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Abstract 
 

During credit applications the bank and the company have different amounts of information. This 

is known as asymmetric information. In this process it is important for the bank to gather the 

latest information from the costumer. This information will be the basis for the credit granting 

decision. There are many aspects for the bank to consider in this situation, some having greater 

significance than others. The audit requirement is abolished for small businesses in current 

situation, this may create a problem for the bank, as some companies no longer need to have an 

audit report that can be handed over to the bank. Under these circumstances, the bank's 

impression and confidence to the company reduces. The purpose of the study includes creating an 

understanding about one of these aspects, which is the company’s audit report in association with 

the credit proposal. The survey area for this study is whether the company's audit report is crucial 

for banks' credit decisions. The problem has been evaluated from the perspective of the bank and 

the audit in order to emphasize a comprehensive view in the area. This is done by examining how 

these different sectors perceive the audit report. 

 

This essay was written according to a qualitative method with an abductive approach. The 

interviews were performed with banks and audit firms according to a semi-structured approach.  

This method has been chosen in order to gain access to big amounts of information regarding 

smaller firms. This approach also provides a greater chance to answer the research question 

correctly. 

 

The result of this study shows that banks are primarily interested in the repayment ability of the 

clients, as well as the relationship between the bank and the costumer. This implies that without a 

good cash flow the company will not succeed with their business. We conclude that audit reports 

do not have a crucial impact on the bank’s lending decisions. The audit report is an important 

part, but only one of several different components in the bank’s analytical process and overall 

judgment. We believe, however, it is a good tool to estimate the reliance of the company. The 

reason that this report does not have the greatest effect is because it does not show information 

concerning the company's complete financial situation and future operations. A further 

observation from the study is that bankers are reviewing the auditor’s statement regarding the 

accounting of the company, while the audit firms ensure the report’s usefulness. 

 

This thesis is written in Swedish. 
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 III 

Sammanfattning 

 

Vid kreditansökningar hos banken sitter parterna på olika mycket mängd information, även kallat 

asymmetrisk information. I denna process är det viktigt för banken att ta del av den senaste 

informationen från kunden. De samlar in olika sorters information om kundens verksamhet, 

vilken senare ska användas som underlag för beslut. I denna situation är det många olika aspekter 

för banken att ta hänsyn till, där vissa har större betydelse än andra. Eftersom revisionsplikten är 

avskaffad för mindre företag i dagsläget kan detta skapa ett problem för banken, då vissa företag 

inte längre behöver ha en revisionsberättelse som kan lämnas över till banken. I detta läge 

minskas bankens intryck respektive förtroendet till företaget. Syftet med studien omfattar att 

skapa en förståelse angående en av dessa aspekter, det vill säga företagets revisionsberättelse. 

Undersökningsområdet för studien är om företagets revisionsberättelse har en avgörande 

betydelse för bankernas kreditbeslut. Problemet kommer att behandlas utifrån bankers och 

revisionsbyråers perspektiv för att framhäva en större och bredare bild av området, genom att 

granska hur de olika branscherna uppfattar revisionsberättelsen.  

 

Uppsatsen har skrivits som en kvalitativ studie med en abduktiv ansats. Intervjuer har utförts med 

både banker och revisionsbyråer enligt ett semistrukturerat upplägg. Denna metod har valts för att 

kunna få tillgång till en stor mängd information om ett mindre antal företag och att det samtidigt 

fanns större chans att få forskningsfrågan korrekt besvarad. 

 

Resultatet visar att det bankerna granskar och lägger störst vikt på är återbetalningsförmågan och 

relationen mellan parterna. Detta innebär att utan ett bra kassaflöde kommer företaget inte långt 

med sin verksamhet. Vår slutsats är att revisionsberättelsen inte har en avgörande roll för 

bankernas kreditgivningsbeslut. Revisionsberättelsen är en viktig del, men är enbart ett av flera 

kriterier i bankens undersökningsprocess och totalbedömning. Vi anser att den däremot är ett bra 

verktyg för att bedöma tilliten av företaget. Anledningen till att denna rapport inte har den största 

påverkan är för att den inte visar information gällande företagets fullständiga ekonomiska 

situation respektive framtida verksamhet. En ytterligare iakttagelse från studien är att bankerna 

granskar revisorns uttalanden angående företagets räkenskaper medan revisionsbyråerna ser till 

rapportens användningsområde. 
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1 Inledning 
______________________________________________________________________________ 

 

I detta inledande kapitlet kommer ämnets aktuella bakgrund att behandlas, följt av en 

problemdiskussion. Dessa två avsnitt leder fram till rapportens forskningsfråga. 

______________________________________________________________________________  

1.1 Bakgrund 

 

Broomé, Elmér och Nylén (1998) skriver att bankernas kreditgivning regleras efter det formella 

säkerhetskravet samt banklagen. Efter Kreugerkraschen år 1933, infördes detta krav för att 

undvika liknande bankförluster som kraschen medförde. Därtill har det skett en del viktiga 

förändringar i aktie- och bokföringslagen, vilka underlättar för bankerna vid bedömning av 

företagens kreditvärdighet. Utöver detta har de företag som ansöker om krediter ökat sin välvilja 

att informera banken. Författarna medger att bankernas ram för utlåning regleras av lagar samt 

statliga åtgärder, där det läggs stor vikt på projektrisken samt vilken säkerhet som ställs. 

Kreditgivaren ser även till projektets risker kontra dess lönsamhet, företagsledningens kompetens 

respektive förmåga och företagets planeringsrutiner vid bedömningen av en låneansökan. 

Författarna menar att de säkerheter som kredittagaren ger vid lånet kan delas in i två kategorier, 

det vill säga att en säkerhet kan vara beroende och oberoende. Beroende säkerhet innebär att 

denna är kopplad till företagets sundhet och framgång medan en oberoende säkerhet är skild från 

företagets verksamhet (Broomé, Elmér & Nylén, 1998). 

 

Riksbanken skriver (2001) att den bedömning som bankerna utför för att komma fram till ett 

kreditbeslut sker på ett snarlikt sätt i de fyra storbankerna. Den viktigaste komponenten för 

bankens bedömning är företagets återbetalningsförmåga för att på detta sätt uppskatta företagets 

risk. Ofta ställs det krav på företaget att de ska ange något som säkerhet för att få ett lån beviljat 

(Riksbanken, 2/2001). Enligt Cebenoyan och Strahan (2004) höll banker förr kapital som en 

buffert för att kunna försäkra sig mot insolvens. Likvida tillgångar användes i det läget för att de 

skulle kunna tillförsäkra sig mot oväntade uttag och nedskrivningar av lån. Nuförtiden används 

mer avancerade riskhanteringssystem för att kunna placera kunden i en riskklass och därmed få 

mer kontroll över det utlånade kapitalet (Cebenoyan & Strahan, 2004). 

 

Sundell (2009) skriver att i en längre lågkonjunktur är sannolikheten större att de företag som har 

erhållit krediter från banken går i konkurs. I det läget är det osäkert hur stora kreditförlusterna för 

en bank kan bli. Det är inte säkert att bankerna lånar ut mer trots att de får mer pengar i form av 

statligt stöd. Författaren menar att de amerikanska bankerna är ett bra exempel, då dessa banker 

sparade pengarna och planerade att använda dessa vid än sämre tider. Däremot i Finland kräver 

staten att bankerna fortsätter att låna ut pengar för att få kapitalstödet (Sundell, 2009). Jacobson 

och Roszbach (2003) menar att banker föredrar att låna ut större kreditvolymer då dessa ger en 

bättre avkastning. Större lån anses allmänt vara mer riskfyllda, vilket medför att risken för att det 

ska uppstå kreditförluster ökar. Författarna menar i sin undersökning att risken inte ökar i och 

med en ökad kreditvolym. Banker strävar efter att inte vara alltför riskbenägna och behöver 

därmed inte välja mellan risk och avkastning vid större volymer (Jacobson & Roszbach, 2003). 
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Revisionsplikten har avskaffats för små företag, vilka måste uppfylla minst två av dessa tre 

alternativ: högst 3 miljoner kronor i nettoomsättning, högst 1,5 miljoner kronor i 

balansomslutning, högst 3 anställda (Bolagsverket 2009). Uppfylls villkoren har företaget 

valmöjlighet att använda sig av en revisor. Enligt Neurath (2012) har det nyligen presenteras 

förändringar för revisionsbyråerna, vilket innebär att branschen kommer att få ett starkare 

förtroende i framtiden. De nya reglerna innebär bland annat att företaget måste byta ut sin 

anlitade revisionsbyrå efter sex år. Med de tidigare reglerna räckte det att företaget endast bytte ut 

sin revisor och därmed kunde de fortfarande ha kvar samma revisionsbyrå. En ytterligare 

förändring som har skett är att de stora revisionsbyråerna tvingas att göra en uppdelning av sin 

verksamhet i olika verksamheter beroende på vilka tjänster byrån erbjuder (Neurath, 2012). 

Enligt Svensson (2012) kan revisionstjänsten innebära mycket stora kostnader för mindre företag. 

Det kan ändå vara viktigt med revision, då det skapar en öppnare bild av företagen samt bidrar till 

en ökad trovärdighet (Svensson, 2012). 

 

Enligt Neurath (2011) blev revisorsnämnden under hösten 2010 ifrågasatt på grund av att denna 

organisation använde sig av alldeles för försiktiga åtgärder mot revisorer som misskött sitt arbete. 

Dessa revisorer tilldelades en varning, vilken i praktiken inte hade någon verkan. Det framkom 

även att en del av nämndens kontrollarbete har varit utlagt på branschorganisationen Föreningen 

Auktoriserade Revisorer (FAR). Denna organisation kontrolleras av de fyra stora 

revisionsbyråerna, vilket medför att revisionsbyråerna får en viss makt inom specifika frågor. 

Enligt revisionsnämnden ska revisorn anmäla om den misstänker felaktigheter i företagets 

årsredovisning, vilket exempelvis inte har inträffat i fallet med HQ Bank (Neurath, 2011). Enligt 

Nya Åland (2010) har HQ Bank kraftigt övervärderat sin tradingportfölj, som är en del av 

företagets finansiella tillgångar. Företaget har inte redovisat sin ekonomiska situation på ett 

korrekt sätt då de i verkligheten har haft för lite kapital för att bedriva bankverksamhet och 

därmed har denna åtgärd använts (Nya Åland, 2010). Utifrån händelsen med HQ menar Neurath 

(2011) att denna händelse har resulterat i att det är mer eller mindre acceptabelt att underteckna 

en årsredovisning som innehåller felaktigheter (Neurath, 20 oktober 2011). 

 

Seeger och Ulmer (2003) skriver att när Enron-skandalen kom fram till ytan år 2001-2002 

chokades hela den amerikanska nationen med tanke på dess omfattning samt det ständiga 

nekandet från de högsta cheferna angående deras kännedom om bedrägerier. Enligt dessa chefer 

var de helt omedvetna om de ekonomiska oegentligheterna som skedde i företaget (Seeger & 

Ulmer, 2003). Richard (2005) skriver att i Enrons redovisning visade det sig att så kallade 

”Raptors” hade skapats. Detta innebar att fyra företag hade formats och att dessa var separerade 

från Enrons koncernredovisning, vilket var ett sätt från företagets sida att kunna särskilja dessa 

enheter från koncernen. Dessa företag gick till en början med mindre förluster, dessvärre steg 

därefter snabbt till förluster i miljardklassen. Vid detta tillfälle framgick det att dessa företag 

tillhörde Enron-koncernen. När företagen sammanfogades med företagets koncernredovisning, 

resulterade det i att Enron gick med stora förluster. Det medförde senare att företaget gick 

konkurs i december 2001 (Richard, 2005). När denna händelse upptäcktes blev revisionsbyrån 

Andersen, vilka hade godkänt Enrons redovisning, snabbt ifrågasatta. Byrån menade på att de 

hade använt sig av regler som var godkända enligt de amerikanska redovisningsreglerna 

Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Företaget började i och med detta förstöra 

viktig information som var kopplad till revisionen. Det slutade med att de hamnade i domstol, där 

de förklarades skyldiga till samtliga punkter som de var åtalade för, vilket senare resulterade i att 

företaget upplöstes under hösten 2002 (Richard, 2005). 
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Enligt FAR (2011) ska den nya förändringen i revisionsberättelsen från International Standards of 

Auditing (ISA) följas från och med 2011. Det har inte gjorts några större förändringar i 

revisionsberättelsen utan det handlar om en ny uppställning av rapporten. Det finns en skillnad 

jämfört med de gamla reglerna och det är att den nuvarande rapporten är uppdelad i två delar. 

Första delen kommenterar revisorn företagets årsredovisning och i andra delen presenteras en 

beskrivning som är baserad på en helhetsbedömning av företaget (FAR, Nya revisionsberättelsen, 

2011). 

1.2 Problemdiskussion 

 

Enligt Svensson och Ulvenblad (1995) sitter ofta kredittagaren och kreditgivaren på olika mycket 

information. Detta kallas för asymmetrisk information och syftar till skillnaden i 

informationsmängd. För att banken ska godkänna lånet kräver den att få ta del av den senaste 

informationen (Svensson & Ulvenblad, 1995). Revisorns arbete fungerar som en form av 

säkerhet åt företaget och bygger på tillit samt förtroende. Denna person är en oberoende part till 

företaget som hjälper till med att ha kontroll och granskning av företagets ekonomi. När företaget 

kontaktar banken angående en kreditansökan kan revisorn vara en viktig faktor i denna process. 

Kan det räcka att revisorn gör en kort beskrivning över hur den ekonomiska situationen ser ut 

samt i vilken utsträckning årsredovisningen har granskats eller ska den vara mer utförlig? 

 

Broomé, Elmér och Nylén (1998) menar att bankerna bedömer kredittagarens risk efter två 

aspekter, återbetalningsförmåga och säkerheternas värde. Kreditgivaren tar risken i beaktning för 

att kredittagaren ska ställa in en betalning samt hur stor risken är vid en betalningsinställelse 

(Broomé, Elmér & Nylén, 1998). Det som ligger till grund för kreditgivningen är 

bankrörelselagen 2 kap 13§ och den säger att:  

 

”Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra 

låneförbindelsen. Dessutom krävs betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av 

borgen. Banken får dock avstå från sådan säkerhet om den kan anses obehövlig eller om det 

annars föreligger särskilda skäl att avstå från säkerhet.” 

 

Gopinath (1995) menar att småföretag ständigt är i behov av kapital, speciellt när verksamheten 

går lite sämre. Då kan företaget ofta vara beroende av sin bank, vilket medför att de i detta läge 

får en förhållandevis svag förhandlingsposition. Bankens strategi gentemot dessa företag har stor 

påverkan på deras framgång och framtid (Gopinath, 1995a). Gopinath (1995) rankar 21 olika 

sannolika svar från banken till dessa företag i motgång. De högst rankade reaktionerna var att de 

ville att företaget skulle öka det egna kapitalet eller att de krävde en ytterligare säkerhet. De lägre 

rankade svaren var att banken godtog aktier i utbyte mot en skuld eller en avskrivning av en 

skuld. Banken kan kräva att kunden vidtar åtgärder i sin organisation för att kunna få ett lån 

beviljat. På detta vis kan banken kontrollera hur företaget sköter exempelvis sina beslut och 

rutiner (Gopinath, 1995b). 

 

Menon och Williams (2010) menar att revisionsberättelse är ett komplement och en extra 

trygghet för bankerna, vilka även måste utföra egna granskningar. Denna rapport kan bland annat 

ge signaler på att företaget är i den så kallade fasen going conern, vilket innebär att de kommer 
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fortsätta bedriva sin verksamhet (Menon & Williams, 2010). Detta är resultatet av den nya 

situation som råder, då banken är tvungen att ta fram mer information än tidigare. Detta för att 

säkerhetsställa hur situationen ser ut i företaget och används som underlag för beslut. 

 

Enligt Seeger och Ulmer (2003) har Enron-skandalen medfört att förtroendet för revision sjunkit 

och lett till att Securities and Exchange Commission (SEC) noggrant fick utvärdera sitt regelverk. 

Efter skandalen har revisionsberättelsens innehåll diskuterats och ifrågasatts, vilket medförde en 

kraftig handelsnedgång på aktiemarknaden (Seeger & Ulmer, 2003). Det kan bli problem om 

revisorn, som ska vara en oberoende part och är skyldig att rapportera vid misstanke om brott, 

undviker detta. Frågan i detta läge är hur banker ser på detta område vid sin granskning av det 

kreditsökande företaget.  

 

Situationen såg annorlunda ut före avskaffandet då alla företag kunde lämna in 

revisionsberättelsen vid ansökningen hos banken. Då kunde endast två möjligheter uppstå, vilka 

var att företaget hade en ren eller en oren revisionsberättelse. Vid en oren revisionsberättelse har 

företaget gjort mer eller mindre allvarliga felaktigheter i bokföringen. Medan en ren 

revisionsberättelse finns det inga påtagliga synpunkter från revisorn. I och med avskaffandet av 

revisionsplikten uppstår en ny situation ur bankens perspektiv, då företag kan ansöka om krediter 

utan en revisionsberättelse. Finns det andra alternativ för mindre företag som visar att dess 

ekonomi hanteras på korrekt sätt? 

 

Innan företaget beslutar sig om de ska anlita en revisor eller ej är det viktigt att göra en noggrann 

utvärdering, där för- och nackdelar med tjänsten övervägs. Arbetet underlättas om en revisor 

anlitas, då denne står för att ekonomin i företaget håller en viss kvalité, vilket är en viktig del utåt 

mot företagets intressenter. Knechel och Ann (2007) skriver att en obligatorisk rotation av 

företagets revisor skulle medföra att företaget skulle utvecklas och kunna få en högre 

vinstkvalité. Författarna menar att längre relationer till sin revisor minskar vinstkvalitén (Knechel 

& Ann, 2007). Denna situation kan innebära att rådgivningen till företaget ökar och att 

revisionsarbetet inte enbart handlar om granskningar. Kan en högre företagsvinst medföra att 

banken får ett större intresse för kunden och dess kreditpropå? 

 

Det kan uppstå problematik, då ett enmansföretag anlitar en revisor. Personen som driver 

företaget besitter samtliga poster i företaget. Denne person i form av styrelseledamot betalar då 

revisionsbyrån för att granska verksamheten och dess redovisning. Det uppstår i och med det en 

märklig situation i den mening att det är samma person som blir granskad som även vill bli 

granskad. Därmed kan oberoendet vara hotat, då ägaren får en nära relation till sin revisor. 

Jämfört med ett större företag, där avdelningarna är mer enskilda har personen i ett 

enmansföretag full besluträtt över företagets framtida verksamhet.  

 

Banker möts enligt Dell’Ariccia (2001) av osäkerhet angående företags kreditvärdighet, då de 

inte kan observera alla handlingar i företaget. Problem med asymmetrisk information vid 

kreditgivning kan leda till kreditransonering, vilket innebär att långivarens utbud är mindre än 

kundens efterfrågan (Dell'Ariccia, 2001). Caneghem och Campenhout (2010) har visat att det 

finns ett positiv samband mellan kvalitén på årsredovisningen och skuldsättningsgraden i 

företaget (Caneghem & Campenhout, 2010). Revisionsberättelsen är ett hjälpmedel för banken att 

minimera risken för att asymmetrisk information ska uppstå. Detta problem avtar till stor del om 

företag väljer att anlita en revisor då denne bildar en länk mellan parterna. 
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1.3 Forskningsfrågan 

 

Utifrån ovanstående bakgrund och problemdiskussion har följande forskningsfråga formulerats: 

 

 Har företagets revisionsberättelse en avgörande betydelse för bankernas kreditbeslut? 

1.4 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka hur stor betydelse revisionsberättelsen har för bankerna vid 

kreditgivningen. Detta innefattar att undersöka revisionsberättelsens styrka samt att granska hur 

stor del denna berättelse har i kreditbeslutet. Detta problem ska främst undersökas från ett 

bankperspektiv, men även studeras med hjälp av revisionsbyråernas synsätt.  

1.5 Avgränsning 

 

Rapporten kommer att avgränsas till att undersöka områdena kring bankernas 

kreditgivningsprocess. En begränsning kommer att ske då fokus ligger på att undersöka en av 

företagets intressenter, det vill säga banken. I uppsatsen kommer problemet även ses ur 

revisionsbyråernas synvinkel, men skattemyndigheten kommer att utelämnas. Det beror på att 

uppsatsen kommer att inrikta sig mot kreditgivningsprocessen och revisionsberättelsen. En 

ytterligare avgränsning kommer att ske geografiskt då intervjuerna endast kommer att utföras 

med företag i Borås och Göteborg. 

1.6 Disposition 

 

Med hjälp från detta stycke är tanken att läsaren lätt ska kunna navigera i rapporten. Detta avsnitt 

innehåller en inblick i vad som ingår för de nästkommande kapitel samt hur dessa är uppbyggda.  

 

I det första och inledande kapitlet har ämnets aktuella bakgrund, följt av en problemdiskussion 

behandlats. Dessa två avsnitt har lett fram till studiens forskningsfråga och syfte. 

 

I andra kapitlet kommer rapportens tillvägagångssätt att beskrivas och motiveras. Därutöver 

kommer den vetenskapliga ansatsen samt synsättet att presenteras för att beskriva hur forskarna 

ser på vetenskapen. 

 

Det tredje kapitlet behandlar den tidigare forskningen inom de berörda områdena. Varje område 

som uppsatsen bygger på har fått sitt egna avsnitt. I slutet av kapitlet kommer även de valda 

teorierna att presenteras. 

  

I fjärde kapitlet kommer rapportens empiriska material som har insamlats att behandlas. 

Intervjuer med banker och revisionsbyråer kommer att presenteras genom två olika perspektiv. 

Bankperspektivet syftar till att samla in information om deras kreditgivning, men även den 

processen kopplat till revisionsberättelsen. Revisionsbyråperspektivet syftar i hög grad till 

revisionsberättelsens innebörd samt dess relation till revisions PM, vilket är baserad på hela 

revisionsprocessen. 
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I femte kapitlet analyseras och tolkas resultatet från den empiriska undersökningen, genom att 

den jämförs mot den teoretiska referensramen. 

 

Det sjätte kapitlet innehåller slutsatsen av rapporten. I avsnittet kommer det att diskuteras vad 

rapporten har kommit fram till och denna del är kopplad till rapportens problemdiskussion samt 

syfte. 

 

I det sjunde och avslutande kapitlet kommer uppsatsen att knytas ihop. I avsnittet behandlas 

även våra egna åsikter om rapportens resultat och dessutom kommer förslag på fortsatt forskning 

inom området att presenteras. 
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2 Metod 
______________________________________________________________________________ 

 

I metodavsnittet kommer rapportens tillvägagångssätt att beskrivas och motiveras. Därutöver 

kommer den vetenskapliga ansatsen samt synsättet att presenteras för att beskriva hur forskarna 

ser på vetenskapen. 

______________________________________________________________________________  

2.1 Inriktning 

 

Vi har medvetet valt att lägga stort fokus på kreditgivningsprocessen i den teoretiska 

referensramen och därmed även i det empiriska materialet. Utifrån denna information har vi 

kunnat skapa oss en större överblick angående bankernas tillvägagångssätt. Det blir senare ett 

hjälpmedel för att kunna få en uppfattning om företagens revisionsberättelse har en avgörande 

roll och därmed presentera en mer precis slutsats angående forskningsfrågan. I 

problemdiskussionen har vi belyst att skandaler likt Enron och HQ påverkar förtroendet för 

revisionen negativt. Därmed påverkas även bankens förtroende för revisionsberättelsen, vilket 

kan ge en viss effekt på hur kreditpropån behandlas.  

2.2 Vetenskapligt synsätt 

2.2.1 Hermeneutik 

 

Vi har valt att använda oss av det hermeneutiska synsättet i vår studie. Med hjälp av de intervjuer 

som har genomförts har ny kunskap kunnat inhämtas och breddat uppsatsen. Det som 

kännetecknar hermeneutiken är intuition, inlevelse, strävan efter att samla in ny kunskap samt 

tolkning och förståelse av texter och verkliga situationer (Helenius, 1990). Rapportens 

vetenskapliga synsätt utgår från hermeneutiken, där forskarna med hjälp av teorier och metoder 

ska tolka handlingar/aktioner från verkligheten (Bryman & Bell, 2011). Den nyinsamlade 

kunskap har senare använts för att förbättra uppsatsens kvalité gemensamt med att hitta fler 

forskningsartiklar. Utifrån mötena med respondenterna samt teorikapitlet skall 

forskningsproblemet kunna analyseras och tolkas, för att sedan presentera en slutsats som bygger 

på forskningsproblemet.  

 

Ett alternativ till hermeneutiken hade varit positivismen. Knox menar (2003) att positivismen kan 

relateras till att verkligheten är mätbar, kontrollerbar och förklarbar. Denna metod är främst 

lämpad för en kvantitativ studie där siffror ska bevisa det som undersöks (Knox, 2003). Denna 

metod har övervägts, men av ovananstående påståenden har den uteslutits från studien. 

2.3 Vetenskaplig ansats 

2.3.1 Abduktion 

 

Rapporten har genomförts enligt en abduktiv ansats, vilken är en blandning mellan induktion och 

deduktion. Poole (1989) anser att den abduktiva ansatsen ger möjligheten att regelbundet gå 
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emellan empiri och teori för att förklara undersökningsproblemet (Poole, 1989). Rapporten har 

utgått från tidigare forskning angående ämnena revisionsberättelse, kreditgivning, relationer samt 

förtroende. Nästa steg i processen har varit att samla in empiriskt material som därefter har 

analyserats. Materialet samlades in i form av intervjuer med banker och revisionsbyråer. Detta 

medförde att det har varit viktigt att dessa två områden behandlades genom hela rapporten. Vi har 

därför valt att använda oss av forskning som både behandlar revisorns arbete, men också vilka 

aspekter banken tar hänsyn till innan de fattar beslutet angående kundens kreditpropå. Den 

empiriska informationen från intervjuerna med företagen har i senare del av uppsatsen jämförts 

med tidigare forskning inom området. I det avsnittet har ett samband kunnat kopplas, vilket har 

visat att det finns många likheter mellan praktik och teori. Oavsett om resultatet från empirin 

stödjer teorin eller inte har det varit viktigt att förklara och analysera varför det förhåller sig på 

detta sätt. I nästkommande avsnitt har studiens slutsatser presenterats och i detta avsnitt har vi 

besvarat forskningsfrågan. 

2.4 Metodval 

2.4.1 Kvalitativ undersökning 

 

Denna uppsats är en kvalitativ studie och därmed utesluts det kvantitativa tillvägagångssättet. Vi 

anser att en kvantitativ metod, med enkäter och statistiska beräkningar, inte lämpar sig för vår typ 

av studie och hade därmed inte kunnat ge oss den information som skulle behövts. Enligt Bryman 

och Bell (2011) innebär ett kvalitativt tillvägagångssätt att det dels bygger på tidigare forskning 

kring området men även att det har kopplats till händelser som sker ute i praktiken. Metoden 

innebär att fokus ligger på ett mindre antal företag, vilket har resulterat i en fördjupning i 

företaget likt en arbetsprocess (Bryman & Bell, 2011).  

 

Vår studie handlar om kreditgivningsprocessen hos banker där vi har utfört fem intervjuer hos 

fem olika banker. Vi har även riktat oss mot två revisionsbyråer, eftersom det valda ämnet även 

har kopplats till revisionsberättelsen och avskaffandet av revisionsplikten. I vårt arbete har det 

varit viktigt att ta del av information från både banken, men också från revisionsbyrån för att få 

ett bra perspektiv på uppsatsen problemställning. I undersökningen har det utförts en beskrivning 

om hur bankerna arbetar vid en kreditgivningsprocess när företag ansöker om lån. Det har 

därmed varit viktigt att ha fått intervjufrågorna besvarade utifrån två olika perspektiv. Nackdelen 

med vårt metodval har varit att vi inte utfört fler intervjuer med samma företag, vilket har lett till 

att vi inte kunnat vara delaktiga i företagets arbetsprocess. Vi anser att det är vårt 

forskningsproblem som ska belysas och inte själva företaget och därmed har vi valt att enbart 

träffa företagen vid ett tillfälle. För att se eventuella likheter och skillnader mellan företagen inom 

samma bransch har identiska frågor ställts till respondenterna. Detta har i sin tur medfört att en 

mer precis slutsats har kunnat skrivas. Det har samtidigt medfört att det har varit lättare att 

besvara vår problemformulering, då empirin har kopplats till forskningen och på detta sätt har vi 

kunnat se om det finns samband mellan teori och praktik. 

2.4.2 Forskningsfråga 

 

Vi har endast använt oss av en forskningsfråga i vår uppsats, då det har varit enklare att förankra 

studien kring just den. Vid en välformulerad problemfrågeställning var det lättare att avgränsa sig 
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till det som verkligen har undersökts. Vid flera forskningsfrågor kan rapporten bli för omständlig 

och medföra att det finns en risk att hamna utanför det valda undersökningsområdet, vilket kan 

medföra tidsbrist då flera problem ska studeras samtidigt. 

2.4.3 Datainsamling 

 

För att söka efter tidningsartiklar har vi använt oss av Högskolan i Borås databas mediearkivet. 

Vid sökandet har de mest relevanta nyckelorden varit revisionspliktens avskaffande, 

revisionsberättelse samt kreditgivning. Dessa sökord har använts för att få en inblick i de senaste 

händelserna inom området. 

 

När vi har sökt efter vetenskapliga artiklar har vi använts oss av högskolans databas Summon, där 

vi sökt efter granting of credit, credit granting, trust, audit report, bank risk samt customer 

relations. Vi har valt dessa områden eftersom vi anser att nyckelorden är mest relevanta i studiens 

undersökningsområde. Genom detta system har även uppsatsens teorimaterial letats fram och den 

ena handlar om att bygga upp bra och starka relationer. Den andra refererar till att skapa 

förtroende mellan parterna. Med hjälp av de vetenskapliga artiklarna vilka har bidragit till den 

teoretiska referensramen, har senare matchats med det empiriska materialet i analysen. 

 

Vi har även valt att använda oss av viss mängd litteratur som behandlar områdena kring 

kreditgivning, vilket medför att en bra källkombination har skapats. Denna typ av källa är en 

mindre del av den totala refereringen i studien, då vi anser att det har varit viktigare att presentera 

tidigare forskning. Vi anser att det är viktigt att använda sig av vetenskaplig skrift då dessa 

inkluderar undersöker modeller och analyserar och försöker utveckla tidigare teorier, vilket inte 

förekommer i litteraturen. Därtill har vi samlat in information från offentliga handlingar i form av 

regeringens proposition, den nya revisionsberättelsen och bankrörelselagen. 

2.4.4 Urval av respondenter 

 

För att kunna ge rapporten extra djup har vi valt att samla in empiriskt material. Detta i form av 

intervjuer med fem olika banker. De banker som valts ut till studien kommer i uppsatsen att 

kallas för Bank A till och med Bank E. Dessa är verksamma på den nordiska marknaden och har 

många års erfarenhet inom kreditgivningsområdet, vilket var en viktig del i urvalet. Därutöver 

kändes det som möjligheten att få en intervju bokad med dessa banker var större. Det har även 

varit viktigt att ha intervjuat två revisionsbyråer om deras syn på innehållet i revisionsberättelsen, 

kvalitén i revisionen och revisionsberättelsens användningsområde. Urvalet för revisionsbyråerna 

utgår från de byråer som har haft tid att ställa upp på en intervju. Vi har varit medvetna om att 

revisionsbyråerna är upptagna under större delen av våren. Dessa byråer har kallats för 

Revisionsbyrå A och B. Respondenterna har valts ut efter arbetsbefattning och erfarenhet inom 

de två behandlade områdena kreditgivning och revision. 

 

I empiridelen har vi valt att använda anonymitet i intervjuerna på alla företag, då vissa 

respondenter ville vara anonyma. Vi har respekterat deras önskemål och därmed kändes det 

enklast att använda anonymitet genom hela empiriavsnittet.  
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2.4.5 Intervjuer 

 

Vi ansåg att det var viktigt att ta kontakt med företag i ett förhållandevis tidigt stadium då det 

finns en risk för att kontaktpersonerna på företagen är upptagna och prioriterar andra projekt. Att 

ta kontakt och bestämma möte med respondenterna i en tidig fas har underlättat vårt arbete, då 

detta moment inte ska stressas fram utan det handlar om att ha en god framförhållning. Ju senare 

kontakten skapas med respondenten desto större är risken att intervjun blir senarelagd, vilket kan 

skapa problem i uppsatsprocessen. 

 

I kvalitativ forskning kan intervjufrågor delas upp i ostrukturerade eller semistrukturerade 

(Donalek, 2005). När det gäller vår intervjuprocess har vi använt oss av semistrukturerade frågor, 

vilket betyder att frågorna har ställts på ett sådant sätt att respondenten ska ge ut bra och relevant 

information på varje fråga. Denna typ av metod innebär även att den person som ställer frågorna 

inte ska försöka styra intervjun för mycket åt någon specifik riktning. Price (2002) anser att 

metoden är bra att använda sig av för att kunna förstå hur respondentens tankar, värderingar och 

handlingar hänger ihop (Price, 2002).  Vi har ansett att intervjufrågorna kommer att resultera i bra 

och relevant information. Vi har även spelat in intervjuerna i mån av tillåtelse från 

respondenterna annars hade det varit lätt att en viss mängd information missats. Vi har spelat in 

alla intervjuerna förutom den med BAX och BAY på Bank A. Nackdelen med att spela in 

intervjuer är att respondenten oftast väljer att lämna standardiserade svar. Vi anser att fördelen 

med att veta exakt vad som har sagt på intervjuerna överväger den nämnda nackdelen. För att 

intervjuerna ska bli effektiva och mer givande har intervjufrågorna skickats i förväg till 

respondenterna. Detta för att de ska kunna förbereda sig inför intervjun och dessutom känna sig 

bekväm i situationen. Vi har endast utfört en intervju per bank, då endast 

företagsrådgivarna/kreditanalytikerna eller de ytterst ansvariga inom området passar in i 

uppsatsens ämne. Intervjuerna med revisionsbyråerna har även varit en per byrå där intervjun har 

varit med en auktoriserad revisor. Däremot har det förekommit två respondenter på vissa 

intervjuer. Skulle det visa sig vid ett senare tillfälle att intervjun måste kompletteras med 

ytterligare information har vi kunnat kontakta respondenten antingen via e – post eller telefon. 

 

Intervjufrågorna är formulerade på ett sätt som har medfört att vi kunnat skapa oss en allmän 

helhetsuppfattning om kreditgivningsprocessen hos bankerna och revisionsbyråernas 

tillvägagångssätt för att framställa revisionsberättelsen. 

2.5 Reliabilitet och validitet 

 

Enligt Long och Johnston (2000) är utvärderingen av studiens resultat en viktig detalj. Vanligtvis 

är detta kopplat till reliabilitet och validitet (Long & Johnson, 2000). Både reliabilitet och 

validitet studie kan delas upp i en intern och extern del för en kvalitativ studie (Bryman & Bell, 

2011). 

2.5.1 Reliabilitet 

Extern reliabilitet handlar om möjligheten att studien kan replikeras av kommande forskare, 

medan intern reliabilitet syftar till den interna diskussionen mellan forskarna angående studiens 

resultat (Bryman & Bell, 2011). 
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Vår studie är baserad på fem intervjuer med banker och två revisionsbyråer samt tidigare 

forskning inom området. Empirin kommer att analyseras med hjälp av tidigare forskning som vi 

har hittat inom de områden uppsatsen berör. För framtida forskare gäller det att ha liknande 

accessmöjligheter till vårt valda forskningsmaterial. Av denna anledning gör vi inga anspråk på 

att denna studie ska kunna återskapas. Forskarna har haft vissa skilda tolkningar angående några 

delar av resultatet och därmed har en diskussion förts oss emellan. Detta har inte försvårat 

processen, utan snarare utvecklat uppsatsen. 

2.5.2 Validitet 

 

Enligt Bryman och Bell (2011) syftar intern validitet till om de observationer och resultat från 

empirin överensstämmer med den teori som har presenterats. Däremot refererar extern validitet 

till hur stor möjlighet det är att generalisera studiens resultat (Bryman & Bell, 2011). 

 

Vi har sett många likheter mellan det material som har presenterats i teorikapitlet och det material 

vi samlat in via intervjuer. Det har gjort att vi har kunnat presentera många paralleller mellan 

dessa i vår analys, vilket medför att vi anser att vi har mätt det som vi har haft för avsikt att mäta. 

Bankernas tillvägagångssätt vid kreditgivningsprocessen är likartade och därmed anser vi att det 

till stor del har gått att generalisera resultatet när det gäller arbetsuppbyggnaden.  

2.6 Källkritik 

 

Vi har valt att använda oss av tidningsartiklar i bakgrunden för att belysa de senaste händelserna 

inom området. Vi har varit medvetna om att dessa är vinklade för att passa in i en viss tidning, 

men har valt dessa för att få en bra överblick på området i dagsläget. Detta har kombinerats ihop 

med vetenskapliga artiklar för att skapa mer trovärdigt material i rapportens inledande avsnitt. 

Den främsta anledningen till att det finns olika sorters sammankopplade källor i de två inledande 

avsnitten var för att dessa källor har skilda fokus. Tidningsartiklarna behandlar de aktuella 

händelserna inom området medan de vetskapliga artiklarna speglar oftast flera aspekter samtidigt, 

vilka har undersökts av en eller flera författare. Detta har även visat att det finns forskning inom 

det valda området. I den teoretiska referensramen kommer en större mängd forskningsartiklar 

presentera de valda ämnena och teorierna. För att säkerhetsställa de vetenskapliga artiklarnas 

kvalité har vi kontrollerat att de är angivna med ”Peer Review”. Mahoney (1977) menar att denna 

term syftar till om resultaten i de vetenskapliga skrifterna är pålitliga. Däremot menar författaren 

att forskaren kan citera sig själv för att öka chansen att få skriften godkänd av granskarna 

(Mahoney, 1977).  

 

Litteraturen som har använts har haft skilda fokus kring kreditgivningen, för att läsaren ska kunna 

förstå de olika delarna som ingår i en kreditgivning. Denna information har inte funnits i de 

vetenskapliga artiklarna som använts och därför har detta ersatts med litteratur. Vi har också 

använt oss av offentliga handlingar och dessa har framställts via grundliga utredningar.  

 

När det gäller respondenter som har intervjuats har dessa valts med utgångspunkt för att dessa har 

en bra inblick och erfarenhet inom området. Vi har varit medvetna om att det som dessa personer 

berättar var ganska standardiserat, men att vi anser att den insamlade informationen har hög 

trovärdighet då respondenterna har lång erfarenhet inom området. 
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3 Teoretisk referensram 
______________________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel kommer den tidigare forskningen inom de berörda områdena att behandlas. Varje 

område som uppsatsen bygger på har fått sitt egna avsnitt. I slutet av kapitlet kommer även de 

valda teorierna att presenteras. 

______________________________________________________________________________ 

3.1 Kreditgivning   

 

Banker som befinner sig i perfekt konkurrens måste göra en avvägning mellan den optimala 

mängden krediter som ska beviljas samt vilken kapitaltäckning som krävs för banken (Venezia, 

1980). Wakeman (1976) menar att en bra kreditgivningsprocess kräver att företaget använder sig 

av en modell som är tillämpad för detta ändamål. Denna modell som kopplas till detta arbete 

kallas för Bierman- Hausman modellen och denna bygger på vissa antaganden som kunden ska 

uppfylla för att kreditgivningen ska bli accepterad (Wakeman, 1976). Bierman och Hausman 

(1970) menar att vid en kreditgivningsprocess ska banken komma fram till om den väljer att 

bevilja krediter eller inte. Då är det viktigt att de hittar en bra balansgång mellan risker och 

vinster. Det som kopplas till detta område är så kallade riskindex, vilket innebär att det är flera 

faktorer med olika former av risk som ingår i denna beräkning. Författarna diskuterar även att det 

finns olika riskkategorier och att det i vissa fall kan vara problematiskt att koppla en låneansökan 

till en specifik kategori (Bierman & Hausman, 1970). Eisenbies (1978) menar att Bierman och 

Hausman fokuserar på en modell, där banken kan behandla många låneförfrågningar. I denna 

modell antas det att dessa krediter beviljas och att dessa antingen återbetalas eller skrivs av under 

den bestämda perioden. I slutet av varje period kan nya lån upptas, vilket kan fortgå under ett 

obestämt antal perioder. Det mest väsentliga i denna modell är att den tar hänsyn till tidigare 

sannolikhetsuppskattningar, värdering av kundrelationer under ett obestämt antal perioder, 

återbetalningsförmågan baserat på tidigare historik samt bedömning för att en kund avslutar 

relationen (Eisenbeis, 1978). 

 

Srinivasan och Kim (1987) har gjort statistiska beräkningar som har kombinerats med Analytic 

Hierarchy Process (AHP), vilket har resulterat i att det till viss del går att förklara företagets 

kreditgivningsprocess (Srinivasan & Kim, 1987). AHP är ett beslutsfattande verktyg som beaktar 

flera olika kriterier och används vid programrelaterade beslut (Vaidya & Kumar, 2006). 

Srinivasan och Kim (1987) menar att sådana modeller kan vara användbara för att reducera och ta 

fram den mest relevanta informationen i kreditgivningen. Det är många faktorer som har en 

avgörande roll i denna process, vilket medför att kreditgivaren utsätts för en viss risk. 

Kreditgivning kan delas upp i två stycken kategorier där den första är utifrån kundens behov och 

den andra utgår ifrån vad företaget tjänar på att låna ut pengar i relation till den risk de tar 

(Srinivasan & Kim, 1987). 

 

Zambaldi, Aranha, Lopes och Politi (2011) skriver att det som begränsar utbudet av krediter till 

små och medelstora företag är transaktionskostnaderna. Författarna har gjort en undersökning 

angående kreditutgivningsprocessen med ett urval på 65 535 små och medelstora företag, vilka 

hade ansökt om krediter hos en stor brasiliansk bank mellan januari 2004 och september 2006. 
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Resultatet visade att dessa småföretag möttes av en kreditåtstramning från bankens sida där 

småföretagen varit tvungna att signera ett lågriskkontrakt samt att låna med en betydande 

säkerhet. Resultatet visade även att den brasilianska banken hade svårt att utöka krediterna till 

småföretagen, på grund av säkerhetstänkande samt kostnadsbegränsningar (Zambaldi et al., 

2011). 

 

Emery (1971) undersöker om det är möjligt att upprätta ett kriterium för att uppskatta 

tillsynsmyndighetens kontroller av bankstandarderna i en konkurrenssituation. Författaren 

använder sig av riskfaktorn för att undersöka om det finns skillnader mellan bankers 

arbetsuppbyggnad och dess prestationsförmåga.  Studien visar att det existerar skillnader mellan 

bankerna på grund av den rådande konkurrensen då förutsättningarna är olika i de respektive 

staterna (Emery, 1971).  

 

Landskroner och Paroush (2008) undersöker vilka effekter som kan uppstå när ett beslut ska 

fattas på banken. Den risk banken kan utsättas för när beslutet är fastställt är att eventuella 

förändringar inträffar på marknaden, vilka är svåra att förutspå. Den modell som författarna 

använder sig av tar bland annat hänsyn till konkurrensen och externa faktorer som påverkar 

marknaden. Modellen stödjer de svar författarna har fått ifrån den empiriska undersökningen. 

Resultatet av studien visar att det som banken ska förhålla sig till är vissa regleringar. En tänkbar 

ersättning till detta är marknadsdisciplin, vilket syftar på bankens tillgångar och kapitalstruktur. 

Författarna menar att graden av marknadsdisciplin kan mäta kostnaden för oförsäkrade 

insättningar med avseende till kapitalstrukturen kontra risken i bankens tillgångar. Graden av 

marknadsdisciplin har stor påverkan på bankens management. Det resultatet också visade var att 

om marknadsdisciplinen ökar, medför det en liknande effekt som att bankens risk minskar 

(Landskroner & Paroush, 2008). 

 

Fertuck (1982) undersöker finansiella aktörer som lånar ut pengar till små företag i Kanada. 

Författaren skriver att denna marknad är stor, vilket medför att långivaren kan specialisera sig 

inom en specifik bransch. Fertuck (1982) kommer fram till att företag sammanställer sin 

information som senare överlämnas till långivaren för att på detta sätt förenkla processen samt att 

förbättra sina möjligheter att få ett lån accepterat. Att ha en bra affärsplan samt ha god kontroll på 

bokföringen medför ökade chanser för företaget att få ett lån beviljat (Fertuck, 1982). 

 

Beaver (1966) skriver att det som ger en del av underlaget till företagets kreditvärdighet är att 

banken tittar på företagets intressenter och granskar deras relation. Banken kan utvärdera 

företagets finansiella ställning genom olika nyckeltal. Tidigare studier har visat att finansiell 

ohälsa i företag har kunnat identifieras på detta sätt. I dessa lägen har bankerna kunnat sätta in 

lämpliga åtgärder för att behandla problemet och därmed räddat dessa företag från konkurs. 

Författaren kommer fram till att kreditgivaren utvärderar sin kunds kreditvärdighet, vilken kan 

förändras över tid på grund av att kunden inte har uppnått tillräckligt hög finansiell stabilitet 

(Beaver, 1966). Lookman (2009) undersöker hur banker hanterar risken vid utlåning jämfört med 

andra finansiella aktörer. Resultatet visar att banken har en klar fördel jämfört med de andra 

aktörerna då den har tillgång till betydligt mer information och på detta sätt skydda sig mot 

riskskiftningar. Detta resulterar i att bankerna har mycket bättre kontroll när det gäller 

riskhanteringen (Lookman, 2009).  
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Dennis, Nandy och Sharpe (2000) diskuterar bankens avtalsvillkor när företag ansöker om lån. 

Författarna har hittat ett samband mellan avtalets längd och företagets garanti att betala tillbaka 

beloppet. Priset som kunden får betala för krediten beror främst på kundens betalningsförmåga. 

Resultatet visade att det finns flera faktorer som påverkar avtalet vid en kreditansökan. Dessa är 

exempelvis hur bra relation företaget har med banken sedan tidigare och deras informationsbehov 

av föreget (Dennis, Nandy & Sharpe, 2000). 

3.1.1 Kreditöverenskommelser 

 

Broomé, Elmér och Nylén (1998) skriver att kreditöverenskommelser mellan kreditgivare och 

kredittagare medför en långvarig relation mellan parterna. Båda parter har ett vinstintresse där 

kreditgivaren vill öka sin lönsamhet medan kredittagaren är ute efter en låg kreditkostnad. 

Kreditöverkommelseprocessen inleds då kredittagaren är i behov av kapital till ett 

verksamhetsprojekt. Utifrån detta utförs en beräkning av kapitalbehovet för att skapa en 

kreditpropå, det vill säga ett förslag till kreditgivaren. Allt som oftast presenteras även historisk 

data, likt årsredovisningar i samband med propån. Dessa två dokument bedöms senare av 

kreditgivaren för att denne ska få mer kunskaper och bättre överblick angående kredittagarens 

verksamhet. Därefter utförs en kreditbedömning som utgår från en företagsanalys, bedömning av 

vissa faktorer, analys av finansieringsmöjligheter samt analys av säkerhetskraven (Broomé, 

Elmér & Nylén, 1998). Enligt Green (1997) kan bankernas strategier för att bedöma krediter 

delas upp i kvalitativ och kvantitativ kreditbedömning. I den kvantitativa metoden undersöker 

kreditgivaren i vilka branscher kreditförlusterna är som störst. Denna metod används inte i 

Sverige, då det finns för få företag i varje bransch utan här används istället den kvalitativa 

metoden. I denna metod skapas modeller för att kunna bestämma en viss skuldsättning samt 

riskkapitalets utveckling för ett bestämt cash flow (Green, 1997). 

 

Enligt Green (1997) byggs kreditbedömningen på fem C:n, vilka ligger till grund vid bankens 

bedömning angående kredittagarnas återbetalningsförmåga. De fem C:na är Character 

(återbetalningsvilja), Capacity (återbetalningsförmåga), Colleteral (säkerhet), Capital (tillgångar) 

och Conditions (omvärldssituation). Dessa kategorier är ganska generella och breda, vilket gör 

det svårt att precisera en specifik uppfattning av varje kategori (Green, 1997). Därutöver har 

samhällets syn på kreditöverenskommelsen, kreditmarknaden samt kredittagarens kunskap och 

erfarenhet inom kreditmarknaden en stor påverkan på avtalet (Broomé, Elmér & Nylén, 1998).  

 

Broomé, Elmér och Nylén (1998) menar att företagsledningens prestationsförmåga, kunskap och 

kompetens men även företagets verksamhetssituation har stor betydelse för om krediterna 

beviljas. Ledningen i företaget måste vara kunnig och ha förmåga att maximera verksamhetens 

prestation på marknaden (Broomé, Elmér & Nylén, 1998). Ett effektivt företagande kräver 

samordnade kvalitéer och menar att endast vissa personer har denna talang att kunna maximera 

prestationen ur givna förutsättningar (Bianchi & Henrekson, 2005). Broomé, Elmér och Nylén 

(1998) menar att det är viktigt för kreditgivaren att kunna bedöma ledningens värde då detta inte 

kan mätas i siffror. Möjligheterna att bedöma företagsledningens kvalifikationer för kreditgivaren 

ligger i kunskapen om den berörda ledningen samt kreditgivarens kunskaper av att bedöma 

företagsledningar i allmänhet. Den kreditsökande företagsledningen blir viktig att granska för 

kreditgivaren utifrån situationerna att de är känd och beprövad eller okänd och obeprövad. 

Kreditgivaren ser dessutom till förhållandet, om det gäller en nyinvestering eller en 

återinvestering samt hur gammalt företaget är. Att ha värderat företagsledningen kan vara viktigt 
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i de situationer kredittagaren ställer in en betalning. I figur 3.1 visas ett samband mellan 

företagsledningen och kreditförhållandet avseende risken (Broomé, Elmér & Nylén, 1998).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Samband mellan kreditförhållandet och företagsledningen avseende risken. Broomé, Elmér och Nylén (1998, s.61) 

 

3.1.2 Kreditprocessen 

 

Danos, Holt och Imhoff Jr (1989) menar att kreditprocessen består av tre faser. Det första steget 

för banken är att undersöka det offentliga materialet från företaget för att kunna göra en 

preliminär kvalitetsbedömning av kreditpropån. I det andra steget upptas en kontakt med den 

eventuella kredittagaren på dennes hemmaplan. Där kan banken göra bedömningar av företagets 

verksamhet och framtida planer. Det tredje och sista steget är att analysera de historiska samt 

framåtblickande finansiella dokument för att kunna bedöma sannolikheten att företaget kan 

återbetala lånet (Danos, Holt & Imhoff Jr, 1989). Libby (1979) menar att bokslutsinformationen 

har en stor påverkan för bankers kreditbeslut i deras granskningsprocess. Bankmannen granskar i 

detta läge företagets framtida betalningsförmåga genom att undersöka om kundens kassaflöde 

från den löpande verksamheten stödjer ett lån (Libby, 1979b).  

 

Det har gjorts en studie av Svensson och Ulvenblad (1995) angående svenska bankers 

kreditgivning till små företag. I dessa situationer är banken i behov av att få tillgång till mycket 

information om företaget, vilket underlättar kreditgivningsprocessen. Författarna visar i sitt 

resultat av studien att det uppstår vissa problem vid en kreditprocess, vilket bland annat är 

bankens svårigheter att utvärdera risk. Resultatet visar även att de främsta aspekterna som ligger 

till grund för bankens beslut är bland annat företagets affärsplan och framtidsutsikter. Författarna 

beskriver också två arbetsmetoder som banken kan använda sig av för att komma fram till ett bra 

beslut, antingen en statisk eller dynamisk metod. Den statiska metoden innebär att beslutet 

grundas på förbestämda aspekter som används vid alla kreditbeslut. Den dynamiska metoden 

innebär att banken gör en individuell prövning vid varje ansökan (Svensson & Ulvenblad, 1995). 

 

Enligt Danos, Holt och Imhoff Jr (1989) får banker ett större förtroende för det ansökande 

företaget när det lämnar in ingående redovisningsinformation och annan aktuell 

bakgrundsinformation. Dessa dokument är både historiska samt framåtblickande och har stor 

betydelse för banken i deras kreditbeslut. Kreditgivaren får in dokumenten både från deras 

ratingverktyg men även från kunden själv när det rör sig om ett förstagångslån. Den 

framåtblickande redovisningsinformationen kan ge bankerna tidiga signaler angående 

kompetensen av företagets ledning, vilket med de inlämnade dokumenten medför en total 

bedömning angående företagets kreditvärdighet (Danos, Holt & Imhoff Jr, 1989). Enligt Duncan 

och McNamara (1992) relaterar den fortsatta utvecklingen av koncernredovisningar till att dessa 
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rapporter är användbara vid beslutsfattande, både internt och externt, jämfört med vanliga 

företagsrapporter (Duncan & McNamara, 1992). Enligt Svensson och Ulvenblad (1995) kan 

asymmetrisk information kopplas till kreditgivningsprocessen, vilket innebär att parterna som ska 

förhandla fram ett avtal från början sitter med olika mängd information. Ur bankens perspektiv är 

det väldigt viktigt att ta del av den senaste informationen från företaget och dess omgivning, 

vilket därmed resulterar i att banken minimerar sin risk (Svensson & Ulvenblad, 1995). 

3.1.3 Säkerheter 

 

Enligt Barro (1976) har säkerheter vid banklån två funktioner. Dels ger det incitament för 

låntagaren att återbetala lånet, men även att äganderätten till säkerheten överförs till långivaren. 

Säkerhetens värdering ska förhandlas fram vid avtalet och allt som oftast menar författaren att 

långivarens värdering är lägre (Barro, 1976). Rajan och Winton (1995) menar att säkerheten vid 

banklånet endast skyddar banken i dagsläget och inte i framtiden. Varierar inte värdet på 

säkerheten stärker det bankens position och därmed mineras deras risk. I de lägen banken är 

villiga att beslagta säkerheten antyder att företaget i princip ligger i en likvidering. Företagets 

framgång spelar ingen roll för säkerheten då den endast är använd för banken i de fall företaget 

misslyckas (Rajan & Winton, 1995). 

3.1.4 Risk management 

 

Galai (1999) definierar risk som ”reductions in firm value due to the changes in the business 

environment” (Galai, 1999, s.8). Enligt Hamilton (1996) omfattar begreppet risk management ett 

arbete på företaget för att minimera risk. Det går att göra uppdelningar av riskarbetet i fyra olika 

delar och dessa är internkontroll, miljörevision, kvalitetssäkring och säkerhetstjänst. För att 

hantera och förebygga risk krävs att företaget utför en riskanalys, vilken syftar till att företaget 

skapar sig en bild om vilka negativa faktorer som kan påverka dess framtid.  Det kan ta upp till 

fem år för ett företag att bygga och framställa ett effektivt riskprogram (Hamilton, 1996).  

 

Sigbladh och Wilow (2008) skriver att företag som säljer krediter behöver sätta upp tydliga regler 

hur detta arbete ska hanteras, vilket medför att de ska kunna känna sig säkra med att låna ut 

pengar till sina kunder (Sigbladh & Wilow, 2008). Galai (1999) menar att banker och andra 

finansiella institut måste följa dagens men även möta kommande reglerverk angående risk 

management. Författaren skriver att dessa instituts riskhanteringssystem inte ska vara skapade för 

att möta regelverken, utan borde vara formade efter den egna verksamheten. Med hjälp av dessa 

system ska potentiella kreditförluster kunna begränsas inom en viss ram som föreskrivs efter 

regelverken, tillgänglig likviditet, kreditgivaren och kunden (Galai, 1999).  

 

Enligt Sigbladh och Wilow (2008) är en av de viktigaste delarna i arbetet återkopplingen till 

kunderna för att se om situationen har förändrats från den tid då krediten blev beviljad. 

Betalningsförmåga och betalningsvilja är två liknande begrepp som ofta kan förknippas med 

kreditförhållanden, men det är viktigt att hålla isär dessa. Det första begreppet handlar om hur 

stora möjligheter kunden har att betala tillbaka lånet, medan det andra syftar till kundens 

prioriteringar. Innan ett lån blir beviljat sker det alltid en kreditupplysning på låntagaren där det 

kontrolleras om den har möjligheter att betala tillbaka. Vid denna situation följer kreditgivaren en 

viss mall som innehåller kundens historik, vilket kan röra sig om tidigare näringsförbud eller 
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vilken riskklass företaget har tillhört. När banken fattar ett kreditbeslut är det vanligt att företaget 

får ett krav på sig, vilket innebär att någon form av säkerhet ska lämnas. Denna åtgärd utförs för 

att minimera risken samt att öka sannolikheten att kreditgivaren får sina pengar tillbaka. En 

vanlig förekommande säkerhet som det kreditsökande företaget överlämnar till banken kallas för 

företagsinteckning, vilket innebär att en del av företagets verksamhet fungerar som en garanti till 

långivaren (Sigbladh & Wilow, 2008). 

3.2 Revision  

 

Menon och Williams (2010) undersöker marknadens reaktioner när företagets revisor framställer 

revisionsberättelsen. Under processen ska revisorn undersöka om företaget kan verka som 

tidigare även i framtiden, vilket kallas för going concern. Informationen i rapporten ska även vara 

ett hjälpmedel för företagets investerare. Det resultat som har framkommit är att företagets 

investerare använder sig till viss del av revisorns granskning för att fatta egna beslut (Menon & 

Williams, 2010). Ian och Chris (2009) menar att en revisionsberättelse bland annat ska innehålla 

information om företaget använder sig av en rättvisande bild i sin redovisning. Revisorns arbete 

blir ifrågasatt när det uppstår en finansiell kris. Revisionen är en bransch med ständiga 

förändringar, vilket har medfört att detta arbete leder till en förbättrad riskanalys av företaget. I 

England har motsvarigheten till den svenska Revisorsnämnden försökt att hitta en koppling 

mellan revisorns interna och externa arbete utan framgång (Ian & Chris, 2009).  

 

Det har undersökts av Tanyi, Raghunandan och Barua (2010) om revisorns ansvar kan ha någon 

koppling till att vissa företag nu avstår från dessa tjänster då förändringen har påbörjats. I studien 

har det presenterats tidigare forskning och denna styrker inte att det måste ske ett byte av 

revisorer i företag. Att det har skett förändringar inom revisionsbranschen beror bland annat på 

Arthur Andersens upplösning år 2002 (Tanyi, Raghunandan & Barua, 2010). 

 

Libby (1979) menar att revisionsberättelsen är ett viktigt verktyg för kommunikation mellan 

revisorn och de intressenter som använder sig av revisionsberättelsen. Tyngdpunkten ligger i att 

revisorn anmärker det som avviker från de standarder som finns. Grunden i revisorn är att påpeka 

brister är för att hämma vissa beteenden på ett eller annat sätt. Författaren har undersökt om det 

finns någon skillnad mellan hur bankmän och revisorer ser på innehållet i revisionsberättelsen. 

Resultatet visade att det inte fanns några större skillnader, förutom att revisorn lägger större vikt 

på tillämpningsområdet av berättelsen än vad banken gör. Banken ser mer till själva innehållet 

och författaren menar att när det är få stora skillnader medför det en rädsla att innehållet ska 

misstolkas (Libby, 1979a). 

3.3 Förtroende  

 

Enligt Wright (2010) har Holton presenterat ett förtroendeförhållningssätt, vilket skiljer tillit från 

förtroende. Detta förhållningsätt är en attityd, vilken bildas när en individ investerar sitt 

förtroende till en annan person. Författaren menar att i en förtroenderelation är detta 

förhållningssätt en mycket viktig del (Wright, 2010). Enligt Glaeser, Laibson, Scheinkman och 

Soutter (2000) ökar tillförlitligheten mellan olika individer när dessa får en närmare relation. 

Personer med hög status kan lättare framkalla högre trovärdighet gentemot andra individer 

(Glaeser et al., 2000). 
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Seal (1998) menar att vid en förtroenderelation ska banken undvika beteenden som kan tolkas 

som misstro, vilket kan förstöra det uppbyggda förtroendet mellan parterna. Därmed måste 

bankerna vara försiktiga med sina åtgärder, annars kan misstro skapas. En av de största 

påfrestningarna när det gäller bankrelationer är de olika beteendena som förändras beroende på 

hur konjunkturcykeln ser ut. Författaren menar att i goda tider kan kunden se sig om efter bättre 

lånevillkor medan i sämre tider är banken frestad att bli av med osäkra krediter (Seal, 1998). 

Med förtroenderelationer som är byggda på implicita kontrakt tar Seal (1998) upp en definition 

från tidigare forskning enligt följande: 

 

“…a bank would support its customer through thick and thin as a long standing commitment. 

Our understanding was that the company accepted that and was willing to pay a price, namely 

pushing a substantial proportion of its business to the bank in question” (Seal, 1998, s.103)  

 

Mayer (2008) skriver att banker, framförallt i Tyskland och USA, har förtroendefulla relationer 

till dess kunder stor betydelse. Att förstå utvecklingen av dessa förtroenderelationer mot företag 

och finansiella aktörer är en avgörande policy för bankerna. Det är lättare att skydda investeraren 

med hjälp av lagar än vad det är att förbättra förtroenderelationer mot kunder (Mayer, 2008). 

Tonkiss (2009) menar att i formella ekonomier begränsar kontrakt förtroenderelationer mellan 

olika aktörer. Skulle ett avtal brytas kan den andra parten användas sig av rättsliga åtgärder. 

Dessvärre är det kostsamt att använda sig av lagen. Det är vanligare inom ekonomiska 

verksamheter att aktörer använder sig av implicita kontrakt snarare än explicita för att minimera 

den juridiska kontraktsstyrningen (Tonkiss, 2009). 

3.4 Kundrelationer   

 

Wilson (1995) beskriver att relationsskapande med sina kunder är en viktig del när företaget ska 

sätta upp sina strategier för att uppnå sina mål. Inom detta område finns en del tidigare forskning 

som bygger på fem steg. De viktigaste delarna är företaget väljer vilka kunder de vill arbeta med, 

finna syftet, skapa ett värde på relationen och regelbundet arbete av relationen. Modellen som 

används i undersökningen kallas för The Industrial Marketing and Purchasing Model (IMP). Den 

bygger på att företagen skapar en relation som baseras på deras kulturer, vilket bland annat 

innefattar uppställda mål och erfarenheter (Wilson, 1995). 

 

Hailén, Johanson och Seyed-Mohamed (1991) har undersökt företagsrelationer som bygger på 

förtroende mellan parterna och att dessa anpassar sig till varandra. När det gäller anpassningen 

sker detta utifrån vad motparten erbjuder, vilket är en av de viktigaste delarna som skapar en bra 

relation (Hailén, Johanson & Seyed-Mohamed, 1991). Kundens storlek kan ha en avgörande 

påverkan på det framtida samarbetet och relationen (Gopinath, 1995b). Hailén, Johanson och 

Seyed-Mohamed (1991) skriver att på lång sikt kan en ökad anpassning till varandra leda till en 

större konkurrenskraft, vilket bygger på att den ena parten ställer större krav på den andra. Denna 

situation medför att det skapas ett större beroende mellan parterna för att kunna behålla sin 

konkurrenskraft på marknaden (Hailén, Johanson & Seyed-Mohamed, 1991). 

 

Ulaga och Eggert (2006) undersöker tre viktiga delar som ingår i en affärsrelation. Dessa är 

tillfredsställelse, förtroende och engagemang där undersökningen visar att tillfredsställelse har 
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den största påverkan på parternas relation. Denna del kan kopplas ihop med förtroende för att 

förklara kvalitén på relationen. De har använt sig av en modell som heter Partial Least Square 

(PLS) Analysis för att förklara kopplingen mellan värdet, beteendet och kvalitén i 

affärsrelationen, genom att standardavvikelsen och T-värden beräknas (Ulaga & Eggert, 2006). 

 

Crosby, Evans och Cowles (1990) har undersökt den relation som skapas mellan en säljare på 

företaget och deras kund. Författarna har använt sig av en relationsmodell där utgångspunkten har 

varit hur kunden upplever relationen. Resultaten visar att det krävs att parterna ska ha tillit och 

känner tillfredställelse till varandra för att de ska kunna ha en fortsatt bra relation. För att säljaren 

ska hantera relationen på ett bra sätt kräver den öppenhet från kundens sida och för att 

säkerhetsställa att uppdaterad informationen finns så gör säljaren regelbundna uppföljningar. 

Författarna diskuterar sambandet mellan relationens kvalité och försäljningseffektivitet, vilket 

kopplas till Social Penetration Theory (Crosby, Evans & Cowles, 1990). 

3.4.1 Managing Customer Value  

 

Gale och Wood (1994) skriver att Customer Management Value (CMV) handlar om att företaget 

skapar ett kundvärde, det vill säga att deras främsta fokus ligger i att få sina kunder nöjda. Detta 

arbete delas upp i fyra steg och som är att få en förståelse om varför detta arbete är viktigt, lyssna 

på sina kunder, skapa sig en uppfattning om marknaden och kundvärde. Det sista steget i 

processen handlar om att arbeta utifrån kundens behov samtidigt som det är viktigt att tjäna 

pengar. Detta arbete har successivt utvecklats under processens tidigare delar. Författarna menar 

att under processen fokuserar företaget på olika delar beroende på vilket steg företaget befinner 

sig i. Det första fokusområdet är företagets interna arbete, därefter ligger fokus på kunderna följt 

av strategiskt arbete. CMV är en del av företagets strategiska styrning som till viss del bygger på 

planering och analysering av kundernas beslut. Arbetet ska resultera i en långsiktig vinst för 

företaget (Gale & Wood, 1994). 

3.4.2 Customer Relationship Management  

 

Storbacka och Lehtinen (2000) skriver att när det handlar om att bygga upp relationer med sina 

kunder är den främsta aspekten ett byte av resurser mellan företaget och kunden. Ur företagets 

perspektiv uppstår en konkurrenssituation att skapa många kundrelationer, vilket delvis bygger på 

företagets förmåga. Den första delen i processen är insamling av information som kombineras 

med värdering. Detta leder till att parterna skaffar sig kunskap om varandra, vilket visar hur det 

fortsätta arbetet ska utvecklas. Om kunden får mer kunskap om företagets tjänster är 

sannolikheten stor att deras försäljning ökar. En viktig del i deras arbete är att skapa 

kundförståelse, vilket ska resultera i att företagets utbud överensstämmer med det kunden 

efterfrågar. En ytterligare del som har stor betydelse för den fortsätta relationen är vad företaget 

får för intryck av kunden (Storbacka & Lehtinen, 2000).  

 

Författarna beskriver att kundrelationens resurser delas upp i tre kategorier och dessa är kundens 

hjärta, tankar och plånbok. De företag som kan hantera dessa delar på ett bra sätt kan skapa långa 

relationer med sina kunder. Den första delen för att skapa en bra kundrelation innebär en 

förståelse av kundens hjärta som innehåller förtroende, engagemang, trovärdighet och värdering. 

Om det finns en positiv och gemensam känsla, från kunden och företaget, redan från start kan det 
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medföra att relationen blir stark på sikt. Det krävs förtroende och engagemang för att relationen 

ska bli bra och att granska denna struktur kan vara en bra idé (Storbacka & Lehtinen, 2000).  

3.5 Basel 2 

 

Enligt Sigbladh och Wilow (2008) är Basel 2 det regelverk banker och andra företag i 

finanssektorn måste förhålla sig till när det gäller hur företagets kapitaltäckning ska fastställas. 

Regelverket är framtaget av Bank of International Settlement (BIS), vilket är beläget i Basel och 

detta regelverk ska gälla för alla större banker och investmentbolag i världen. Basel 2-

överenskommelsen infördes i samband med kapitaltäckningslagen och Finansinspektionens (FI:s) 

föreskrifter den 1 februari 2007. I och med detta ställs det krav på dessa företag att göra stora 

ändringar när det gäller deras policys, regelverk, rutiner och IT-system. Syftet med detta är att 

gynna konkurrensen mellan banker, finansföretag, och andra kreditinstitut samt att minimera 

risken för eventuella finansiella kriser. Dessa förändringar medför att företagen måste förbättra 

sitt riskhanteringssystem och därmed få en bättre överblick av verksamhetens risker. Dessa risker 

kan delas upp i tre olika kategorier: 

 

 Marknadsrisker – i denna kategori finns risker relaterat till värdeförändringen i aktier och 

räntor med mera. 

 Kreditrisker – är de risker som hör till kreditgivningen. 

 Operativa risker – vilka berör risker för bedrägerier samt data- och systemhaveri med 

mera. 

 

Genom dessa regeländringar kan företagen använda sig av mer avancerade modeller för 

beräkning av kapitalkravet. Basel 2 lägger stor vikt på riskkontroll och har genom vissa 

scoremodeller utvecklat koncernmodeller för beräkning av kreditrisker (Sigbladh & Wilow, 

2008). 

3.6 Teorier 

3.6.1 Social Penetration Theory 

 

Med hjälp av Social Penetration Theory (SPT), vilken är skapad av Altman och Taylor, har Chan 

och Cheng (2004) kommit fram till att det finns sju dimensioner av relationer. Dessa är ömsedigt 

beroende, bredd, djup, förståelse, engagemang, kodbyte, och nätverkskonvergens. (Chan & 

Cheng, 2004). Altman och Taylor (1973) menar att det inledande steget är orienteringsfasen, 

vilket följs av ett förberedande-, gransknings-, stabiliserings- och nedbrytningsstadium. Det 

sistnämnda steget medför att relationen avbryts på grund av att kostnaderna blir större än nyttan. 

Teorin säger att parterna är mer öppna mot varandra i en tidig fas i relationen och att det finns 

samhälliga standarder som styr hur mycket information som ska avslöjas i det läget (Altman & 

Taylor, 1973). Whitty (2007) menar att SPT är en inkrementell teori och förklarar hur relationer 

kan bli mer personliga över tid. Enligt denna teori kan mer personliga relationer uppnås genom 

att de olika parterna utbyter information, vilket kan ske i form av bredd och djup beskrivningar. 

Bredd beskrivningar syftar till information kring personen, exempelvis förmågan att leda företag 

och djup avslöjande handlar om personliga beteenden (Whitty, 2007). Ett självavslöjande sker i 

samband med ett socialt eller affärsmässigt utbyte och beror på kostnads kontra belönings 
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faktorer, samt personliga egenskaper och situationsbaserade faktorer (Cash, Derlega & Brundage, 

1976). Figur 3.2 visar enligt Baack, Fogliasso och Harris (2000) de olika faserna i den personliga 

kärna vid relationer. Ju längre in i kärnan desto starkare är relationen, då personen delar med sig 

av mer personlig information. De yttre lagren används för att dölja den inre kärnan (Baack, 

Fogliasso & Harris, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figur 3.2 Den personliga kärnans olika lager vid djup- och bredd informationsutbyte (SPT) Baack, Fogliasso och Harris (2000, 

s.40) 

3.6.2 Trust Theory 

 

Kadefors (2004) menar att Trust Theory (Förtroende Teori) betonar att förtroende inte enbart är 

kopplat till personer utan även till olika omständigheter. I vissa situationer kan det finnas ett 

förtroende mellan parterna. Författaren menar att möjligheten till förtroende härstammar från 

skenet av ny information. En samarbetsrelation kan inte existera om inte ett förtroende utvecklas 

över tiden mellan de parterna som samverkar. Förtroende teori ökar förståelsen för vissa typer av 

element som påverkar olika dimensioner av förtroende och syftar till att förklara betydelsen med 

att ha samarbetsrelationer. Den syftar även till att undvika vissa beteenden som kan tolkas som 

misstro (Kadefors, 2004). 

 

Karlan, Mobius, Rosenblat och Szeidl (2009) skriver att i de situationer förtroendet är lågt, kan 

företagaren få svårt att anskaffa kapital till verksamheten, trots bra och intressanta 

investeringsalternativ. Är förtroendet däremot högt, kan resursanskaffningen vara mer effektiv 

och därmed sker tilldelning mer löpande. Här ställer sig författarna frågan vad är det som avgör 

graden av förtroende? Författarna menar att sociala nätverk har en betydande del i 

förtroendeuppbyggnaden, speciellt när aktörer använder nätverksförbindelser för att underlätta 

informella lån. Möjligheten att förlora betydande vänskap försäkrar de informella transaktionerna 

på liknande sätt som fysiska säkerheter säkerställer ett formellt lån. Författarnas huvudsakliga 

resultat är att i allmänna nätverk kommer nivån av förtroende vara lika med värdet av den 

svagaste länken över alla förbindelser mellan låntagare och långivare (Karlan et al., 2009).  



- 22 - 

 

 

Ritter, Wilkinson och Johnston (2004) har studerat hur det går att definiera en företagsrelation 

och de nätverk som företagarna bygger upp. Det går inte att skapa sig en uppfattning om hur en 

företagsrelation är genom att enbart undersöka ett fåtal företag, utan en mer omfattande 

undersökning krävs. Detta arbete är en av de mest centrala delarna för företaget. Författarna 

skriver att det finns olika former av relationer som kan indelas i fyra olika kategorier, vilka är 

kundrelationer, leverantörsrelationer, konkurrentrelationer och andra samarbetsrelationer. 

Slutsatsen som författarna har dragit innebär att det är svårast för ett företag att bygga upp sitt 

nätverk med internetföretag (Ritter, Wilkinson & Johnston, 2004). 

 

Dodgson (1993) skriver att förtroende mellan två parter bygger på kommunikation och att dessa 

lär sig av varandra. Författaren nämner två typer av förtroende, vilket är personligt och 

affärsmässigt. Det är den affärsmässiga delen som undersöks i rapporten, vilket innebär att 

förtroendet bygger på parternas beteende och ömsesidighet. För att skapa långa och stabila 

relationer krävs information om affärsplaner och prognoser. Därutöver krävs det att parterna visar 

ett stort engagemang mot varandra (Dodgson, 1993). Jae-Eun, Brenda och Zhengyi (2008) har 

studerat relationen mellan företag och dess leverantörer och vinklat detta för att visa vad 

förtroende har för påverkan i detta anseende. Författarna kommer fram till att det är tre områden 

där förtroendet mellan parterna påverkar deras relation, vilka är funktionsmässiga, personliga 

delen och interaktion. Den sistnämnda härrör från den dialog som förs mellan parterna. Slutsatsen 

visar även att ett stort förtroende medför en större kunskapsutveckling om varandra. I de 

situationer där förtroendet inte är stort medför det att informationen mellan parterna är bristfällig 

(Jae-Eun, Brenda & Zhengyi, 2008). 
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4 Empiri 
______________________________________________________________________________ 

 

I detta avsnitt kommer rapportens empiriska material som har insamlats att behandlas. Intervjuer 

med banker och revisionsbyråer kommer att presenteras genom två olika perspektiv. 

Bankperspektivet syftar till att samla in information om deras kreditgivning, men även den 

processen kopplat till revisionsberättelsen. Revisionsbyråperspektivet syftar i hög grad till 

revisionsberättelsens innebörd samt dess relation till revisions PM, vilket är baserad på hela 

revisionsprocessen. 

______________________________________________________________________________ 

4.1 Banker 

 

Detta avsnitt presenterar de fem bankintervjuerna som har utförts med Bank A till Bank E. 

Bankerna kommer att vara anonyma genom hela avsnittet och respondenterna är kodade efter 

följande: första bokstaven (B) står för Bank, andra bokstaven står för vilken specifik bank det rör 

sig om och slutligen X respektive Y står för respondenterna. 

4.1.1 Bank A 

 

Den första intervjun var med Bank A på deras kontor i Göteborg. Respondenterna var BAX som 

är kreditchef på kontoret och har arbetat på bank sedan 1982 respektive BAY är kreditanalytiker 

och har arbetat på banken i cirka 6-7 år. 

 

Göteborgskontoret ansvarar för ett antal kontor enligt en regional indelning. Utöver 

respondenterna arbetade även två personer med risker och riskbedömningar på kreditavdelningen. 

Främsta arbetsuppgifterna på kontoret är att bevilja eller neka krediter, göra uppföljningar på 

kunder, men även att bedöma företag enligt ett ratingsystem för att få en överblick över 

kreditstocken samt kvalitetsarbetet av företagen. För de företag som har det jobbigt med sin 

verksamhet görs kreditplaner.  

 

Banken plockar helst in de största och bästa företagen som kunder, vilka kan generera bra 

intäkter och försöker minimera antalet småföretag, då dessa tar upp kostnader. Den beviljar ej 

krediter till tillväxtprojekt och utvecklingskostnader, utan detta tycker de att företaget själv ska 

kunna finansiera. Banken lånar generellt inte heller ut till vissa branscher, exempelvis butik-, 

hotell- och restaurangbranschen. I vissa konjunkturlägen kan vissa företag vara osäkra kort, vilket 

medför en försiktigare bedömning. För tillfället sker en försiktig kreditgivning från bankens sida 

med tanke på osäkerheten på marknaden. 

 

”Kreditgivningsprocessen vid mindre låneansökningar sker genom att den eventuella kunden 

först slussas igenom en telefonbank” 

 

Eftersom Bank A gärna inte lånar ut till mindre företag används telefonbanken för att spara 

pengar. Denna metod ger en bild av det låneansökande företagets kreditönskemål. De alternativ 

som finns för mindre bolag är pantbelåning, fakturabelåning och leasing. Beslutsprocessen för 



- 24 - 

 

alla kreditansökningarna sker sedan genom att respektive kontor har beslutsrätten upp till ett visst 

lånebelopp. Om denna nivå uppnås eller överstigs överförs beslutsrätten till Göteborgskontoret. 

Därefter går beslutsrätten uppåt i organisationen. De största besluten fattas på koncernens 

huvudkontor. 

 

Det som banken utgår ifrån och har som underlag för beslutet angående krediterna är företagets 

siffror i form av historiska data, kassaflöde, finansiering samt dess nyckeltal som exempelvis 

soliditet och likviditet. Därutöver granskas branschen företaget befinner sig i, vilka kunder och 

leverantörer de har och inte minst ägaren och företagsledningen. På dessa punkter tillsammans 

med en helhetsbedömning görs en känslighetsanalys för att bedöma kreditrisken. 

Företagsledningen är en viktig del i processen och har företaget inget bra management trots att 

företaget går bra då är chansen liten för beviljad kredit. BAY menar att nästan vem som helst kan 

styra ett företag i medgång, medan det är i krissituationer som kvalitén på företagsledningen 

verkligen visas. 

 

Alla företag kan inte bedömas efter exakt samma nyckeltal, då vissa nyckeltal är baserade på en 

viss bransch. BAY menar att exempelvis företag i klädbranschen, som är mycket beroende av 

trender, kan visa ett hyggligt resultat på grund av att en för liten avskrivning av varulagret har 

gjorts. Det kan ha gjorts en 3 % avskrivning när varulagret har ett betydligt mindre värde i 

verkligheten. I dessa lägen är det viktigt för banken att göra en analys av vart produkten befinner 

sig i mognadsstadiet. Däremot finns det en så kallad basmodell som ligger till grund till 

kreditbesluten. 

 

När det gäller säkerheter som ställs för krediterna varierar detta från företag till företag. Eftersom 

alla företag har olika förutsättningar sker en individuell prövning för att bestämma värdet av 

säkerheten. Banken ser däremot inte enbart till säkerheten som ställs utan det är framför allt 

företagets återbetalningsförmåga som granskas. Skulle det finnas en bra säkerhet medan 

återbetalningsförmågan är dålig, nekar banken kreditansökningen. Banken kan vara med och 

belåna följande typer av säkerheter:  

 

 Fastigheter 

 Företagshypotek, kundfordringar, varulager, maskiner och inventarier. 

 Fakturabelåning (en för en), där det sker ett 100 och 80 låneförhållande, det vill säga att 

fakturan belånas upp till 80 %. 

 Krediter med hjälp av borgen. 

 

När det gäller utlåning till stora starka företag har dessa ofta krediter på flera olika banker och 

därmed omfattas dessa ofta av pari passu. Detta betyder att alla banker ska ha samma 

säkerhetsställning proportionellt. 

 

Uppföljningar sker mer eller mindre kontinuerligt beroende på hur situationen ser ut i företaget. 

Vid dessa granskningar tar banken del av delårs- och årsredovisningar samt att de även har 

tillgång till företagets checkkonto. Detta konto kan ses som en temperaturmätare på företagets 

sundhet, då alla transaktioner sker därigenom. Ligger utnyttjandet under långa perioder på eller 

nära max, kan det vara en varningssignal. Banken använder sig även av Upplysningscentralen 

(UC) och genom denna tjänst får banken bland annat reda på eventuella betalningsanmärkningar, 
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byte av revisor och företagsledning. Utöver att kontakta UC kan banken om den är osäker begära 

att bryta revisorns tystnadsplikt och ta del av dennes revisions PM. Detta är ett meddelande där 

revisorn påtalar för styrelsen vissa punkter som företaget borde/skall förändra, vilka överlämnas i 

samband med årsredovisningen. Revisions PM:et är baserad på hela revisionsprocessen. 

 

När framtidsutsikternas ska bedömas ser banken till det historiska perspektivet, det vill säga hur 

har företaget skött sig och fungerat tidigare. Företagets soliditet och varulagersomsättning är även 

två viktiga delar för att kunna förutspå företagets möjligheter inom den närmaste framtiden. De 

företag som har bra management och en bra soliditet har större chans att klara av krediterna än 

sämre skötta företag. Dessvärre kan situationer uppstå där friska företag förlorar pengar på 

kunder och det kan leda till en smärtsam process för banken. Vid återbetalningsproblem får 

banken sätta sig ner med företaget, ägaren samt revisorn och diskutera vad som är anledningen 

till problemet. Vid detta möte diskuteras om det går att rädda företaget eller om det borde ansöka 

om konkurs eller företagskonstruktion. 

 

Banken anser det blir en kvalitetssäkring med revisor och revision men tyvärr finns det alltid 

undantag menar BAX. En indikator på revisorns seriositet är det antal uppdrag denne tar på sig. 

Banken har inte märkt av någon skillnad nu när revisionsplikten är avskaffad för små företag. De 

flesta företag anlitar fortfarande en revisor för att granska räkenskaperna. Däremot har banken 

märkt av att koncernredovisningskraven har minskat, vilket är irriterande enligt BAY. Det kan 

uppstå situationer med intern handel samt fusk för att förbättra vissa delar i koncernen. Det blir 

svårare att få en överblick av koncernen och banken anser att företaget borde lämna in 

koncernredovisning som innehåller mer information än vad som är tvunget enligt reglerna. 

 

”En oren revisionsberättelse medför högt vatten” 

 

Det kan handla om små detaljer till att revisorn avstyrker rapporten. Revisionsberättelsen har stor 

betydelse för bankens kreditbeslut och den ska finnas med vid en låneansökan. Om det 

kreditansökande företaget har en oren revisionsberättelse ska det till ett mycket bra argument för 

att kunna låna. Det krävs ganska mycket för att revisorn ska skriva en oren revisionsberättelse. 

Det kan vara allt från sen skattebetalning, knepig rådgivning, förbjudna lån. Däremot behöver det 

inte betyda att bara för att företaget har en ren revisionsberättelse, att företaget får lånet beviljat. 

Trots att revisionsberättelsen har stor betydelse är den bara en del av helhetsbedömningen. 

4.1.2 Bank B 

 

Intervju med BBX som arbetar med företagsrådgivning på Bank B:s kontor i Borås. BBX har 

varit anställd på banken sedan 1975 och har arbetat med alla typer av arbetsuppgifter utom 

fonder. Han startade på privatsidan för att sedan gå över till företagssidan i mitten av 80-talet. På 

företagssidan började han som företagsrådgivare, där företagen har varit av varierande storlek. 

För 7-8 år sedan gjorde banken en organisationsförändring, vilket har medfört att BBX idag 

arbetar som kreditanalytiker. Det innebär att han behandlar kreditpropåer i den mening att han 

samlar in all den information som banken använder som underlag för kreditbeslutet.  

 

När det gäller kreditprocessen är första steget att kunden tar kontakt med sin bankman. Detta sker 

oftast med den person som är kundansvarig och kunden förklarar då att den är i behov av pengar. 

Det kan behövas nytt kapital till en investering, en höjd rörelsekredit, ett förvärv av något slag. 
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Nästa steg i processen är att banken bestämmer sig för vilken typ av information den behöver 

som beslutsunderlag. Mängden information kan variera beroende på vilken typ av kredit det rör 

sig om samt hur stor den är. Detta för att kunna motivera propån och göra en bedömning om de 

tycker att kunden är kreditvärdig. Informationssamlingen sker i pappersform, genom att åka ut 

och besöka kunden och samla in muntlig information. När dessa steg är avklarade för den 

kundansvarige, kreditanalytikern och i vissa fall även kontorschefen en diskussion angående om 

banken har tillräckligt med information som underlag för ett beslut. Tillvägagångssättet för 

kreditbedömningar är likvärdiga oavsett storlek på propån. 

 

Banken försöker på ett tidigt stadium komma fram till om det är ett ärende de vill fortsätta att 

behandla eller om propån inte är något de tror på. Informationen som banken har samlat in 

sammanställs, vilket resulterar i ett kredit- PM.  Detta dokument innehåller ändamålet med 

krediten och bankens rimlighetsbedömning. Tidsmässigt kan hela kreditprocessen variera från 

några dagar till några veckor beroende på kundens avsikter med och storleken på krediten. Det 

blir en viss skillnad beroende på om det är en befintlig eller en ny kund till banken. Om det är en 

befintlig blir bedömningsprocessen enklare och går fortare. I detta läge har banken företagets 

historik som den utgår ifrån och dessutom har ett tidigare förtroende byggts upp mellan parterna. 

Banken har också i denna situation vissa referenser att använda sig av. Kan banken ta ett beslut 

på lokal nivå underlättas bankens arbete ytterligare. När det gäller större kreditbeslut fastställs 

dessa i Göteborg eller Stockholm. Banken ska alltid kunna leverera ett beslut i tid oavsett om det 

är en ny eller gammal kund och tidsperioden kommer parterna överens om i ett tidigt skede av 

processen. 

 

Banken använder sig inte av samma modell vid alla kreditbeslut för dels beror det på om det är en 

ny eller befintligt kund, men det beror även på vad det är för typ av krediter. Däremot finns det 

alltid grundläggande delar de alltid granskar vid bedömningar. Mycket av den information 

banken samlar in är framåtriktad, det kan röra sig om budgetar, delårsrapporter, kalkyler och 

prognoser. Omfattningen i förarbetet varierar beroende på kreditstorlek och typ av kredit. Om 

kunden gör ett förvärv kräver banken ofta en balansräkning och om de köper ett annat företag 

önskar banken ”principiellt oftast” en koncernredovisning. Banken hämtar också information 

från UC och från företagens hemsidor samt branschanalyser. Vid köp av en fastighet behöver 

banken en värdering av objektet. 

 

Grundprincipen för banken är att den ska ha tillräckligt med information för att känna sig säkra 

inom en överskådlig framtid. Beroende på situationen ställer de rimliga krav på material. En 

annan grundläggande aspekt är att vara framåtriktad och kassaflödesinriktad, vilket säger att 

företagets pengar ska räcka till. När det gäller viktiga aspekter banken ser till vid bedömning tror 

många att mycket av kreditgivningen handlar om säkerheter menar BBX, men det stämmer inte. 

Förr var det mycket större fokus på säkerheter, men i dagsläget är den mest centrala delen för 

banken att förstå vad kunden gör och därmed kunna känna ett förtroende för ägarna. När ett 

förtroende har skapats ser banken på den ekonomiska biten och därefter diskuteras 

säkerhetsfrågan. Dessa säkerheter varierar beroende på vilken typ av kredit kunden vill ha, 

exempelvis vid fastighetsköp kräver banken ett pantbrev. När det gäller säkerheter ser banken till 

företagshypoteket men även ägarborgen i förhållande till dennes privatekonomi. Den vill allt som 

oftast att ägaren är en del av kreditpaket på ett eller annat sätt. När det gäller krediter i koncerner 

vill banken principiellt ha moderbolagsborgen. Andra former av säkerhet kan vara pant av själva 

objektet och fakturabelåning.  
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Den interna informationen från företaget är också en viktig del som banken gärna tar del av, 

vilket kan gälla övertrassering eller obetalda lån. En väldigt viktig del är att träffa kunden på 

dennes hemmaplan och kontrollera att den informationen banken fått ta del av är korrekt. Vid ett 

kundbesök kontrolleras att panten existerar, vilket banken alltid gör före den fastställer ett beslut. 

Banken har interna regler som gäller att en gång om året göra en så kallad ”årsfördragning”, 

vilket innebär en uppföljning av kunden. I denna situation frågar även den kundansvariga vad 

kunden tror om den närmaste framtiden. Under året har banken även en regelbunden kontakt med 

alla sina kunder. 

 

Vid en riskbedömning försöker banken göra en samlad bedömning, där den ser till ägarens 

kompetens och förmåga, bolagets finansiella ställning samt vad kunden själv tror kring företagets 

framtid och omvärlds-, konjunktursgranskningar. Den riskbedömningen banken gör är inget facit, 

utan de har olika former av riskklasser som efterföljs enligt Baselförordningen. Denna ställer 

krav på att banken har en viss mängd eget kapital i förhållande till den totala mängden kapital. 

För att bedöma risker har alla banker olika ratingverktyg och dessa måste godkännas av FI. 

Grundprincipen i dessa verktyg är likadana där den finansiella delen (hård bedömning) ska 

kombineras med ledningen, ägarna, marknaden (mjuk bedömning). Den hårda och den mjuka 

bedömningen leder fram till en individuell risknivå för företaget. 

 

”Ratingverktyget är ett väldigt viktigt verktyg för banken” 

 

Om banken får löpande information under året som signalerar oroligheter i företaget testas detta i 

ratingverktyget, vilket kan påverka hanteringen av engagemanget. Vid den situation där kunden 

har en kredit och risken ökar, sker en individuell bedömning för att förutsättningarna ser olika ut. 

Det kan vara en möjlighet att det är en tillfällig nedgång på marknaden, men i vissa fall kan det 

röra sig om att kunden säljer en produkt som inte längre efterfrågas. Banken ska vara med i de 

situationer då det går lite sämre för företaget och försöka att hitta en lösning på problemet, där det 

är möjligt. 

 

När det gäller avskaffandet av revisionsplikten har banken inte märkt av någon förändring. Den 

har inte fått in något bokslut från en auktoriserad redovisningskonsult, det vill säga att ingen 

bankkund har avskaffat revisionen eller sin revisor. För banken är revisionsplikten inte den 

viktigaste aspekten utan det är mer angeläget att få en helhetsbild över företagets verksamhet och 

deras framtidsutsikter. När det handlar om effekter av den slopade revisionsplikten kommer detta 

att synas i framtiden. I bankens ratingsystem är det ett krav att kunden ska ha ett reviderat 

bokslut, dock är detta ingen garanti för att allting är perfekt i bokslutet. Revisorns arbete är en 

ögonblicksbedömning, vilket gör att revisionen inte ger någon 100 % garanti, men att det är en 

kvalitetsstämpel.  

 

Bokslutsrapporten kan ses som alternativet till revisionen då det fortfarande handlar om en 

oberoende part till företaget. Trots att banken inte ska misstro siffror som företagaren själv har 

uppgivit, känns det bättre att en oberoende part har vart inblandad. I framtiden får banken 

utvärdera om de kan se om det har blivit en försämring. Ett möjligt scenario är om banken krävt 

reviderat bokslut, men den får tro att redovisningskonsulters arbete ska fungera ungefär lika bra 

som reviderat bokslut. I dessa lägen är det viktigt att de känner att bokslutet är upprättat av en 

seriös konsult och är upprättat efter regelverken. 
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”Banken har sagt att den i princip ska jämställa en auktoriserad redovisningskonsults 

upprättande av resultat- och balansräkning med ett reviderat bokslut framgent” 

 

BBX tror inte det blir några problem med avskaffandet, utan att det har klarnat ganska bra hur 

banken ska se på denna situation. Om företagen ska ta bort revisorn måste de även inse att en 

redovisningskonsults tjänster kostar pengar. Dessa parter måste ju lita på varandra och då är 

frågan om kunden vill bryta sin relation med revisorn. Dessutom kan frågan ställas hur 

Skatteverket kommer att ställa sig till och resonera kring detta. BBX berättar att han från en 

revisor hade hört att i Danmark riskerar företagen mer kontroller från skatteverket om ingen 

revisor har anlitats. 

 

Idag är det några fåtal företag som har gjort förändringar efter att avskaffandet av revisionsplikt 

för små företag har införts. På sikt kommer de flesta företagen välja att ha kvar sin revisor då 

företagen växer och därmed kommer de att vara i behov av revisionen. Det finns en del 

nystartade företag som väljer att inte anlita en revisor. Banken kan bevilja krediter utan granskade 

räkenskaper då exempelvis nystartade företag inte har någon historia, då får banken istället 

bedöma trovärdigheten i budgetarna och prognoserna. Då gäller det för banken att ta i beaktning 

om budgeten är genomarbetad. Det som kännetecknar en bra budget menar BBX är när 

företagsledarna dessutom har granskat marknader och andra faktorer som kan ha en påverkan på 

verksamheten. Det gäller för denne att visa vilka faktorer som har påverkat en viss utformning av 

budgeten/prognosen, det vill säga vad kan ligga bakom ett visst resultat samt omsättning. 

Därutöver behöver banken en matchande balansräkning, där företagaren meddelar exempelvis om 

han behöver köpa maskiner. Vid en rörelsekredit är det viktigt att denne gör en motivering kontra 

omsättningen. BBX menar att det arbetet kan låta stort men att man får koka ner det till den 

storleken propån har.  

 

”Företagen ska principiellt alltid motivera sina behov mot banken, oavsett vilken typ av kredit” 

 

Revisionsberättelsens betydelse hade varit oerhört viktig för 20 år sedan. På den tiden fanns det 

inga andra alternativ. BBX menar att ett reviderat bokslut inte skall överdrivas och tro att det är 

snudd på en garanti. Respondenten menar att det kan röra sig om att lagret är värderat till ett visst 

värde i bokslutet och 2 månader senare är det värdelöst, vilket medför att banken måste vara 

realistisk. De nya revisionsberättelserna innehåller mer information än tidigare. Revisorn är 

skyldig att skriva mycket mer än tidigare, exempelvis om skatter som inte har betalats in i tid. Det 

kan hända då och då, även om det bara är någon enstaka gång måste revisorn meddela detta, 

vilket ger nyttig information till banken. På ett sätt är revisionsberättelsen bra, men det är lite 

både och. Ett reviderat bokslut i sin helhet ger ingen försäkran på att allting är perfekt och det ska 

inte överdriva betydelsen av en revidering. Om ett oreviderat bokslut är gjord efter alla ”konstens 

regler” och banken känner att det är vederhäftigt upprättat kan det också vara acceptabelt. 

Revisionsberättelsen och revisionens process bygger mycket på stickprov, varenda verifikation 

granskas inte och inte heller all bokföring. Det som granskas är om företaget har följt 

bokföringslagen, moms, skattredovisningen. Revisorn vill se att företaget har upprättat ett bokslut 

och följt lagen. Denna process ska leda fram till att revisorn kan se om bokslutet ger en 

rättvisande bild av både resultat- och balansräkning.  
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I bankens värld ska revisionsberättelsen vara ren, revisorn ska inte behöva påpeka brister i 

bokföringen. Om denne har hittat felaktigheter i redovisningen får banken fråga kunden vad det 

beror på och därmed får kunden förklara varför det har skett och övertyga banken att bevilja 

krediter. Det kan ha förekommit ett problem med skattbetalningen, men bolaget har inte tagit 

någon skada. Även om banken inte gillar orena revisionsberättelser, finns det möjlighet att i detta 

läge bevilja krediter genom att banken tar reda på vad det rör sig om. Det kan handla om rent 

slarv vid ett fåtal tillfällen och det fanns mycket pengar i kassan trots en missad skatteinbetalning. 

Är det grövre saker som nämns i berättelsen, som att revisorn inte tillstryker ansvarsfrihet, 

beroende på att företaget har brustit på många olika sätt. Då beviljas inte krediten, men i detta 

läge har banken redan sett det beteendet hos kunden. Får kunden stora problem ska banken kunna 

se dessa i förväg, det vill säga före en revisionsberättelse. Därutöver har banken kreditbevakning 

på alla sina kunder och via UC får de den typen av meddelanden direkt, som att skatter inte 

betalats i tid. 

4.1.3 Bank C 

 

Intervju med BCX som är företagsrådgivare på Bank C på deras kontor i Borås. BCX har arbetat 

som företagsrådgivare i 11,5 år på Bank C, där respondentens arbete omfattar större företag och 

kreditgivning. Dessförinnan har BCX arbetat på ALMI företagspartner med rådgivning mot 

företag. 

 

För banken finns det två kategorier av en ny kund, vilka dels är ett helt nystartat bolag eller ett 

övertag av krediter från en annan bank. Vid en kreditgivningsprocess av ett helt nystartat bolag är 

bankens första uppgift att samla på sig mycket information om företaget. Ur bankens perspektiv 

är det viktigt att ta reda på kundens kompetens, företagets affärsidé och branscherfarenhet, men 

dessutom hur budgeten kan tänkas se ut och hur kunden kan lägga upp finansieringen. Det skiljer 

sig inte i bankens kreditgivningsprocess oavsett storlek på krediten. Innan första mötet med 

företaget kräver banken att kunden ska ta fram information, vilket medför att banken kan få en 

bra översikt av företaget. Efter bankens informationsinsamling träffar den kunden vid några 

tillfällen för att komma fram till en bra lösning. Banken lägger stor vikt på om kunden har 

tidigare branscherfarenhet och att företagaren har ingångar i branschen. Kreditbeslut kan även 

baseras på tidigare erfarenheter som banken har haft med liknande företag. 

 

”Kreditprocessen kan liknas med att lägga ett pussel. Det ska inte saknas någon viktig bit när 

processen är klar” 

 

Vid en redan befintlig kund gör banken en avstämning med kunden angående bland annat resultat 

och likviditet. En viktig del för banken vid alla typer av kreditbeslut är att ställa sig frågan vad 

kunden ska använda pengarna till.  

 

Vid insamling av information läggs detta in i bankens interna system, vilket resulterar i att den får 

ut ett kredit PM. Detta PM använder sig bankmännen av, minst två stycken, som underlag när de 

ska fatta ett kreditbeslut kombinerat med den informationen som hämtas från UC. I och med 

denna tjänst får banken tillgång till kundens eventuella betalningsanmärkningar, förändringar i 

kunden styrelse, om kunden tidigare har varit med om någon konkurs, det vill säga all extern 

information som behövs. Kreditbedömning och kreditbeviljningsprocessen lutar sig oerhört 

mycket emot ovanstående faktorer som UC förser banken med. De utför även så en kallad 
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scoring av varje företag, vilket innebär att banken delar in alla kunder i olika riskklasser. BCX 

berättar att det är väldigt många faktorer som påverkar kundens riskklass.  

 

All kreditgivning sker mot säkerhet, vilket kan vara företagsinteckning, pantbrev i fatighet, 

borgen (andra närstående bolag eller privatpersoner). Banken tar alltid nominellt belopp vid 

kreditgivning, vilket innebär att kunden måste kunna pantsätta lika stort belopp som de vill låna. 

Banken lånar aldrig ut pengar på enbart säkerheter. En viktig faktor är att företaget måste ha ett 

bra kassaflöde, vilket är betydligt viktigare än panter. Bankbranschen har dragit lärdom från 

bankkrisen på 90-talet att det inte fungerar att enbart låna ut på bra panter.  

 

”Utan ett bra kassaflöde kommer kunden inte långt” 

 

Om ett nystartat företag vill låna pengar av banken finns det ingen historik om företaget, vilket 

medför att de hamnar i en högre riskklass jämfört med ett mer etablerat bolag. Skulle exempelvis 

ett företag ha dragit på sig betalningsanmärkningar, resulterar även detta i att de hamnar i en 

högre riskklass. Om företaget har bytt revisor syns detta också i UC system, men det behöver inte 

ha någon negativ effekt. Om det är en befintlig kund som företaget har haft under en längre tid 

medräknas även skötselstatistik, checkkrediten och om kunden varit sen med låneavier i 

värderingen. 

 

För att kunna bedöma kundens framtidsutsikter granskar banken företagets budget. Det är inget 

krav från bankens sida, men de ser helst att kunden försöker framställa en framtidsprognos. Ofta 

brukar banken nämna för kunden att de ska använda sig av en budget. Detta är inget som banken 

lär ut och skulle det visa sig att företaget inte kan göra en egen budget får det vända sig till sin 

revisor. Det är bra att ta med framtida investeringar exempelvis inköp av olika slag i en budget, 

vilket gör att banken har något att luta sig emot. Oftast läggs denna prognos på ett år, möjligtvis 

två år. Om kunden ska göra större förändringar i verksamheten kan banken i vissa fall kräva en 

budget som täcker upp till fem år. En längre relation mellan parterna, medför att banken lättare 

kan bedöma rimligheten i kundens siffror. Efter att kunden har gjort sin budget kan det i vissa fall 

behöva utföras justeringar, men ju mer de använder sig av den desto bättre blir budgeten. 

Budgetar ska göras både på intäkts- och kostnadssidan. Resultatutfall jämförs oftast med kundens 

tidigare prognoser, vilka stäms av ungefär en gång i kvartalet. Om siffrorna inte överensstämmer 

med varandra vill banken gärna ha en förklaring till differensen. Om ett företag har visat ett lite 

sämre första år och det andra året också börjar dåligt blir banken fundersam kring företagets 

framtid.  

 

Sker det något positivt eller negativt i ett företag får banken reda på det direkt. Det kan 

exempelvis röra sig om ett företag får en betalningsanmärkning. Då kan banken i denna situation 

agera utifrån de nya förutsättningarna. 

 

Det finns ett datasystem som dels är automatiserat men där banken även kan lägga in vissa 

parametrar. Detta för att kunna se vissa riskfaktorer eller sannolikhet att banken inte får tillbaka 

sina pengar. Om det går dåligt för ett företag tar banken fler och tätare kontakter och kontroller, 

vilket innebär att banken flyttar positionerna närmare företaget. Är det risk för en 

företagskonkurs blir kontakten ännu intensivare, exempelvis på veckobasis och därmed begär 

banken in siffror mer kontinuerligt. Det normala är att banken och företaget har kontakt varannan 

eller var tredje månad. Vid varningsflagg utför banken en omvärdering av riskklassen på 
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företaget. Banken måste då rapportera status till respektive bolag, vilket medför att banken tar rätt 

beslut och inte riskerar kreditförluster. Det som kan orsaka problem i ett företag kan vara 

likviditetsbrist, att aktiekapital är förbrukat och betalningsanmärkningar.  

 

När banken tar in en ny kund försöker den från början lära dem att de ska lämna information om 

resultatutveckling, såväl goda som sämre resultat kontinuerligt redan från början. Om kunden 

lämnar information kontinuerligt blir det oftast ingen stor dramatik utan banken kan i ett tidigt 

skede sätta in åtgärder för att undvika besvärliga situationer. Den enskilda företagaren har mycket 

mindre erfarenhet av ovanstående situationer än vad bankmännen har, vilka stöter på liknande 

situationer och kan diskuterar detta dagligen med sina kollegor. Banken vill inte bara vara en 

leverantör av en kasse pengar, utan tycker även det är viktigt att kunden får rådgivning. Skulle 

bankerna bara bevilja krediter skiljer sig bankerna inte mycket från varandra.  

 

När en kund skickar in en kreditpropå till banken och vill låna pengar till en investering kan det 

leda till att banken istället föreslår att företaget ska försöka att finansiera investeringen på annat 

sätt. Denna lösning kan vara helt annorlunda än vad kunden hade tänkt från början. Banken och 

företaget diskuterar vilket alternativ som är bäst för denna kund. Att enbart följa kunden 

önskemål behöver inte vara det bästa alternativet. Det är viktigt att relationen mellan kunden och 

banken blir bra, vilket medför att sannolikheten ökar att kunden fortsätter göra affärer med 

banken även i framtiden. 

 

”Alla bedömningar av företag sker individuellt” 

 

Banken får enligt FI inte låna ut pengar till företag för att täcka förluster. Den ger istället 

rådgivning till företaget och försöker hitta andra lösningar tillsammans med en ekonomisk 

rådgivare. Banken, kunden och rådgivaren sätter sig i dessa situationer ner och diskuterar hur 

problemet ska lösas. Gäller det helt nyetablerade företag eller stora företagsexpansioner kan även 

ALMI plockas in. Denna organisation kan ställa upp med finansiering samt rådgivning och är helt 

och hållet statligt och konkurrerar inte med bankerna. Om banken inte vill ta risken fullt ut med 

ett företag kan ALMI gå in och hjälpa till. 

 

BCX berättar att hittills har inget företag lämnat ifrån sig ett oreviderat bokslut, men fortfarande 

är förändringen relativt ny. Banken tycker att i de flesta fall ska företagen behålla sina revisorer, 

men det finns vissa undantag där företag definitivt inte behöver en revisor. Bankens generella 

rekommendation är att företag ska behålla sin revisor. Det är mycket viktigt för banken vilken 

revisor kunden har anlitat och att denne är duktig inom sin profession. BCX tror att företag 

kommer att gå omkull då revisionen har tagits bort av kostnadsskäl. Skattemyndigheten kommer 

att få en ökad arbetsbörda med företag utan reviderade räkenskaper i kommande deklarationer.  

 

Generellt svar angående kredit kan beviljas utan granskade räkenskaper är nej, men om banken 

tror på kunden och företaget har en bra affärsidé kan banken testa olika varianter för att försöka 

komma fram till en bra lösning. Om banken ska bevilja kredit till en kund som saknar revisor 

kommer banken kräva kompletterande säkerheter. Banken säger nej i de fall kunden kommer 

med ett förslag som banken inte alls tror på. Om det kreditansökande företaget har en ”dålig 

affärsidé” och banken ser att kunden inte kommer att lyckas blir det ingen affär. Det kan även 

finnas situationer där kunden kommer med ett förslag som banken av erfarenhet vet inte fungerar. 

I dessa situationer tycker den att det är bättre att kunden sparar sina pengar.  
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”Det gäller att ta ansvar även utanför bankens väggar” 

 

Banken ser krediten utifrån två olika perspektiv. Dels tar banken en risk genom att låna ut pengar 

och dels värnar banken lika mycket om kundens ekonomi, då det gäller att ta ansvar. 

 

Mindre företag som inte anlitar en revisor kan istället använda sig av en redovisningskonsult, 

dock anses detta som är en lägre grad i kvalité. Skillnaden är att redovisningskonsulten inte går 

igenom alla punkter som revisorn granskar. Redovisningskonsulten kan inom vissa ramar intyga 

kvalitén den löpande ekonomiska redovisningen. Det är inte likställt med revision, men kunden 

kan ändå i viss mån överlämna bokslutsrapporten till banken.  

 

Revisionsbyråerna är inte oroliga över förändringen med slopad revisionsplikt. Detta behöver inte 

betyda att revisionsbyrån får mindre att göra, utan det resulterar i att arbetsuppgifterna flyttas 

inom byrån. Det kan det bli en paradox när vissa politiker menar att mindre företag kommer att 

spara pengar på grund av denna förändring. BCX kan inte de exakta detaljerna kring området, 

men menar på att det inte stämmer med det som politikerna säger. Vill företag sköta sina 

räkenskaper - vilka de allra flesta företag vill - medför det att många av dessa behöver hjälp, 

vilket kostar pengar oavsett om de anlitar en revisor eller inte. Respondenten åsyftar att ett 

fullständigt svar till förändringen inte kan ges än, utan att vissa tendenser visar åt vilket håll 

effekten pekar åt. BCX menar att banken inte kommer att förbjuda krediter till de företag som 

väljer att ta bort sin revisor. Den avgörande och viktigaste faktorn för banken vid ett kreditbeslut 

är vad den får för uppfattning om kunden vid mötena. 

 

Ett företag som har anlitat en revisor och lämnar ifrån sig en oren revisionsberättelse medför 

negativa signaler. Däremot finns det olika grader av det orena, dock menar BCX att det är mycket 

vanligare med en oren revisionsberättelse nu än förut. Revisorn måste påpeka fler misstag som 

företaget gör, vilket presenteras i revisionsberättelsen och vid dessa situationer blir berättelsen 

oren. Om det skulle visa sig att företaget har en oren revisionsberättelse tar banken en diskussion 

med kunden och dess revisor angående företagets situation. Är det inte allvarliga misstag som 

kunden har gjort kan banken bortse ifrån dessa i de fall kunden kan ge en bra förklaring till 

misstaget.  

 

En av de viktigaste aspekterna är kundens öppenhet till banken, att de kan lägga alla kort på 

bordet. Detta medför att det kan skapas en bra relation och ett större förtroende mellan parterna. 

Skulle det visa sig att kunden har vissa problem är det bättre att dessa kommer fram i ett tidigt 

skede, för då är det lättare att åtgärda problemet. I ett möte mellan banken och kunden är det 

bättre att kunden själv kommer till insikt med vilka problem de har, för att oftast har banken i de 

flesta situationer kontroll på detta.  

 

Revisionsberättelsens betydelse för bankens kreditgivningsbeslut är mycket viktig. Banken anser 

att kunden bör ta en diskussion med banken först innan kunden plockar bort sin revisor. En oren 

revisionsberättelse behöver nödvändigtvis inte innebära att kunden hamnar i en högre riskklass. 

Banken har två olika riskklassystem, ett för mindre företag och ett för de större. Riskklasser 

räknas fram av en mängd olika parametrar som inte banken kan styra över, utan detta sker i ett 

system. Om revisionsberättelsen finns med bland dessa parametrar kan den få en väldigt stor 

påverkan om den är oren. Vid större krediter behöver inte denna rapport få alltför stor påverkan.  
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En oren revisionsberättelse betyder i praktiken inte någonting samtidigt garanterar inte en ren 

revisionsberättelse att kunden får krediten beviljad hos banken.  

4.1.4 Bank D 

 

Här presenteras intervjun med BDX på Bank D:s kontor i centrala Borås. BDX arbetar som 

kundansvarig på företagssidan och har tidigare jobbat på andra kontor hos Bank D samt varit 

kontorschef. 

 

Kreditprocessen hos banken har två normalfall. Det ena fallet är en befintlig kund som behöver 

låna pengar och det andra fallet är att en ny kund vill träffa banken. Processen ser ungefär likadan 

ut för dessa fall där banken träffar kunden och går igenom vad kunden vill göra. De frågor 

banken ställer sig är varför kunden vill låna pengar och vad ska kunden ha pengarna till. För en 

befintlig kund finns det en viss historik sedan tidigare medan för ny kund får banken ta reda på 

viss bakgrundsinformation. Det gäller för banken att gå igenom bokslut, där det finns en viss 

mängd intressant information, vilka är historiska siffror. Det kan hända att banken får 

bokslutsinformationen, samt budget/prognos i samband med första mötet med kunden. BDX 

menar att företaget får besvara de två ovanstående frågeställningarna, vilket de ska skriva ner på 

ett papper - en så kallad handling - som överlämnas till banken. 

 

”Sedan gör man sin hemläxa på lite olika sätt” 

 

Det som är oerhört viktigt i all kreditgivning – om inte det viktigaste – är att banken kontrollerar 

kassaflödet. Kommer kunden klara av att betala tillbaka de lånade pengarna, vilket gör att banken 

måste kontrollera vad företaget har för intäkter och utgifter och vad som blir över. Finns det en 

rimlig chans att överskottet täcker räntorna och amorteringar. Skulle svaret vara ja är banken ofta 

positivt inställd till att låna ut pengar, men om det inte finns något överskott kommer banken inte 

bevilja lånet.  

 

Banker skall hjälpa företag med sina investeringar och rörelsefinansiering. Med 

rörelsefinansiering menar BDX att det ofta blir ett glapp mellan inköp och försäljning i 

verksamheten. Därmed kan likviditeten i företaget vara svag under vissa perioder. Banker skall 

inte engagera sig i riskfinansieringar och riskkapital utan detta får ägarna ansvara för via det egna 

kapitalet. Banker ska finansiera den löpande verksamheten i bolaget, men i vissa fall kan de 

bevilja krediter till ägaren som de använder i verksamheten. Då gör de en bedömning utifrån 

företagets bokslut och de rapporterna från möten med kunden. Kan banken dessutom se att denna 

investering kan göra att det blir billigare för företaget att producera, medför det att den är mer 

positivt inställd. Det kan även röra sig om att företaget har fått en ny kund som behöver deras 

produkter och för att klara av dessa ordrar behöver företaget denna investering. 

 

Detta är samma arbetsprocess för både små och stora krediter, skillnaden är att arbetet blir mer 

omfattande och komplicerat vid större krediter, däremot är grundprocessen väldigt enkel. Går 

kassaflödet ihop då kommer banken allt som oftast att vara positivt inställd till lånet. Är det 

koncernföretag, vilka innehåller flera företag måste banken analysera varje företag enskilt och 

därmed bilda sig en uppfattning om hur bolagen hänger ihop samt om det finns korsvisa 

åtaganden i koncernen. 
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Inför de allra flesta kreditbeslut kräver banken någon form av säkerhet från kunden. Vid 

företagskrediter tar banken ut något som kallas för företagsinteckning, där banken tar pant på viss 

företagsverksamhet. Det kan vara maskiner, varulager, inventarier, kundfordringar. Såvida 

objektet inte är finansierat på ett annat sätt, exempelvis leasing, där företaget inte äger tillgången. 

Vid en företagsinteckning har banken företräde, det vill säga kan inte företaget betala sina skulder 

till banken har de rätt till dessa fordringar/tillgångar upp till ett viss förutbestämt belopp.  

 

Vid informationsinsamlingen är det en skillnad mellan en ny och befintlig kund. Det finns 

historik om den redan befintliga kunden i form av att banken vet vem det är, vet hur de har skött 

sig historiskt och vet om de tidigare har klarat av liknande investeringar. Är det en ny kund måste 

banken veta vad det är för kund och vilken verksamhet/affärside som finns. I de fall det är ett 

nystartat företag granskar banken vilka som står bakom företaget samt om dessa personer är 

kända av banken sedan tidigare. Viktiga aspekter är om banken får ett förtroende för kunden och 

inte minst en förståelse av deras affärsidé. Det kan vara en briljant affärsidé, men förstår inte 

banken idén är det svårt att tro på den. Företaget kan presentera fina siffror och ett bra kassaflöde 

för banken samt att de kommer att tjäna mycket pengar. Banken får värdera om de tror på 

företaget och dess möjlighet utföra sina planer. Saknas förtroende eller förståelse för kunden blir 

det svårt för banken att bevilja krediter. 

 

UC är en tjänst som alla bankerna använder sig av säger BDX. Detta verktyg används för att få 

reda på betalningsanmärkningar, tidigare konkurser och annan extern information. I dagens 

samhälle kan google användas för att få fram mycket information om företaget. Banken har 

regelbunden kontakt med sina befintliga kunder av naturliga skäl. Om pengar lånas ut är det 

självklart att banken vill ha kontakt med kunden. Banken vill ha tillbaka sina utlånade pengar, 

vilket är en grundläggande princip för alla banker.  

 

Företagsinteckning är en sak, däremot kan investeringen utföras genom ett leasingupplägg där 

banken köper in objektet, men som står hos kunden. Då får företaget betala en summa varje 

månad för att kunna nyttja objektet. Slutar företaget betala kan banken hämta objektet och sälja 

det, vilket medför att företaget får betala restskulden. I ett sådant här upplägg finns säkerheten i 

objektet. Om objektet svårsålt får banken ta med detta i beräkningen före leasingavtalet. Är det 

ett objekt med flera intressenter och det är möjlig att sälja på en eftermiddag eller är det 

specialproducerat för just det företaget. I sistnämnda faller kan företaget behöva lägga in en 

kompletterande säkerhet. Objektet kan vara av stort värde för ett specifikt företag, men går detta 

företag omkull kan det medföra att värdet är lågt.  

 

Framtidsutsikter lägger banken stor vikt på och då i form av vad ägaren tror om företaget och då 

känner banken av hur rimligt detta är. Banken har kontakter inom branschen och därigenom får 

den information kring läget i branschen i allmänhet och vad de tror om framtiden. Olika 

branscher kan få problem under olika perioder och förutsättningar. Bokslutet är en form av 

historia och ett facit på hur det gick, men banken lånar ut pengar på företagets framtida 

utveckling. Det kreditansökande företaget lämnar en budget som senare följs upp av banken, där 

de ser om den stämmer. Om företagets budget stämmer bra eller till och med överträffas varje 

gång känner banken sig tryggare och får därmed ett större förtroende till företaget. Däremot kan 

det finnas företag som aldrig når upp till budgeten där det alltid finns negativa avvikelser och 

därmed blir trovärdigheten i budgeten lägre. Lyckas företaget aldrig infria det som har sagts, blir 

banken mer tveksam och det kan resultera i att förtroendet avtar.  
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Det finns risk i all utlåning och en av bankens främsta uppgifter är att minimera risken för att inte 

få tillbaka pengarna. Då granskar banken kassaflödet och hur det ser ut, tror den på 

företagsägarna och deras förmåga, om företaget levt upp till tidigare förväntningar och om 

banken försett sig med tillräckligt bra säkerheter. Det sistnämnda är viktigt om det skulle gå 

sämre och därmed en sista utväg för banken att få tillbaka sina pengar. Förutsättningar i 

omvärlden kan förändras, vilket kan vara svårt att förutspå. Sammanfattningsvis innebär 

riskminimering vid kreditgivningen att banken gör ett bra grundarbete genom att läsa på 

hemläxan. Att göra studiebesök ute hos kunden är viktigt för att se företagets verklighet. Det är 

viktigt att följa upp, stämmer den information banken har fått.  

 

Det kan finnas en ny kund som har haft dåliga siffror under ett antal år, men nu har vänt skutan. 

Då kan banken tycka att det är kul att det går bra för företaget i år, däremot kan bankmannen 

undersöka om det bara var en tillfällighet eller kommande en trend. Då kan banken tycka att detta 

verkar intressant med företaget och dess ledning, men att banken gärna vill se ett bokslut till 

innan den fattar ett beslut.  

 

Banken vill ha en bra relation med företaget/kunden och då krävs det en bra kontakt med 

varandra på regelbunden basis. Saker och ting kan förändras med tiden och det är viktigt för 

banken att vara uppdaterad. En möjlig situation är att företaget vill expandera sin verksamhet och 

då är det viktigt för banken att bedöma om investeringarna går att räkna hem. Det kan även röra 

sig om att företaget vill förvärva ett annat företag, vilket inte behöver klassas som 

riskkapitalinvestering utan det kan vara en naturlig del i företagets verksamhet. Banken vill att 

kassaflödet klarar av denna investering och att det finns säkerhet i företagets verksamhet. 

 

I de situationer där företagets återbetalningsförmåga försämras måste banken utvärdera om det är 

en kortsiktig eller långsiktig svacka. Visar bankens bedömning att företagets situation har 

försämrats kraftigt innebär detta att parterna måste sätta sig ner och diskutera och hitta en bra 

lösning. Visar det sig att företaget inte kan betala tillbaka uppstår ett problem för både dem och 

banken. En tänkbar lösning kan vara enligt BDX att ägarna sätter in mer pengar eller att banken 

möjligen lånar ut mer pengar, vilket inte är omöjligt. Andra möjligheter kan vara att sälja 

företaget, men kan också leda till att bolaget likvideras eller i värsta fall går i konkurs. Banken 

gör affärer med ägarna och då är det viktigt för den att veta vilka de är då bolaget är bara ett skal. 

Banken vill allt som oftast att ägaren går in som borgen för att säkra finansieringen och ansvara 

för krediterna. En ägare kan sälja sitt företag när som helst, vilket medför att ägarstrukturen 

förändras. Vid ett borgensåtagande får ägarna sitta kvar med sitt åtagande och kan därmed bli 

skyldiga banken pengar trots att bolaget har sålts. Annars är det företaget som är skyldiga 

pengarna som numera har nya ägare, vilket kan skapa oro för banken. Det är möjligt att banken 

inte vill göra affärer med de nya ägarna. 

 

Sammanfattningsvis får banken arbeta mer intensivt med företaget i de lägen då 

återbetalningsförmågan försämras. Oftast försöker banken hitta lösningar på problemet som är 

individuellt baserat för just denna situation och detta företag. Alla kan få problem här i världen då 

det kan ske oförutsebara händelser. Banken vill ha en bra dialog med företaget och vill få reda på 

dessa förändringar så fort som möjligt. BDX menade att banken är mer positivt inställd, men det 

är fortfarande negativt, om företaget kommer tio dagar innan amortering och meddelar om en 

betalningsinställelse än om de kommer tio efter med samma budskap. 
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Banker råkar ibland ut för att den inte får tillbaka pengarna. BDX menar att när man läser om en 

konkurs i tidningen finns det oftast en bank med i bilden och att det alltid är någon som förlorar 

pengar, dock behöver det inte alltid betyda att just banken förlorar pengar. I de fall företaget 

tvingas till en konkurs är oftast banken högt uppsatt i konkursboet, beroende på vilka säkerheter 

som har ställts. Har banken lånat ut krediter i blanco, det vill säga utan säkerhet står banken sist i 

kön bredvid leverantörerna. 

 

BDX tycker inte det har hänt alltför mycket sedan slopandet av revisionsplikten. Banken har inte 

sett något bolag utan ett reviderat bokslut. Däremot kommer banken inom en viss tid att se 

företag utan ett reviderat bokslut. I framtiden kan detta bli vanligt förekommande och då får 

banken i detta läge ta ställning till hur de ska gå tillväga. BDX menar att det inte är helt säkert att 

ett företag som inte har sitt bokslut reviderat medför att de inte får sin kreditansökan beviljad, 

men för närvarande vill banken ha reviderade bokslut. Däremot kommer det att bli svårare för 

dessa företag att låna pengar, för banken blir lite mer avigt inställd. BDX menar att revisorn står 

som en oberoende granskningsman, vilken har satt någon form av kvalitetsstämpel på 

räkenskaperna. I de fall då kunden bestämmer sig för att avskaffa revisorn får företaget och 

banken ta en gemensam diskussion. BDX berättar att varje beslut baseras individuellt för det 

nämnda företaget och skulle det visa sig att parterna inte är överens och banken ogillar idén, kan 

banken se till att relationen avslutas med företaget.  

 

BDX nämner att fördelarna med revision är inte bara kvalitetsstämpeln utan det rör många andra 

intressenter (bland annat kunder och leverantörer), exempelvis vid en framtida försäljning av 

företaget. Det kan bli svårare att få sålt företaget till ett bra pris på grund osäkerheten. I och med 

att lagstiftningen tillåter företag att avskaffa revisorn kan banken inte kräva det, men för att låna 

ut pengar vill den se reviderade bokslut. Dessvärre blir banken mindre intresserade av att låna ut 

pengar. Även om företaget inte behöver anlita en oberoende granskningsman, måste det ställa 

upp ett bokslut. 

 

”Viss kontroll på företaget kommer alltid att finnas” 

 

Banken läser boksluten och ser vad som finns bakom siffrorna och därmed återkommer 

diskussionen kring kassaflödesanalysen. Banken kan vid ett senare tillfälle jämföra sina 

beräkningar med ägarnas och se om dessa överensstämmer. Därefter läser den vad revisorn har 

skrivit då det kan finnas anmärkningar i bokslutet, det vill säga att företaget inte har skött sig. 

Informationen från revisorn vill gärna banken ta del av. Visar det sig att företaget inte sköter sig, 

medför det att banken blir lite mer avigt inställda till att låna ut pengar. I de fall en redan befintlig 

kund till banken får anmärkningar i sitt bokslut, tar den en diskussion med kunden där denne får 

förklara varför.  

 

Det är inte svart eller vitt för banken om bokslutet ska vara reviderat. BDX menar, att i en 

eventuell framtid, skulle exempelvis ett bokslut upprättat av en redovisningskonsult som banken 

har stort förtroende för, kanske vara acceptabelt. Förändringen av revisionsplikten har ännu inte 

medfört några långtgående konsekvenser. 

 

Revisionsberättelsens betydelse för banken viktig och den kommer att vara fortsatt viktig även i 

framtiden. Denna rapport är en del av i kreditbeslutet. Vid en oren revisionsberättelse får banken 
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granska och ta reda på vad det består av. Det finns olika grader av oren revisionsberättelse, vilket 

gör att banken får bedöma från fall till fall. Däremot gillar banken inte en oren revisionsberättelse 

och går företaget dessutom knackigt och vill låna pengar känns det mindre bra ur bankens 

perspektiv. I denna situation ska troligen pengarna användas för att täcka upp förlusterna. I det 

läget kan företaget haft dåligt med pengar och inte kunnat betala sina skulder i tid. Dessutom är 

risken stor att företaget har haft dålig ordning på ekonomin. En ren revisionsberättelse innebär 

absolut inte att företaget blir garanterad ett lån. Bolaget har gjort alla transaktioner korrekt men 

företaget går inte bra ändå. En ren revisionsberättelse säger ingenting om hur företagets 

nuvarande ekonomiska tillstånd. 

4.1.5 Bank E 

 

Intervju med BEX, kreditchef och BEY, företagsrådgivare på kontoret utanför Borås. Intervjun 

med bank E ägde rum på deras kontor i centrala Borås. BEX har arbetat inom bankrörelse i hela 

sin karriär och började som jurist. Respondenten arbetat idag som kreditchef på banken och har 

gjort detta sedan 2003. BEY arbetar som företagsrådgivare sedan tre år tillbaka, där arbetet 

omfattar att ta hand om hela affärsprocessen. Respondentens arbetsuppgifter är bland annat 

krediter, vilket är den största delen, men granskar även flöden i företaget. 

 

Det finns flera former av propåer beroende på att det finns flera olika typer av kreditbehov. Den 

vanligaste krediten är en rörelsekredit, vilket innebär att det krävs pengar för att klara den dagliga 

verksamheten. Företag kan exempelvis vara i behov av pengar när de säljer säsongsprodukter. 

Andra former av krediter är investerings- och checkkredit. 

 

För banken är det viktigt att skapa sig en uppfattning om kunden och att ha förtroende för deras 

affärsidé. Vid en kreditprocess går banken in som en rådgivare för att värna om kundens bästa. I 

många fall kommer kunden med ett förslag till banken, dock kan resultatet se annorlunda ut när 

parterna har diskuterat sinsemellan. En viktig del som banken kräver av kunden är de har ett bra 

cash management, vilket innebär en effektiv in och utbetalningsprocess. 

 

”En röd tråd genom hela kreditprocessen är att kontrollera återbetalningsförmågan” 

 

I inledningsfasen av processen samlar banken på sig en stor mängd information om kunden för att 

skapa sig en bra uppfattning. Då kan banken få en förståelse om vad kunden ska använda 

pengarna till, vad det är för typ av investering, livslängd samt återbetalningstiden. I vissa 

situationer kan det vara relevant att kontrollera hur investeringsvärdet är på 

andrahandsmarknaden. En av de största investeringarna är köp av fastighet och detta är även det 

svåraste kreditbeslutet för banken att fatta. En problematisk situation kan uppstå när ett företag 

investerar i en fastighet där produktionen ska vara belägen och sedan visar det sig att företaget 

går i konkurs. Det kan leda till att det är svårt att sälja fastigheten, vilket resulterar i att värdet på 

investeringen har sjunkit avsevärt.    

 

Tillvägagångssättet vid en kreditansökan är likadan för alla typer av krediter. När det gäller en 

större propå gör banken ett mer grundligt arbete, då det finns fler risker inblandade och detta 

förarbete ligger som grund för kreditbeslutet. En väldigt viktig del i processen är vad banken får 

för uppfattning om företagsägaren. Det som underlättar kreditbeslutet är om det skapas ett bra 

förtroende från början. Det banken arbetar väldigt mycket med är att skapa en nära relation med 
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sina kunder och vill inte enbart uppfattas som en leverantör av pengar, utan vara en riktig partner 

som kunden kan diskutera olika idéer med. 

 

Bankens arbete är väldigt styrt av lagstiftningen och som exempel är den övervakad av FI. Dessa 

regler är till för att värna om banksektorn och därmed styra den till att vara så solid som möjligt. 

Banken erbjuder sina kunder ekonomisk rådgivning, det behöver inte alltid handla om krediter 

utan det kan exempelvis röra sig om hur investeringen skall finansieras. Om banken ska bevilja 

krediter som senare ska användas vid en expandering är det viktigt att banken förstår hur 

företaget resonerar. Denna situation medför ökade risker för banken och för att den ska bevilja 

krediten i detta läge krävs att kunden har en stabil grund att stå på. 

 

När det handlar om mindre företag begär banken sannolikt att ägaren ställer en 

borgensförbindelse på hela eller merparten av krediten. Denna situation medför att revisionen inte 

har fullt så stor betydelse, då ägaransvaret stärks. När det gäller mindre företag kan inte banken 

ha en ständig uppföljning, utan då krävs mycket incitament för att den kan känna sig trygg med 

att kunderna klarar sig på egen hand. Ett borgensåtagande eller ett pantbrev i fastighet resulterar i 

att banken kan minimera sin risk. Utifrån detta perspektiv har inte en revisionsberättelse så stor 

påverkan. 

 

När det gäller den kontinuerliga kontakten med kunden sker detta ungefär varje kvartal. Om det 

handlar om större kunder och/eller kunder som har problem, har banken i detta fall kontakt varje 

vecka. De kan även begära att kunden skickar in månadsbokslut. Större krediter, större volym 

eller högre risk, medför en tätare kontakt. Då krävs det att banken har en mer noggrann kontroll 

över kundens situation. Vid mindre krediter träffar de kunden någon gång om året och har 

däremellan några telefonkontakter.  

 

”Ju tidigare problemet kommer fram desto större är chansen både för banken och kunden att 

komma fram till en bra lösning, vilket är en gyllene regel” 

 

Vid finansiella kriser kan ett företag med krediter hos banken kollapsa totalt, det kan innebära att 

det inte är några kunder som kan köpa deras produkter. I denna situation går banken från en 

offensiv position att vilja låna ut pengar till en mer defensiv för att kontrollera händelseförloppet. 

Vid liknande situationer måste banken vara handlingskraftig. Saker och ting kan förändras väldigt 

fort, vilket den måste vara beredd på. Utgångspunken i en krissituation är att vara konstruktiv och 

hitta bra lösningar. Det som är viktigt för kunden i detta läge är att de har en solid grund och 

starka ägare från början. Det blir ett samspel mellan ägarna och banken. 

 

Den viktigaste aspekten vid ett kreditbeslut är kundens återbetalningsförmåga, vilket innebär 

bankens bedömning av det framtida kassaflödet och som kreditbeslutet grundas på. Den 

nästkommande aspekten att ta hänsyn till är företagets säkerhet. Det är lätt att tro för utomstående 

att banken enbart ser till säkerheten i första hand, men så är inte fallet. 

 

Företagets bokslut är ett kvitto på historiken och banken ser inte bakåt utan försöker istället att 

blicka framåt i form av att kontrollera kundens kassaflöde. När det gäller kassaflödet har 

företaget en bedömning som de framställer i sin budget. Om budgeten inte överensstämmer under 

en längre period blir banken mer fundersam. De delar som den ständigt granskar är 

framtidutsikter, kassaflöde och återbetalningsförmåga. 
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Banken säkerhetsställer sig i den mån att det skulle inträffa något oförutsett. Den vill minimera 

risken ifall en betalningsinställelse skulle ske, men det är inte den viktigaste delen utan det är att 

den gör en bra totalbedömning av återbetalningsförmågan. Kan kunden inte betala tillbaka då 

kommer säkerheten in i bilden. Det finns olika former av säkerhet, vilka är företagsinteckning 

(kundfodringar, varulager och inventarier), borgen, fastighet, vid maskininvestering kallas det för 

objektpant. Den sistnämnda kan ingå i ett företagshypotek, men det går även att pantsätta direkt. 

När det gäller de mindre företagen ställer banken ett stort säkerhetskrav på ägaren, vilket ska leda 

till att denne inte missköter sig och därmed minskas risken.  

 

Det verktyg banken använder för att samla in extern information om företaget är UC, vilket är 

den viktigaste informationskällan. I detta verktyg får banken alla eventuella signaler från 

företaget, det vill säga all extern skötsel. Därutöver får banken dagligen extern information vad 

som händer i företagen, vilket är en bra källa som ger en tidig signal ifall det har inträffat något i 

företaget som de inte har berättat. Det kan uppstå sådana situationer där företaget inte har berättat 

all den relevanta informationen och i det läget tar banken kontakt med företaget för att få en 

förklaring.  

 

En ytterligare signal som banken tar hänsyn till är likviditeten och de utnyttjade krediterna i 

banken. Det kan uppstå situationer där pengarna inte räcker till på checkräkningen och detta är en 

varningssignal. Det kan bero på att de mindre företagen inte fakturerat tillräckligt fort. I de fall 

när dessa företag behöver hjälp med detta finns en variant där det går att belåna sina fakturor, 

vilket innebär att ett factoringbolag tar hand om deras administration. 

 

Vid bedömning av företagets framtidsutsikter sätter sig banken ner med kunden och går genom 

deras budget, vilken ska täcka den närmaste framtiden samt framtidsprognoser. Det kan även vara 

så att kunden får fundera angående vad denne tror vart företaget befinner sig om fem år. När det 

gäller företagets framtid på längre sikt går banken inte genom siffror i detalj utan där handlar det 

om företaget ska satsa på exempelvis konsolidering eller tillväxt. För banken är det också viktigt 

att få en uppfattning om företagets omvärld, segment samt marknadsutveckling. Det ställer stora 

krav på banken som rådgivare för att den ska kunna göra bra bedömningar. 

 

Vid riskbedömning sker detta arbete på en objektiv och subjektiv nivå. Den subjektiva delen 

handlar om vad rådgivaren själv får för förtroende på företaget och bland annat genom att 

granska företagets historik. Varje kredit på banken hamnar under en specifik riskklass och alla 

krediter bedöms individuellt. Banken tar också hänsyn till riskvikten, vilket är avgörande för hur 

mycket kapital den behöver för att täcka deras totala utlåning. Vid en kreditbedömning tar banken 

hänsyn till externa, interna och den ekonomiska stabiliteten av företaget. Den historiska 

informationen får banken från företagets tidigare bokslut. Den objektiva delen finns med i 

grunden, men det är den subjektiva delen som är viktigast. Banken har en kontinuerlig 

riskbedömningsprocess där det sker en löpande uppföljning. Det sker minst en årlig uppföljning, 

men om den känner osäkerhet i företaget sker detta oftare. Uppföljning innebär att ärendet 

kontrolleras och banken kan komma fram till ett nytt beslut.  

 

Om risken förändras drastiskt kan det i värsta fall innebära konkurs för ett företag. Banken 

strävar alltid för att hitta en konstruktiv lösning. Det värsta scenariot är kapitalförstöring där både 

banken och kunden förlorar pengar. Dessa situationer kan uppstå och då har antingen åtgärderna 
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inte fungerat för att undvika denna händelse eller så har situationen upptäckts för sent. Det finns 

en formell uppföljning, men som rådgivare sker detta dagligen genom att kontrollera kundstocken 

och på detta vis få kännedom om dessa negativa signaler i ett tidigt skede. I arbetet som rådgivare 

ingår det även att åka ut och besöka kunden, vilket de ofta gör när det handlar om större kunder. 

De bästa kundmötena sker ute hos kunden för i dessa lägen kan banken få en större förståelse för 

deras verksamhet. 

 

När det handlar om mindre företag som ska låna pengar kräver banken att ägaren tar ett stort 

ansvar i denna situation. Det kan ofta handla om ett borgenåtagande och därmed ska en 

revisionsberättelse inte behöva ha någon större påverkan. I denna situation skapas en trygg 

relation mellan parterna. För mindre aktiebolag krävs det två bokslut där de inte uppfyller två av 

de tre gränsvärdena för att de ska kunna ta bort sin revisor. Banken behöver ett bokslut för sin 

bedömning, men det kan också vara så att de har ett bra förtroende för en redovisningskonsult 

och att denne tar fram den information banken behöver. Denna information kan vara 

tillgångsmassan, balansräkning, likviditetsflödet vid en rörelsekredit och prognoser.  

 

Banken behöver nödvändigtvis inte kräva ett reviderat bokslut utan den kan använda sig av 

exempelvis ett granskningsintyg som sammanställs av revisionsbyrån. Det är väldigt små företag 

som berörs av revisionspliktsavskaffandet och de flesta som avskaffar revisionen har inga 

krediter hos banken. Banken har inte märkt av någon effekt av revvisionsförändringen och 

kommer fortfarande kräva ett bokslut av sina kunder och tror inte att det kommer bli några 

svårigheter för företagen att uppfylla.  

 

När det gäller gränsvärden finns andra gränser ute i Europa, vilka är 90 miljoner i omsättning, 45 

miljoner i balansomslutning och 50 anställda. Detta var den ursprungliga iden även för Sverige, 

men det resulterade i betydligt lägre nivåer. De gränsvärden Sverige, Finland och Damark har är 

betydligt mindre och så länge dessa länder har kvar gränserna kommer effekten av den slopade 

revisionsplikten inte bli alltför stor. På sikt tror banken att gränserna kommer att höjas mot den 

europeiska nivån och då kommer det att få en större effekt. Om detta inträffar i framtiden 

kommer banken att ställa krav på sina kunder att om de vill ha en fortsatt relation med banken är 

revision ett krav. 

 

Banken ställer kvalitetskrav där den kräver att kunden kan visa upp ett bokslut. Detta för att 

kundens intressenter ska kunna lita på företaget och att de motsvarar bankens krav. BEX och 

BEY tror att revisionsförändringen kommer att lösa sig med tiden. Om det är en kund som i 

framtiden vill ta bort revisorn, ställer sig banken frågan varför företaget inte vill bli granskad. 

Som alternativ till en revisionsberättelse har bokföringsorganet Sveriges Redovisningskonsulters 

Förbund (SRF) föreslagit en bokslutsrapport. Denna rapport kan en auktoriserad 

redovisningskonsult utföra och då ska kvalitetsstämpeln kvarstå när det gäller räkenskaperna och 

boksluten. Revisionen säkerhetsställer andra saker än vad som ingår i en bokslutsrapport. Det kan 

gälla företagets interna processer och kontroller. De företag som vill ha en kvalitetsstämpel på 

räkenskaperna och bokslutet kan anlita en redovisningskonsult. 

 

En oren revisionsberättelse ser banken oerhört allvarligt på, dock är det inte speciellt vanligt. Det 

krävs en del för att revisionsberättelsen ska vara oren och det kan bero på att företaget har varit 

sen med att betala skatter och avgifter, vilket i och för sig inte har åsamkat någon skada. Om det 

skulle visa sig att revisionsberättelsen blir oren på grund av det föregående exemplet behöver det 
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inte ha alltför stor betydelse för banken. Det finns allvarligare situationer då berättelsen är oren 

och det kan gälla att inte styrelsen beviljas ansvarsfrihet eller förbjudna lån.  

 

Om revisionsberättelsen är ren behöver det inte betyda att företaget får krediten beviljad. Banken 

förutsätter att kunderna har en ren berättelse, vilket är en väldigt stark signal på att företagets 

ekonomiska situation ser bra ut. Skulle banken få en in oren revisionsberättelse blir den inte 

förvånad för att berättelsen behandlar dåtid. BEX och BEY tycker att detta problem redan borde 

vara känt av banken på grund av situationen och de signaler företaget har utgett. För 

kreditgivningen har revisionsberättelsen ingen betydelse på grund av den är historia och banken 

är framåtriktande.  

4.2 Revisionsbyråer  

 

I detta avsnitt presenteras de två revisionsbyråer som intervjuats, vilka är Revisionsbyrå A och B. 

Revisionsbyråerna kommer att vara anonyma genom hela avsnittet och respondenterna är kodade 

efter följande: Första bokstaven (R) står för Revisionsbyrå, andra bokstaven står för vilken 

specifik byrå det rör sig om och slutligen står X för respondenten. 

4.2.1 Revisionsbyrå A 

 

Vid den första revisionsbyråintervjun träffade vi RAX för en intervju hos Revisionsbyrå A på 

deras kontor i Borås. RAX:s främsta arbetsuppgifter på byrån är revision till cirka 75 %, men 

arbetar även en del med redovisning, bokslut, deklarationer och skatterådgivningar. RAX började 

med att arbeta inom fordonsbranschen med ekonomi, men har sedan 1991 arbetat inom 

revisionsbranschen och har varit godkänd revisor sedan 1996. RAX anser sig själv ha ganska god 

erfarenhet, då företagen som revideras skiljer sig åt och därmed får RAX ganska breda 

kunskaper. 

 

I en revisionsberättelse berättar revisorn om sitt eget ansvar samt styrelsen ansvar i det reviderade 

företaget. Granskningen ska genomföras för att undersöka om bokslutet har upprättats enligt god 

redovisningssed samt årsredovisningslagen. Därefter fastställer revisorn resultat- och 

balansräkningen, där det granskas om årsredovisningen är gjord på ett korrekt sätt och därmed 

bestäms om räkenskaperna kan fastställas. Det utförs även en granskning av styrelsen för att 

kunna bevilja dess ansvarsfrihet. RAX menar att de punkter som ingår i revisionsberättelsen 

medför en lång process. Riskposterna ska plockas ut i företaget under denna process och 

revisionen utgår ifrån dessa. Från detta får revisorn försöka göra sin bedömning om det finns en 

tillfredställande säkerhet. I inledningsfasen av revisionen görs en planering, vilken inkluderar en 

riskbedömning för att se vilka risker som finns i företaget. I exempelvis kontantbranschen, kan 

det finnas en möjlighet att alla transaktioner inte har redovisats. Företagsledningen bedöms om de 

är acceptabla för att kunna sköta företaget, men även om de är villiga att ta risker. Vidare 

granskas det om ägarna kan hålla isär företagets och deras egna privata affärer. Efter det får post 

för post bedömas samt granskas där risken är som störst att det kan förekomma fel. Utifrån dessa 

förutsättningar kan det sägas att det har gjorts ett rimligt urval och att bokslutet sannolikt är 

korrekt. Dock kan det finnas skilda meningar i värderingen, då ägaren kan säga att lagret är värt 

100 kronor och revisorn anser att det är värt 85. 
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Revisionsbyrån försöker åka ut till kunden när det rör sig om större företag eller om varulagret är 

stort, då revisorn behöver göra en egen kontrollinventering. Annars kan det mindre företaget 

komma in och lämna in ett antal påsar med verifikationer. I de mindre företagen har byrån sällan 

ett formellt styrelsearbete, utan där finns protokoll som revisorn ska gå igenom och se att de 

beslut som har fattats och de affärer som gjorts är acceptabla. 

 

RAX berättar att det har kommit en helt ny revisionsberättelse från och med 2011. Revisorerna 

har fått läsa in sig och gå på kurser angående den nya revisionsberättelsen och därmed anser 

RAX att byrån ska kunna klara av att skriva enligt den nya standarden. Den nya 

revisionsberättelsen är mycket mer omfattande än den tidigare och betonar mer styrelsens ansvar. 

Upplägget ser helt annorlunda ut nu samt att mängden text har ökat och att vissa begrepp har 

ändrats. Tidigare har anmärkningar stått i kursiv stil längre ner medan nu finns detta under en 

särskild rubrik kallad upplysningar. Skulle det vara något större finns det även en rubrik som 

heter upplysningar med särskild betydelse, om anmärkningen är av väsentlig betydelse för 

externa intressenter. Är det något som är mindre viktigt ska det stå under övriga upplysningar. 

 

De nya kategorierna i revisionsberättelsen medför att UC inte längre kan kryssa för företagen i 

sitt system, vilka har haft anmärkningar i revisionsberättelsen. Nu måste de ta hänsyn till vad 

anmärkningen syftar till och vilken betydelse den har. Är det en anmärkning under rubriken 

övriga upplysningar får de inte längre anmärka företaget, det vill säga en sådan anmärkning inte 

ska påverka företagets kreditvärdighet. Detta medför givetvis en större arbetsbelastning för både 

UC men även för bankerna vid deras företagsbedömningar. 

 

RAX menar att skandaler likt Enron och HQ inte påverkat revisionsbyrån, då de arbetar mer mot 

mindre företag. Totalt sett är det klart att det har påverkat, sett till större företag, genom detta har 

revisionsbranschen skadats. Det är aldrig bra när skandaler sker och det finns exempel menar 

RAX där företag ansett att revisorn borde anmärkt. Enron och HQ skandalerna är ett 

skräckexempel på detta. Att se sådana här händelser i efterhand har medfört att standarderna har 

skärpts efter dessa incidenter. Direkt efter Enron-skandalen kom Revisionsstandard i Sverige 

(RS) fram, vilket är en mer detaljstyrning av revisorns arbete och ISA bygger vidare på RS. Där 

ingår det exempelvis punkter som revisorerna måste ta hänsyn till och skulle dessa utelämnas 

krävs en motivering varför dessa inte finns med i revisionsprocessen. Dessutom får inte revisorn 

sitta en obegränsad period på större företag utan det måste ske en regelbunden rotation. Då kan 

risken minskas för liknande händelser i framtiden. 

 

Enligt RAX har revisionsberättelsen stor betydelse för företagen gentemot dess externa 

intressenter. Om en leverantör går in och hittar anmärkningar i företagets bokslut, blir de mindre 

positivt inställda att sälja produkter och lämna krediter. Det får en negativ effekt på företaget som 

måste lägga upp kontant betalning. Detsamma gäller bankerna och deras syn på utlåning till 

företag med orena revisionsberättelser.  

 

Små felaktigheter vill byrån gärna inte skriva i en revisionsberättelse utan vill hellre påpeka dessa 

i revisions PM:et till styrelsen. Då kan företagsledningen förbättra dessa punkter till 

nästkommande år. Har de däremot inte gjort dessa åtgärder då, kan revisorn anmärka detta i 

revisionsberättelsen. Är det stora avvikelser däremot eller att det inte finns något underlag för 

vissa poster, exempelvis kundfordringar anmärks det direkt. Revisor måste inse och ta i beaktning 

vilka konsekvenser en oren revisionsberättelse får för företaget. RAX menar att målet inte är att 
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skriva orena revisionsberättelser utan kan problemet lösas på annat sätt är det oftast bättre. 

Däremot vill inte revisionsbyrån bryta mot regelverket, utan följa det som gäller om det skulle 

hända något. En sådan situation kan vara en konkurs, där en förvaltare granskar revisionsbyråns 

agerande.  

 

”På sikt kan den användas mot tredje part, när Svensk standard för redovisningstjänster (REKO) 

har jobbat in sig lite, så att alla vet vad REKO är och vad det står för, kan den rapporten få 

ganska stor betydelse.” 

 

En bokslutsrapport kan enligt RAX användas mot tredje part, dock är det för tidigt att bedöma om 

den har samma tyngd som revisionen. Den stora skillnaden mot revisionsberättelsen är att 

redovisningskonsulterna inte tillstyrker någonting förutom att bokslutet är upprättat enligt de 

regler konsulterna följer. Däremot tillstyrker de inte någon ansvarsfrihet och fastställer inte heller 

någon resultat- eller balansräkning. 

 

I ett revisions PM för större företag ingår en skrivelse vad som har granskats. En ytterligare del är 

vad revisorn har upptäckt för fel, följt av förbättringspunkter och vilka rutiner som byrån 

anmärker på. Därutöver finns förbättringspunkter som ligger i gränslandet till oren 

revisionsberättelse där byrån ger en varningssignal. Skulle detta inte förbättras till nästkommande 

år, kommer revisorn göra en anmärkning och detta resulterar i att företaget får en oren 

revisionsberättelse. Skulle revisorn anmärka på något i berättelsen, förklaras orsaken i PM:et. 

Denna är en intern rapport, vilken är avsedd för styrelsen, men i ett större företag kan även 

ekonomichefen få ta del av detta dokument. Revisorn har tystnadsplikt angående denna rapport 

och skulle banken vilja ta del av detta måste det godkännas av det reviderade företaget. RAX 

säger att den aldrig har varit med om att lämna ut denna rapport till banken, men det är betydligt 

vanligare att byrån tar en diskussion med banken kring detta ärende. Det är inte säkert att 

företaget vill lämna ut PM:et då det kan stå ganska negativa saker. Är det alltför allvarliga 

avvikelser presenteras detta i revisionsberättelsen. 

 

Revisorn kanske skriver ett PM på någon förbättringsåtgärd först och sedan skriver den en 

påminnelse (erinran), vilken ska tas upp i styrelseprotokollet. Ändrar de inte detta till nästa år 

leder det automatiskt till en anmärkning året efter. Är det allvarligare påpekanden menar RAX att 

revisorn troligen skriver en påminnelse direkt. Jämfört med en revisionsberättelse är detta en mer 

utförligare text i ett PM. Den kan bland annat ta upp rutiner som fungerar bra, men som kunde 

varit ännu bättre eller att företaget har värderat osäkra kundfordringar för lågt, men att byrån 

släppt detta på grund av ett väsentlighetsskäl. 

 

Revisionsbyrån har märkt av slopandet av revisionsplikten, då bland annat mindre konsultföretag 

har tagit bort revisionen. Det kan vara nystartade företag, men även kunder som har varit föremål 

för revision tidigare. De företag som avskaffar revisionen är där det endast finns en anställd utan 

ett lager och inga krediter hos banken. Detta är de fall revision inte behövs menar RAX och syftar 

till om företagen har en duktig redovisningskonsult som upprättar riktiga bokslut behöver inte 

dessa företag revideras. Det kan bli dyrt om företaget kommer på att det ändå behövs revision för 

då måste revisionsbyrån gå igenom även det föregående året. Troligen kommer företag utan 

revisor inte att öka i framtiden utan de som vill göra den åtgärden har redan använt den. Höjs 

gränsvärdena kommer inte detta att öka antalet företag som avskaffar revisionen heller. De 

företag det kan röra sig om då är så pass stora att de har stora krediter hos banken och därmed 
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måste ha kvar revisionen. RAX tycker att avskaffandet av revisionen egentligen är bra, specifikt 

för de mindre konsultföretagen. 

 

Alternativet till revisionen kan vara en bokslutsrapport. Enligt RAX kanske företagen i framtiden 

kunna beställa in ett granskningsbetyg på något speciellt område, likt varulager eller 

kundfordringar. RAX säger att en påtvingad revision är ganska svår att ta betalt för, det är lättare 

om företaget måste ha detta intyg gentemot exempelvis banken. Bokslutsrapporten kommer 

troligtvis inte att ändras menar RAX. Det som kan hända är att förvaltningsrevisionen försvinner, 

i och med att det nästan bara är Sverige som har kvar den.  Då kommer likheterna mot en 

bokslutsrapport att öka. Dock kommer en hel del skillnader att finnas kvar då en 

redovisningskonsult exempelvis inte är med och inventerar lagret. 

 

Revisionsbyråns rådgivningsdel omfattar redovisnings-, bokslutstjänster och årsredovisning men 

även att de kan hjälpa till med löner, skatterådgivning samt att de kan jobba som ekonomichefer 

ute på företag. Detta tjänstepaket ska kunna ge en heltäckande lösning där många tjänster ska 

kunna erbjudas. Dessutom är revisorn som ett bollplank för företagen och löpande resonerar och 

diskuterar kring olika frågor, är med ute hos banken samt komma med lösningar till problem. 

 

Enligt RAX finns det inga svårigheter med oberoendet till ett aktiebolag med en anställd. I dessa 

företag finns det inget krav på rotation av revisor. Att byta ut revisorn för dessa mindre företag 

kan vara en smärtsam process, då de skapat en relation till revisorn och vet dennes 

tillvägagångssätt. Kommer det nya personer varje år som inte kan företagets rutiner tar revisionen 

oftast längre tid. Däremot får revisorn inte bli för bra kompis med företagaren och enligt 

revisionsbyråns regler får inte revisorn umgås privat med sin kund. 

4.2.2 Revisionsbyrå B 

 

Intervju med RBX som är auktoriserad revisor på Revisionsbyrån B på deras kontor i centrala 

Borås. RBX har arbetat på byrån i 23,5 år och blev auktoriserad revisor år 1994. På byrån har 

respondenten varit kontorschef, gruppchef, arbetat med internutbildning för nya 

revisionsarbetare. I dagsläget arbetar RBX till största del med de större kunderna, men arbetar 

även med små och medelstora företaget. 

 

Från januari 2011 ser revisionsberättelsen annorlunda ut då ISA ska tillämpas. I den gamla 

berättelsen står felaktigheter med annan text, kursiv stil och på olika ställen beroende på vad det 

är för typ av felaktighet. En ren revisionsberättelse ska innehålla bland annat att revisorn har 

granskat att balans, resultaträkning och koncernräkning har fastställts, uttalat sig om styrelsen och 

VD:ns  ansvarfrihet och ett uttalande om vinstdispositionen som senare fungerar som en 

rekommendation inför bolagsstämman. I grunden innebär den nya revisionsberättelsen att 

revisorn uttalar sig om samma saker jämfört med tidigare enligt aktiebolagslagen, men ISA 

ställer högre krav än vad RS har gjort. Det är ingen skillnad på innehållet mellan den nya och 

gamla berättelsen, men det sker vissa förtydligande i den nya, som att revisorn gör ett uttalande 

om företagets kassaflödesanalys. Stora företag ska framställa en kassaflödesanalys, men det är 

inget som revisorn har behövt kommentera i den gamla revisionsberättelsen. Den nya berättelsen 

är uppdelad i flera kategorier och den ska visa om att bokslutet har gett en rättvisande bild av 

företaget. 
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Det pågår en debatt angående om att revisionsberättelsen ska utvecklas mer på sikt. Denna 

process diskuteras inom Europeiska Unionen (EU), där de samtalar kring vad som kommer att 

krävas från revisorer i framtiden och om stora företag kommer att få ett rotationskrav på sig även 

av revisionsbyrån, vilket redan finns i Italien. Dessa förändringar kommer att ta tid att införa, 

med det diskuteras flitigt. 

 

”Det diskuteras även hur revisionsberättelsen kan göras mer ändamålsenligt för läsarna” 

 

När det gäller rotationsperioden för revisorer i stora företag fanns det från början ingen maxgräns, 

vilket senare förändrades till 8 år. I dagens läge är perioden 7 år för att anpassas enligt EU:s 

regler. Det finns inget krav från företagets sida att byta byrå utan det gäller enbart revisorn. 

Enron-skandalen ledde fram till att regelverken främst i USA blev fler och mer komplicerade och 

att dessa överfördes även till Europa. Reglerna blev väldigt detaljerade kring företagens interna 

kontroll, vilket även påverkade revisorns arbete. Stora skandaler likt Enron medför skarpare 

regler och därmed krävs ett mer omfattande arbete från revisorerna, företagen och ägarnas sida. I 

dessa situationer när systemen brakar ihop medför det att det blir för mycket regler, för senare 

återgå tillbaka till regler med mer sunt förnuft. Allt för detaljerade regler blir för komplicerade 

och kostsamma i längden.  

 

”Nyttan måste överstiga kostnaderna med saker och ting” 

 

Revisionsbyrån B har påverkats av dessa skandaler på grund av det har kommit förändringar efter 

dessa händelser, vilket måste följas. Det kan röra sig om att kunder som kommer från USA och 

har verksamhet via ett dotterbolag i Sverige, vilket medför att finns olika regler att hänsyn till. 

Vissa förändringar kan även påverka de mindre bolagen. 

 

”Kanske inte alltid är så lyckosamt när det blir för mycket som spiller över på väldigt små bolag, 

då detta inte är ändamålsenligt alla gånger.” 

 

Små företag har i många fall bra kontroll på sin ekonomi, vilket medför att det inte alltid är 

nödvändigt att anlita en revisor. I dessa lägen kan företaget vilja ha hjälp med andra tjänster och 

då kan en redovisningskonsult anlitas. RBX tror att gränsvärdena kommer att höjas på sikt för att 

anpassas till EU:s regelverk. EU har satt vissa gränser, men dessa gick aldrig igenom i Sverige då 

bland annat skatteverket var skeptiska till denna förändring. Skatteverket ser nyttan med revision 

och deras arbete är att kontrollera och försvara skatteunderlaget. De gränser som finns i Sverige 

idag är ett första steg mot ett gemensamt regelverk inom EU. 

  

I vissa fall kan det vara bra för små företag med revision ändå, det kan röra sig om att revisorn 

kontrollerar att en ägare inte skor sig på den andre. Revisions arbete är en kvalitetssäkring av 

räkenskaperna, där det granskas vart riskerna finns i verksamheten. Denne kan även agera som ett 

bollplank mot kunden och det kan vara svårt för företagaren att ha kontroll på alla skatteregler, 

vilket revisorn kan hjälpa till med. Ur detta perspektiv är revision en försäkringskostnad, likt att 

ha en företagsförsäkring. Företaget måste känna att de tycker det är värt att använda sig av en 

revisor för att få ett bevis på att det är ordning och reda i företaget.  

 

I allmänhetens ögon har HQ-fallet ifrågasatts, då revisorn har friats från revisorsnämnden 

eftersom de anser att han har gjort ett korrekt arbete. Det som har diskuterats i detta fall är hur 
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företaget har värderat sina värdepapper, men det nämnden har granskat är om det har utförts en 

korrekt revision, vilket inte kan besvaras än. Varje revisionsbyrå försöker stärka sitt varumärke i 

form av att skärpa sin kvalité, ha olika kontroller och uppföljningar. De stora byråerna har ett 

system där deras arbete kontrolleras. FAR arbetar även för att stärka branschens förtroende 

genom att informera allmänheten, företag och politiker. Den viktigaste delen i arbetet är 

kvalitetskontroller, där revisionsbyrån kontrolleras av tillsyningsmyndigheten. Om det skulle visa 

sig att revisorn inte utför sitt arbete korrekt kan kunden, banken eller skatteverket anmäla 

personen till revisorsnämnden.  

 

Det finns även krav på vidareutbildning ett x antal timmar per år som revisorn ska genomföra. En 

kvalitetskontroll sker även genom att personer från FAR ser till att revisionens kvalité är intakt. 

För större byråer sker granskningen inom företaget då dessa granskas av utländska medarbetare.  

Detta arbete sker var tredje år, då det kontrolleras om företaget följer sin policy, revisionsmetodik 

och att de uppfyller de krav som finns inom respektive land. Revisionsbyrån B:s krav har varit 

högre än vad som tidigare har krävts, men i nuläget likställt med ISA. Byrån har följt ISA:s krav i 

flera år, vilket har gjort att de inte märkt av någon skillnad nu när ISA har införts. 

 

RBX skriver några orena revisionsberättelser varje år, där den vanligaste anledningen är att 

företaget inte har betalt skatter och avgifter i tid. Det kan också ske vid kapitalbrist, vilket innebär 

att företaget har förbrukat mer än hälften av det insatta kapitalet. Det finns företag som väljer att 

fortsätta att bedriva sin verksamhet trots kapitalbrist, vilket revisorn måste anmärka i 

revisionsberättelsen. Dessutom måste revisorn nämna om denne inte godkänner den värdering 

företaget har gjort av en specifik post i balansräkningen. Det kan röra sig om värdering av 

varulager eller aktier. I vissa fall kan revisorn tvingas avstyrka ansvaret för styrelsen, vilket inte 

är vanligt. Vid ett första steg innan berättelsen blir oren påpekar revisorn om det finns några 

felaktigheter till företaget och i detta läge förs en diskussion parterna emellan. Revisorns mål är 

att påpeka eventuella felaktigheter och senare får kunden göra vissa förändringar, vilket leder till 

att revisorn kan skriva en ren berättelse.  

 

Konsekvenserna av att företaget har en oren revisionsberättelse beror på vilken bransch företaget 

befinner sig i och innehållet i berättelsen. En av de allvarligaste anmärkningarna är en varning för 

den fortsätta driften i företaget, det vill säga att företaget eventuellt inte klarar av att bedriva 

verksamhet ett år framåt. I annat fall nämns det som tvivel av företaget framtid. Dessa situationer 

är mycket allvarliga, vilket kan få stora konsekvenser. Det kan påverka en affärsrelation, då en 

eventuell köpare tar kontakt med bolagsverket för att få information om företaget. 

 

”Sedan hur mycket det påverkar är nog väldigt olika från fall till fall” 

 

En del företagare har inte kontroll på skillnaden mellan en ren och en oren revisionsberättelse. 

Vid en oren revisionsberättelse kan det bli svårare att göra affärer, men även leda till att det blir 

svårare att anskaffa kapital, främst hos banker. En oren berättelse ger intressenter en 

varningssignal om att det kan finnas vissa problem hos företaget.  

 

”Det är en stor skillnad om revisorn sitter i ett börsnoterat bolag, där det finns många ägare och 

de och styrelsen inte nödvändigtvis behöver vara samma personer” 
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Det kan vara lätt för okunniga att acceptera en bokslutsrapport och jämföra den med en 

revisionsberättelse, då personerna inte förstår skillnaden. Revision handlar om en granskning för 

att se att värderingen är rimlig, medan bokslutsrapporten beskriver om företaget har följt alla 

regler enligt REKO. En redovisningskonsult arbetar mycket med den löpande ekonomin i 

företaget och en revisor arbetar med att kontrollera att allting stämmer. I en revisionsberättelse 

påpekas felaktigheter i företaget, vilket en bokslutsrapport inte innehåller.  

 

”Jag har svårt att se värdet i bokslutsrapporten riktigt för man tar inte ställning till värdena i 

balansräkningen” 

 

Bolagsverket vill inte ha bokslutsrapporten, då denna rapport används främst av företagaren själv. 

SRF anser att rapporten är bra att använda mot tredje part, men RBX är skeptisk till värdet av 

rapporten. RBX personliga åsikt är att rapporten inte ska godkännas utifrån ett bankperspektiv, då 

den innehåller för få aspekter. RBX tror även att banken kräver revision av företaget när det 

handlar om större belopp eller att det har skett en översiktlig granskning av specifika poster, 

vilket är en mildare grad än revision. Det kan finnas ett antal tjänster utöver revision som erbjuds 

via en överenskommelse. RBX tror att om ett företag går till banken för att låna pengar utan 

reviderat bokslut, kan detta resultera i att räntan blir högre på lånet då risken därmed har ökat.  

Den slopade revisionsplikten har inte satt sig riktigt än, men det kommer att ske inom kort. RBX 

tror även att relationen mellan banken och kunden är viktigare än revisionen, då banken vill göra 

affärer. Relationen är ett första steg, men sedan krävs något ytterligare, det vill säga någon form 

av kontroll av räkenskaperna för att banken ska kunna känna sig trygg med kreditgivningen.  

 

I ett mindre företag skriver revisorn ett PM då den ska göra en markering, vilket kan resultera i en 

oren revisionsberättelse i framtiden. Oftast skrivs inget PM i små företag utan där diskuteras 

förbättringspunkter i ett möte mellan revisorn och kunden. Vissa delar kan revisorn anse att det är 

viktigt att få nedskrivet, likt kapitalsituationer och internkontroll som inte fungerar. PM är bara 

till för företaget och det går oftast i slutändan till ledningen. Är det väldigt allvarliga situationer 

skickas även PM:et till företagets styrelse. Dokumentet är internt och hålls alltid inom företaget. I 

de situationer där det handlar om uppköp av bolaget brukar revisorn tillåta att köparen får ta del 

av de gamla PM:n som kan användas som underlag för köparens beslut, vilket förutsätter att 

kunden accepterar detta.   

 

Revisorn har alltid tystnadsplikt, men i vissa situationer kan kunden vilja att revisorn ska följa 

med på ett möte med sin bank. I denna situation vill revisorn att kunden tillåter att denne kan 

frångå sin tystnadsplikt för att kunna ge sin syn på företagets situation. Om kunden vill att PM:et 

ska diskuteras på mötet är det ofta inga problem från revisorns sida. Allt som rör PM:et och 

revisorns tystnadsplikt är kundens beslut. Det kan ske ett nära samarbete mellan banken och 

revisorn om kunden vill det, då dessa parters mål är att hitta en bra lösning åt kunden.  

 

Ibland behöver det inte finnas kopplingar mellan en revisionsberättelse och ett PM, för PM:et 

behöver inte enbart innehålla anmärkningar. Det kan även innehålla rekommendationer, 

förbättringspotential, rättsfall och nyheter som kan påverka företagets framtid samt förändringar i 

omvärlden. Kunden förväntar sig av sin revisor att den ska hjälpa till att bland annat vässa deras 

affärsmodell. Vanliga delar där revisorn kommer med idéer och synpunkter på är skattefrågor, 

vilket kan leda till en bättre avkastning för ägarna. Kunden måste känna att de får ett mervärde av 

tjänsten och inte bara en revisionsberättelse. 



- 48 - 

 

 

”Där är en ju en jätteviktig fråga att prata plånboksfrågor med ägaren också, som inte har med 

revisionsberättelsen att göra” 

 

För revisorn är det viktigt att både tänka på bolaget och ägarna. När det gäller eventuella risker 

som kan finnas i företaget har de ett möte med varandra där revisorn tar upp de punkter som har 

framkommit i riskanalysen som utförs i inledningsfasen. Utifrån dessa risker väljer revisorn att 

fokusera sitt arbete på vissa delar, vilket ska resultera i förbättringar i företaget. Därefter sker en 

uppföljning av de risker som inte har åtgärdats, vilka nämns i revisionsberättelsen.  

 

”Allting handlar om risk och det gör det när vi planerar vår revision och vi ska se till att de får 

upp alla riskerna på bordet i sin verksamhet, de som är väsentliga” 

 

Smårisker arbetar ofta revisorn inte med om de inte är väldigt många. RBX anser att en vanlig 

uppfattning om revision är att resultatet ska stämma på öret, men detta fungerar inte i 

verkligheten. Revision handlar om en samlad bedömning, att revisorn granskar det som är mest 

väsentligt, vilket kan få en påverkan vid köp av aktier i bolaget eller ett uppköp. Vid 

revisionsstarten ställer revisorn sig frågan hur stort fel denne kan acceptera att bolaget har och 

utifrån detta bestäms hur stora belopp revisorn ska granska. Vid revision av stora företag kan inte 

revisorn granska allt då detta skulle leda till alldeles för mycket arbete, för då hade revisorn 

enbart haft en stor kund. Vid granskning av stora företag används mycket dataanalyser. Det 

arbete som revisorn ska göra i företaget bestäms från början och mängden varierar beroende på 

storleken på företaget.    

 

RBX tycker att den slopade revisionsplikten är positivt. Det är bra att det är frivilligt då vissa 

företag känner att de behöver och vill ha tjänsten medan andra inte har samma behov. Dessa 

företag behöver ändå hjälp i andra former, vilket kan vara att upprätta ett bokslut, deklarationer 

och att få allmänna råd. I detta läge får revisorn mer omfattande arbetsuppgifter jämfört med om 

denne enbart hade haft hand om revisionen. Revisionsbyråns affärsmöjligheter minskar inte på 

grund av den slopande revisionsplikten då arbetsuppgifterna endast flyttas över inom byrån.  

 

”Små företagare behöver hjälp, de ska koncentrera sig på det som de är bra på, sin affär och inte 

sitta på nätterna och bokföra. För det blir bara fel” 

 

RBX tycker det är bra att revisionsplikten har avskaffats, sedan får framtiden utvisa 

marknadseffekterna. I vissa situationer kan det vara bra att ha ett reviderat bokslut för då ökar 

försäljningsvärdet, vilket kan vara en orsak till att företaget vill ha kvar sin revisor. Det är både 

äldre och nystartade företag som väljer bort revisionen. En anledning till att nya företag inte 

startar med revision är för att de inte vet om det kommer att ske förändringar inom området på 

sikt. Dessutom kan ägarna vara osäkra på utvecklingen av sin verksamhet. De företag som har en 

bra affärsplan använder oftast en revisor från början.  

 

RBX säger att idag kan det många gånger vara svårt med kapitalanskaffning om de inte har en 

revisor, dels för att det inte finns många finansieringsaktörer mer än bankerna. Det är viktigt för 

Sverige att se till att även små företag kan få hjälp med finansiering. Förändringen av 

revisionsplikten kan bli ett problem, men mycket handlar om vad bankerna kommer att ställa för 

krav. RBX tror personligen att kapitalanskaffning för småföretag kommer att bli bättre på sikt, 
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men respondenten vet inte exakt hur. Banker är en del i denna process, men staten har också en 

del i detta ansvar i form av ALMI och liknande organ som inte konkurrerar med bankerna. 

 

”Känns som det hamnar en del pengar mellan stolarna som skulle kunna användas på ett bättre 

sätt” 

 

I nuläget diskuteras ett förslag där företag/personer ska få ett skattemässigt avdrag när de hjälper 

företaget med en investering eller finansiering, då de tar en risk. Detta förutsätter att det berörda 

företaget har använt sig av revisor och räkenskaperna är granskade. En sådan lösning kan 

resultera i att det dyker upp fler aktörer som är villiga att finansiera små företag.  

 

Revision är nummer ett när det gäller kvalitetsstämpeln. En mildare grad av denna stämpel är 

överskådlig granskning, vilket är baserat på kontroller som bygger på intervjuer. Alla 

börsnoterade bolag är tvingade att ha en överskådlig granskning i sin delårsrapport. Det finns 

även tjänster där det sker kvalitetssäkring på vissa delar enligt överenskommelse. En 

överenskommelse och överskådlig granskning är inget som går till bolagsverket, utan dokumentet 

kan i visa fall vara bra att visa upp för sin bank.  RBX tror att många företag behåller sin revisor 

då de väljer bort revisionsdelen och i mindre företag finns det inget rotationskrav på revisorn. 

Revision och överskådlig granskning är de tjänster som kopplas till kvalité. Utöver dessa finns 

även redovisningstjänster, skattetjänster, transaktionstjänster, rådgivningstjänster. Den största 

tjänsten som byrån har är revision.      

 

Oberoendet diskuteras mycket, men helt oberoende går det aldrig att bli. Vid en längre 

arbetsperiod hos samma kund skapas en bra relation. Det gäller för revisorn i detta läge att ha en 

professionell inställning till arbetet och veta var gränserna går. Det gäller i liknande situationer att 

hålla sig inom boxen. 

 

”Man får nog lyfta blicken lite och fundera för helt oberoende tror jag inte någon kan säga att 

den är, men sunt förnuft skulle jag vilja säga gäller” 

 

Det som revisorn lämnar ifrån sig ska visa att allt det väsentliga i företaget är acceptabelt, vilket 

leder till att detta kan användas av tredje part. Oberoendet kan misstolkas ibland och det kan 

variera beroende på om revision är i ett enmansföretag eller ett stort företag. 
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5 Analys och tolkning 
______________________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel analyseras och tolkas resultatet från den empiriska undersökningen, genom att den 

jämförs mot den teoretiska referensramen.  

______________________________________________________________________________ 

 

5.1 Bank 

 

Enligt Wakeman (1976) innebär Bierman Hausman-modellen (1970) att företag måste uppfylla 

vissa kriterier för att de ska kunna få krediten beviljad. Den information som kreditgivaren tar del 

av, använder den senare som ett underlag för att fatta kreditbeslutet. Enligt Eisenbeis (1978) tar 

denna modell bland annat hänsyn till olika former av sannolikhetsberäkningar i samband med 

kreditansökningar. Vid intervjuerna har samtliga banker sagt att vissa kriterier prioriteras högre 

än andra. En av de högst prioriterade är återbetalningsförmågan, vilken bedöms utifrån 

kassaflödet för att kunden ska få krediterna beviljade. Enligt Green (1997) baseras 

kreditbedömningen på fem aspekter för att skapa en helhetsbedömning inför beslutet, vilka är 

Character (återbetalningsvilja), Capacity (återbetalningsförmåga), Collateral (säkerhet), Capital 

(tillgångar) och Conditions (omvärldssituation). Detta är en viktig arbetsprocess för banken för 

att bland annat kontrollera vilka eventuella risker som finns eller kan uppstå. En röd tråd genom 

intervjuerna var att banken skulle ha en förståelse för kundens verksamhet och omgivning. Det 

som bankerna poängterade tydligt var att kassaflödet är en mycket viktig del i beslutet. Utan ett 

bra kassaflöde spelar det ingen roll vilka säkerheter, affärsidéer eller visioner kunden har. Libby 

(1979) har varit inne på samma spår där bankmännen måste granska kassaflödet från företagets 

löpande verksamhet. Detta arbete utförs för att kontrollera kundens betalningsförmåga, vilket 

syftar till om de har tillräckligt med likvida medel efter alla utgifter. 

 

Betalningsförmåga är ett område som Sigbladh och Wilow (2008) har undersökt. Detta område 

har en väldig stark koppling till bankernas granskning av företaget. Betalningsförmåga är den 

absolut viktigaste faktorn som avgör om banken beviljar krediten till kunden. För banken är det 

viktigt att få regelbunden information från företaget i form av prognoser, budgetar och olika 

former av rapporter, men även från externa källor. Med hjälp av denna information kontrollerar 

den om kunden klarar av att hålla sin del av avtalet, nämligen att betala tillbaka pengarna. Om 

banken är orolig för kundens framtid krävs en diskussion, vilket kan leda till vissa förändringar. 

Skulle betalningsförmågan svikta hos kunden får företaget ifråga förklara orsaken. I det läget får 

banken utvärdera om det rör sig om en kort- eller långsiktig svacka och därefter sätta in de 

resurser som behövs för att lösa problemet. En kortsiktig svacka behöver nödvändigtvis inte 

påverka kundens kreditvärdighet. BDX menade i vissa fall kan banken till och med sätta in mer 

pengar i företag för att slippa den värsta svackan.    

 

Bankernas första steg i kreditprocessen är att samla på sig en stor mängd information om 

företaget. BBX menar att denna informationsmängd måste täcka bankens behov och skapa en 

helhetsuppfattning av företaget i en överskådlig tid framöver. Informationsaspekten är en väldigt 

viktig del i denna process och har en avgörande roll för utfallet av beslutet. Danos, Holt och 
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Imhoff Jr (1989) är inne på samma spår, där beslutet ska grunda sig på finansiella dokument -

historiska respektive framåtblickande - och kundmöten vilka tar plats på företagets hemmaplan. 

Utifrån dessa ska banken bedöma hur företaget kommer att verka i framtiden. Asymmetrisk 

information är en aspekt enligt Svensson och Ulvenblad (1995) som måste beaktas i 

kreditprocessen. Generellt sett innebär det att parterna sitter på olika mängd information. 

Bankerna vill minska denna skillnad genom att samla in en stor mängd information om företaget i 

den inledande fasen av kreditgivningen. Minskas inte denna skillnad medför det att processen 

inte fortskrider och avtalet blir inte av. Duncan och McNamara (1992) menade att 

koncernredovisningen är mycket användbar och används vid beslutsfattande. Det är i linje med 

BDX och BAY som menade att om en koncerngrupp ansökte om krediter krävde banken att 

kunden skulle överlämna deras koncernredovisning. Detta för att kunna se att inga felaktiga 

interna transaktioner har förekommit och att allt står rätt till. 

 

Lookman (2009) har i sin studie gjort en jämförelse mellan banker och finansiella institut i 

relation till kreditansökningar och informationstillgänglighet. Den visar att banker har bättre 

förutsättningar på grund av dem har lättare att få tillgång till information av sina kunder. I 

intervjuerna berättade bankerna att de får tag på den informationen de behöver från bland annat 

kunden själv och UC. Tillvägagångssättet för kreditprocessen är liknande i samtliga banker som 

intervjuades, vilket är i linje med vad Emery (1971) anser. Författaren menade på att den största 

skillnaden uppstår på grund av geografiska konkurrensfördelar.  

 

Bierman och Hausman (1970) diskuterar att det kan vara svårt för en kreditgivare att fastsälla 

inom vilken riskkategori deras kunder hamnar. Bankerna får in mycket information och därmed 

ska riskklassificering inte vara något problem att fastställa. BCX menade att det är många 

parametrar som har en avgörande roll för riskklassificeringen, vilken kan förändras med tiden om 

oförutsedda händelser inträffar för ett visst företag. En del av parametrarna kan banken inte 

påverka eller styra över utan dessa går via deras interna system. Enligt BBX finns det två olika 

typer bedömningar, vilka är en mjuk och en hård bedömning som leder till en individuell 

bedömning av företaget och dess risknivå.  

 

Danos, Holt och Imhoff Jr (1989) diskuterade att vid en kreditprocess är ratingverktyg av stor 

vikt för att kunna fatta ett beslut. Ur detta system menar författarna att bankerna får del av en viss 

mängd information om det kreditsökande företaget. Det är därmed viktigt att kombinera denna 

information med den banken får direkt från kunden. Enligt BBX har alla banker ett liknande 

verktyg som måste godkännas av FI och att detta system är mycket viktig del i deras 

bedömningsarbete. Genom detta system och i kombination med UC får banken direkt veta om 

något drastiskt har inträffat. Det går inte att förutspå framtiden helt och hållet, men budgetar kan 

visa vart företaget är på väg. BDX berättade att företagets budget är en bra fingervisning på 

ledningens uppskattning angående framtiden. Respondenten menar att om företagets budget 

skulle stämma överens eller till och med överträffas varje gång ökar trovärdigheten i kundens 

rapporter. Danos, Holt och Imhoff Jr (1989) har stor trovärdighet i dessa framåtblickande 

dokument en koppling till vad banken anser om ledningens kompetens. BBX menade att 

motiveringar till ett visst resultat och omsättning tillsammans med att omvärldsfaktorer har tagits 

i beaktning medför att budgeten känns mer genomarbetad. 

 

Riskhanteringssystem är ett område som Galai (1999) undersökt, där författaren menar att de 

finansiella instituten ska ha en förståelse för marknadsförändringar. Det kan röra sig om nytt 
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regelverk för riskhantering, vilka ska minska möjligheten av finansiella kriser. Det finns vissa 

regleringar som banken är tvungna att förhålla sig till. Här menar Venezia (1980) att bankerna 

måste göra en avvägning mellan kapitaltäckning och optimal mängd beviljade krediter. 

Regelverk och lagar har även undersökts av Landskroner och Paroush (2008), där de kommit 

fram till en liknande slutsats likt Galai (1999). Bank E menar att de största regleringarna finns 

främst i lagstiftningen och denna är till för att skydda banksektorn. BDX menade bankernas 

främsta uppgift var att minimera risken för kreditförluster. Detta kan undvikas genom att banken 

gör sin hemläxa på noggrant och på ett bra sätt, vilket är i linje med Hamilton (1996) som menar 

att dessa företag måste vara medvetna om vilka negativa effekter som kan uppstå i branscherna 

och kan påverka kundens framtid. Sigbladh och Wilow (2008) är inne på att det är viktigt att följa 

upp kunderna och se om förutsättningarna är de samma som vid avtalet. Vid intervjuerna 

berättade bankerna att om något negativt skulle ske, exempelvis betalningsanmärkningar får de 

reda på detta ganska omgående och kan sätta in åtgärder för att lösa problemet. BEX poängterade 

att vid dessa situationer är det viktigt att flytta positionerna närmare kunden och på detta sätt 

jobba mer intensivt med det specifika företaget. 

 

Srinivasan och Kim (1987) delar upp kreditgivningen utifrån två perspektiv där det ena utgår 

ifrån kundens sida och dess behov, medan det andra syftar till bankens avkastning på kapital i 

relation till risk. BCX menar att banken måste ta ansvar även utanför bankens väggar och BEX 

tog upp att det lika viktigt att värna om kundens egna kapital som bankens. De två 

respondenterna menar att det inte finns någon mening att vara med i en process som leder till 

kapitalförstöring. Här ska bankerna istället ge kunden rådgivning för att lösa problemet eller 

avbryta en process där de anser att framtiden är mörk. Bankens uppgift är att lyssna på kunden 

och dess önskemål och sedan erbjuda den bästa lösningen för kunden, likt vad BEY nämnde vid 

mötet med Bank E. Detta område har även Gale och Wood (1994) undersökt kundrelationer och 

menar att skapa ett bra kundvärde handlar om att arbeta utefter kundens behov och 

förutsättningar.  

 

Vid mötet med Bank A berättade BAY att den kontrollerar i vilken bransch företaget befinner 

sig. Banken beviljar krediter till företag i de olika branscherna med vissa undantag för mindre 

företag och enstaka branscher likt hotell- och restaurangbranschen. Fertuck (1982) skriver att i 

Kanada är lånemarknaden till småföretag stor, vilket medför att bankerna kan specificera sig 

inom en viss bransch. Green (1997) berättade att det finns två bedömningsmetoder, vilka är en 

kvantitativ och en kvalitativ metod. I den förstnämnda metoden analyserar kreditgivaren i vilken 

bransch de största kreditförlusterna finns. Denna metod kombinerad med Fertucks (1982) studie, 

kan kreditgivaren välja den bransch de ska specificera sig på och därmed hitta den mest 

lönsamma marknaden. BBX åsyftade att det är viktigt att ta del av branschanalyser och BCX 

berättade att låntagarens tidigare erfarenhet inom sin egen bransch är en positiv aspekt. BDX 

menade att banker har kontakter i de olika branscherna och kan på detta sätt få nyttig information 

om vad dessa anser om branschen i allmänhet. 

 

Broomé, Elmér och Nylén (1998) skriver om kreditpropåer, vilket är det förslag som kunden 

framför till kreditgivaren. Banken kräver en motivering från kunden angående låneansökan och 

utifrån denna avgörs rimligheten i propån. Det arbete som kunden utför innan de kontaktar 

banken kan vara ett sätt att underlätta och förenkla processen att få lånet beviljat. BBX nämnde 

att kunden ska i de flesta fall framföra en motivering för sina behov till banken oavsett kredittyp.  
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Fertuck (1982) är inne på samma linje där låntagaren sammanställer viss information och när 

detta skickas över till banken ökar kunden sina chanser att få krediterna beviljade. 

  

Dennis, Nandy och Sharpe (2000)  har visat att relationer och bankens informationsbehov 

påverkar hur avtalet kommer att se ut. Flera banker nämnde på mötena att förtroendet till kunden 

är en av de viktigaste faktorerna om banken ska ha ett fortsatt samarbete med kunden. Om det 

uppstår en krissituation i företaget är det den tidigare relationen mellan parterna som kan få en 

avgörande roll för ett fortsatt samarbete. I dessa lägen är det viktigt att det finns en bra 

kommunikation mellan parterna och för att samarbetet ska lyckas kräver banken dessutom 

öppenhet från kundens sida. Det är viktigt att banken får information i god tid när både goda och 

dåliga nyheter uppstår. 

 

Att bedöma företagsledningar menar Broomé, Elmér och Nylén (1998) är ett viktigt delmoment i 

kreditprocessen, där de syftar på att ledningen måste vara kompetent och effektiv för att kunna 

skapa en bra framtid för företaget. Detta bedömningsarbete går inte att mäta i siffror utan sker vid 

möte med kunden. BDX berättade att det var viktigt att skapa sig en uppfattning om ägarna, då 

det är dessa personer banken gör affärer med. Den vill därmed skapa en relation till kunden och 

få den att förstå värdet av krediterna och ta ansvar för dem. BDX menar att företaget endast är ett 

skal, det vill säga att det enbart har ett organisationsnummer som går att köpa och sälja. Wright 

(2010) menar att vissa personer med högre status ofta inger mer trovärdighet till andra parter. 

Bankerna berättade att företagarens sätt att presentera sin verksamhet och affärsidé har stor 

påverkan på hur den uppfattar kunden. 

 

Det finns två funktioner för säkerheter menar Barro (1976). Den ena är att få kunden att förstå 

allvaret med krediterna och på detta sätt öka återbetalningsviljan. Den andra funktionen syftar till 

att säkerhetens äganderätt flyttas till kreditgivaren om kunden inte kan betala. Bankerna använder 

säkerheter för krediterna och BCX berättade att den tar ett nominellt belopp som säkerhet, det vill 

säga säkerhetens värde ska motsvara kreditbeloppet. BDX menade att i bankens värdering av 

säkerheten ingår en bedömning av vad objektet kan säljas för på en andrahandsmarknad. De 

flesta bankerna nämnde att de använde sig av olika former av säkerhet beroende på vilken typ av 

kredit kunden ansöker om. En säkerhet skyddar banken i de situationer krediterna avslutas i förtid 

och är inte någon garanti för framtida problem enligt Rajan och Winton (1995). Säkerheten 

används i de fall kundens kassaflöde inte räcker till och har en förebyggande åtgärd, vilket 

skyddar banken för eventuella problem. Vid intervjuerna nämnde bankerna vilka säkerheter som 

kan förekomma och de mest vanliga var företagshypotek, pantbrev i fastigheter och 

fakturabelåning. BDX och BEY nämnde att allt som oftast kräver bankerna även att kunden ska 

ta ett borgensåtagande, vilket innebär att ägaren tar ett personligt ansvar för krediten. Detta är en 

säkerhetsåtgärd för att banken ska kunna minimerar sin risk, vilket är en central roll i deras 

arbete.  BDX förklarade att i de fall kunden inte har tagit ett borgensåtagande är det företaget som 

är skyldiga banken pengar. I denna situation skapas ett orosmoment för banken, då ägaren när 

som helst kan sälja bolaget. Därmed kan situationen förändras då företaget får nya ägare som ska 

ansvara för krediterna, trots att de inte har tecknat lånet. Det är inte säkert att banken vill göra 

affärer med de nya ägarna och därmed anser den att de gamla ägarna bör teckna ett 

borgensåtagande. 

 

Det finns en dynamisk och statisk metod som kan användas vid kreditbeslut enligt Svensson och 

Ulvenblad (1995). Den förstnämnda metoden syftar till att tillvägagångssättet för kreditgivaren 
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sker genom en individuell bedömning vid samtliga ansökningar. Denna metod överensstämmer 

med bankernas bedömningsarbete. Bankerna menade att avvikelser från det normala ska prövas 

individuellt och det är inte svart på vitt om företaget får beviljade krediter eller ej. Dessa aspekter 

läggs enbart in i totalbedömning av företaget och därifrån genomförs den individuella 

prövningen. Samtliga banker berättade att de kontrollerar den enskilda kundens förutsättningar 

och menade att företagen verkar olika på grund av dess specifika kvalifikationer. Bankerna lägger 

stor vikt på hur företaget kommer att verka i framtiden, vilket stämmer överens med Svensson 

och Ulvenblad (1995) då deras undersökningsresultat visar att framtidsutsikten och affärsplanen 

är två viktiga aspekter. 

 

Enligt Wright (2010)  är parternas förtroende till varandra en viktig del i relationen, vilket också 

framgick tydligt vid mötena med bankerna.  Om det inte skapas ett bra förtroende leder det inte 

till någon affär. Glaeser, Laibson, Scheinkman och Soutter (2000) menar att en längre relation 

mellan parterna medför att deras trovärdighet till varandra ökar. När banken ska inleda affärer 

med nya kunder utsätter den sig för en viss risk, då det inte finns någon tidigare relation eller 

historik att luta sig tillbaka mot. Förtroendet bygger på att parterna vågar lita på varandra, vilket 

banken kan göra till en viss grad. Däremot kan den inte lita på kunden fullt ut och i det läget 

ställer den vissa krav på sina kunder bland annat i form av säkerhet och informationsöppenhet. 

Det är även viktigt att kunden litar på sin bank när den föreslår ett förslag som ser lite annorlunda 

ut. Denna situation uppstår då banken och kunden ser på kapitalbehovet från olika perspektiv, 

men också för att den har olika erfarenheter. BCX menade att ofta tror företagaren att de har 

bättre kontroll än banken. I denna situation gäller det som företagare att lita på banken och tro att 

den vill företagets bästa. Bankmännen diskuterar och stöter på liknande fall regelbundet och har 

bra erfarenhet hur krediterna bör läggas upp. 

 

Mayer (2008) berättade att det är enklare att skydda parterna individuellt utifrån regelverk än att 

skapa en bra relation mellan parterna. Därför är det en avgörande del i bankernas arbete att skapa 

kundvärde och utmärka sig mot konkurrenterna. Flera banker berättade vid mötena att om alla 

banker endast är en leverantör av en pengapåse, finns det ingen skillnad mellan bankerna. Därför 

gäller det att erbjuda kunden rådgivning för att behålla och stärka relationen. Det är viktigt att 

kunden kan se banken som en partner, som finns likt en stöttepelare vid sidan av verksamheten 

för att undvika oförutsedda händelser. Tonkiss (2009) menade att bankerna och andra aktörer på 

den finansiella marknaden inte gärna vill använda sig av rättsliga åtgärder. Vid dessa åtgärder är 

det viktigt att vissa delar är förutbestämda (implicita kontrakt) för att slippa använda sig av lagen 

(explicita kontrakt). Bankmännen menade på att i de lägen ett företag börjar få problem är det 

viktigt att hjälpa kunden i den mån det är möjligt för att undvika eventuella konkurser. 

 

Det finns vissa åtgärder från bankens sida som kan skapa misstro menar Seal (1998) och 

diskuterar angående att dessa borde undvikas. BEX menade att vid finansiellt svåra tider gäller 

det att gå från en offensivare till en mer defensiv position, där den kontrollerar händelseförloppet. 

Om rådgivningen inte utförs på ett bra sätt i detta läge kan detta i värsta fall medföra att 

relationen avbryts. Seal (1998) diskuterade möjliga scenarier som kan påfresta relationen mellan 

bank och kund, beroende på konjunkturläge. Det som kan tära på relationen är att vid sämre tider 

blir banken mer benägna att använda sig av försiktighetsåtgärder och det motsatta gäller vid goda 

tider. Vid de här förändringarna är det viktigt för banken att inte ta till för drastiska åtgärder. 

Däremot menade BEX att dessa omställningsåtgärder ska kunnas sättas in snabbt, då det gäller att 

vara handlingskraftig. 
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Kundrelationer bygger på tillfredsställelse, förtroende och engagemang menar Ulaga och Eggert 

(2006). Tillfredställelse är den viktigaste aspekten i detta sammanhang för att relationen ska 

bevaras över en längre tid. Alla banker skapar sig tillfredställelse genom att de enbart satsar på de 

engagemang som de tror har en potentiell framtid. RBX berättade att bankens främsta mål med 

nya relationer är att göra bra affärer och menade att i dessa lägen kan revisionen hamna i andra 

hand. Båda parterna får tillfredställelse av affären genom att banken får sin avkastning och 

kunden får den hjälp de behöver för att fortsätta bedriva sin verksamhet, vilket oftast sker genom 

en rörelsekredit. 

 

I kundrelationer är det enligt Wilson (1995) viktigt att företaget utgår från sina tidigare uppsatta 

mål och affärsidéer. Generellt är bankers främsta mål att minimera risker vid alla typer av affärer 

och därmed sker deras tillvägagångssätt på ett liknande sätt. Bank A menade att deras målgrupp 

vid kreditutlåningen är större och mer etablerade företag, då BAX ansåg att kostnaden blir för 

stor vid alltför många affärer med småföretag. I detta läge är det enligt Wilson (1995) viktigt för 

banken att hålla kvar samma linje och vara konsekvent. Gopinath (1995) menade att företagets 

storlek har stor betydelse på hur bankens kundengagemang ser ut. BDX och BCX menade att 

större volym på krediterna, medför ett mer gediget förarbete från bankens sida inför ett beslut. 

BEX berättade att när risken eller volymen ökar resulterar det i att kontakten blir intensivare med 

kunden.   

 

Hailén, Johanson och Seyed-Mohamed (1991) menar att parterna kan få ett större beroende av 

varandra efter en längre relation. Samarbetet leder till att företagen blir mer konkurrenskraftiga 

på marknaden och därmed är sannolikheten större att relationen även fortsätter i framtiden. 

Bankerna har stor erfarenhet inom många olika branscher och kan därmed ge specifik rådgivning 

till företagen hur de ska lösa svårigheter och andra verksamhetsaspekter. Med hjälp av detta kan 

de bli mer effektiva i sin verksamhet och på detta sätt kunna lägga större vikt på kärnan i 

verksamheten. Med bra rådgivning stärks företagets position på marknaden. BCX menade att om 

kunden kommer in med ett förslag med sin syn på situationen får banken utvärdera om den tycker 

att den lösningen är användbar för företaget. Det kan finnas tillfällen då banken anser att den 

framförda idén inte är optimal och vill därmed göra vissa förändringar för en förbättrad lösning. 

 

Öppenhet och uppföljning är enligt Crosby, Evans och Cowles (1990) två viktiga aspekter som 

banken arbetar med för att en relation ska kunna bevaras. Uppföljning måste banken utföra 

relativt regelbundet för att kunna kontrollera de utlånade krediterna och att kunna säkerhetsställa 

sig inför kommande händelseutveckling. Det är också viktigt för banken att utföra detta arbete 

och utifrån detta kunna hjälpa kunden på bästa möjliga sätt. Banken vill se till att liknande 

förutsättningar ska finnas för företaget som vid startpunkten. BCX menade att den tränar sina 

kunder på att vilja informera banken regelbundet redan från start. Vilken nyhetstyp spelar mindre 

roll, då banken vill ha reda på samtliga händelser i företaget för att hålla sig uppdaterad. BDX 

menade att banken ser mer positivt - dock fortfarande negativt - på om företaget kommer tio 

dagar innan amortering och meddelar om en betalningsinställelse än om de kommer tio dagar 

efter med samma budskap.  

 

Basel 2 är enligt Sigbladh och Wilow (2008) till för att förbättra och bevara banksektorns 

välbefinnande genom att ställa krav på bankernas interna rutiner och regler, vilket kontrolleras av 

FI. Enligt Vaidya och Kumar (2006) använder kreditgivaren sig av ett verktyg som hjälpmedel 
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för att komma fram till ett beslut. BBX menade att deras och alla andra bankers ratingverktyg 

måste godkännas av FI och att detta verktyg är mycket viktigt för bankens bedömningsarbete. 

BEX menade att FI:s  arbete och de andra regelverken likt Baselförordningen handlar om att få 

branschen att vara så stabil som möjligt. Avsikten med förändringarna är att minimera risken för 

stora kreditförluster och finansiella kriser. 

 

I Zambaldis, Aranhas, Lopes och Politis (2011) studie har de undersökt kreditförhållandet mellan 

småföretagaren och en stor brasiliansk bank. De kom fram till att dessa företag möttes av hårda 

förhållanden när det gällde krediterna. Detta berodde på att banken hade ett säkerhetstänkande 

respektive kostnadsbesparingar. Det är i linje med vad BAX och BAY berättade att de hade ett 

visst system för att underlätta mindre krediter och därmed kunna satsa på de stora företagen. 

BBX menade på att oavsett belopp granskar banken företaget lika mycket och när det inte finns 

bokslut får de uppskatta trovärdigheten i budgeterna. Att göra ett bra förarbete menar bankerna är 

det viktigaste för att minimera eventuella osäkerheter och risker. BCX berättade att oavsett 

kreditstorlek var kunden tvungen att sätta nominellt värde på säkerheten, det vill säga värdet på 

säkerheten ska motsvara storleken på krediten.  

5.2 Revision 

 

Revisionsberättelsen ska innehålla information angående företagets verksamhet. Enligt Menon 

och Williams (2010) används detta dokument av företagets investerare och intressenter. Denna 

rapport kan ligga till stöd för företagets fortsatta verksamhetsutveckling mot omvärlden, då 

intressenterna får reda på situationen i företaget. Revisorn skriver detta dokument för att bland 

annat bekräfta företagets årsredovisning har en rättvisande bild. RBX menar att de punkter som 

har granskats i revisionen finns med i revisionsberättelsen och detta dokument ligger till grund 

för beslut på bolagsstämman. Med hjälp av revisionen kan företagsledarna diskutera företagets 

framtid samt vad som ska göras för att förbättra företagets position. Utifrån denna rapport kan 

bankerna dra vissa slutsatser om företagets ekonomiska situation och revisionen innebär en 

kvalitetsstämpel. Libby (1979) berättar att det är mindre skillnader mellan hur bankmän och 

revisorer ser på berättelsen. Den mest markanta skillnaden ligger i att revisorn lägger större 

tyngdpunkt på tillämpningsområdet medan banken endast ser till innehållet. BAX och BBX 

menar att den allt som oftast ger en bra bild men att det inte går att lita på den helt och hållet.  

Libby (1979) menar att revisorns anmärkningar syftar till att hämma vissa beteenden hos 

företaget. I de fall revisionsberättelsen innehåller avvikelser har bankerna redan fått reda på 

denna information. BEX menade att en oren revisionsberättelse ofta bekräftar bankens tidigare 

uppfattningar om företaget. 

 

Revisionsbranschen är i ständig förändring menar Ian och Chris (2009). RAX menar när 

skandaler likt Enron och HQ dyker upp till ytan, sker det ett arbete för att förstärka branschens 

förtroende. Enligt RBX resulterar detta oftast i att reglerna blir alltför strikta, för att senare hitta 

någon form av balans och då övergår förändringen till att mer sunt förnuft används. Detta 

förändringsarbete ska leda till en förbättrad riskanalys av företagen och därmed en bättre 

revision. RAX och RBX berättade att inför en revision identifierar revisorn de mest relevanta 

riskerna som företaget utsätts för. Utifrån denna identifiering läggs fokus på de risker som är 

störst, vilket ska resultera i förbättringsmöjligheter i företaget. Förändringar i revisionsbranschen 

har Tanyi, Raghunandan och Barua (2010) undersökt och resultatet visar att förändringarna beror 
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på händelsen som inträffade med Enron. I intervjun med RBX berättade att skandalen medförde 

justeringar i det amerikanska regelverket som senare även överfördes till Europa. Revisionsbyrån 

B har blivit påverkad av denna skandal genom att det skärpta regelverket ställer högre krav på de 

enskilda revisorernas arbete. RAX nämnde att den nya revisionsberättelsen är mer omfattande 

och lägger större fokus på styrelsens ansvar. 

 

Storbacka och Lehtinen (2000) berättar att bygga kundrelationer utgår från tre kategorier som är 

kundens hjärta, hjärna och plånbok. När gäller det ovanstående kan detta kopplas till 

revisionsbyråernas tjänster som erbjuds för att uppfylla kundens önskan. RBX menar att mindre 

företag nu har möjligheten att välja bort revisionen och kan istället ta hjälp av en 

redovisningskonsult, vilken bland annat utför en kontroll av den löpande bokföringen. I mindre 

företag finns det inget krav på rotation av revisorn, vilket medför att parterna skapar långa och 

starka relationer. Detta leder till att revisorn har lärt känna kundens förutsättningar och 

omgivning och på sätt kunna rikta rådgivningen till företaget efter dess hjärta, hjärna och 

plånbok. 

 

Kreditvärdighet är enligt Beaver (1966) en bedömning som banken utför regelbundet och 

relaterar till företagets ekonomiska ställning. RAX har nämnt att det har införts justeringar i 

revisionsberättelsen, där anmärkningar ska nämnas i olika kategoriavsnitt beroende på hur 

allvarliga de är. Mindre anmärkningar ska numera inte försämra företags kreditvärdighet, men 

om företaget har en allvarlig anmärkning i berättelsen kan det däremot leda till att 

kreditvärdigheten försämras. Vid dessa situationer får UC ta del av informationen, vilket 

resulterar i en notering i deras system. RAX menade att denna organisation nu får en större 

arbetsbörda, beroende på att de måste ta hänsyn till vilken typ av anmärkning det gäller. UC är ett 

viktigt verktyg för banken när de behöver få reda på specifik kreditinformation, vilken annars inte 

hade varit tillgänglig för den. 

5.3 Teorier 

5.3.1 Social Penetration Theory 

 

Social Penetration Theory är skapad av Altman och Taylor (1973) och denna teori är uppdelad i 

flera steg. Dessa är orienteringsfasen, vilket följs av förberedande-, gransknings-, stabiliserings- 

och nedbrytningsfasen. Denna process är snarlik bankernas arbetsprocess när nya kundrelationer 

skapas. Det första steget kallas för orienteringsfasen, där kunden kontaktar banken för att 

diskutera finansieringsmöjligheter. De nästkommande två stegen används för att komma fram till 

ett beslut samt att lära känna den nya kunden. I den inledande fasen är det viktigt att kunden kan 

motivera sitt förslag till banken för att processen ska kunna fortlöpa. Det gäller för kunden att 

marknadsföra sig själv och sin propå för att få bankens engagemang. I dessa två inledande 

stadium ligger det största arbetet främst hos banken, i form av insamling och andra 

granskningsmoment av den potentiella kunden. I detta läge ställer banken vissa krav på kunden, 

men det är även viktigt att kunden ställer krav på banken för att den ska få en förståelse om deras 

mål och affärsidéer. BBX berättade att parterna kommer överens om vilka krav som ska finnas i 

inledningsfasen. Oavsett överenskommelse är banken alltid skyldig att leverera ett svar till 

kunden inom det förbestämda tidsintervallet.  
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Trots att parterna går vidare i processen återkommer de regelbundet till granskningsfasen på 

grund av att banken utför uppföljningar och kontroller av kunden. Kunden kan i detta läge även 

utvärdera bankens prestation. Stabiliseringsfasen är det moment i processen som avgör om det 

kommer bli ett fortsatt samarbete mellan parterna. De strävar efter att nå hit till denna fas, men 

även att stanna där. I stabiliseringsfasen utförs affärerna och att lägga ner för mycket tid på en 

propå som banken inte vet kommer att genomföras är slöseri med tid. Om stabiliseringsdelen 

visar negativa effekter hamnar parterna i slutfasen av kedjan, nämligen att det bästa alternativet 

för parterna är att processen avbryts och att de går skilda vägar. Parterna går mot denna del i 

processen då kunden får svårigheter med att uppfylla sin del av avtalet eller att kostnaderna 

överstiger nyttan med samarbetet. 

 

I början av processen kommer inte kunden att lämna ifrån sig någon djupgående information 

varken angående sig själv eller företaget. I detta läge lämnas endast det mest nödvändiga för att 

banken ska kunna få en uppfattning om kunden och dess företag. Däremot när parterna har lärt 

känna varandra mer och samarbetet har påbörjats kommer den affärsmässiga relationen att bli 

mer personlig, vilket även Whitty (2007) förespråkar. Företagaren kommer att medge mer 

information angående hur denne har tänkt planera sin verksamhet allt eftersom tiden går.  

 

Chan och Cheng (2004) tog upp sju olika dimensioner och en av dessa är ömsesidigt beroende. 

Cash, Derlega och Brundage (1976) har undersökt samma område och författarna menar att 

skulle nyttan inte överstiga kostanden av relationen kommer den att avbrytas. Bankerna menade 

att det inte finns någon mening att vara med i processer som inte kommer att fortskrida. Banken 

behöver regelbunden information från företagets sida och kunden är ofta beroende av 

finansieringsmöjligheter. 

5.3.2 Trust Theory 

 

Kadefors (2004) har studerat förtroende mellan olika parter som kan få en betydelse för en 

framtida samarbetsrelation. Författaren menar att förtroende inte enbart är relaterat till individer 

utan även situationer. Vid intervjuerna berättade bankerna att det är viktigt att kunna lita på 

varandra samt att alla kort är upplagda på bordet. I detta läge gäller det att både kunden och 

banken informerar den andra parten om de senaste händelserna som påverkar deras relation. 

Denna aspekt är ofta avgörande om affären blir lyckad och om samarbetet ska kunna fungera 

över en lång tidsperiod. 

 

Dodgson (1993) har studerat förtroende, vilket bland annat bygger på parternas beteende och att 

det sker en ömsesidighet. I en relation är det viktigt att parterna lyssnar och förstår varandra, 

vilket leder till ett bättre samarbete. Bankerna nämnde i intervjuerna att det är viktigt för de att ha 

regelbunden kontakt med sina kunder. BEY berättade att banken har bra hjälpmedel för att den 

inte ska behöva ha en ständig kontakt och uppföljning av de mindre företagen, utan här finns det 

vissa incitament som ändå gör att banken känner sig trygg. När det gäller beteendet har detta en 

påverkan på relationen och BAY menade att i princip vem som helst kan styra ett företag i 

medgång, men att företagsledningens verkliga färdigheter och beteenden sätts på prov i svårare 

tider. Det är i linje med Bianchi och Henrekson (2005) som påpekade att ett effektivt företagande 

kräver koordinerande kvalitéer. Bankerna menade att negativa effekter kan uppstå i relationen om 

kunden inte sköter den regelbundna rapporteringen till banken, vilket medför att den blir tveksam 

samt orolig hur kundens situation ser ut. Jae-Eun, Brenda och Zhengyi (2008) är inne på samma 
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linje och menar att parternas förtroende till varandra avtar i det läget då informationsutbytet är 

svagt. 

 

Karlan, Mobius, Rosenblat och Szeidl (2009) menar att förtroendet är en viktig del när företag 

ansöker om krediter. Författarna menar att har företaget ett lågt förtroende får de svårt att 

anskaffa kapital. Bankerna berättade att om bankmännen inte får något förtroende för affärsidén 

och/eller företagarna, blir det mycket svårt att bevilja krediterna och då spelade det ingen roll 

vilka siffror företaget har presenterat. Finns det däremot ett stort förtroende är bankerna i 

allmänhet mycket positivt inställda till att göra affärer med företaget. Ritter, Wilkinson och 

Johnston (2004) berättar att det finns flera olika typer av relationer, varav två är kundrelationer 

och samarbetsrelationer. BDX var inne på att banken har kontakter i olika branscher för att kunna 

skapa sig en bild av den specifika branschen, vilket även gäller för de andra bankerna som har 

intervjuats. 
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6 Slutsatser 
______________________________________________________________________________ 

 

Detta kapitel innehåller slutsatsen av rapporten. I avsnittet kommer det att diskuteras vad studien 

har kommit fram till och denna del är kopplad till uppsatsens problemdiskussion och syfte. 

______________________________________________________________________________ 

 

För att besvara frågeställningen och knyta ihop uppsatsen väljer vi att presentera 

forskningsfrågan:  

 

 Har företagets revisionsberättelse en avgörande betydelse för bankernas kreditbeslut? 

 

Nej, den har inte en avgörande roll för bankernas kreditbeslut. Vi anser att den viktigaste 

aspekten för bankerna är att granska kundens återbetalningsförmåga. Detta innebär att utan ett bra 

kassaflöde kommer företaget inte långt med sin verksamhet. Däremot är revisionsberättelsen en 

av flera viktiga delar vid bankernas granskningar, då de ska skapa sig en uppfattning om kundens 

verksamhet och som även ligger till grund för kreditbeslutet. Berättelsen visar inte något gällande 

företagets fullständiga ekonomiska situation respektive framtida verksamhet, utan den presenterar 

revisorns bedömning av företaget. Vi anser därmed att revisionsberättelsen är ett bra sätt för 

bankerna att bedöma tilliten av företagen. 

 

Det viktigaste i bankens arbete är att göra ett ordenligt förarbete och i detta läge anser vi att 

revisionsberättelsen kommer in. Vi menar att den är ett komplement till bankernas egna 

beslutsunderlag och att den pekar på hur ledningen sköter sitt företag. För bankerna är revisionen 

en mycket viktig del och ofta ett krav mot kunderna. När det gäller själva kreditbeslutet behöver 

den inte ha en direkt avgörande roll för utfallet, då denna aspekt enbart är ett delmoment i 

helhetsbedömningen. En annan viktig del i kreditbeslutet enligt vår åsikt är om banken och 

kunden skapar en bra relation, genom en öppen dialog och att de litar på varandra, då ett bra 

samarbete gynnar båda parter. Bankerna håller sig ständigt uppdaterade med den senaste 

informationen angående företagets verksamhet. Skulle något inträffa, vilket har en negativ 

inverkan sett ur bankens perspektiv får den reda på detta innan revisionsberättelsen har 

presenteras. Med detta i åtanke anser vi att betydelsen inte borde vara alltför stor. 

 

Det krävs en hel del avvikelser i företagets ekonomi för att revisionsberättelsen ska bli oren och 

dessa signaler har enligt banken redan kommit till deras kännedom. Beroende på innehållet i 

berättelsen kan den få skilda effekter. Vi anser att vid en oren revisionsberättelse måste företaget 

i övrigt ha presterat bra och att denna miss var en engångsföreteelse. Vi tror att om banken får ett 

positivt intryck av företaget i stort inom de andra områdena behöver revisionsberättelsen inte ha 

en avgörande roll för att krediterna ska bli beviljade i detta läge. På sikt bedömer vi att bankerna 

kommer godkänna bokslutsrapporten vid kreditgivningen, då den bekräftar kvalitén på företagets 

bokföring. Denna synpunkt delar inte revisionsbyråerna som menar att det inte finns något bra 

alternativ till revisionen. Vi anser att det inte är konstigt att det finns skilda meningar med hänsyn 

till att företagen befinner sig i två olika branscher, vilket medför att de har olika uppfattningar 

respektive värderingar och erfarenheter inom området. Banken intresserar sig mest för vad 

revisorn har skrivit i berättelsen, medan revisorn fokuserar mer på hur denna rapport ska 
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användas. En uppfattning vi har fått är att de båda parterna ser till kundens bästa, fast ur olika 

perspektiv. Banken kan bland annat vara med och finansiera en expansion medan revisorn 

kommer ofta med tips på rutiner och andra förbättringsförslag för att effektivisera verksamheten. 

Det är därmed förståeligt att båda företagen har skilda synsätt på revisionsberättelsen, men det 

gemensamma är att de båda vill hjälpa kunden att utveckla och förbättra verksamheten.  

 

Den uppfattning vi har fått under studiens gång är att bankernas tillvägagångssätt vid 

kreditgivningen är väldigt likartade. I den inledande fasen granskar banken företaget mycket noga 

och det är viktigt att alla informationsbitar samlas in. Beslutet grundas på företagens framtida 

verksamhet och vi anser därmed att det är viktigt att företagen har ett bra management. En 

kreditöverkommelse är oftast en långvarig process och inledningsvis är det viktigt för banken att 

få grepp om kundens verksamhet respektive affärsidé. Skulle banken inte ha ett förtroende eller 

förståelse för verksamheten anser vi det är svårt för den att hjälpa till med finansieringen. Det är 

viktigt att poängtera att det är med företagarna banken gör affärerna med. Vi anser att ha ett bra 

ledarskap är speciellt viktigt när företagets produkter/tjänster plötsligt inte är lika attraktiva på 

marknaden och i dessa situationer får banken en uppfattning om hur skicklig företagets ledning 

är.  

 

Innehållet i revisionsberättelsen berättar om företaget har tillämpat de korrekta reglerna i sin 

redovisning och den framför även om revisorn har beviljat ansvarsfrihet till företagets ledning. 

Detta medför att det är många olika aktörer, inte enbart banken, som är intresserade om företaget 

har sina räkenskaper granskade av en oberoende part. Med tanke på att en oberoende part till 

företaget går in och granskar verksamheten, leder det till en kvalitetsstämpel och denna anser vi 

är svår att ersätta. Fördelen med en revisionsberättelse jämfört med en bokslutsrapport är att den 

förstnämnda kan användas av fler aktörer då den är mer omfattande. Därutöver presenterar 

revisorn sina egna åsikter angående vissa delar vilka har granskats i en revisionsvisionsberättelse, 

vilket inte skrivs i en bokslutsrapport. 

 

Vår uppfattning är att revisionspliktsförändringen för små företag är relativt ny och medför att 

bankerna inte riktigt har tagit ställning än till hur de ska bemöta problemet. Sett ur en traditionell 

syn tar förändringar av denna art tid att anpassa sig till, både ur företagets men även från bankens 

perspektiv. Av de företag som avskaffar revisionen tror vi att de istället behåller revisorn som en 

rådgivare och därför tror vi att denna förändring på sikt inte behöver leda till någon större 

påverkan för banken. Detta förutsätter att det endast rör sig om ett mindre antal företag. Däremot 

finns det skillnader då helt nystartade företag inte har något bokslut banken kan luta sig emot i 

sina bedömningar, vilket medför andra förutsättningar i kreditprocessen. I dessa lägen anser vi att 

banken måste granska vad ägarna tidigare har gjort och att den bör agera mer försiktigt.  

Bankerna kommer att fortsätta sina verksamheter på liknande sätt som före förändringen genom 

att kräva reviderade bokslut, däremot kommer de att göra individuella prövningar om andra 

alternativ blir aktuella allteftersom. 

 

Avslutningsvis anser vi att är det bättre att det kreditansökande företaget har sina räkenskaper 

granskade, vilket medför att bankerna kan granska revisorns arbete. En oberoende granskning 

ökar tillförlitligheten i siffrorna och därutöver kan revisorn komma med förbättringsförslag 

angående företagets interna rutiner. Med hjälp av denna berättelse anser vi att företaget ökar sina 

chanser att få lånet beviljat. 
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7 Avslutning  
______________________________________________________________________________ 

 

I detta avslutande kapitel kommer uppsatsen att knytas ihop. I avsnittet behandlas även våra 

egna åsikter om rapportens resultat och dessutom kommer förslag på fortsatt forskning inom 

området att presenteras. 

______________________________________________________________________________ 

7.1 Egna reflektioner 

 

Revisionsberättelsens innehåll har nyligen förändrats för att vara mer likställt med övriga Europa. 

Det är inte första och troligtvis inte sista gången det sker förändringar inom revisionsbranschen. 

Detta arbete syftar till att stärka branschens förtroende och hålla sig uppdaterad mot händelser i 

omvärlden. När skandaler likt Enron och HQ-fallet avslöjas gäller det för normgivarna att 

korrigera och förbättra förutsättningarna för revisionen och utföra ett förebyggande arbete för att 

dessa skandaler inte ska kunna återupprepas. Enligt det nya upplägget i revisionsberättelsen 

sorteras händelserna med hänsyn till vilken karaktär anmärkning innehar. Vi anser att det är en 

positiv förändring, vilket på sikt kommer att ge ett klarare perspektiv av företagen. 

 

Den uppfattning vi fick vid intervjuerna var att i de allra flesta fall kräver bankerna en revision 

för att krediten ska bli beviljad. Detta är förståeligt då vissa krediter kan omfatta stora belopp och 

av denna anledning krävs det att kunden har bra kontroll på sin ekonomi. Om företaget har en 

anlitad revisor fungerar dennes arbete som en försäkring utåt mot dess intressenter.  

 

Bankerna minimerar sina risker genom att utföra en omfattande informationsinsamling i 

inledningen av en kreditprocess, men även genom att den regelbundet tar del av den senaste 

informationen angående kundens situation. Allt som oftast ställer banken krav på att kunden 

lämnar en säkerhet för krediterna, vilket gör att risken minskas ytterligare. Vår uppfattning har 

varit att vid negativa signaler kommer företagets riskklass att omprövas och i vissa fall kan det 

leda till nya kreditförutsättningar, vilket kan syfta till höjd ränta och/eller ökade säkerheter. 

 

Resultatet från denna studie är begränsad till vad som sker i bankbranschen och därmed är det 

svårt att tillämpa detta resultat i någon annan bransch. Det kan dock vara intressant för företag att 

få reda på hur banken tänker och agerar vid kreditgivningen, det vill säga vad företaget ska tänka 

på och hur de bör prestera för att öka sina möjligheter att få krediterna beviljade. 

7.2 Uppsatsens bidrag 

 

Av de tidigare uppsatserna är det ingen som har haft den specifika vinklingen mot 

revisionsberättelsen vid kreditgivning. Både kreditgivningsprocesser och revisionsberättelsen har 

studerats tidigare, men dessa områden har inte kombinerats utifrån det forskningsproblem vi har 

valt att undersöka. Detta ger upphov till att vi anser att vår studie skiljer sig från tidigare 

uppsatser. 
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7.3 Framtida forskning 

 

Det som kan vara intressant för kommande forskare att undersöka är hur bankerna ställer sig till 

revisionsberättelsen i framtiden med tanke på utvecklingen och alternativen till berättelsen. För 

20 år sedan existerade knappt en oren revisionsberättelse bland företag och skulle det uppstå en 

oren revisionsberättelse fick företaget mycket svårt att verka. I dagsläget skriver revisorer ett 

större antal orena revisionsberättelser. Med denna utveckling är det intressant att undersöka 

vilken ställning revisionsberättelsen har i framtiden. Dessutom har lagförslaget om 

revisionsavskaffandet för mindre företag lett till att nya alternativ uppstått i form av 

bokslutsrapport och granskning av specifika poster. I dagsläget har revisionsavskaffandet inte lett 

till några större förändringar, men i framtiden finns det möjlighet att både bankerna och 

revisionsbyråerna ser mer positivt på dessa alternativa tillvägagångssätt för att bekräfta 

räkenskaperna. En ytterligare del inom detta område som också kan vara intressant att studera är 

om gränsvärdena för revisionsplikten kommer att höjas och om denna förändring leder till några 

större effekter. I denna situation kommer fler och mer komplexa företag att omfattas av dessa 

förändringar. I nuläget har det inte skett några stora förändringar på grund av den är en relativt 

ny, men i framtiden kan det leda till större effekter då detta har fått verka under en längre period.  

 

Vi har valt att inrikta vår studie ur ett bankperspektiv, där vi undersökt hur banken ser på 

kreditgivningen. Ett annan möjlig studie hade varit att undersöka revisionsberättelsen ur ett 

företagsperspektiv, det vill säga hur den mindre företagaren ser på denna berättelse i samband 

med en låneansökan. 
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Bilagor 

Bilagor 1: Intervjublad Banker 

 

Vill du vara anonym? 

Är det okej om vi bandar intervjun? 

Uppgifter om respondenten: 

 Arbetsuppgifter på företaget  

 Bakgrund  

 Erfarenhet inom området? 

 

Kreditgivningsprocess: 

 Hur ser er kreditgivning ut normalt sett idag? 

 Vilka är de viktigaste aspekterna som ni kontrollerar vid en kreditgivning? 

 Hanteras alla ansökningar enligt samma modell? Skillnad mellan befintliga och nya 

kunder? 

 Vilka krav ställer ni angående säkerhet eller någon form av garanti från företagets sida för 

att lånet ska beviljas? 

Värderingsutredning: 

 Vilken information utöver årsredovisningar använder ni? – Externa faktorer? 

 Hur bedöms företagets framtidsutsikter?  

Riskbedömning: 

 Hur bedöms risken i företagskrediter? 

 Efter beviljad kredit, har ni en (kontinuerlig) riskbedömningsprocess samt vad granskas? 

 Tänk er situationen att ett företag har fått krediter, men att risken för denna kredit ökat i 

och med att företagets återbetalningsförmåga minskat, hur hanterar ni detta? 

Mindre företag:  

 Är er kreditgivningsprocess annorlunda nu efter avskaffandet av revisionsplikten för 

mindre företag? 

 Finns det något alternativ för de mindre företagen till revisorn som 

bekräftar/kvalitetssäkrar deras årsrapport? 

Avslutning: 

 Vår forskningsfråga är ”Vilken betydelse har en revisionsberättelse för bankernas 

kreditgivningsbeslut?” Hur ser ni på revisionsberättelsen? 
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Bilaga 2: Intervjublad Revisionsbyråer  

 

Vill du vara anonym? 

Är det okej om vi bandar intervjun? 

Uppgifter om respondenten: 

 Arbetsuppgifter på företaget  

 Bakgrund  

 Erfarenhet inom området? 

 

Revisionsberättelsen: 

 Vilka delar ska normalt ingå i en revisionsberättelse? 

 Vi har hört att revisionsberättelsen har förändrats i år. Vilka förändringar har skett jämfört 

med tidigare? 

 Hur ser du på skandaler likt Enron och HQ fallet? Upplever du att revisionens samt 

revisionsberättelsens förtroende blivit svagare vid dessa skandaler?  

 Har det gjorts några åtgärder för att stärka förtroendet i samband med dessa skandaler? 

 Hur stor betydelse tror du att revisionsberättelsen har för externa intressenter? 

 Hur vanligt är det att du påpekar felaktigheter i årsredovisningen, dvs. en oren 

revisionsberättelse? 

 Vad tror du konsekvensen blir för företaget om deras revisionsberättelse är oren?  

 Skillnad mellan en revisionsberättelse och den rapport som en redovisningskonsult 

skriver? (Kan den senare användas som underlag för tredje part) 

Revisions PM: 

 Vad säger innehållet i ett revisions PM och vilka får ta del av detta meddelande? 

 Finns det någon koppling mellan revisionsberättelsen och revisions PM:et? (ren 

revisionsberättelse, men åtgärdspunkter) 

 Kan er tystnadsplikt upphävas om exempelvis banken vill ta del av viss informationen 

som inte är offentlig, och hur fungerar detta? Är det vanligt förekommande att företagens 

banker tar del av revisions PM:et? 

Mindre företag: 

 Vad anser du om slopad revisionsplikt? Har ni märkt av någon förändring när det gäller 

avskaffandet? (Vad tror du om framtiden?) 

 Finns det något alternativ för de mindre företagen till revisorn som 

bekräftar/kvalitetssäkrar deras årsrapport? 

Övrigt: 

 Vilka typer av rådgivning erbjuder ni kunden? 

 Hur bevaras oberoendet till revisionsbyrån då en ägare har alla rollerna i företaget



 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 
mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar och 
hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om 
organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla 
och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra 
IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att designa 
deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och 
designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 
är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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