet och framtidsorienterade frågor och 
därmed finns det ett behov av att revisionen ska stärka tillförlitligheten på redovisningen. 
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Studien pekar även ut negativa aspekter av revisionen. Den visar bl.a. att kreditgivare anser att 
det finns problem med revisionen och då främst att den koncentrerar sig på fel händelser samt 
att den inte på ett betryggande sätt visar något om framtiden. Undersökningen visar även att 
kreditgivare anser att den allvarligaste bristen i revisionen är att denne inte lever upp till 
postulatet. Ytterligare negativa åsikter om revisionen var att utfallet av revisionen inte 
kommuniceras tydligt nog (Öhman, 2007, s. 173-175, 178). 
 
Vi har med hjälp av Svensson (2003) kunnat göra en jämförelse om bankernas arbetssätt 
överensstämmer med hur det såg ut innan avskaffandet av revisionsplikten. Vi kan även 
jämföra de punkter som bankerna går igenom vid kreditgivningen och hur de värderar dessa 
enskilda kriterier mot varandra.  

Svenssons ( 2003, s. 184-185) studier visar att banker alltid använder sig av årsredovisningar, 
periodrapporter, budgetar och kreditupplysningar vid kreditvärdighetsbedömningar av företag. 
För nya kunder hämtas det in mer information än för befintliga kunder, företagens säkerheter 
bedöms vara viktigare för små än stora företag  
 
För att bearbeta informationen så använder sig samtliga kreditgivare av olika modeller för sin 
kreditbedömning, även om deras benämning är mallar. Samtliga kreditgivare anser att det är 
stora skillnader på kvaliteten på redovisningsinformationen mellan aktiebolag och andra 
företagsformer. Alla är samstämmiga om att den ofta är mycket sämre i andra företagsformer 
än aktiebolag, vilket leder till mer arbete, osäkrare bedömningar och dyrare 
handläggningskostnader. Några nämner att det är ett problem att det inte finns krav på revisor 
även för dessa associationsformer (Svensson, 2003, s. 130-133, 147-151).  
 
Då det gäller årsredovisningens tillförlitlighet så ges svaret att det avgörande är vilken revisor 
eller revisionsbyrå som användes. Tilliten är större på ett aktiebolags redovisning eftersom 
den är granskad av en revisor (Svensson, 2003, s. 168-169). 
 
Vi har nu redogjort för några av de tidigare studier som har gjorts inom vårt ämnesområde. 
Härnäst redogör vi för vår empiri, som sedan i analyskapitlet kommer jämföras mot teorierna 
och de tidigare studier som har presenterats här ovan.    
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4. Empiri 
 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa svaren på de frågor vi ställde till respondenterna. 
Vi har valt att dela in intervjun i avsnitten: Personliga åsikter om avskaffad revisionsplikt, 
informationsinsamling, kreditgivning och slutligen framtidsutsikter. Som vi nämnde i 
metodavsnittet så har vi valt att anonymisera våra respondenters svar. De banker vi har 
intervjuat kommer att benämnas med bokstäverna A till D i slumpmässig ordning. Kapitlet är 
uppbyggt med att vi redovisar respondenternas svar i sin helhet då vi anser att det ger 
läsaren en djupare bild av vår empiri, än om vi skulle sammanfatta empirin. 
 
 
4.1 Intervju med bank A 
 
Denna intervju genomfördes med en respondent vi väljer att kalla Lars. Han arbetar som 
företagsanalytiker och har ca 20 års branscherfarenhet.  
 
4.1.1 Personliga åsikter om avskaffad revisionsplikt 
 
Då lagändringen genomfördes 2010 så berättar Lars att han var positivt inställd till detta 
eftersom att den inte är tvingande utan kan tillämpas vid behov. Som vi nämnde tidigare i 
inledningsavsnittet så var de tilltänkta gränsvärdena högre. Lars berättar att de då grundligt 
analyserade de interna riktlinjer över hur stora krediter och höga risker de kunde acceptera. 
Han nämner att de såg över sina kapitaltäckningsberäkningar och använde en riskmodell som 
graderar företag i hög, medel eller låg risk. Där funderade de på att införa krav på revisor för 
de låntagare som graderades som hög risk och ansökte om större krediter. 
Men i och med att de slutgiltiga gränsvärdena sattes lägre och han nämner gränsvärdet 1,5 
miljoner i balansomslutning så medför det att krediterna inte kan vara så stora.  
 
Vi undrar om hans åsikter om lagändringen har förändrats sedan dess. Han tycker det är lite 
för tidigt att uttala sig om detta, för vad han har hört så har de inte stött på någon kund som 
har valt att avstå revision innan de nu ansöker om krediter.  
 
De har inte kvar något generellt krav på att ett företag måste ha revision, utan följer vad lagen 
säger i den frågan. Samtidigt, tillägger han, så har de rätt att begära en kvalitetsgranskning av 
redovisningen om ärendet kräver det. Men vi utrycker inget krav på att de, trots 
revisionsfrivilligheten måste ha revisor. 
 
Han nämner att han uppskattade den revisionskontroll som tidigare fanns för aktiebolag. Det 
underlättade i och med att kreditgivning handlar om förtroende och då siffrorna genomgått en 
revision eller oberoende granskning, så medför det högre tilltro.  
Han tillägger att de har ganska stora krediter till enskilda näringsidkare och handelsbolag där 
redovisningen inte har granskats av någon revisor och det fungerar men där är skillnaden att 
det finns ett personligt ansvar. 
Det väger till viss del upp detta, men även för ett litet aktiebolag kan man tänka sig att 
använda sig av en begränsad personlig borgen. Ett tillvägagångssätt som gör att ett personligt 
ansvar uppstår via den. 
 
Vilka nackdelar har han då märkt av sedan lagändringen infördes? Återigen nämner han att 
det har gått lite för kort tid för att kunna se några effekter i praktiken. Även om det nu är 
tusentals företag som valt bort revisionen, så har de inte observerat att det är så frekvent bland 
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befintliga bankkunder. Han nämner att deras riktlinjer är att de då får föra en dialog med 
kunden (befintlig eller en ny kund) och utifrån behovet fundera över om de ska ha en revisor 
eller inte. Det finns andra sätt att kvalitetsgranska och han pekar på att använda en 
auktoriserad redovisningskonsult som utfärdar en bokslutsrapport, en ny produkt som kommit 
fram till följd av det här och han menar att det anses som ett bra och lämpligt alternativ för 
många. Enskilda tillgångsposter kan vi låta värdera av en kvalificerad värderingsman (lager, 
maskinpark, fastighet eller något annat av betydande värde i bolaget). Det bygger mycket på 
vilken erfarenhet och vilket förtroende man har både för personer och för siffrorna men också 
vilka expansionsplaner som företaget har. Det företag som söker en stor kredit kommer 
kanske att överskrida gränsvärdena och då förespråkar vi att de har alternativt behåller sin 
revisor, även om det är möjligt att köra i två år och överskriva gränsvärdena utan krav på 
revisor. Framförallt så bör de inte säga upp sin revisor om de har expansionsplaner.   
 
 
4.1.2 Informationsinsamling 
 
Vi frågade Lars vilka informationskanaler/verktyg de använder vid analyser av kreditsökande 
företag. Han nämner affärsplaner, årsredovisningar, budget och kreditupplysningar som de 
främsta. Affärsplanen fungerar som själva grunden i analysen men det mest intressanta menar 
han är framtiden och nämner budgeten som ett viktigt verktyg för bedömningen. Lars nämner 
även årsredovisningen, reviderad eller inte, som naturligtvis är viktig för att visa det 
ekonomiska utfallet.  
Ytterligare en viktig informationskälla han nämner är branschkunskap, som är viktig i det 
avseende att kunna göra en framåtriktad bedömning tillsammans med omvärldsfaktorer och 
andra makrofaktorer. 
 
 
4.1.3 Kreditgivning 
 
Bank A tillämpar en standardiserad kreditberedningsprocess som syftar till att strukturera och 
gå igenom företaget. Här tittar de på alltifrån vilka förbindelser som banken har med kunden 
sedan tidigare och hur de i sådana fall har skött förpliktelserna. Vidare görs en 
kreditupplysning med syftet att kolla den externa skötsamheten hos det ansökande företaget.  
Han nämner kreditupplysningen som ett naturligt första steg för att se om det visar sig några 
varningsflaggor redan i inledningen av processen som gör att ärendet bör avslutas utan att allt 
för mycket arbete behöver läggas ned på ärendet. 
 
I nästa steg tittar de på lämpliga produkter och säkerheter och därefter analyseras bokslut, 
budget, nyckeltal och kassaflödehistorik.  
Den information som de får från interna system tillsammans med kreditupplysningen och 
nyckeltalen mynnar ut i en riskklassificering av företaget, som tillsammans med kreditbelopp 
bestämmer vilken beslutsinstans som kan fatta kreditbeslutet. 
 
Om kreditbesluten säger Lars att hans bank aldrig fattar enmansbeslut, utan de lägsta 
krediterna kräver att två tjänstemän med beslutsrätt tillsammans godkänner krediten.  
Vid högre belopp sker beslutfattandet av kreditdelegationer eller kommittéer lokalt på deras 
kontor. Lars nämner att ca 90 procent av kreditbesluten tas lokalt ute på kontoren medan ca 10 
procent går vidare till centrala kreditkommittéer.  
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Efter beslut så har de olika kontroller innan utbetalning sker. Bl.a. kontrolleras det att 
kreditvillkoren är enligt kreditbeslutet samt att en lånegranskning går igenom alla handlingar 
innan det arkiveras. De har en styrd ärendegång i ett system som kompletteras med 
information som hämtas upp under arbetets gång och som i slutändan leder fram till ett 
beslutsunderlag.  
Av den hårdfakta som fås fram så skapar den kreditansvarige ett kredit-PM med dennes egen 
bedömning som är slutsatsen av analysen med en motivering till varför man ska göra affär 
med kunden på det sätt som kundansvarige föreslår. 
Slutligen görs en kreditriskbedömning och en affärsbedömning där de tittar på om det är en 
bra affär för banken dvs. om affären bedöms som lönsam. 

 
Lars säger att processen ännu inte har förändrats på grund av avskaffandet av revisionsplikten 
men de håller på att titta på utnyttjande av information i den externa kreditupplysningen.  
Upplysningscentralen (UC) kommer från någon gång under juni, juli att informera om företag 
som utnyttjar revisorundantaget. Då årsredovisningarna skickas in till bolagsverket så 
kommer det där att markeras om det har upprättats en bokslutsrapport. Det kommer att framgå 
av UC-upplysningen samt att det verkar finnas en frivillig uppgift där det kan anges vilken 
redovisningskonsult och vilket företag denna jobbar på som har upprättat bokslutsrapporten. 
 
Med den nya informationen så säger Lars att de funderar på att lägga in en sådan variabel i 
deras kreditprocess. Då får den kreditansvarige direkt uppgiften att de har avskaffat revisorn 
och måste då kommentera detta, bakgrunden till varför de har avskaffat revisorn, hur 
kvaliteten på redovisningen ser ut samt hur detta ska ordnas i framtiden.  
Han tillägger att de framöver troligen kommer göra en uppföljning av denna typ av kunder, 
för att se om kundbeteendet och skötsamheten har förändrats. Han påpekar dock att inga 
ändringar är införda ännu i kreditprocessen. Endast riktlinjerna om att våra kundansvariga ska 
föra en dialog med kunderna om behovet av kvalitetssäkring av årsredovisningen. 
 
Vidare så säger Lars att de har en standardiserad kreditgivningsprocess, på så vis att alla 
ärenden får en enhetlig systematisk genomgång. Men eftersom inget kreditärende är det andra 
likt. Så det innebär att den samlade bedömningen av all information naturligtvis är 
individuellt för varje kreditprövning och upp till den kundansvarige att sammanfatta sin 
bedömning och sina argument i ett kredit-PM. 
 
Vi ber Lars att rangordna följande vad han anser som viktigast vid en kreditbedömning: 
revision, rykte, historik, framtidsvision, bransch och trovärdighet. 
 
Som nummer ett väljer han trovärdighet tillsammans med framtidsvision/utsikter. Därefter 
placerar han rykte/anseende och nämner kundbeteendet som viktigt så det inte finns några 
tveksamheter kring detta. På plats 3 väljer han bransch, men tillägger att även i en dålig 
bransch så finns det bra företag och tvärtom. Därefter väljer han historik och menade att 
denna har påverkan på beslutet och behövs för att förstå och visa på vad som påverkat fram 
tills idag. För att sedan komma in på den framåtriktade bedömningen med kort- och långsiktig 
budget som är det mest avgörande.   
På 5e plats väljer han revisionen, som han ser som en kvalitetsstämpel för historiken. Det är 
en kvalitetssäkring av redovisningen som ökar förtroendet för den. Men krediterna ska betalas 
i framtiden så därför är det framtidsvision och förtroende väger absolut tyngst menar han. 
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Hur pass vanligt är det då att företag som valt bort revisionen ansöker om kreditgivning hos 
bank A?  
Lars säger att de ännu inte har stött på något kreditansökande företag som valt bort revision.  
De ställer inget direkt övergripande krav på att kreditansökande företag ska ha revision, men 
han tillägger att vid en högre kreditansökning så innebär det att företaget överskrider de 
uppsatta gränsvärdena och måste ju då ändå använda sig av en revisor i framtiden. 
 
Vi frågade Lars ifall de företag som valt bort revision erbjuds sämre lånevillkor än de med 
revisor. Hans svar var nej och menade att de inte har några generella krav på att de måste 
ställa bättre säkerheter. Han nämner återigen företagets historik som viktig och menar att de 
inte lämnar några krediter om denna inte är trovärdig. 
Vidare menar han om de inte förstår kundens motiv till att de avsatt sin revisor, trots att de 
tror på redovisningen så finns det en möjlighet att det kommer att krävas att företagaren tar ett 
större personligt ansvar för krediten.  
Han tillägger att de inte har olika räntor eller andra lånevillkor beroende på om företaget 
använder revisor eller inte. 
 
 
4.1.4 Framtidsutsikter 
 
Med det nuvarande regelverket nämner Lars att det är viktigt att behovet av 
kvalitetsgranskning och revision diskuteras. Han liksom många andra tror att gränsvärdena 
kommer att höjas så småningom. 
Han tror att om så blir fallet så kommer det att bli aktuellt att kolla över rutinerna, för att se 
om det internt kan bli aktuellt att kommunicera ut att vid en kreditgivning över en viss nivå så 
kommer det ställas krav på revision. 
Han tar upp koncerner och menar att, även om det inte är särskilt vanligt då det gäller företag 
av den storleksordningen, så finns det skäl till att behålla revisionen.  
Han tillägger att han inte är emot att en redovisningskonsult står för kvalitetsgranskningen 
även i det fallet. Det är ju något som skulle förenkla om de kan förlita sig på att 
konsolideringen i en koncern sker på rätt sätt avslutar han med. 
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4.2 Intervju med bank B 
 
Denna intervju genomfördes med en respondent vi väljer att kalla Björn. Han arbetar som 
företagschef och har ca 7 års erfarenhet inom branschen. 
 
4.2.1 Personliga åsikter om avskaffad revisionsplikt 
 
Vi startade intervjun med att fråga Björn hur hans syn på lagändringen var när den 
implementerades.  
Inledningsvis säger han, så tyckte vi att det var synd och att det var lite dumt, för det är trots 
allt en bra kvalitetsstämpel. Men med lite perspektiv på det och jämför med hur det ser ut i 
andra länder, så kan man hitta andra sätt att lösa kvalitetsstämpeln.  
Han nämner även att det gör lite mindre i och med att gränsvärdena blev betydligt mindre än 
det ursprungliga förslaget. 
 
Vi frågar vidare om hans uppfattning har förändrats sedan dess. Björn menar att det är för 
tidigt att uttala sig och att effekterna inte har börjat visa sig än. 
Han berättar att han talat med en del företagare, mest enmansföretagare, som säger att de inte 
ska använda sig av någon revisor med motivet att kostnadsbespara, men ingen av dessa har 
gjort slag i saken ännu. Angående gränsvärdena och dess utformning idag säger Björn att han 
inte har några åsikter ifall de skulle vara satta högre eller lägre. 
 
 
4.2.2 Informationsinsamling 
 
Björn berättar att vid insamlingen av information använder sig hans bank av ett 
värderingssystem där de sätter in nyckeltal. De hämtar även in information från bland annat 
UC och bolagsverket.  
 
Han anser att en årsredovisning i informationssyfte är viktig och nämner även vikten av att en 
revisor har granskat den, även om också en revisor kan göra misstag så anser han att det är en 
kvalitetsstämpel. Han nämner ett scenario: Om det skulle dyka upp en ägare av ett litet 
aktiebolag här på kontoret som var i behov av en kredit och sa att han inte har gjort någon 
revision av företagets bokslut. Men jag anlitar en redovisningsfirma och en redovisningsman 
som har ett bra rykte och de har skött min redovisning och här är mitt bokslut. Om vi känner 
till redovisningsfirman och tycker att de är seriösa, då kan jag tycka att det åtminstone ett 
kvalitetsmått som kan räcka. Det är åtminstone någon utomstående som har upprättat 
bokslutet avslutar Björn med. 
 
 
4.2.3 Kreditgivning 
 
I nästa del av intervjun ber vi Björn att beskriva sin banks kreditgivningsprocess.  
Björn berättar att när de får in en låneansökan så är det första steget att granska de hårda 
siffrorna som han kallar det. Med det menar han årsredovisningar, den senaste, men han 
nämner även att de har intresse av företagets äldre årsredovisningar. Han menar även att de 
lägger ett stort intresse på de färskaste uppgifterna och nämner delårsrapporter. 
Är det en befintlig kund så vill de gärna jämföra utfallet mot budgetens siffror.  
Nästa steg i processen är att de gör en sammanställning och därefter lägger de in uppgifterna i 
sina mallar och sen kollas bl.a. kreditvillkoren etc. 
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I processen säger han att de även vill analysera de mjuka värdena som kan vara svårare att 
förmedla och värdera. Men han säger att dessa är något som de försöker kolla lite extra på och 
nämner vilka eller vilken är företagets ägare, ledning och vilka fler står bakom företaget. Är 
det någon som de inte har förtroende för så är det svårare att låna pengar.  
Sedan menar björn att en avgörande faktor är kreditvärdigheten. Företaget ska naturligtvis 
vara kreditvärdigt. Prislappen sätts efter ratingen i bolaget, hög risk hög premie och låg risk 
låg premie.  
Han avslutar frågan med att erkänna att de tittar mest på de mjuka värdena.  
 
Hur har då processen i och med avskaffandet av revisionsplikten förändrats undrar vi. Björn 
säger att då de inte har stött på något företag som valt att inte använda sig av revisor, så har 
den inte förändrats något. Om det beror på att de inriktar sig på större företag, eller om det 
inte är så vanligt än, kan han inte riktigt svara på. Han tror att det kommer att ta några år 
innan man börjar ser några effekter. 
Han nämner att då de arbetar mycket internationellt, och på andra marknader där den frivilliga 
revisionen har funnits längre så är i och med detta deras system anpassade efter detta. Men 
han tror inte att de har gjort några ändringar i processen. 
Vi ber Björn, att som i den första intervjun, rangordna revision, rykte, historik, framtidsvision, 
bransch och trovärdighet i den ordning han anser som viktigast vid en kreditbedömning. 
Han säger att det viktigaste och det som de ser på i första hand är trovärdighet och 
rykte/kundbeteende. Därefter följer framtidsvision, revision, bransch och till sist företagets 
historik. Han tillägger att det är helheten som är det viktiga. 
 
Vi frågar Björn ifall de ställer krav på revision för att bevilja krediter till företagen. Han 
menar att de har ett starkt önskemål på att företagen har reviderade bokslut.  
Han nämner återigen att de inte ställts inför det beslutet ännu, men samtidigt säger han att de 
beviljar krediter till nystartade bolag som givetvis inte har något bokslut. Men då handlar det 
mycket om vilken person det är och vilka framtidsvisioner som finns inom företaget. 
Han avslutar frågan med att avslöja att de skulle kräva större säkerheter ifall de skulle bevilja 
en kredit till någon utan reviderat bokslut. 
 
 
4.2.4 Framtidsutsikter 
 
Björn tror att om gränsvärdena höjs framöver så kommer de, ifall det är ett stort företag, att 
kräva ett reviderat bokslut för att bevilja några krediter. 
 
Björn säger att han har full respekt för att företagen kostnads besparar genom att inte anlita en 
revisor. Men han tycker att man bör tänka långsiktigare och menar att det på sikt kan bli 
dyrare att avstå revision. Han fortsätter med att nämna att han tycker att det är viktigt att det 
kommer fram andra sätt att kvalitetssäkra bokslutet, och tror att det kommer göra det göra 
med tiden. Revisionsbyråerna ser nog på vilka möjligheter som finns för att göra alternativa 
tjänster tilltalande. Någon form av kvalitetsstämpel på bokslutet är önskvärt avslutar han med. 
 
 
 
 
 
 



 

29 
 

4.3 Intervju med bank C 
 
Denna intervju genomfördes med en respondent vi väljer att kalla Anders. Han arbetar som 
kreditanalytiker och har ca 12 års erfarenhet inom branschen. 
 
4.3.1 Personliga åsikter om avskaffad revisionsplikt 
 
När revisionsplikten avskaffades 2010 säger Anders att hans första tanke var hur detta skulle 
gå. De har framtill dess alltid krävt reviderade siffror för att kunna göra vad de tycker en 
riktig bedömning. 
Men sen efter många möten med revisionsfirmor och redovisningskonsulter, där de har menat 
att det går att ordna på olika sätt. De har visat på vad man kan använda sig av istället för 
revision. Då berättar Anders att hans uppfattning om lagändringen ändrades till att det kanske 
inte blir så hemskt ändå. Han menar att huvudsaken är ju att de får ett bra underlag. 
 
Vi frågar därefter hur han ser på det idag. Han säger att de ännu inte har märkt av det så 
mycket. Han tycker att de gränsvärdena som är idag är ganska bra men han tror att de kommer 
att höjas till övrig EU-standard framöver och säger att då blir det inte många företag kvar som 
har revisionsplikt. 
Vad som händer då är han osäker på, trenden idag menar han är att det är att det få som har 
haft revisorer tidigare som har avsagt sig revision. Han nämner att ca 1 procent av deras 
kunder har valt bort revision. 
Däremot, säger han att de nystartade bolagen i större utsträckning inte använder sig inte av 
revisorer men då har de kanske inte kommit till den nivån än så att de har kommit in med 
kreditpropåer än. 
 
Han tycker även, i och med den avskaffade revisionsplikten, att revisionsbyråerna har börjat 
anpassat sig lite efter de nya förutsättningarna både vad det gäller kostnadsbiten och att de har 
börjat erbjuda mer kompletterande tjänster.  
 
Han säger att hans bank inte kommer att kräva reviderade bokslut, däremot kräver de en 
bokslutsrapport eller något jämförbart från en auktoriserad redovisningskonsult.  
Men han tillägger att de inte godkänner alla dessa och menar att kvalitén är något ojämn bland 
redovisningskonsulter. Idag har de inga riktigt klara regler hur de ska göra, dvs. hans bank har 
inte gått ut med något centralt och sagt att så här ska de göra.  
 
Anders personliga åsikt är att det kanske är de allra minsta företagen som har det största 
behovet av råd och hjälp med sina redovisningar, deras rapporter som de upprättat själv är 
ofta undermåliga.  
 
Vi ber Anders att nämna de fördelar han anser att den avskaffande revisionsplikten har 
medfört. Han menar att för små företag som har ordning på sina papper så är det naturligtvis 
bra och pekar framförallt på tidsaspekten som är viktigt, om de behöver något så kan de själv 
ta fram det väldigt fort. Sedan så är det naturligtvis en kostnadsbesparing för företagen. 
 
 
4.3.2 Informationsinsamling 
 
Anders berättar att de alltid kollar med UC, ägarna, styrelsen och företaget när de samlar in 
information. 
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Sedan, berättar han, så har de något som kallas soliditetsupplysning som är ett internt system 
där de också alltid kollar styrelsen, om de finns några oegentligheter t.ex. några konkurser 
som inte behandlats på bra sätt.  
De använder sig alltid av en årsredovisning om den finns. Vidare vill de ha skriftliga budgetar 
men det är ofta som det saknas.  
Anders berättar att han anser att företagaren själv är den viktigaste källan eftersom det är 
denne som sitter inne med den mesta informationen. 
 
Vi ber han utveckla årsredovisningen och hur viktig han anser denna är i informationssyfte. 
Han säger att den är viktig, men samtidigt ger den mest information om förändringar, då det 
är historisk information och säger inte så mycket om hur det ser ut idag. Men den visar hur det 
såg ut och man ser om det verkar vara ett stabilt företag men det kan ha hänt mycket sedan 
dess. Han nämner slutligen noterna som det mest intressanta eftersom att där finns det mycket 
att utläsa. 
 
 
4.3.3 Kreditgivning 
 
När Anders ska beskriva kreditgivningsprocessen börjar han med att nämna att det beror på 
hur propån är men processen inleds med att kunden tar kontakt med banken och framställer 
sina önskemål och vad krediten ska användas till.  
Därefter har den kundansvarige, ofta tillsammans med en kreditanalytiker, ett samtal med 
kunden där de går igenom förutsättningarna dvs. hur mycket kunden vill låna, till vad och om 
det är en nyinvestering osv.  
Sedan begär de in de handlingar och material som de behöver för ärendet och Anders nämner 
att vanligast är det en årsredovisning och en så aktuell delårsrapport som möjligt. Om det är 
en investering det handlar om så vill de ha en investeringskalkyl och gärna en budget.  
Vid stora investeringar så måste det finnas en budget som visar vad de ska uppnå med den här 
investeringen.  
 
I nästa steg är det dags för analytikerna att knappa in alla siffror och titta på nyckeltal för att 
därefter gradera företagen, vilket de alltid gör med företag som har krediter över 2,5 miljoner.  
Graderingen görs i ett internt system där en siffra sätts från 0 (vilket är lika med konkurs) upp 
till 6 (som är bäst). 2 plus/minus används också för att få fler grader på skalan.  
 
Meningen med detta, säger han är att graderingen ska avspegla risken både på marknaden 
men också den finansiella risken i företaget och desto högre siffra som sätts, desto lägre är 
risken. Med de nya regler som de går efter nu så säger man att de gärna inte ska ta in nya 
krediter på företag som har sämre än rating 4-. Detta bedömer han som ganska högt då den 
genomsnittliga kunden ligger på ungefär 3. 
 
Om propån går igenom den här prövningen så är nästa steg i processen att skriva ihop ett PM, 
som bland annat innehåller den finansiella risken, kreditrisken, marknadsrisken, 
branschrisken, företagsrisken och de även har tittat på ägare, historik och säkerheter. 
 
När detta är gjort så tar de upp det här i kreditdelegationen. Krediter upp till 18 miljoner kan 
Anders tillsammans med kontorschefen ta beslut om, men vid större belopp så är det regionen 
som tar beslut.  
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Anders avslutar med att nämna att processen i regel är tidskrävande, men det varierar 
beroende på hur fort de får in det material de behöver och på hur komplicerat ärendet är. 
Angående om processen har förändrats sedan avskaffningen av revisionsplikten säger Anders 
nej.  
 
Vi fortsätter intervjun med att fråga Anders vad han anser är viktigast hos ett kreditansökande 
företag. Han nämner att de måste ha ett förtroende för företaget och ägarna för det finns 
företag som just för tillfället inte är finansiellt starka men som de tror på i alla fall. Där 
nämner han företag som har en vision, bra historik och starka ägare.  
Då ska krediter kunna ges och siffrorna är då mindre viktiga även om stor vikt läggs på det. 
 
Vi ber han, som vi gjorde i de tidigare intervjuerna, att rangordna revision, rykte, historik, 
framtidsvision, bransch och trovärdighet i den ordning han anser som viktigast vid en 
kreditbedömning. 
 
Anders nämner historik som nummer ett. Han motiverar det med att denna säger väldigt 
mycket om både företagen t.ex. hur det har byggts upp men även om ägarna förmåga att 
hantera olika situationer som dyker upp, tillsammans med omsättning och olika nyckeltal. 
På andra plats kommer trovärdighet. Han motiverar: Det är ju något som byggs upp med 
tiden, då det gäller nya kunder så kan vi känna att det låter trovärdigt men det är svårt att vara 
säker. Med företag som de har jobbat med i flera år så känner han att det de säger alltid 
stämmer, vilket han anser som väldigt viktigt. 
 
Därefter väljer han framtidsvision som han anser är något som man måste ha. Det är viktigt att 
veta vad målet är med sitt företag och vad investeringen, eller vad nu krediten ska användas 
till ska tillföra företaget. 
 
På plats 4 väljer han rykte. Han menar att ryktet ibland kan säga väldigt mycket som inte går 
att se i vare sig bokslut eller samtal med ägarna. Det kan visa sig att de tidigare har klantat till 
det på olika sätt eller inte är seriösa i sin verksamhet. 
På 5e plats väljer han revisionen. Han tycker att den i vissa fall jätteviktig och då främst för 
företag med stora lager eller kundfordringar eftersom det då bygger upp balansen så mycket. 
För andra små företag så behöver det inte vara speciellt viktigt då det kanske inte finns så 
mycket att revidera där. 
På sista plats väljer han bransch och kommenterar det med att det finns bra och dåliga företag 
i alla branscher.   
 
I nästa steg i vår intervju så undrar vi hur pass vanligt det är att företag som valt bort sin 
revision ansöker om krediter hos Anders bank.  
Han säger att de ännu inte har sett så mycket av det, men han tror att de under hösten kommer 
att börja se effekterna av den avskaffade revisionen. Då de som hade bokslut för föregående 
år och som valt bort revision kommer på att vi kanske skulle behöva en checkkredit ändå och 
då saknas ett reviderat bokslut. Motiveringar till att välja bort revisionen säger han har varit 
kostnadsbesparingar och i vissa fall att det inte är ett måste.  
  
Kräver då Anders bank att deras kunder har ett reviderat bokslut för att vara en kandidat till 
kreditgivning hos dem?  
Anders säger att vid vissa större propåer så kommer de att ställa det kravet och de har även 
förvarnat befintliga kunder som har relativt stora krediter att de även i framtiden kommer 
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kräva reviderade bokslut. Han menar att de känner att de måste ha det här som underlag för 
beslut och kunderna har inte protesterat utan de har haft förståelse för detta.  
Han säger även att ansökta kreditbelopp har betydelse och då kanske mest i proportion till hur 
företaget ser ut.    
 
Vi frågar därefter Anders om hans bank erbjuder sämre lånevillkor för företag utan reviderade 
bokslut. 
Han säger att har företaget en likvärdig rapport eller något som går att jämställa med ett 
reviderat bokslut och de inte har ställt ett krav på revision, så kommer de att behandlas lika.  
Däremot anses osäkerhetsfaktorn för den ansökta kredittagaren vara alltför hög, så menar han 
att de kan bevilja kredit men kräver bättre säkerheter och framförallt så blir räntorna högre.  
På små aktiebolag tar de alltid ägarborgen, de tar aldrig ut full borgen men Anders menar att 
hans bank tycker att en del av risken ska även de ta.  
 
 
4.3.4 Framtidsutsikter 
 
Anders tror inte att revisionen kommer att bli ett krav för att de ska bevilja krediter i 
framtiden, men den kan nog bli mer komplicerad på grund av de kraven som kommit på högre 
kapitaltäckning.  
Det är ju i grunden för att vi ska ha bra säkerheter för våra krediter och då vill man kanske ha 
ett intyg på att de här säkerheterna verkligen är vad de sägs vara säger han. 
 
Vi frågar hur han tror kreditgivningen skulle påverkas ifall gränsvärdena höjdes till de högre 
nivåerna som vi ser i andra europeiska länder.   
Han säger att han då tror att banken kommer att gå ut med något centralt, t.ex. att de då 
kommer kräva revision för företag som har en viss storlek eller då det gäller kreditgivning 
från fastställda belopp. 
 
Slutkommentaren från Anders blir att effekten så här långt av den avskaffade revisionsplikten 
inte har blivit så illa som de först befarade.  
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4.4 Intervju med bank D 
 
Denna intervju genomfördes med en respondent som vi väljer att kalla Per. Han arbetar som 
kontorschef och har ca 25 års branscherfarenhet 
 
4.4.1 Personliga åsikter om avskaffad revisionsplikt 
 
När revisionsplikten avskaffades säger Per att det inte var något han oroade sig över.  
Han tyckte att beslutet var bra, då små bolag kanske inte har behovet av revision, utan den 
frivilliga revisionen underlättar nog för många företag. Han tyckte att det var bra att man 
följer de behov som finns.  
Hans åsikter har inte förändrats idag och nämner att gränsvärdena känns rätt i dagsläget och 
sedan får de utvärdera dessa efter några år och se om de behöver justeras. För även om det är 
relativt låga gränsvärden så är det många bolag som det berör.  
 
Vi frågar Per om han upplevt några nackdelar sedan införandet. Han tar upp enmansbolag 
som ett exempel. Han understryker att det inte är vanligt, men han har stött på enmansbolag 
som i och med en snabb tillväxt fattar lite för snabba beslut och helt plötsligt får kreditbehov. 
De har då inte kvar sin normala revisor och rådgivare, vilket kan vara en nackdel. 
 
De fördelar som uppstått anser han vara att det förenklar för företagen och många inte har de 
behov av att en så kvalificerad person som revisorn är för att göra detta. 
 
 
4.4.2 Informationsinsamling 
 
Per berättar att normalt sätt, då de samlar in information om företagen, så börjar de med att 
träffa kreditansökaren. De vill bilda sig en uppfattning om både personen och den affärsrisk 
som finns. Vidare använder de sig av ett program där de samkör bolagets- eller personens 
uppgifter, som betalningsanmärkningar och inkomster etc. mot de officiella registren. 
Där görs först en grovsortering som visar ifall de måste gå djupare in på vissa punkter. Efter 
det så kommer man in på den mer individuella hanteringen där de ser på syftet med krediten 
osv.  
 
När det gäller redovisningens roll i informationssyfte så säger Per att den är grundläggande 
och de skulle i varje fall inte klara sig utan den. Men tillägger att det samtidigt är historia och 
säger kanske någonting om hur det kommer att se ut framöver, men den visar hur 
utvecklingen har varit och vilken ordning man har. 
 
Andra informationskällor som de nyttjar är referenser och media, t.ex. om ett företag 
nyanställer. De tar även information som fångas upp via andra företag och personer i 
företagets närhet. 
 
 
4.4.3 Kreditgivning 
 
När vi ber Per att beskriva kreditprocessen inleder han med att säga att det kan skilja sig 
ganska mycket åt beroende på om företaget är en befintlig kund eller om det är en ny kund.  
Processen utgår alltid från en standardiserad mall, för att i slutändan bli en individuell 
bedömning. 
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Vid en kreditprocess med en befintlig kund, säger han att de då redan har mycket information 
sedan tidigare, och ett ömsesidigt förtroende. Han menar att de försöker att ha en så effektiv 
process som möjligt och få in all information helst innan de träffar kredittagaren. 
 
Mötet med kredittagaren anser han sen vara mycket viktig för att få stämma av vad de vill ha 
ut av samarbetet. Han betonar att mötet inte bara är till för att banken ska bedöma kredittagen, 
utan det är lika viktigt att kredittagen har förtroende för banken eftersom det är en långsiktig 
affärsrelation som man vill ska fungera under en lång tid framöver. Efter att de har bearbetat 
alla fakta så tar de ett beslut om de ska bevilja krediten eller inte. 
 
Han tillägger att då banklagstiftningen säger att krediterna ska följas löpande, så ligger det en 
återkommande uppföljning inbyggd i systemet. Vanligtvis så är det åtminstone en gång om 
året som de har kontakt med företagaren eller företaget, men genom deras system så fångar de 
automatiskt upp viktiga förändringar t.ex. ifall det sker en förändring i styrelsen. 
 
På frågan om processen har förändrats sedan lagändringen svarar Per att den inte har det, men  
UC måste anpassa sina delar i det här signalsystemet på de olika varianterna av den gamla 
revisionen som verkar dyka upp. 
 
Vi fortsätter intervjun med att fråga vad han anser är viktigast hos ett kreditansökande företag. 
Han anser trovärdigheten tillsammans med rykte och anseende på personen är viktigt. 
Men tillägger att alla delar hänger ihop, om t.ex. personen är riktigt trovärdig så räcker det 
inte långt om branschen är i det närmaste död och siffrorna visar att det är på väg utför.  
Realism anser han också vara viktig och nämner att många företagare är överoptimistiska. 
De som är riktigt framgångsrika företagare däremot brukar ofta överprestera sett mot vilka 
planer och kalkyler som de visat upp. 
 
Vi frågar Per hur pass vanligt det är att företag som valt bort revision ansöker om 
kreditgivning hos hans bank? 
Han säger att det är väldigt ovanligt och om det förekommer så är det små krediter det handlar 
om. Han nämner att de har en låneform där bedömningen baseras på kvantitativa element, 
d.v.s. de kör kredittagarens uppgifter i deras system och de personliga aspekterna är mindre 
framträdande i denna låneform. Han säger att han tror att icke reviderade bolag har 
förekommit i dessa. De vanligaste anledningarna till att företagen valt bort revision säger Per, 
är att de anser att de inte har behovet av ett reviderat bokslut.  
 
På frågan om de ställer krav på att kredittagna ska ha revision säger Per att det kan hända i ett 
läge då företaget växer och ser ut att ha stora behov både nu och framöver.  
De kan även ha synpunkter på vilka som sitter i företagets styrelse och att de har revisor, i 
vissa fall även valet av vilken revisor. 
Han nämner också att de fått en presentation av redovisningskonsulternas förbund om ett 
alternativ till revision, någon form av bokslutsrapport som Per tror kommer att räcka ganska 
långt.  
 
Han tycker det inte har så stor betydelse vilken titel den ekonomiske rådgivaren har för de 
allra minsta företagen så länge de känner att de kan lita på siffrorna. Men för de lite större 
företagen så förväntas de sig att företaget har någon av de stora redovisningsbyråerna för att 
säkerställa att man har den support som behövs. 
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Vi fortsätter med att fråga Per ifall företag utan revision erbjuds sämre lånevillkor än de med. 
Han säger att allt hänger ihop med riskbedömningen. Det är nog mer den finansiella risken 
som är avgörande än om de har reviderat bokslut eller om en redovisningskonsult sköter 
bokföringen. På små bolag framförallt i uppstartfasen så är det nästan regel att en personlig 
borgen tas, sen påverkas det av risken och hur mycket eget kapital som har satsat i bolaget.  
 
 
4.4.4 Framtidsutsikter 
 
Per tror att kreditbedömningsprocessen som sådan säkert kommer att förändras på så sätt att 
verktygen och mallarna de använder kommer utvecklas. Det personliga mötet med 
kreditansökaren kommer säkert ur ett tidsperspektiv att minska. 
 
Angående gränsvärdena och dess eventuella höjning, säger Per att det som påverkar detta är 
hur redovisningsrådgivarna hanterar saken. Om de på något sätt kan fylla den lucka som blir 
efter den auktoriserade revisorn, så tror han att det kan fungera ändå. Men om det visar sig att 
det finns ett kompetensglapp där emellan, med ökade risker, så kan det eventuellt påverka 
lånevillkoren säger han. 
 
Avslutningsvis tror han att de större företagen som skulle bli aktuella vid en kraftig höjning av 
gränsvärdena även i fortsättningen skulle anlita en auktoriserad revisor. 
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5 Analys 
 
I detta kapitel analyserar vi det empiriska material vi erhållit genom våra intervjuer och 
jämför detta mot de teorier och tidigare studier som vi anser är relevanta för studien. Kapitlet 
är strukturerat med samma rubriker som empirikapitlet för att underlätta för läsaren.    
Eftersom respondenterna är anonyma i undersökningen så försätter vi att nämna de vid deras 
påhittade namn. 
 
 
5.1 Betydelsen av revision 
 
I den klassiska agentteorin av Jensen & Meckling (1976, refererad i Svanström, 2008, s.21-
25) har revisorn sin uppgift att som en oberoende tredje part granska och kvalitetssäkra 
redovisningen som agenten lämnar till principalen.  
Alla våra respondenter är samstämmiga om att revision är viktigt för trovärdigheten av 
redovisningen och att det är en viktig kvalitetsstämpel på materialet. Samtidigt så tyckte alla, 
med lite perspektiv att det var riktigt att revisionsplikten avskaffades och angav det främsta 
skälet att det underlättar för företagen i uppbyggnadsfasen och inte minst vad gäller 
kostnadsdelen. Det ligger helt i linje med vad som angavs i propositionen (2009/10:204), där 
det framgår att syftet med att avskaffa revisionsplikten är att minska de administrativa 
kostnaderna för de små företagen samt att reglerna skulle närma sig våra grannländers och 
övriga EU. 
 
I ett faktablad från Justitiedepartementet (2010) så nämns det att syftet med revisionen är att 
öka trovärdigheten för den ekonomiska informationen som lämnas av företaget. Företagets 
intressenter ska kunna känna sig trygga med att de ekonomiska rapporterna ger en rättvisande 
bild av företagets ekonomiska ställning. 
 
Öhmans (2007, s. 174-176) studier visar att kreditgivare anser att det finns problem med 
revisionen och då främst att den koncentrerar sig på fel händelser samt att den inte på ett 
betryggande sätt visar något om framtiden. Däremot visar studien på att man är överens om 
att det är viktigt att företagens redovisning granskas av en utomstående part och ett reviderat 
bokslut ökar trovärdigheten. Studien visar på att kreditgivare anser att revisionen ska inriktas 
mot räkenskapernas riktighet och framtidsorienterade frågor. 
 
Thomasson et al. (2007, s. 16-19) nämner intressentmodellen där kreditgivare är en av 
intressenterna. Där beskrivs årsredovisningen som viktig för kreditgivare för att kunna 
bedöma om ett företag ska beviljas kredit, hur stora amorteringar och räntor klarar företaget 
samt vilka ekonomiska säkerheter som finns i företaget.  
 
Bankerna har inga formella krav på att ett kreditansökande bolag ska ha reviderade bokslut, 
även om det är önskvärt. Då gränsvärdena är låga i Sverige så handlar det i regel om mindre 
krediter. Bank C menar att vid större krediter så kan det bli aktuellt med krav på reviderade 
bokslut. Bank D menar att om bolaget är i en expansiv fas och bedöms ha stora behov av 
krediter både nu och i ett senare skede så kan de ställa krav på att de ska ha reviderade 
bokslut. Samtliga menar också att det är vanligt att en personlig borgen tas vid krediter till 
små aktiebolag 
 
Thorell och Norbergs (2005, s. 45-47) uppskattar det genomsnittliga revisionsarvodet för ett 
mindre företag till ca 10000 SEK. De menar att det inte finns något bevis för att det skulle 
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löna sig för ett företag i denna storlek att revidera sina bokslut. De poängterar också att 
revisionsarvodena troligen kommer öka framöver. 
 
Lönnqvist (1994, s. 9) menar istället att även om redovisningen inte direkt skapar vinster för 
företaget så bidrar den indirekt till företagets resultat genom att innehålla viktig och relevant 
information om företaget och dess utveckling. Värdet detta ger, menar han uppväger 
revisionskostnaden. Per säger att han känner till bolag som valt bort revisionen och där det 
sedan visat sig att företaget, genom en snabb tillväxt befunnit sig i kreditbehov och då inte har 
kvar sin revisor och rådgivare vilket kan vara en nackdel för företaget. Givetvis är det viktigt 
att ha tidsskillnaden i åtanke när vi jämför Thorell och Norbergs studie med Lönnqvist. 
Vilken revisionskostnad Lönnqvist utgått från i sina resonemang framgår inte. Som studien 
visar har inte bankerna några formella krav på att ett kreditsökande företag ska ha reviderade 
bokslut, men det är samtidigt viktigt att företagets siffror är trovärdiga. Därför bör bolagen 
som funderar på att ej revidera sina bokslut analysera hur framtida kreditbehov ser ur. Hur ser 
tillväxtmöjligheterna för företaget, branschen ut? För om företaget för närvarande inte har 
några kreditbehov men däremot i framtiden så bör de överväga att revidera bokslutet för att 
kunna uppvisa tillförlitliga siffror när det är aktuellt. Mindre bolag som varken nu eller i 
framtiden ser ett kreditbehov kan välja att spara dessa 10000 SEK.  
 
Collis (2003, s. 42) nämner att i andra europeiska länder där man har haft frivillig revision 
under en längre tid så visar undersökningar på att kreditgivare ofta kräver reviderad 
redovisning. En undersökning i Storbritannien visar att den främsta orsaken för företag att 
välja revision är att aktieägare och kreditgivare kräver det.  
Men samtidigt så tror våra respondenter att den frivilliga revisionen kommer att leda fram till 
att revisionsbyråerna och redovisningskonsulterna kommer att ta fram nya produkter som är 
ett bra komplement till revisionen. 
 
Branschorganisationerna SRF och Far har gemensamt utvecklat Reko, som är en standard för 
redovisningstjänster. Grundtanken är att skapa kvalitet och ett kvalitetsbevis i form av en 
bokslutsrapport som utgör själva kvittot för att redovisningen håller god kvalitet och är utförd 
i enlighet med Reko. Bokslutsrapporten ska fungera som ett alternativ till revisionsberättelsen 
för företag som väljer bort revision. En av fördelen med denna nämns det att den till skillnad 
från revisionen, som granskar i efterhand, granskar denna löpande och därmed finns alltid en 
uppdaterad kvalitetssäkring av bolagets siffror (Bokslutsrapporten, 2010). 
 
Vår respondent Per säger att de har haft besök av både revisorer och representanter från SRF 
som har presenterat några alternativ, däribland bokslutsrapporten. 
”Det viktiga för oss är att vi har ett så bra underlag som möjligt för vår kreditbedömning, och 
det känns viktigt för oss att en oberoende, kunnig person har granskat materialet och kan 
verifiera att siffrorna stämmer” sade vår respondent, Anders. 
De övriga har likartade åsikter även om det finns en viss oro för att det kan finnas ett 
avgörande kompetensglapp mellan revisorer och redovisningskonsulter. Men några av 
respondenterna säger att de redan tidigare har påpekat vilka revisorer som de tycker håller 
måttet och även lagt sig i vilka personer som sitter i styrelsen. De nämner att de på samma sätt 
inte godkänner alla redovisningskonsulter heller.  
Vi ringde upp SRF och fick tala med en representant som menade att bokslutsrapporten har 
fått mycket positiv respons av banker.   
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Sammanfattning 
Att revisionen anses som viktig råder det inga tvivel om. Det framgår att den anses vara en 
viktig kvalitetsstämpel på att företagets finansiella information är trovärdig. Vår undersökning 
visar ändå att våra respondenter är eniga om att det var ett korrekt beslut att avskaffa 
revisionsplikten för små företag och det motiveras av att företagen därmed kan minska sina 
administrativa kostnader. Företagen bör däremot analysera sina framtida kreditbehov innan de 
beslutar om att välja bort revisionen. Detta för att kunna presentera trovärdiga siffror ifall 
företaget i framtiden kommer vara i kreditbehov.  
 
5.2 Informationskanaler 
 
Kreditgivarnas informationskällor vid en kreditpropå är relativt likartade, även om de kan 
värdera källorna olika högt. Men alla är överens om att det är svårt att rangordna 
informationen, då alla informationskällor är viktiga för att kunna göra en rättvis bedömning.  
 
Även själva hanteringen av den insamlade informationen är likartad, de har alla interna 
system där de samlar och bearbetar informationen. Det första steget efter en kreditförfrågan är 
att börja samla in all officiell information om företaget, ägarna och styrelsen. Via UC, 
bolagsverket och skatteverket m.fl. så hämtas årsredovisningar, kreditupplysningar, uppgifter 
om styrelsen, betalningsanmärkningar och inkomstuppgifter etc.  
Svensson (2003, s. 184-185) nämner att det i tidigare studier visat att banker alltid använder 
sig av årsredovisningar, periodrapporter, budgetar och kreditupplysningar vid 
kreditvärdighetsbedömningar av företag. För nya kunder så hämtar man in mer information än 
för befintliga kunder, företagens säkerheter bedöms vara viktigare för små än för stora 
företag.  
 
Vår undersökning visar att bankerna även begär in uppgifter direkt från företaget. Det kan 
vara t.ex. affärsplaner, budgetar och investeringskalkyler. Detta görs för att vara väl 
uppdaterad på ärendet innan nästa steg i processen. De flesta ser det personliga mötet med 
företagaren som ett självklart och mycket viktigt första steg i processen. Per nämner 
referenser och media som viktiga källor som kan ge värdefull information om ett företag som 
söker krediter.  
De värderar även information som fångas upp via andra företag och personer i företagets 
närhet. Vad gäller värdet av årsredovisningen vid en kreditbedömning så anser samtliga att 
den är mycket viktig. För även om det är historisk information, så går det att utläsa mycket ur 
en årsredovisning som har betydelse för företagets framtida utveckling. 
Årsredovisningen visar som sagt hur företagets utveckling har varit, den visar också företagets 
stabilitet och i vilken utvecklingsfas man befinner sig i. Per anser att den är grundläggande 
och att man inte skulle klara sig utan den. Anders framhåller noterna som en viktig del 
eftersom att det där finns mycket att utläsa. 
 
I Svensson (2000, s. 13) så nämns det att när kreditansvariga på olika finansiella institutioner 
rangordnar de fem viktigaste punkterna i redovisningsinformationen så visar de på följande: 
 

1 Resultaträkning 
2 Balansräkning 
3 Tilläggsupplysningar (bokslutskommentarer och noter) 
4 Finansierings- eller kassaflödesanalys 
5 Delårsrapport 
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Sammanfattning 
Det framgår tydligt att årsredovisningen är en central del vid kreditpropåerna. Den innehåller 
bl.a. information om företagets stabilitet och i vilken fas i utvecklingen företaget befinner sig 
i. Vid bankernas kreditanalyser använder de sig bl.a. utav budgetar, affärsplaner, 
styrelseuppgifter, investeringskalkyler och kreditupplysningar.  
  
 
5.3 Kreditgivning 
 
Svedin (1992, s. 8-10) menar på att kreditbedömningens uppgift är att banken skaffar sig en så 
bra bild som möjligt av det kreditansökande företagets kreditvärdighet och framtida 
återbetalningsförmåga 
 
Efter bankens informationsinsamling så kommer vi till nästa steg, själva 
kreditgivningsprocessen. Den börjar egentligen med att kunden kontaktar banken och 
framställer sina önskemål och vad krediten ska användas till. Därefter så följer den tidigare 
beskrivna informationsinsamlingen, som leder fram till kreditberedningsprocessen.  
Där använder sig samtliga banker av interna mallar och datasystem där alla uppgifter som har 
samlats in i ärendet matas in. Den informationen tillsammans med nyckeltal mynnar ut i en 
riskklassificering av företagen.  
Utan att vi går in djupare på alla detaljer så kan vi konstatera att alla våra respondenter har 
likartade arbetssätt, det som skiljer är framförallt olika beloppsgränser.  
 
Studier av kreditvärdighetsbedömning gjorda av Svensson & Ulvenblad (1994, refererad i 
Svensson, 2003, s17) och Svensson & Kling (1999, refererad i Svensson, 2003, s17) pekar på 
att det är riskerna för inställda betalningar och konkurser som är det centrala för bankernas 
analyser. Modellerna som bankerna använder sig utav blir enkla för att effektivisera arbetet, 
vilket gör att de har begränsade möjligheter att varna och ge tillräckligt stöd för bedömningen. 
Svensson menar att vid en kreditvärdighetsbedömning så är det egentligen två frågor som 
kreditgivaren vill ha besvarade. Den ena är framtida intjänings- och betalningsförmåga och 
den andra är säkerheternas framtida realisationsvärde (Svensson, 2003, s. 12). 
 
Våra respondenter förklarar att meningen med riskklassificeringen är att graderingen ska 
avspegla risken som finns både på marknaden samt den finansiella risken på det 
kreditsökande företaget. En hög siffra innebär låg risk. 
 
Om krediten går igenom den här prövningen så är nästa steg att skriva ihop ett kredit-PM, 
som bland annat innehåller den finansiella risken, kreditrisken, marknadsrisken, 
branschrisken, företagsrisken och uppgifter om ägare, styrelse i vissa fall, historik och 
säkerheter. Nästa steg är att analytikerna med hjälp av riskklassificeringen i PM:et och 
kreditens storlek avgör vilken beslutsinstans som kan fatta kreditbeslutet. Även här är 
tillvägagångssättet mellan bankerna uteslutande lika, det kan vara lite varierande beslutsnivåer 
som avgör vem som gör vad. I bank A t.ex. så fattas ca 90 procent av kreditbesluten lokalt, 
medan övriga 10 procent av centrala kreditkommittéer. Lars förklarar också att de lokala 
besluten aldrig fattas av en person utan kräver att 2 personer med beslutsrätt fattar beslutet. I 
bank C så kan Anders tillsammans med kontorschefen ta beslut om krediter upp till 18 
miljoner kronor lokalt. 
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I Svensson (2003, s.13) beskrivs Altmans 5c modell som beskriver bankernas 
kreditbedömning som en process med focus på dessa fem punkter:  
 

• Capital  (Tillgångar) 
• Capacity / Capabilty (Betalningsförmåga) 
• Character  (Personlig karaktär) 
• Collaterals  (Säkerheter) 
• Conditions  (Marknad/kontext)  

 
Svensson (2000, s. 13-14) nämner för att kunna ta ett kreditbeslut på ett företag så 
sammanställs all information i ett kredit-PM, där återfinns alla bedömningsgrunder. Där 
återfinns både finansiell information och personinformation samt marknadsinformation om 
branschen. 
Betydelsen för redovisningsinformationen varierar främst av två anledningar, dels så beror det 
på riskerna, vid hög risk så anses det viktigare att ha en så fullständig och aktuell information 
som möjligt. Det andra skälet är då det rör sig om små företag, som har mindre komplexa 
redovisningar och krediter. Då det gäller krediter till nya kunder så är kraven på information 
högre än till befintliga kunder som redan har krediter i banken. 
 
En annan modell som Svensson (2003, s. 13) beskriver och som är mer inriktad mot företagets 
kreditbehov och avsikter med krediten är CAMPARI-modellen: 
 

• Character  (Karaktär/egenskap) 
• Ability  (Förmåga/duglighet) 
• Margin  (Marginal) 
• Purpose  (Syfte/avsikt) 
• Amount  (Belopp/summa) 
• Repayment  (Återbetalning) 
• Insurance  (Försäkring) 

 
Det skiljer sig lite om vad respondenterna tycker är det viktigaste hos ett kreditsökande 
företag, men det som alla är överens om är att trovärdigheten är viktig. Sedan visar svaren att 
framtidsvision, företagets rykte och anseende är viktiga egenskaper för ett kreditsökande 
företag.  
På fjärde plats kom historik följt av revision och bransch, men alla tyckte att det var svårt att 
rangordna alternativen då allt hänger ihop och alla egenskaperna måste beaktas vid en 
kreditgivning. För trots att historik och revision kom långt ner i rangordningen så anser alla 
att årsredovisningar är viktiga.  
 
Ingen av respondenterna anser att det är vanligt att företag som söker krediter har valt att 
avstå revision. Bank B säger att de inte har kommit i kontakt med något företag än och de 
övriga tror bara att det hänt vid något enstaka tillfälle. Ingen av kreditgivarna har något som 
säger att bolag som har valt bort revision skulle få sämre lånevillkor, man påpekar återigen på 
trovärdigheten och menar att revision är en kvalitetsstämpel som ökar redovisningens 
trovärdighet.  
I Collis et al (2004, s. 8) artikel visar en undersökning som ACCA genomförde i 
Storbritannien 1998 att bankerna värdesätter reviderade redovisningar högt. Undersökningen 
visar att 94 procent av bankerna är beredda att låna ut mer pengar till företag som låter en 
revisor granska redovisningen. 
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En underökning utförd av Erhvers- og Selskabsstyrelsen (2005, s. 8) visar på hur viktig 
bankerna i Danmark ansåg att revisionen var för tillförlitligheten på företagens redovisning 
och att företag som valde att fortsätta med revision kunde förvänta sig att lättare få lån, bättre 
lånevillkor och lägre ränta.  
Som vi ser skiljer våra respondenters svar mot den brittiska och danska studien i detta 
avseende. Att våra respondenters svar skiljer sig från britterna är inget oväntat resultat i och 
med skillnaden i gränsvärdena. Det rör sig med största sannolikhet om en högre kreditnivå 
hos de brittiska bankerna eftersom större företag kan välja bort revisionen. Det tillsammans 
med en hög riskklassificering gör att ett reviderat bokslut ses som ytterst värdefullt för att 
stärka tillförlitligheten i företagens siffror och därmed påverka lånevillkoren. Just att 
kreditnivåerna är lägre i Sverige samt förstås att revisionsplikten nyligen avskaffats är 
förklaringen till att de skiljer sig mellan vår studie och den brittiska gällande detta avseende. 
Även om de svenska bankerna inte uttalat att lånevillkoren skulle försämras för ett företag 
som valt bort revisionen framgår det återigen att trovärdiga siffror krävs för att beviljas 
krediter. 
 
Som vi nämnde i inledningen på analyskapitlet var våra respondenter positiva till den 
avskaffade revisionsplikten för små företag. Mycket därför gränsvärdena sänktes från vad det 
först föreslogs.  
De ursprungliga gränsvärdena låg i linje med Tysklands, Nederländernas och Storbritanniens 
gränsvärden och kritik riktades från bl.a. FAR, SRS och Göteborgs universitet mot de dessa 
gränsvärden, där de menade att alldeles för stor del av de svenska företagen skulle omfattas 
(Prop. 2009/10:204).  
I och med att gränsvärdena sänktes så innebar detta att då endast mindre bolag kan välja bort 
revisionen så kommer kreditnivåerna från ansökande bolag som valt bort revision vara 
betydligt lägre. Detta tillsammans med att revisionsplikten avskaffades så sent som 2010 och 
bankerna har knappt varit i kontakt med företag som valt bort revisionen och samtidigt ansökt 
om krediter hos banken. Detta är de två främsta anledningar till att bankerna ännu inte 
tvingats förändra sina kreditprocesser.  
 
Studien syftar till att se hur den avskaffade revisionsplikten påverkat de svenska bankernas 
kreditprocesser. Vi ville därmed se ifall det finns regionala skillnader på lagändringens 
effekter. Svanströms (2008, s. 102-103) studie visar på att det finns regionala skillnader på 
efterfrågan av revisionsbyråernas tjänster. Det ska poängteras att studien är gjord 2008, dvs. 
ca två år innan revisionsplikten avskaffades, men studien pekade på att Stockholmsbaserade 
företag i högre utsträckning skulle välja bort revision då revisionsplikten avskaffas än företag 
baserade i Småland och Norrland.  
Vi gjorde som sagt en intervju med en respondent baserad i Stockholm och denne hade inte 
varit i kontakt med något företag som valt att avstå revision och samtidigt ansökt om krediter 
hos banken. Precis som våra respondenter i Umeå har inte dennes banks kreditprocesser 
påverkats av den avskaffade revisionsplikten.  
Våra intervjuer visar att bankerna använder sig av standardiserade mallar i sina processer och 
inget visar på att dessa skiljer sig åt bland bankernas regionala kontor. Så även om det nu är så 
att Stockholmsbaserade företag i större omfattning väljer bort revisionen så har detta inte 
påverkat kreditprocessen vare sig för Stockholms- eller Umeåbaserade banker.    
 
Sammanfattning 
Efter att all relevant data har samlats in använder sig bankerna av interna mallar och system 
som ska riskklassificera det kreditansökande företaget. Denna riskklassificering ska avspegla 
marknadsrisken och den finansiella risken på företaget. Genomgår företaget detta så är nästa 
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steg i processen att banken sammanställer ett kredit-PM som tillsammans med storleken på 
den ansökta krediten avgör vem som avgör ifall krediten ska beviljas eller inte. Som vi ser så 
visar Svenssons studier från 2000 och 2003 en likartad kreditprocess som våra respondenter 
har. Vi kan alltså inte urskilja något som skulle ha förändrats i kreditprocessen sedan dess.   
Tabellen nedan visar en sammanställning på vad våra respondenter anser viktigast hos ett 
kreditansökande företag. 
 

 
Tabell 3. Skapad av författarna (2013) 
 
Som vi ser anses trovärdighet, rykte och anseende som de viktigaste aspekter hos ett företag 
som söker krediter. Dock var våra respondenter tydliga med att alla aspekter spelade in vid 
deras bedömningar.  
Att välja bort revisionen och därefter ansöka om krediter har i vissa andra europeiska länder 
visat sig leda till försämrade lånevillkor. Det finns inget uttalat om att så är fallet hos de 
svenska bankerna.  
Den avskaffade revisionsplikten har inte förändrat bankernas kreditprocesser ännu. Detta har 
att göra med att avskaffandet skedde så sent som 2010 och bankerna har knappt varit i kontakt 
med bolag som valt bort revisionen och samtidigt ansökt om krediter. Det andra är att det 
endast är små bolag som har möjligheten att välja bort revisionen, detta medför att 
kreditnivåerna som omfattas är relativt små och därmed har bankerna inte ansett sig i behov 
av att ändra processen ännu. 
 
 
5.4 Framtidsutsikter 
 
Respondenterna är överens om att den avskaffade revisionsplikten kommer att komplicera 
kreditprocessen om företagen i framtiden väljer att avstå revision. De tycker att det är viktigt 
att behovet av kvalitetsgranskning och revision diskuteras. Eftersom årsredovisningen är en 
av många viktiga delar vid en kreditgranskning av ett företag, så är en kvalitetsstämpel eller 
ett intyg av något slag önskvärt. Ingen av respondenterna har något emot att en 
kvalitetsgranskning av bokslutet skulle utföras av en redovisningskonsult istället för en 
revisor. Samtliga tror att gränsvärdena kommer att höjas framöver. Några av våra 
respondenter tror att den kommer att höjas upp till övrig EU-nivå.  
Med en kraftig höjning av gränsvärdena så anser samtliga att bankerna kommer att behöva se 
över sina rutiner, de tror att deras respektive banker kommer att kräva revision över ett 
fastställt belopp.  
I linje med de brittiska bankerna alltså, som enligt Collis (2003, s.42) undersökning visar att 
det framgår att banker ofta kräver reviderade bokslut av sina kreditansökande företag. 
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Danielsson (2010, s. 19) nämner att inför beskedet om avskaffandet av revisionsplikten så 
utryckte bankerna sina tvivel om reformen. De ansåg att företagen skulle få det svårare att 
låna pengar om ingen oberoende hade granskat företagets räkenskaper. Men eftersom 
gränsvärdena sänktes så lindrades oron och Stefan Andersson på SEB säger att eftersom 
kraven på ordnad bokföring är oförändrad så bör det inte påverka nämnvärt. Tina Sandvik på 
Nordea håller med och menar att så länge de kan förlita sig på att redovisningen är riktig så 
förändras inte kreditbesluten av reformen. 
 
Sammanfattning 
Då gränsvärdena för att kunna välja bort revisionen idag är så pass låga så visar vår 
undersökning på att bankerna inte ställer några formella kvar på reviderade bokslut hos 
kreditsökande bolag. Som tidigare nämnt har inte heller kreditprocessen förändrats sen 
lagändringen inträdde. Samtliga av våra respondenter tror att gränsvärdena kommer höjas 
framöver och menar att det då kan bli aktuellt med att införa ett formellt krav på att 
kreditsökande bolag ska ha reviderade bokslut vid kreditansökningar över en viss nivå. 
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6. Slutsats 
 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi har kommit fram till utifrån vår analys. Kapitlet 
avslutas med att vi ger förslag på fortsatta studier inom ämnet och redogör för uppsatsens 
sanningskriterier. 
 
 
6.1.1 Slutsats  
 
I inledningskapitlet så tog vi upp undersökningens problemformulering som är:  
 
Har den avskaffade revisionsplikten för små företag påverkat bankernas 
kreditbedömningsprocesser för dessa bolag? 
 
Vi återkommer till detta och börjar med att vår undersökning visar på att revisionen ses som 
en viktig kvalitetsstämpel på att företagens siffror stämmer. Samtliga banker uttrycker ett stort 
önskemål på att företagen som ansöker om krediter har bokslut som har granskats av en 
oberoende och kunnig person. Bankerna har dock inga formella krav på reviderade bokslut 
hos ett kreditansökande företag, men det kan hända att de kommer ställa krav på reviderade 
bokslut vid större krediter. Undersökning visar att det är mycket ovanligt att företag som valt 
bort revision ansöker om krediter. Anledningen till detta är att det handlar till stor del om 
nystartade företag och små företag utan kreditbehov som valt detta.   
 
Våra respondenter är överens om att det var ett korrekt beslut att avskaffa revisionsplikten för 
små företag, vilket motiveras av att de ger företagen chansen att minska sina administrativa 
kostnader. Även om det kortsiktigt kan vara bra att välja bort revisionen så kan det i ett 
långsiktigt perspektiv vara till nackdel för t.ex. bolag med hög potentiell tillväxt. Vi anser 
därför att företag bör analysera sin potentiella tillväxt och framtida kreditbehov innan 
företaget beslutar om att välja bort revisionen. Även om ett företaget inte för tillfället är i 
kreditbehov så är det som vi tidigare nämnt viktigt att kunna presentera trovärdiga siffror om 
nu företaget i ett senare skede skulle befinna sig i ett kreditbehov. Just trovärdighet lyfts fram 
som det viktigaste hos ett kreditsökande företag. 
 
Årsredovisningen är en central del vid kreditanalysen. Även om den visar historiska siffror, så 
innehåller den information som har betydelse för företagets framtida utveckling.  
Övriga informationskällor som banker använder till sina kreditanalyser är bl.a. 
kreditupplysningar, styrelseuppgifter, budgetar, affärsplaner och investeringskalkyler.  
  
För att återgå till vår frågeställning i denna undersökning så har ingen av våra respondenter 
förändrat kreditprocessen på grund av den avskaffade revisionsplikten. Detta har att göra med 
revisionsplikten avskaffades så sent som 2010 och därmed är det för tidigt att säga något om 
lagändringens effekter. De ursprungliga gränsvärdena var betydligt högre än de som till slut 
sattes. I det läget började bankerna analysera processerna och vår respondent Lars menar att 
hans bank funderade på att korrigera sina processer och lägga till ett krav på revision för 
företag som bedömdes som hög risk och det handlade om högre krediter. Men i och med att 
gränsvärdena sänktes så ansågs det att krediterna det skulle handla om kommer vara mindre 
och ingen förändring i processerna har därmed skett än. Det framgår även att de bolag som till 
störst del valt bort revisionen är små företag utan kreditbehov samt nystartade företag. 
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Syftet med vår undersökning var att se hur avskaffningen av revisionsplikten har påverkat 
bankerna på den svenska marknaden. Våra respondenter har varit representerade på banker i 
Umeå och en i Stockholm. Svanströms studier från 2008 visade att företag från Stockholm i 
högre grad skulle välja bort revisionen då revisionsplikten avskaffades, än företag baserad i 
Småland och Norrland. Så frågan blir om detta skulle medföra att det finns regionala 
skillnader på bankernas processer?  
Vår Stockholmbaserande respondents svar angående hur den avskaffade revisionsplikten 
påverkat deras processer skiljde sig inte nämnvärt från de Umeåbaserade bankerna. Bankerna 
använder en standardiserad mall i sin kreditbedömningsprocess och därmed drar vi slutsatsen 
att processen ser liknande ut på våra intervjuade bankers kontor runt om i landet. Vidare när 
det kommer till kreditgivningsbeslutet så är bedömningen mer individuell på lokalnivå när det 
rör sig om mindre krediter. Vid större krediter fattas beslutet av en central kreditkommitté. 
 
Hur ser då framtiden ut? Som sagt är våra slutsatser att den avskaffade revisionsplikten inte 
har påverkat bankerna och deras kreditprocesser ännu. Till sommaren kommer UC att 
informera bankerna om vilka företag som valt bort revisionen. En av våra respondenter 
nämner att det troligen blir aktuellt att lägga till denna variabel i kreditprocessen.  
En annan eventuell framtida händelse som med stor sannolikhet kommer ha en effekt på 
kreditprocessen är om gränsvärdena skulle höjas till övriga europeiska länders nivåer. Collins 
undersökning visar att bl.a. i Storbritannien, som har högre gränsvärden än Sverige, är det 
vanligt att kreditgivare infört formella krav på reviderade bokslut för långivare. Samtliga av 
våra respondenter tror att gränsvärdena i Sverige kommer att höjas på sikt och därmed skulle 
större företag ha möjlighet att välja bort revisionen. Om detta skulle realiseras så är ett 
införande av krav på reviderade bokslut för ett kreditsökande bolag av en viss storlek aktuellt. 
 
 
6.2 Förslag på vidare forskning 
 
Det har som sagt gått för kort tid sedan den avskaffade revisionsplikten infördes för att se dess 
konsekvenser. Vi skulle finna det intressant att göra en liknande undersökning om några år då 
förhoppningsvis lagändringens effekter visar sig tydligare.  
Vi skulle även tycka att det vore intressant med undersökningar på hur övriga av företagens 
intressenter har påverkats av den avskaffade revisionsplikten. 
 
Som vi tidigare har nämnt så finns chansen att gränsvärdena kommer att anpassas mer efter 
övriga europeiska länder. Vi tycker även att det skulle vara intressant att se hur bankerna 
skulle agera då. Skulle det, som vi nämnde i våra slutsatser, införas krav på revision för vissa 
bolag? 
 
 
6.3 Sanningskriterier 
 
En självklarhet är att målsättningen med denna undersökning är att presentera en slutsats med 
så hög trovärdighet som möjligt. Därför krävs det att datainsamlingen har en hög validitet och 
reliabilitet. 
 
Reliabiliteten mäter hur pass tillförlitlig undersökningen är och man vill få ett uppskattat mått 
på hur pass stor inverkan slumpen har haft på mätningen. En fråga som bör ställas är att om en 
ny undersökning genomfördes, skulle vi då komma fram till samma slutsatser? 
(Andersen, 1998, s. 85). 
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Bryman & Bell nämner tre faktorer som är viktiga att analysera då bedömningen av 
undersökningens tillförlitlighet sker. Den första är att mäta undersökningens stabilitet. Med 
det menar de att man ska fråga sig ifall en stor variation skulle uppkomma om urval byttes 
(Bryman & Bell, 2005, s. 94).  
Vi har som sagt valt att intervjua personer inom de större bankerna i Sverige med verksamhet 
runt om i Sverige. Som vi nämner i våra slutsatser så har inte bankernas 
kreditbedömningsprocesser förändrats i och med avskaffningen av revisionsplikten. Då 
bankerna använder standardiserade mallar i processen så skulle vi med största sannolikhet 
komma fram till samma slutsatser om vi t.ex. valde att intervjua personer inom samma bank 
fast på annan ort. Ytterligare belägg för detta är, som vi tidigare nämnt, att en av våra 
respondenter var verksam i Stockholmsområdet och dennes svar skiljde sig inte nämnvärt från 
de övriga respondenter som var verksamma i Umeå. 
 
Den andra faktorn är den interna tillförlitligheten. Här menar de att reliabiliteten kan 
ifrågasättas då sammanslagningen av data från flera respondenter sker om indikatorerna 
saknar en inre överensstämmelse (Bryman & Bell, 2005, s. 94).  
Vi valde att använda en likadan intervjumall vid samtliga intervjuer och ställa samma frågor 
till respondenterna. Givetvis kunde de följdfrågor vi ställde se lite annorlunda ut, men 
huvudfrågorna följde samma mall. Frågorna var formulerade tydligt så dessa inte kunde 
uppfattas fel. 
 
Den tredje och sista faktorn de nämner är internbedömarreliabilitet. Med det menar de att det 
kan uppstå skillnader i hur vi tolkar insamlad data (Bryman & Bell, 2005, s. 94). För att 
minimera risken för detta valde vi att transkribera våra intervjuer tillsammans. Vi valde även 
att transkribera intervjun i sin helhet för att på så sätt se till att empirin presenteras i sin helhet 
vilket underlättar både för oss i våra analyser men även för läsaren som får en helhetsbild av 
vår empiri. 
Givetvis är det svårt att dra generella slutsatser på en undersökning av denna karaktär, med 
endast fyra intervjuer. Men vi valde att nöja oss med fyra intervjuer då vi såg att den 
insamlade empirin vi fick av våra fyra respondenter inte skiljde sig nämnvärt från varandra. 
Vi ansåg därmed att ytterligare intervjuer hade med stor sannolikhet genererat i liknande svar. 
 
Validitet för en undersökning visas av ifall de slutsatser som vi kommit fram till genom 
undersökningen hänger ihop eller inte. Med andra ord så visar validiteten ifall vår 
undersökning verkligen undersöker vad som är syftet. (Bryman & Bell, 2005, s. 48). 
Vad som stärker validiteten i vår undersökning är att våra respondenter har för det första 
tillhört de stora bankerna och för det andra så har våra respondenter mångårig erfarenhet av 
branschen. Våra slutsatser baseras på vår analys, som i sin tur har basen i det empiriska 
materialet och vi tror att de slutsatser vi presenterat i denna uppsats visar hur det ser ut på den 
svenska marknaden idag. 
 
Slutorden i denna uppsats blir att vi hoppas att du som läsare fann uppsatsen intressant och 
har fått en bättre förståelse kring ämnet. 
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8. Intervjuformulär 
 

Fråga 1 – Uppgifter  
 
* Namn på bank 
 
* Namn på intervjuad person 
 
* Befattning  
 
* År i branschen 
 
* Huvudsakliga arbetsuppgifter. 
 
 
Fråga 2 – Personliga åsikter om avskaffad revisionsplikt 
 
2-1 Vad ansåg du om avskaffandet av revisionsplikten för små företag då det beslutades?  

 
2-2 Har du samma syn på det idag? 
  
2-3 Vad är dina åsikter om de gränsvärden som gäller idag? 
 
2-4 Vilka huvudsakliga nackdelar har du märkt av sedan det infördes? 
 
2-5 Fördelar? 
 
 
Fråga 3 – Informationsinsamling 
 
3-1 Vilka verktyg/källor använder ni vid insamling av information rörande ett 
kreditansökande företag?  
 
3-2 Hur pass viktig anser ni att en årsredovisning är i informationssyfte? 
 
3-3 Andra viktiga informationskällor? 
 
 
Fråga 4 - Kreditgivning 
 
4-1 Beskriv kreditgivarprocessen 
 
4-2 Hur har processen förändrats i och med avskaffningen av revisionsplikten för små 
företag? 
 
4-3 Är processen helt standardiserad eller är den justerbar för friare bedömning? 
 
4-4 Vad anser ni är det viktigaste hos ett företag som ansöker om kreditgivning hos er? 
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4-5 Hur skulle du rangordna följande vid en kreditbedömning?  
 
– revision 
– rykte 
– historik 
– framtidsvision 
– bransch 
– trovärdighet 
Ev. tillägg 
 
b Kommentarer om varje enskild informationskanal och dess påverkan på beslutet? 
 
4-6 Hur pass vanligt upplever du att det är att företag som har valt bort revision, ansöker 
om kreditgivning hos er? 
 
b Hos dessa, vilka motiveringar till att man valt bort revision brukar ges? 
(Kostnadsbesparingar? Annat?) 
 
4-7 Ställer ni krav på att kredittagare ska ha revision? 
b Spelar det ansökta beloppet någon roll? (Om Ja, vilka belopp rör det sig om?) 
 
c. Om Ja: Främsta orsaker? 
    Om Nej: Motivera gärna och vilka krav/säkerheter på företaget ställs i så fall? 
 
4-8 Erbjuds företag utan revision sämre lånevillkor? 
 
Fråga 5 – Framtidsutsikter 
 
5-1 Hur tror du att kreditbedömningsprocessen kommer se ut i framtiden?  

Oförändrad?  
Helt standardiserad, med revisions som krav för att bevilja krediter? 

 
5-2 Hur tror du att kreditgivningen skulle påverkas om gränsvärdena höjdes till nivåer 

jämförbara med övriga europeiska länder? (D.v.s. om närmare 90-95 procent av de 
svenska bolagen kan välja bort revisionen). 

 
5-2 Är det något du vill tillägga? 

 


