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Sammanfattning 

År 1987 blev alla svenska aktiebolag tvingade att använda sig av revision. 
Lagen infördes då regeringen ville minska den ekonomiska brottsligheten i 
landet. År 2006 inleddes en utredning för att se över de rådande reglerna. 
Detta ledde till införandet av en ny lagstiftning år 2010, vilket innebar att de 
allra minsta aktiebolagen nu fick möjlighet att avstå revision. 

Syften med denna studie är att ta reda på om kreditinstitutens 
kreditbedömning har påverkats efter avskaffandet av revisionsplikten för små 
aktiebolag, cirka tre år efter avskaffandet och hur påverkas ett företags 
kreditvärdighet och riskbedömning med hänsyn till om små aktiebolag har en 
revisor eller inte? 
 
I denna studie har sex kreditinstitut intervjuats för att ta reda på vilken effekt 
avskaffandet av revisionsplikten har fått. Kreditinstituten är geografiskt 
lokaliserade i Värmland och har efter önskemål behandlats anonymt i denna 
studie. 
 
Resultatet av denna studie blev att kreditinstituten inte har upplevt någon 
större förändring av sin kreditgivningspolicy. För tre år sedan trodde man att 
den skulle få större effekt än vad den faktiskt fick. Kreditinstituten använde sig 
av flera andra bedömningsfaktorer än bara företagets reviderade 
årsredovisning. Det visade sig att bl.a. bankmannen och företagarens relation 
spelade en viktig roll. Det visade sig även att kreditinstituten upplevde att de 
flesta företagen hade kvar sin revisor, trots att det inte längre omfattades av 
kravet. Resultatet av denna studie tyder på att avskaffandet av revisionsplikten 
inte har påverkat kreditinstitutens kreditgivningspolicy i dagsläget.  
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Abstract 
 
In 1987, all Swedish companies were legally forced to provide audit. The law 
was introduced when the government wanted to reduce financial crime. In 
2006 a commission was appointed to review the current rules. This led to the 
introduction of a new legislation in 2010, which meant that the smallest 
limited companies were given the opportunity to waive the audit. 
 
The purpose of this study is to find out if credit institutions lending practices 
has been affected by the removal of the audit requirement for small limited 
companies, about three years after the abolition. and how company’s 
creditworthiness and risk assessment are affected with regard to if small 
limited companies have an auditor or not? 
 
In this study, six institutions were interviewed to find out what kind of impact 
the removal of the audit requirement has received. The credit institutions are 
geographically located in Värmland and have been treated anonymously in this 
study. 
 
The result of this study was that the credit institutions have not experienced 
any major changes in their lending policies. Three years ago it was thought that 
it would have a greater impact than it actually got. Credit institutions used 
several other evaluation factors than just the audited annual report. It turned 
out that the banker and entrepreneur's relationship played an important role. It 
was also found that credit institutions felt that most of the companies had 
retained their accountant, even though they were no longer subject to the 
requirement. The results of this study suggest that the removal of the audit 
requirement has not affected the credit lending policy in the current situation. 
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1. Inledning 

1.1.  Bakgrund 

Under 1800-talets slut i Storbritannien blev det tillåtet att sälja andelar i företag 
på ett sätt som påminner om dagens noterade företag. Konsekvensen blev att 
ca en tredjedel av alla företag gick under. Detta framkallade ett behov av 
kontroll av företagets finansiella rapporter och år 1900 blev revision ett krav 
för företag i Storbritannien. År 1895 kom den första lagen i Sverige som 
gjorde gällande att en del bolag tvingades tillämpa revision (Carrington 2010), 
men det var först 1987 som alla svenska aktiebolag tvingades använda revision. 
Lagen infördes då regeringen ville minska den ekonomiska brottsligheten. 
Revisorn blev då ett av flera verktyg som användes mot ekonomisk 
brottslighet genom att granska företagens redovisning. (SOU 2008:32) 

År 2006 tillsatte regeringen en ekonomisk utredning där syftet var att se över 
de rådande regler för revision av aktiebolag. Detta resulterade i ett förslag om 
förändring av regelverket där revisionsplikten för små aktiebolag skulle 
avskaffas. En ny lag trädde i kraft 1 november 2010 och innebar att ca 70 % av 
alla svenska aktiebolag inte längre omfattades av krav på revision. Det 
motsvarande drygt 295000 av Sveriges 390000 aktiebolag. (Frivision 2011)  

De svenska aktiebolag, oavsett bransch, som startade sitt räkenskapsår från 
och med 31 oktober 2010 fick nu möjlighet att avstå revisionsplikt om de inte 
uppfyller mer än ett av följande tre gränsvärden nedan. I resterande del av 
uppsatsen är det dessa aktiebolag som avses när mindre företag nämns. 
(Bolagsverket 2014): 

 

• Fler än tre anställda (i medeltal) 

• Mer än 1.5 miljoner i balansomslutning 

• Högst 3 miljoner i nettoomsättning 

 

Syftet med avskaffandet av revisionsplikten var att sänka de administrativa 
kostnaderna för små aktiebolag. Regeringens mål var att sänka kostnaderna 
med 25 % vilket skulle innebär en årlig sänkning av företagens kostnader med 
5,8 miljarder kronor. (Riksrevisionen 2008) Förslag fanns på högre 
gränsvärden, 10 anställda, 4,6 miljoner kronor i balansomslutning och 9,2 
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miljoner kronor i omsättning och presenterades i utredningen av vilka 
gränsvärden som skulle tillämpas för krav på revision. Skulle dessa 
gränsvärden tillämpats i Sverige, hade uppskattningsvis 80 % av alla aktiva 
aktiebolag undantagits från revisionsplikten. (SOU 2008:32) 

Revisorns roll är att kvalitetssäkra företags redovisning för att företagets 
intressenter ska kunna lita på den ekonomiska information som företaget 
lämnar om sin ställning. Med revision får redovisningen en kvalitetsstämpel 
som ökar företagets trovärdighet. Ett företags intressenter är bl.a. anställda, 
kunder, leverantörer och kreditgivare som alla måste kunna lita på företagets 
finansiella information. Banker och kreditgivare måste bedöma företagets 
återbetalningsförmåga. En korrekt återgiven redovisning ökar säkerheten för 
den som lånar ut pengar. (FAR Förlag 2005) 

Årsredovisningsinformation har i olika grad använts för att grundläggande 
analysera ett företags kreditvärdighet. Redovisningsinformation används i 
efterhand, vid uppföljning, för att minimera den osäkerhet som gäller företags 
framtida planer, men också före kreditgivning som stöd för prognoser. 
(Svensson 2003) Kreditinstitut [banker] har traditionellt sett använt sig av olika 
finansiella mått för att utvärdera ett företags förmåga att överleva på lång sikt 
och deras möjligheter att betala ränta och amortering i enlighet med 
låneavtalet. Modellerna inkluderar flera olika variabler och fokuserar på olika 
nyckelmått. Dessa mått hämtas vanligen från företagens årsredovisningar. 
Nyckelmått ska bl.a. visa på företagets lönsamhet, likviditet och soliditet. 
Kassaflöden och skuldsättningsgrad har visat sig vara viktiga indikatorer för 
framtida kriser. (Svensson Kling 1999) En bra kreditgivningspolicy innehåller 
tydliga krav för återbetalningsförmåga och godtagbara säkerheter som även 
redogör för tidiga varningssignaler som indikerar att ett företag är på väg in i 
en ekonomisk kris. (Svensson 2003)  
 

1.2. Problemdiskussion & tidigare forskning 

Den reviderade rapportens huvudsyfte är att ge trovärdighet, alltså ge 
användare den hjälp de behöver för att utvärdera kvaliteten på den 
information som tillhandahålls. Den finansiella rapport som tillhandahålls via 
en revisor ska vara mindre partisk och subtilare än en oreviderad rapport. 
Således borde det leda till en minskning av den risk som kreditinstitut tar i takt 
med att revisionstjänsterna håller en högre standard än om de inte använder 
sig av en revisor. (Miller & Murphy Smith 2002)  
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Ett företags ekonomiska värde kan bevisas från en tjänst utförd av en 
oberoende revisor. Eftersom mindre företag inte är tvungna att ha en revisor, i 
USA, drivs deras granskning utifrån ett efterfrågestyrt perspektiv av fördelarna 
med en reviderad rapport snarare än de tidigare myndighetskrav som funnits. 
(Blackwell et al 1998) För mindre företags ekonomiska förvaltning spelar dock 
revisorn en viktig roll för företagets möjlighet till framgång och överlevnad på 
lång sikt. Forskning har även belyst vikten av att ha en extern revisor som den 
viktigaste källan för råd bland mindre företag. Revisorn har möjlighet att 
identifiera de specifika behov som företag har och utveckla deras ekonomiska 
förvaltning. (Collins & Jarvis 2002) 

Större företag kan vanligtvis vända sig till den publika marknaden för att få 
krediter medan mindre företag måste förlita sig på finansiella mellanhänder, 
oftast kreditinstitut. (Berger & Udell 1995) Mindre företag har oftast få 
alternativ till en extern finansiering än vad större företag har. Detta leder till att 
mindre företag är starkt beroende av banker för den externa finansieringen. 
(Berger & Udell 2002) 

Kreditinstitut är ofta ovilliga att ge ut kredit till mindre företag p.g.a. relativt 
begränsad tillgång av information, som även är dyr att ta fram för externa 
parter. Eftersom de legala redovisningskraven på mindre företag är låga ger de 
ägare i företag få eller inget incitament att skaffa revisionstjänster vilket leder 
till en mindre tillförlitlig redovisning. Detta kan dock kompenseras med en 
god relation mellan banken och företaget. Denna typ av relation kallas för 
”relations-låning” och beskrivs mer under avsnittet teori. Relations-låning 
anses vara den mest lämpliga teknik för banken att samla information om 
mindre företag, som får tillgång till lån samtidigt som banken får tillgång till 
information om företaget över lång tid. Av en studie gjord i Tyskland framgår 
det dock att trots en god och långvarig relation mellan bank och företag så 
betalar företag en hög ränta för sina lån. (Baas & Schrooten 2006) 

Ett företag som har en reviderad rapport kommer, med allt annat oförändrat, 
att betala en lägre ränta till exempelvis kreditinstitut än vad företag utan en 
reviderad rapport kommer att göra, efter kontroll för riskfaktorer och 
relevanta lånevillkor. I en granskning av 70 företag i USA fann de att företag 
med en reviderad rapport betalade 0,25 % lägre ränta än vad genomsnittet 
gjorde hos de som inte hade en reviderad rapport. Fördelen med detta minskar 
dock i samma takt som företagets storlek ökar. (Blackwell et al 1998) En 
annan studie som gjorts i både USA och Kanada visade att den kredit som 
rekommenderades för ett reviderat företag skiljde sig från ett företag som 
endast har ett upprättat bokslut. När det sedan gällde beviljande av en kredit 
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visade det sig att det inte spela någon större roll om företaget hade en 
reviderad rapport eller inte. Att ett mindre företag använder sig av en revisor 
betyder inte att de får ett lån eller lägre ränta. När ett företaget däremot får ett 
lån beviljat så får en högre försäkran av rapporten möjlighet att påverka lånets 
storlek. (Miller & Murphy Smith 2002) 

En undersökning gjord i Storbritannien visade att i samband med avskaffandet 
av krav på revision i landet fick kreditinstitut svårt att sätta en tillförlitlig 
kreditvärdighet. Kreditvärderingsinstituten ansåg att en minskad trovärdighet i 
samband med oreviderade räkenskaper kunde leda till en lägre kreditvärdighet. 
Kreditinstitutet påpekade även risken med att mindre företag inte är medvetna 
om den negativa effekt som kan uppstå när de avstår en oberoende granskning 
av sina räkenskaper. Undersökningen i Storbritannien antydde också att 
beslutsfattare i mindre företag inte är medvetna om de potentiella 
konsekvenserna av att välja bort revisorn. (Dedman & Kausar 2012) 
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1.3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur avskaffandet av revisionsplikten 
påverkat kreditinstituts kreditbedömning av mindre företag i Sverige, tre år 
efter avskaffandet. Liknande studier har gjorts i andra länder men har ännu 
inte genomförts i Sverige. Studien ska även undersöka hur kreditinstituten 
ställer sig till ett ökat gränsvärde av revisionsplikten. 

1.4. Frågeställningar 

• Har kreditinstituts kreditgivningspolicy ändrats efter avskaffandet av 
revisionsplikten för mindre företag i Sverige? 

• Hur ställer sig kreditinstitut till ett ökat gränsvärde för revisionsplikten 
för mindre företag i Sverige? 

• Hur påverkas ett företags kreditvärdighet och riskbedömning med 
hänsyn till om mindre företag har en revisor eller inte? 
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2. Teori & Teoretisk referensram 

2.1 Kreditbedömning 

Vid en kreditgivning är två parter involverade, kreditgivaren och kredittagaren. 
Den kreditgivning som äger rum mellan dem ska utföras på ett ansvarsfullt sätt 
och består av två delar. Första delen är att ta reda på kredittagarens 
betalningsförmåga. Andra delen av kreditgivning är att bevisa kredittagarens 
betalningsvilja. De båda delarna särskiljer alltså på att göra rätt för sig och 
viljan hos kredittagaren att göra rätt för sig. Med betalningsförmåga menas att 
kreditgivaren förlorar möjligheten att betala trots att en hög betalningsvilja vid 
t.ex. en obeståndssituation finns. För att ta reda på företagets betalningsvilja 
genomförs en kreditupplysning på företaget som ansöker om kredit. 
Kreditupplysningsföretaget skapar ett betalningsmönster genom att samla in 
information om betalda fakturor. Således kan en kreditgivare fastställa risken 
för att små företag med sämre betalningsförmåga och betalningsvilja inte har 
möjlighet att betala tillbaka krediten. (Sigbladh & Wilow 2008) 

En kreditbedömning syftar till att avgöra om kreditinstitutet är villig att ge ut 
kredit till ett företag och är en process som delas in i tre delar. Första delen är 
insamlande av information om företaget. Andra delen innebär en bearbetning 
och analys av den information som samlats in och den sista delen handlar om 
att fatta ett beslut om företagets sökta kredit. När kreditbeslutet är fastställt 
följs företagets kreditvärdighet upp i en kontinuerlig process. Bedömningen 
påbörjas vid en ny kreditansökan men också vid uppföljning och kontroll av 
tidigare kreditavtal. Kreditinstituten står inför ett beslut om att antingen bevilja 
eller att avslå kreditförfrågan men också om att förlänga eller avsluta befintliga 
kreditavtal. (Svensson 2003)  

Vid ett beviljande av kredit till ett företag följs kreditbedömningen upp av en 
kreditriskbedömning och mynnar ut i en riskklass som avgör prissättningen på 
krediten, alltså den ränta som företaget kommer att få betala för krediten, för 
att kompensera för den risk som kreditinstitutet bedömer att företaget har. 
Riskbedömningen består av två delar. Första delen består av företagets 
framtida betalningsförmåga, alltså företagets risk för obestånd. Andra delen är 
en säkerhetsbedömning av företagets risk vid obestånd. Riskbedömningen 
fokuserar främst på företags förmåga att betala amortering och ränta, alltså 
företagets fortlevnadsförmåga. (Svensson 2003; Sigbladh & Wilow 2008) 
Bedömningen består även av en analys av företagets årsredovisning, 
kreditinformation, delårsrapport, affärsidé, strategi, ledningens kompetens, 
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marknadsandelar och företagets organisation. (Sigbladh & Wilow 2008) Om 
företaget hamnar på obestånd så används företagets tillgångar som säkerhet 
för krediten. (Svensson 2003)  

Kreditgivare hämtar in både extern och intern information om företaget inför 
en kreditbedömning. Den redovisade informationen används till att 
kontrollera det faktiska utfallet och för att reducera den risk som föreligger att 
företaget inte kommer kunna uppfylla de avtals-förbindelser som finns. 
(Svensson 2003) Förutom balans- och resultaträkningen så använder 
kreditinstituten sig även av företagets förvaltningsberättelse och 
revisionsberättelse i årsredovisningen. I förvaltningsberättelsen framgår det 
bl.a. om det skett ett kapitaltillskott eller om det finns erhållna 
koncerngarantier. Revisorn ska även upprätta en revisionsberättelse som 
innehåller en redogörelse för vad som upptäcks vid själva granskningen. 
(Sigbladh & Wilow 2008) 

De finansiella rapporterna är en av de mest betydelsefulla grunderna i en 
kreditbedömning. Kvalitén i rapporterna måste hålla en hög standard och i 
verkligheten är det direkt avgörande för om ett företag kommer att beviljas 
krediter. (Svensson 2003) 

Årsredovisning är den enda faktiska informationskälla som styrker 
företagsledningens verbala information om företaget och dess framtidsplaner. 
Grundläggande analys av årsredovisningsinformation är grunden för en 
kreditvärdighetsbedömning. Redovisningsinformation används dels för att i 
efterhand minska osäkerheter om företagets planer men också i förväg som 
underlag för prognoser. Analysen omfattar kassaflöden på lång och kort sikt 
samt företagets räntabilitet. (Svensson 2003) 

Tidigare resultat för ett företag är en viktig faktor när en uppskattning av ett 
företags förmåga att återbetala ett lån görs. Tidigare resultat visar på företagets 
operativa framgång och ger konkreta bevis på den kompetens som finns i 
företaget. Information om företagets tidigare resultat hämtas från 
redovisningsinformationen. Redovisningens funktion är bl.a. att förse 
kreditgivare med den information som de behöver för att göra rationella 
beslut. Eftersom de finansiella rapporterna blivit granskade av revisorer, 
innebär det att siffrorna är mer korrekta och trovärdiga. (Bruns & Fletcher 
2008) 
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2.2 Revision 

Revision innebär att en revisor kvalitetssäkrar ett företagets ekonomiska 
information till externa intressenter. Revisorn ska göra en räkenskapsrevison 
och en förvaltningsrevision. Räkenskapsrevision innebär att en granskning 
görs av både företagets årsredovisning och bokföring. Förvaltningsrevision 
innebär att en granskning visar hur företaget förvaltas. Revisorns slutsatser 
redogörs i en revisionsberättelse. (FAR 2007)   

En revisor ska utföra granskning av ett företag enligt god revisionssed samt 
planera och genomföra revisionen. Detta för att i hög grad försäkra 
användarna om att årsredovisningen inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter. (Carrington 2010; FAR 2007) I revisionen ska en bedömning 
göras av redovisningsprinciperna och tillämpningen av dem samt göra en 
bedömning av de uppskattningar som företagsledarna gjort och slutligen 
utvärdera informationen som är samlad i företagets årsredovisning. (FAR 
2007)  

Behovet av revision kan spåras till agent teorin. Avskiljandet mellan agent och 
principal ger upphov till s.k. kontraktskostnader för att kontrollera att agenten 
har handlat i principalens intresse. Revision, som används för kontroll av 
företagets förvaltning, är ett sätt att minska kontraktskostnaden. (Nilsson 
2010) Årsredovisning och revisionsberättelsen ligger till grund för beslut som 
företagets intressenter ska göra. Trovärdighet är målet med revision, som även 
ger en försäkran om hur VD och styrelsen sköter sina uppdrag. (FAR Förlag 
2005) 

2.3 Agentteorin 

Agentteorin beskriver det aktuella agentförhållandet, där en part, principalen, 
delegerar arbete till en annan, agenten, som utför arbetet. Agentteorin kan 
beskrivas med hjälp av ett kontrakt och handlar om att lösa två problem som 
kan uppstå i agentrelationen. Det första, agentproblemet, innebär att det är 
svårt eller dyrt för en principal att följa upp agenten för att se om mål och 
handlingar följs. Problemet är att principalen inte kan verifiera att agenten har 
agerat korrekt. Andra problemet är den risk som uppstår när principalen och 
agenten inte har samma attityd gentemot den risk som existerar. Problemet 
grundar sig i att de två parterna föredrar olika handlingar med olika referenser 
och erfarenheter. Ett kontrakt ses då som en lösning som hanterar relationen 
mellan de båda parterna. (Eisenhardt 1989) 



15 

Agentteorin är relationen som speglar den grundläggande agentstrukturen där 
en principal och en agent är engagerade och samspelta men har olika mål och 
attityder gentemot risk.  Teorin kan användas i flera situationer och i de flesta 
förhållanden där det finns två olika parter, tillexempel mellan styrelse och VD 
eller chef och anställd. Kreditinstitut och den som vill låna pengar är bara ett 
exempel där teorin kan användas. Fokus i teorin handlar om att hitta det mest 
optimala kontraktet, som ska styra beteendet i förhållandet till rätt utfall mellan 
de båda parterna. Modellen utgår från att det finns en målkonflikt och att 
agenten är mer riskbenägen är principalen. (Eisenhardt 1989) 

Agentproblemet med ett företags kredit kan lösas på något av följande två sätt. 
Det första är att kreditinstitut, som lånar ut pengar, skriver ett kontrakt med 
företagaren för att skydda sig samt för att kompensera för de risker som finns. 
Det andra sättet är att låntagaren åtar sig att övervaka verksamheten i företaget 
genom att exempelvis anlita en revisor. (Pettit & Singer 1972)  

Informationsasymmetri innebär att i ett förhållande mellan två parter, i detta 
fall företaget och kreditinstitutet, så har parterna tillgång till olika mycket 
information inför det beslut som ska fattas. Informationsasymmetri kan 
användas opportunistiskt av den som lånar vilket begränsar kreditinstituts 
villighet att investera. På grund av informationsasymmetrin är det viktigt att 
noga bedöma kreditrisken för den som ska låna. Kreditinstitut kan kräva att 
den finansiella ställningen hos låntagaren är tillräckligt säker för att kunna 
betala tillbaka krediten. Detta genom att begära säkerhet för krediten. (Bruns 
& Fletcher 2008) Agentteorin ger ytterligare en förklaring till att ett företag ska 
ha en extern revision. Det innebär att där det finns informationsasymmetri i 
ett ekonomiskt kontrakt mellan en principal och en agent, så kommer agenten 
att bära kostnaden för att tillhandahålla informationen till stöd för relationen. 
Revisionen stöder agentrelationen genom att minska den osäkerhet som 
existerar. (Collins 2010)   

Agentkostnaderna för ett mindre företag är större än för ett stort företag. En 
trolig effekt av detta är att de direkta kostnaderna blir större för mindre företag 
vid lån. Kreditinstitut kommer kräva högre ränta för att kompensera för den 
ökande risken och för de extra övervakningskostnader som tillkommer. Det 
kan komma i form av kostnader i samband med att de inleder en närmare 
relation med ägaren i företaget eller vid en undersökning av värdet av de 
tillgångar som används som säkerhet vid lånet, exempelvis värdering av en 
fastighet. Ett annat sätt som ett mindre företags agentkostnader vid lån 
hanteras på är genom att begära eller kräva ägares personliga borgen som 
säkerhet vid lån. Detta minskar chefers incitament att försumma en banks 
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krediter eftersom det är dem själva som är garanti för krediten. De har alltså 
blivit borgenärer i sista hand. (Pettit & Singer 1972) 

2.4 Relationslåning 

Kapitalmarknaden karaktäriseras av informationsasymmetrin och är en viktig 
orsak till att finansiella mellanhänder existerar, tillexempel kreditinstitut. 
Kreditinstituten ska vara experter på att hantera information och har unika 
möjligheter att reducera informationsasymmetrin genom den relationen som 
finns till företaget. (Svensson Kling 1999) Långa relationer mellan 
kreditinstitut och företagarna innebär att det finns ett större förtroende mellan 
parterna och ett annat informationsläge. Nackdelen med en nära relation är att 
det kan leda till att kreditinstitutet hämtar in för lite information än vad som 
behövs. Om en relation kantas av många problem ska kreditinstitut inhämta 
information om företaget oftare än en gång om året i form av månads eller 
kvartals rapporter. (Svensson 2003)  

Relationslåning bygger på att information samlas in om företagets ägare över 
tid. Den information som samlas in kallas för ”mjuk-data”, vilket innebär att 
det är information som talar om för banken hur trovärdig ägaren är. Denna 
typ av information är svår att få fram och fastställa. Relationslåning skiljer sig 
från den mer traditionella transaktionsbaserade utlåningen där utgångspunkten 
är så kallad ”hård-data”, vilket är information baserad på siffror, nyckeltal mm. 
Det kan sägas att relationslåning tillåter lån från banken utan att det 
nödvändigtvis finns stark finansiell information. (Berger & Udell 2002)  

Genom att använda sig av relationslåning skapas ett agent-problem mellan 
bankmannen och ägaren i företaget. Vidare finns det tre nyckelegenskaper i 
relationslåning som är förknippade med agentproblemet. Det första är att 
relationslåning bygger på mjuk-data om ägaren som inte är lätt att verifiera. 
Den andra är att bankmannen normalt sett har den viktigaste relationen med 
företaget, alltså ägaren. Den tredje egenskapen är att agentproblemet uppstår 
mellan de två första egenskaperna, alltså mellan den mjuka-data som samlas in 
och bankmannen, ägaren. Denna involverar problem som berör bland annat 
låntagaren och långivaren samt banken som helhet. Det har kommit fram att 
detta agent-problem är enklare att bli av med i mindre banker, då de oftast har 
huvudkontor närmare de kunder som är potentiella relationskunder. Detta 
minskar problemet som finns med att få information, mjuk-data från mindre 
företag, deras ägare etc. Teorin om relationslåning förutsäger att i takt med att 
banker växer sig större och blir mer organisatoriskt komplicerade, minskar 
bankens benägenhet att genomföra relationslån. (Berger & Udell 2002) 
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3. Metod 

Syftet med denna studie är att studera hur avskaffandet av revisionsplikten i 
Sverige påverkat kreditinstituts kreditbedömning av små aktiebolag. Vi valde 
att göra en kvalitativ studie där vi har intervjuat sex banker i Värmland. I 
inledningen av uppsatsarbetet studerade vi tidigare forskning och 
vetenskapliga artiklar inom ämnet. Den data som vi har använt oss av har 
inhämtats från litteratur, vetenskapliga artiklar, propositioner och elektroniska 
källor. De vetenskapliga artiklarna har inhämtats från Business Source Premier.   

3.1 Kvalitativ eller kvantitativ 

Vid val av metod för insamling av data står valet mellan kvalitativ eller 
kvantitativ metod. Vid val av kvalitativ metod läggs, enligt Bryman och Bell 
(2005), vikt vid ord och inte vid kvantifiering under insamling och analys av 
data. Vid tillämpning av kvalitativ metod ges en helhetsbild som inte är möjlig 
vid användning av kvantitativ metod. Genom att använda kvalitativ metod har 
informanterna möjlighet att lämna kommentarer och viktig information kan 
således tas upp i undersökningen. Vid en kvantitativ metod är möjligheten att 
göra detsamma förlorad. (Jacobsen 2002)  

Studien har genomförts med en kvalitativ metod, vilket innebär att det inte går 
att göra några generella slutsatser av denna studie. Valet av kvalitativ metod 
gjordes för att få en klarare bild av informanterna och deras svar, samtidigt 
som de hade möjlighet att lämna kommentarer och följdfrågor kunde ställas. 
Kvalitativ metod ger en flexibilitet då frågor under intervjun kan formuleras 
om på ett enkelt sätt. Frågorna utgick till en början från problemformuleringen 
men allt eftersom intervjuerna genomfördes och mer data samlades in fanns 
möjligheten enligt Jacobsen (2002) att ändra denna.  

Forskaren försöker, genom att tillämpa den kvalitativa forskningsintervjun, 
förstå situationen ur den intervjuades perspektiv där erfarenheter får en 
avgörande roll. Intervjun med den intervjuade skapar data som samlas in och 
behandlas av intervjuaren. Under intervjun skapas kunskap i samspel mellan 
den som intervjuar och den som är föremål för intervjufrågorna. (Kvale & 
Brinkmann 2010)  

3.2 Urval 

Först begränsades intervjuerna geografiskt i och i närheten av Karlstad av 
praktiska skäl. Intervjuerna begränsades sedan till kreditinstitut med 
företagsutlåning. Kreditinstitutens företagschefer kontaktades per telefon där 
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vår undersökning presenterades. Vi blev efter det presenterade för den person 
som kunde tänkas vara bäst lämpad för intervjun. Av de sex banker som 
kontaktades valde alla att ställa upp på en intervju. Några kreditinstitut var 
osäkra på hur mycket och ingående de kunde svara på intervjufrågor p.g.a. 
sekretessavtal. Vi valde då att ge dem möjligheten att bli behandlade 
konfidentiellt. Anonymitet efterfrågades och vi valde då att behandla alla 
anonymt. Vid samtliga intervjuer deltog endast en person från respektive 
institut och samtliga deltagare var män. Alla informanter hade lång erfarenhet 
inom företagskrediter men hade olika befattningar inom instituten.  

3.3 Datainsamling och intervjuernas struktur 

Av sex kreditinstitut önskade ett par av dem att få intervjufrågorna i förväg för 
att på så sätt kunna förbereda sig, varpå de sändes ut till de som önskade det.   

Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer som består av en 
lista med frågor och teman som ska beröras och där informanten har möjlighet 
att formge svaren utefter sina egna erfarenheter. En semistrukturerad intervju 
är, enlig Bryman och Bell (2005) en flexibel intervjuprocess där tonvikten 
måste läggas på hur informanten uppfattar och förstår frågorna. Det vill säga 
vad informanten upplever som viktigt vid en förklaring och svar. Frågor som 
inte ingår i intervjumallen kan också ställas vilket blir en naturlig följd av att 
informanten svarar och intervjuaren ställer följdfrågor som är anknutna till 
svaren. Författarna förberedde en intervjumall där intervjufrågorna var öppna 
för att kunna ställa mera konkreta följdfrågor.  

Innan första intervjun gjordes med ett kreditinstitut genomfördes en 
testintervju. Där testades intervjuteknik och kontrollerade frågornas relevans 
och utfall. Testintervjun som inte inkluderas i studien utföll väl och inga 
justeringar behövde genomföras. Intervjumallen inleds med tre 
bakgrundsfrågor om informanten. Resterande frågor var indelade i kategorier 
kopplade till teoriavsnittet. Vid korta eller otydliga svar ställdes följdfrågor för 
att få en tydligare förklaring. Avslutningsvis frågade författarna informanten 
om det var något han själv hade att tillägga inom ämnet så att intervjuarna inte 
hade missat något väsentligt.  

Samtliga intervjuer genomfördes på respektive kreditinstituts kontor där 
författarna tillsammans med informanten genomförde intervjun i ett avskilt 
rum. Intervjutiden varierade mellan 30 och 45 minuter. Samtliga intervjuer 
spelades in med hjälp av en mobiltelefon och transkriberades ordagrant efter 
intervjun.   
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3.4 Databearbetning 

Efter transkriberingen av intervjuerna gjordes en bearbetning av all data där 
kvalitativ innehållsanalys tillämpats, som är en metod där tonvikt ligger på att 
låta kategorierna uppstå ur de data som samlats in. (Bryman & Bell 2005) 
Kategorierna har samlats under resultatdelen där alla intervjuer sammanställts 
genom att skriva samman svaren på intervjufrågorna under respektive rubrik. 
Under kapitlet resultatanalys har informanternas svar jämförts och analyserats 
med den teori och problemformulering som har använts i studien. 

3.5 Reliabilitet & Validitet 

Reliabilitet är ett mått för att mäta hur stabil en undersökning är, och handlar 
om huruvida informanterna kan komma att förändra sina svar under intervjun 
och om de svarar olika till olika intervjuare. Enligt Kvale och Brinkmann 
(2010) bör intervjuarens reliabilitet diskuteras i relation till ledande frågor. De 
menar att den kvalitativa forskningsintervjun passar särskilt väl för att ställa 
ledande frågor för att pröva reliabiliteten i de svar som informanten ger. 
Ledande frågor behöver därför inte minska tillförlitligheten av intervjun utan 
kan i många fall öka den. Författarna valde att följa en intervjumall där det 
lämnades utrymme för följdfrågor till informanterna. Således fanns det 
utrymme att fylla de tomrum som eventuellt uppstod vid svaga eller 
svårtolkade svar. Informanterna fick svara utan att de avbröts och således 
påverkade inte intervjuarna svaren mer än nödvändigt. Då bankvärlden styrs 
strikt av sekretess mot sina kunder kände författarna tidigt att de ville betona 
att frågorna som skulle ställas inte berörde specifika kunder och således bröt 
informanterna aldrig mot sekretesslagen. Informanterna fick också alternativet 
att vara anonyma varpå författarna ville stärka reliabiliteten i de svar som gavs. 
Syftet med studien var inte att se hur en enskild bank blivit påverkad av 
revisionspliktens avskaffande utan istället få en heltäckande bild av hur 
avskaffandet har påverkat bankerna. 

Validitet innebär att sanningen i ett uttalande mäts. En giltig slutsats ska vara 
hållbar, välgrundad och försvarbar. (Kvale & Brinkmann 2010) Författarna har 
varit noga med att upplysa informanterna om vad det är som ska undersökas 
för att på så sätt öka validiteten. Författarna har använt samma intervjumall till 
alla sex intervjuer som har genomförts. För att säkerställa att vi har citerat och 
uppfattat informanterna på ett korrekt sätt har intervjuerna validerat genom att 
transkribera dem ordagrant. Intervjuerna sändes sedan ut till respektive 
informant som fick godkänna intervjun och bekräfta att de citerats på ett 
korrekt sätt. I undersökningen finns det sex informanter, fördelade på sex 
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bankkontor i Värmland. Alla informanter har en lång erfarenhet inom 
branschen. Författarna upplevde att informanternas erfarenheter har lett fram 
till informativa svar som har kunnat användas. Då författarna använt samma 
intervjumall vid alla sex intervjutillfällen har intervjuerna kunna validerats med 
varandra. 

3.6 Metoddiskussion 

Enligt Jacobsen (2002) finns det vissa nackdelar med en kvantitativ metod som 
bland annat berör representativitet och öppenhet hos intervjuarna. Nackdelen 
med representativitet är att informanten i en studie är en person och att det i 
viss mån är dennes personliga åsikt som tas med och inte kreditinstitutets 
åsikt. Detta har beaktats under studiens framställning. Problemet med 
öppenhet är om intervjuaren som undersökare kan vara helt öppen för alla 
detaljer som framkommer under en intervju. Det finns alltid en risk med att 
information silas bort omedvetet. För att undvika problemet har intervjuerna 
först spelats in och sedan transkriberats intervjun ordagrant. 
 
Semistrukturerade intervjuer valdes för att få en öppen intervju, som kunde 
styras till en viss grad utan att försöka påverka informanten. Således anser vi 
att vi inte har påverkar informanterna utan låtit dem svara som de själva ansåg 
lämpligt. 
 
Vi har också tagit i beaktning att tidigare forskning som använts i studiens 
problemdiskussion är forskning gjord i länder, där gränsvärdet är betydligt 
högre samt att avskaffandet av revisionsplikt funnit längre. De företag som har 
möjlighet att avstå från revisionsplikt är således mycket större varpå effekten 
inte blir lika tydlig i vår studie, då det är stor skillnad på företagens storlek i de 
olika länderna. 
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4. Resultat 

Studiens resultat bygger på sex intervjuer med informanter som representerar 
sex olika kreditinstitut i Värmland. Alla informanter arbetar med kreditgivning 
till företag. En informant är chef för företagsavdelningen, Fyra informanter är 
kontorschefer och en informant har över 20 års erfarenhet med kreditgivning 
till företag. Då anonymitet efterfrågades redovisas resultatet konfidentiellt.   

4.1 Kreditbedömningsprocessen 

Vid en kreditbedömningsprocess skiljer samtliga informanter på nystartade 
och etablerade företag samt vilken storlek det är på krediten och företaget som 
ansöker om den. När ett företag är nystartat grundar sig 
kreditbedömningsprocessen i företagets affärsplan. ”Är förtaget nystartat så är 
det viktigt att ha affärsplanen klar redan innan den kommer till oss” (Inf. Bank 
1). En viktig del i bedömningen av ett nystartat företag är att undersöka vem 
företagaren är genom att göra en noggrann analys av personen, vad han har 
gjort tidigare och hur personen ska klara av att genomföra sin affärsplan. 
”Siffror kan bollas och undersökas i all evighet men det är inte så lätt på en del 
marknader och i en del branscher” (Inf. Bank 5).  När kreditinstitutet 
accepterat företagets affärsplan och hur företagaren ska genomföra den går 
processen ganska fort framåt. ”Vi bedömer även mycket med magkänsla om 
personen som kommer hit och begär lån är rätt lämpad” (Inf. Bank 4). 

Vid kreditbedömning av ett etablerat företag är det viktigt för kreditinstitut att 
känna till företagets bakgrund, historik mm. ”Vi kollar också om företaget 
finns med på någon s.k. Svart lista” (Inf. Bank 2). Kreditinstituten ser sedan på 
företagets ”hård-data”, kreditupplysning och om det finns en reviderad 
årsredovisning. Basen för kreditbedömningen är företagets årsredovisning, där 
främst en bedömning av kassaflöde och likviditet görs. ”Alltså hur företagets 
plånbok ser ut och hur den sköts” (Inf. Bank 3). Sedan görs en analys av allt 
från företagets affärsplan till företagets ägare, deras kunder och leverantörer. 
”Vi tar reda på vilka risker, hot och möjligheter som finns för företaget som ur 
ett kredithänseende ska mynna ut i en riskvikt” (Inf. Bank 3). Informant bank 
6 nämner att det finns tre huvudtyper av risk som de lägger mest fokus på vid 
kreditbedömningen av ett företag. De är ägarrisken, branschrisken och 
företagsrisken. Det absolut viktigaste är ägarrisken, ”att det är rätt person 
bakom ratten för detta fordon, så att säga” (Inf. Bank 6). 
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4.1.1 Viktigaste  käl lorna för  kredi tbedömning 

Kreditupplysning är en viktig källa för kreditbedömning enligt alla 
informanter. Där ser de till extern historik om och hur de har skött sig tidigare. 
Årsredovisningen är en annan källa som är viktig för informanterna i 
kombination med en kassaflödes analys. ”Vi kokar då ihop alla dessa siffror 
och får en scoringmodell som ger företaget ett betyg” (Inf. Bank 5). Samtliga 
informanter återkommer till att det är kassaflödesanalysen som är den 
viktigaste källan. ”Vi lägger alldeles för mycket tid på vad som har hänt istället 
för att blicka framåt. Viktigaste är att se framåt, företagets framtida budget, 
deras kassaflöden osv.” (Inf. Bank 4). 

4.1.2 Säkerhetsbedömning v id kredi tg ivning 

Enligt banklagstiftning får pengar lånas ut till säkerhet, t.ex. 
företagsinteckningar eller pantbrev (Inf. Bank 3). Alla kreditinstitut är överens 
om att säkerheten sätts efter kreditens storlek och vilken typ av kredit det 
handlar om.  ”Nästan alltid är företagsinteckning och borgen med” (Inf. Bank 
4). ”I princip är det alltid personlig borgen från ägaren som får ta huvud 
risken” (Inf. Bank 3). Ofta görs en intern värdering av företagets tillgångar 
som används som säkerheter. ”Vi vill helst se en bra balansräkning och att 
företaget har en bra soliditet. Den finansiella prestationen leder till en bättre 
rating som styr vilket pris vi ska ta ut hos våra kunder” (Inf. Bank 6). 
Informant bank 2 menar också att de lånar ut en viss procent av värdet på en 
tillgång i balansräkningen t.ex. maskiner, inventarier och kundfordringar. 

4.1.3 Vilka spec i f ika kostnader och problem kan uppstå v id 
kredi tbedömningen? 

Flera av informanterna ser inga direkta kostnader som uppstår vid en 
kreditbedömning förutom den tid som läggs ner för att behandla 
kreditansökan.  

”Visar det sig att företaget kan bli beviljat ett lån så var det värt att lägga ner 
tiden men blir det tvärtom kostar det oss istället pengar. Ett problem med 
kreditbedömningen är att vi måste lita på systemet annars lägger man ner för 
mycket tid på kreditbedömningen” (Inf. Bank 4). 

Den vanligast förekommande kostnaden vid kreditbedömning är enligt 
informant bank 6 kostnaden för att göra en extern värdering på fastigheter 
som används som säkerhet.  
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Det är oftast lätt att få fram den information som behövs för en 
kreditbedömning av företagaren men det finns vissa fall där det kan vara 
svårare. ”Vi begär viss information, kan inte företagaren redovisa det blir det 
inget lån helt enkelt” (Inf. Bank 3). Ett annat problem, enligt informant bank 
2, är att banken inte får kontakta revisorn direkt och begära information p.g.a. 
sekretess. För att göra det krävs en fullmakt, något som kan ta tid att få fram. 

4.2 Asymmetrisk information 

Informanterna är eniga om att den information som lämnas in ofta är korrekt, 
men de är samtidigt medvetna om att det förekommer problem.  

 
”Öppenhet och ärlighet är det som bygger relationer. Vi vill se den andre parten 
som en partner som strävar mot samma mål, inte som en motståndare. Vi 
tillsammans med en bokföringsbyrå eller liknande utgör ett bra team. Det blir 
inte bra om vi inte får fram den informationen som vi behöver, då blir kunden 
vår motståndare. Om informationen kommer fram i ”steg 2” är det inget bra 
och det är då vi får ett problem”. (Inf. Bank 4) 

De övriga kreditinstituten delar samma uppfattning, men påpekar också att 
”Vi är alla människor, undanhålls viktiga saker under resans gång kommer det 
tillslut att komma fram. Vi väljer då att avsluta relationen och säga upp 
krediten” (Inf. Bank 3). De flesta företagare vet att de måste vårda sin relation 
med banken eftersom det är svårare att få lån idag än det var för ett par år 
sedan, innan finanskrisen (Inf. Bank 5). 

”När man tänker efter så vet jag att kunder lär sig vad de ska säga och inte säga 
till oss. Det är klart att risken finns men det känns inte som att det händer så 
ofta” (Inf. Bank 5). ”Min absoluta uppfattning är att den information vi får av 
våra företagskunder, oavsett stora eller små företag, är riktig. Det är snarare så 
att en företagare inte vill lämna ifrån sig något som han sedan måste komma 
tillbaka med och säga att det inte blev på ett visst sätt” (Inf. Bank 2).  

4.3 Hur ser ni på avskaffandet av revisionsplikten 

”Jag ser egentligen inget positivt i det, ur bankens perspektiv” (Inf. Bank 4). 
Informanterna delar uppfattning om att revision är positivt ur bankens 
perspektiv. Idag upplever informanterna att det inte fått den påverkan som de 
trodde att de skulle få för ca 3 år sedan då revisionsplikten avskaffades. ”Vi ser 
ett behov av krav idag. Informanten på bank 6 ansåg att avskaffandet av 
revisionsplikten skulle få en större effekt då det avskaffades men att de flesta 
idag har kvar revisorn. ”Många kanske känner att de inte har den kunskap 
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inom bokföring som krävs och vill ha hjälp” (Inf. Bank 6). Att revisionen idag 
är efterfrågad och inte tvingad tycker informanten på bank 6 är bra, samtidigt 
som det är viktiga att de inte tar bort det av fel skäl. ”Det kanske inte är värt 
att ta bort bara för att spara in lite pengar för att sedan själv inte ha någon 
koll” (Inf. Bank 5). Vid en problematisk kreditbedömning kan revisorn 
involveras, framförallt när företagaren inte har sitt bästa område inom 
ekonomi. ”Då är det extra viktigt att revisorn är med eller kanske en 
ekonomiansvarig på företaget” (Inf. Bank 5). Informanten på bank 3 anser att 
om de inte är i behov av krediter ”så kan det kännas onödigt med revision, vår 
huvudlinje är dock att vi vill se en reviderad årsredovisning i ett företag med 
krediter”. Delar av informanterna upplever att lagstiftarna går i rätt riktning 
om de ser ur perspektivet att sysselsätta människor. ”Har de kommit fram till 
att avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag får fler människor att 
starta företag så är jag positiv till det också” (Inf. Bank 2).  

4.3.1 Krav på rev is ion och görs  det  någon ski l lnad på rev isorer? 

Bank 3 har krav på revision, ”Enda undantaget vi skulle godkänna en kredit 
där reviderad bokföring inte finns skulle vara om vi känner personerna 
extremt väl. Det är dock väldigt sällan det sker, det är alltså i stort sett krav på 
revision från vår sida” (Inf. Bank 3).  Informanten på bank 5 säger att de inte 
har ett krav på revision, men att en bedömning görs vid varje tillfälle. ”Min 
uppfattning är att företagen ofta har en revisor och känner väldigt sällan att 
företagaren har tagit en genväg för att snabbt komma fram till ett bokslut” 
(Inf. Bank 5). ”En revisorstämpel ökar trovärdigheten, vi kanske bidrar till att 
de vill ha revisor men har inte något krav på det idag” (Inf. Bank 6). 
Informanten på bank 1 ser ett behov av revision, men att det inte finns något 
krav idag. Bank 4 har också ett krav på revision idag, ”vi vill ha fullgod 
revision och det så gott som alltid” (Inf. Bank 4). Informanten på bank 2 säger 
”vill företaget låna pengar och pengarna vilar på företagets 
återbetalningsförmåga, måste det finnas en revisor som dessutom ska vara 
med i bolaget som rådgivare”. 

Informanterna är eniga om att de inte gör någon skillnad på vilket bolag 
revisorerna arbetar för eller om de är godkända eller auktoriserade. ”De större 
revisionsbyråerna ger en bättre stämpel än de mindre men vi gör inte någon 
skillnad i det. För oss är det den enskilda revisorn som spelar roll och det 
värde som den skapar i förhållandet” (Inf. Bank 6). Samtidigt menar 
informanten anser att ett revisionsbolag som tillhör ”Big 4” är mer bevakade 
och tror att de måste vara väldigt noga i sin revision. 
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4.3.2 Om gränsvärdet  för  krav på rev is ionspl ikt ökar t i l l  9,2 
mil joner i  omsättning 

Om gränsvärdet höjs till 9,2 miljoner kronor i omsättning så kommer fler 
företag att kunna avstå från revisionsplikten men informant på bank 4 säger 
”Det finns inga signaler idag på vilken ställning vi kommer att ta till det”.  Ett 
företag som omsätter 9,2 miljoner kronor är stort och informant på bank 2 
säger ”Vi kommer i alla fall behöva ställa oss frågan betydligt oftare och då 
med större verkan än idag”. Det blir många fler intressenter som blir 
inblandade som vill ha en garanti på att det är ordning och reda i 
räkenskaperna. ”Om ambitionen är att gå från 1 miljon till 10 miljoner med ett 
företag bör de nog börja med en revisor redan från början” (Inf. Bank 2). Om 
gränsvärdet ökar så berör det inte informanten på bank 3, ”Vi ställer krav på 
våra kunder att vi vill ha en reviderad årsredovisning, sen om företaget 
omsätter 3 miljoner eller 30 det spelar inte någon roll för oss” (Inf. Bank 3). 
Informanterna på bank 1 och 5 ser ett behov av revision idag. ”Var exakt vi 
kommer att hamna vet jag inte riktigt i dagsläget, men frågan om krav kommer 
vi att behöva ställa oss” (Inf. Bank 5).  

4.3.3 Vilka r isker ser  in formanterna med avskaf fandet  av 
rev is ionspl ikten? 

Informant bank 2 säger ”vill man låna hos en bank så måste de berätta allt 
som vi behöver veta och av något skäl gör folk också det”. Driver man 
däremot ett större företag med flera anställda bör det finnas ett ansvar för hur 
räkenskaperna sköts, något som idag även är lagstadgat. Det är en uppfattning 
hos samtliga informanter. Informant bank 6 anser att risken finns att kvalitén 
inte säkras, ”Den risk som jag kan se är att kvalitén inte säkerställs som den 
ska och att den blir sämre över tid”. Samtliga informanter delar uppfattningen 
om att kvalitén skulle kunna komma att försämras och att siffrorna som 
företagen visar upp är direkt felaktiga.  

4.3.4 Prissät tning av kredi ten med e l l er  utan rev isor 

Desto högre risk kreditinstitutet bedömer att ett företag har ju högre ränta 
kommer företaget få.  

”Att inte ha en revisor medför en ökad risk, vår kreditrating kommer att 
påverkas som innebär att företaget kommer att få en högre ränta. I allmänhet 
kan man säga att ju mer information vi har om företaget och ju säkrare den 
informationen är desto mer kan vi lita på företaget och då blir det enklare att ge 
ut krediter” (Inf. Bank 3).  
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Avskaffandet av revisor kan också spela roll på prissättningen av krediten. 
Informant bank 1 säger ”I kreditratingen är det allt som spelar roll, bl.a. 
nyckeltal, revisor, avskaffande av revisor mm. Alltså kan avskaffandet spela 
roll”. Enligt informant på bank 6 så påverkas inte kreditratingen av revisor 
eller inte. ”Det är inte så i dagsläget men jag skulle kunna se att det blir så i 
framtiden”. Informanten på bank 4 kan inte heller se att revisorn spelar någon 
avgörande roll på kreditratingen i dagsläget. 

4.4. Relationslåning och nyckelpersoner 

Då vi frågade kreditinstituten hur deras syn var på revision och om de hade 
krav eller inte på det, ledde det fram till att relationen mellan företagaren och 
kreditinstitutet hade en stor påverkan. Relationen spelar stor roll, men kan inte 
företaget betala sina kostnader för krediten försvinner förtroendet och 
relationen. ”Är såklart bättre med ett företag som har skött sig med en tioårig 
historik än ett företag som inte har historik” (Inf. Bank 1). ”Om ett företag 
behöver ett lån så kan en god relation väga över jämfört med om man enbart 
ser till företagets aktuella siffror” (Inf. Bank 3). Informanten på bank 3 säger 
också att de måste undersöka varför det går dåligt, ”Konjunktursvängningar 
kan göra så att det går dåligt rent ekonomiskt eller om priset på råvaror stiger 
och de måste då få mer rörelsekapital”.  Första året är alltid en prövoperiod 
om vi ska fortsätta vara med eller kliva av. ”Har du en nyckelperson som nått 
65 eller dålig hälsa då vill vi kanske också kliva av, trots att vi har haft en 20 
årig relation” (Inf. Bank 2). 

En annan faktor som spelar roll på relationen är företagets styrelse och 
ledning. Har en företagsledare ingen relation med banken så underlättar det 
om de skaffar en styrelse som sedan tidigare har en relation med banken, ”det 
kan göra en jättestor skillnad” (Inf. Bank 2).  Informanten på bank 5 tror att 
det kan göra skillnad med en relation till banken, ”alla företag går dåligt någon 
gång, generellt sett lånar vi inte ut till förluster. Om det är ett företag som vi 
har en relation till sen tidigare så hjälper vi nog till i större utsträckning. Det 
måste då finnas en plan på hur företaget ska ta sig ur situationen”. Ska 
företaget säljas så måste den nya ägaren visa att den personen är beredd att 
investera och ta egen risk, ”personen måste visa med både kroppen och 
plånboken att den faktiskt vill det. De är inte så att vi är skeptiska, men den 
nya personen måste visa vad den går för” (Inf. Bank 5). Informanten på bank 
4 tycker också att relationen är viktig, ” Det är trots allt två människor som 
möts och inte en människa och en bank”. Relationen påverkar i viss 
utsträckning, ” Ibland gör vi affärer med en viss nyckelperson i företaget, den 
dagen då den personen slutar blir relationen som ny”. Informanten på bank 6 
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säger också att det är en relation mellan två människor, ” Har vi fortsatt dåligt 
förtroende för ägare eller ledning är vi inte längre med och tvärt om”. 
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5. Resultatanalys 

Olika typer av risk, hot och möjligheter som finns för företaget analyseras som 
sedan mynnar ut i en riskvikt, vilket avgör prissättningen vid en kreditgivning 
enligt informanterna. Av de olika riskerna är ägarrisken den absolut viktigaste, 
att det är rätt person de gör en affär med. Svensson (2003) beskriver att 
osäkerheten minskar med hjälp av redovisningsinformationen samtidigt som 
den prognostiserar framtiden. 

Kassaflödesanalysen är den viktigaste källan för kreditbedömningen enligt 
informanterna tillsammans med årsredovisningen och en kreditupplysning. De 
olika siffrorna läggs ihop i en scoringmodell som ger företaget ett betyg. Även 
Svensson (2003) beskriver de finansiella rapporterna som en av de mest 
betydelsefulla grunderna i kreditbedömning. Två av informanterna menar 
också att revisorn påverkar det betyg som företaget får. Att avsäga sig revisorn 
kan således innebär en högre risk för företaget.  

Alla informanter är överens om att den säkerhet som sätts på en kredit är helt 
och hållet beroende av kreditens storlek och vilken typ av kredit det rör sig 
om. I princip är alltid företagsinteckning och personlig borgen med som 
säkerhet. Bruns och Fletcher (2008) och Svensson (2003) förklarar att 
säkerheterna används som betalning ifall företaget skulle hamna på obestånd.    

Kreditinstitut är ofta enligt Baas och Schrooten (2006) ovilliga att ge ut 
krediter till små företag p.g.a. relativt begränsad tillgång av information, som 
också är dyr att ta fram för externa parter. Detta är inget som informanterna 
upplever. De anser att det oftast är lätt att få fram den informationen som 
behövs. För att företaget ska kunna få krediter så kräver informanterna viss 
information, annars uteblir krediten. De ser inte några direkta kostnader som 
uppstår vid kreditbedömningen. Kostnader som informanterna upplever är 
den tid som läggs ner vid bedömningen samt i de fall där det krävs en 
värdering av en fastighet.  

I en relation till banken finns det enligt Collins (2010) informationsasymmetri 
mellan kreditgivaren och företaget, där företagaren får bära kostnaden för att 
tillhandahålla information till kreditbedömningen. Bruns och Fletcher (2008) 
säger att informationsasymmetri kan användas opportunistiskt av den som 
lånar vilket begränsar kreditinstituts villighet att ge ut krediter. Informanterna 
hävdar att den information som de kräver vid en kreditbedömning oftast är 
korrekt. Vidare säger informanterna att vi alla är människor och att fel kan 
förekomma. Det är snarare så att informanterna upplever att kunderna vill 
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göra rätt för sig då de är medvetna om att det är svårare att få lån idag än det 
var för ett par år sedan. Kunderna vill inte heller komma tillbaka och ändra 
eller visa information som var felaktigt angiven. Berger och Udell (1995) 
menar att banker löser problemet med asymmetrisk information genom att 
själva analysera den information som de begärt in från företaget som sedan 
resulterar i ett kontrakt med en specifik ränta och säkerhet för krediten. Svaret 
från informanterna stämmer väl överens med vad Berger och Udell (1995) 
menar.  

Långa relationer mellan kreditinstitut och företagarna innebär enligt Svensson 
(2003) att det finns ett större förtroende mellan parterna. Nackdelen med en 
lång och nära relation är att det kan leda till att för lite information hämtas in 
inför ett kreditbeslut. Informanterna håller med om att en lång relation leder 
till ett större förtroende och ett bättre informationsutbyte. Däremot ser de inte 
någon risk med att det hämtas in för lite information. Trots en lång relation 
har de fortfarande samma krav på att analysera den information som krävs 
inför ett kreditbeslut. Berger och Udell (2002) menar att relationslåning tillåter 
lån från banken utan att en stark finansiell information nödvändigtvis finns. 
Informanterna är eniga om att med en stark och lång relation är de i större 
utsträckning mer benägen att hjälpa företaget. Dock måste de undersöka 
varför det går dåligt samt hur företaget ska ta sig ur situationen. 

Blackwell et al (1998) kom fram till att företag med en reviderad rapport, med 
allt annat oförändrat, kommer att betala lägre ränta till kreditinstitut än företag 
med en oreviderad rapport gör. De fann att företag med en reviderad rapport 
betalade upp till 0.25 % lägre ränta än vad företag gjorde som inte hade en 
reviderad rapport. Ingen av informanterna i vår studie har sett någon sådan 
effekt, men ju högre risk de bedömer att företaget eller företagaren har desto 
högre ränta får de på krediten. Att avsäga sig revisorn skulle kunna innebära en 
högre risk som skulle medföra en högre ränta, men någon direkt effekt har 
inte upplevts idag, enligt informanterna. Även Miller och Murphy Smith 
(2002) anser att en finansiell rapport som tillhandahålls av en revisor är mindre 
partisk och subtilare än en oreviderad rapport, således borde den risk som 
kreditinstitutet tar minska. 

Informanterna har idag inte sett någon större förändring, alla är eniga om att 
avskaffandet av revisionsplikten inte fått den påverkan som de trodde att det 
skulle få. Informanterna har delade uppfattningar om det är krav eller inte på 
revision idag då företaget ska ansöka om krediter. Collins och Jarvis (2002) 
belyser vikten av att ha en extern revisor som den viktigaste källan för råd och 
att denne har möjlighet att identifiera de specifika behov som företaget har. 
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Informanterna upplever att de flesta företagen har kvar revisorn, då de vill ha 
kvar den hjälp som revisorn ger. De är också eniga om att det inte är värt att 
välja bort revisorn bara för att dra ner på en kostnad för att sedan inte ha 
någon koll på sin ekonomi. 

Enligt Svensson (2003) måste kvalitén i rapporterna hålla en hög standard och 
är i verkligheten direkt avgörande för om ett företag kommer att beviljas 
krediter eller inte. Informanterna känner väldigt sällan att företagarna som 
ansöker om krediter har tagit en genväg för att snabbt få fram ett årsbokslut. 
Bruns och Fletcher (2008) menar att siffrorna som ett företag visar är mer 
korrekta och trovärdiga om de finansiella rapporterna har blivit granskade av 
en revisor, något som även informanterna anser. Enligt FAR (2007) 
kvalitetssäkrar revisorn att företagets information till externa intressenter är 
korrekt och inte innehåller några felaktigheter. Vidare anser informanterna att 
risken med avskaffandet av revisionsplikten kan ha en negativ påverkan av de 
finansiella rapporternas kvalité över tid. 

Dedman och Kausar (2012) kom fram till att i samband med avskaffande av 
krav för revision i Storbritannien, fick kreditinstituten svårt att sätta en 
tillförlitlig kreditvärdighet. Kreditvärderingsinstituten ansåg att en minskad 
trovärdighet i samband med oreviderade räkenskaper kunde leda till en lägre 
kreditvärdighet. Studien visar att informanterna inte delar Dedman och 
Kausars (2012) slutsats. Informanterna anser att företagare som vill låna 
pengar hos en bank måste berätta allt som de behöver veta och därför gör 
företagen det.  
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6. Slutsats  

Med kreditgivningspolicy menas kreditinstitutens tillvägagångssätt för ett 
företag som söker krediter. Syftet med studien var att ta reda på om bankers 
kreditgivningspolicy ändrats tre år efter avskaffandet av revisionsplikten för 
små aktiebolag i Sverige. 

Faktorer som haft betydelse för att besvara vårt syfte är hur kreditinstituts 
bedömning går till och hur stor vikt de lägger vid att företaget har en revisor 
eller inte.  Efter att ha undersökt flera faktorer blev slutsatsen att idag, tre år 
efter avskaffandet av revisionsplikten, har kreditinstituten inte gjort någon 
förändring av sin kreditgivningspolicy.  För tre år sedan trodde kreditinstituten 
att de skulle behöva förändra sin kreditgivningspolicy. Den risk kreditgivarna 
kan se med avskaffandet av revisionsplikten är att kvalitén på redovisningen 
hos företagen kan komma att försämras över tid. Att revisionspliktens 
avskaffande, för mindre bolag, inte fått den effekt som kreditinstitut trodde, 
tror vi beror på bland annat att företagen som ligger under gränsvärdet för 
krav på revision är för små. De krediter som de söker berör inte tillräckligt 
stora summor, alternativ ingen summa alls. Därför är det svårt att dra någon 
direkt slutsats om hur avskaffandet av revisionsplikten påverkat bankers 
kreditgivningspolicy.  

Dagens befintliga gränsvärde för revisionsplikt har inte fått någon direkt 
påverkan på kreditgivningspolicyn. Efter att ha undersökt hur kreditinstituten 
ställer sig till ett eventuellt ökat gränsvärde blir slutsatsen att de inte heller då 
tror att de kommer att få någon större påverkan. Kreditinstituten upplever att 
företagen har en god redovisning samt att de i stor utsträckning litar på sin 
egen bedömning av företaget. Idag har kreditinstituten inte tagit någon 
ställning till höjda gränsvärden, men om gränsvärdet för revisionsplikten höjs 
ytterligare menar kreditinstituten att de kommer behöva ställa sig frågan allt 
oftare då fler företag som ansöker om kredit har möjlighet att avstå från 
revision.  

Kreditinstituten upplever idag att många företag har kvar sin revisor. Det kan 
bero på att företagen tror att kreditinstituten har krav på att de ska ha revision 
eller att företagen hoppas på att växa sig större i framtiden varpå det är bra att 
ha med revisorn redan från början. Kreditinstituten har en delad uppfattning 
om revisorns betydelse. Alla är eniga om att kvalitén på företagets redovisning 
kan komma att försämras över tid utan revisor, men det råder en delad 
uppfattning om revisorns direkta påverkan på kreditvärdigheten och 
riskbedömningen i dagsläget. Slutsatsen av studien är att kreditinstituten inte 
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rätt ut säger att revisorn påverkar kreditgivningen till företag, men att företag 
som väljer att avstå revisorn riskerar att få en högre risk, vilket i sin tur leder 
till en högre ränta. Revisorn får alltså en viss påverkan på kreditvärdigheten 
och riskbedömningen hos en del av kreditinstituten.  

Det visade sig även att relationen mellan företagaren och kreditinstitutet hade 
en stor betydelse vid kreditgivning och kunde spela en avgörande roll som kan 
vara ytterligare en faktor till att avskaffandet av revisionsplikten inte fått någon 
större påverkan på kreditgivningspolicyn.  
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6.1 Förslag till vidare forskning 

Resultatet från vår studie bygger på ett begränsat geografiskt område med få 
kreditinstitut. Det skulle vara intressant att göra en liknande studie i större 
omfattning för att öka trovärdigheten i studien samt för att kunna göra en 
geografisk jämförelse. Ytterligare förslag till vidare forskning skulle kunna vara 
om gränsvärdet för revisionsplikt höjs ytterligare, för att se om det får en 
större påverkan än vad det har fått idag.  

Det skulle även vara intressant att göra en studie ur företagens perspektiv för 
se hur avskaffandet av revisionsplikten påverkat deras uppfattning om 
kreditgivning.  
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 Bilaga 1 

Intervjufrågor: 
 
Kort presentation av den intervjuade (Anställning, Befattning, Utbildning mm) 
 
Kreditbedömning för små företag: 
 

• Hur ser er kreditbedömningsprocess ut? 
 

• Skillnad mellan etablerade/nystartade företag? 
 

• Vilka problem kan uppstå? 
 

• Vilken/Vilka är de viktigaste informationskällorna för att göra en 
kreditbedömning på ett mindre företag? 

 
• Finns det några specifika svårigheter med att få fram den relevanta 

informationen från mindre företag? 
 

• Har ni en kreditpolicy som ni utgår från vid kreditbedömning? 
 

• Vilka kostnader stöter ni på vid er kreditbedömning? 
 
Revisionsplikt: 
 

• Hur är er syn på avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag? 
• Har detta påverkat er på något sätt? 
• Anser ni att det finns några risker med avskaffandet? 
• Har det bidragit till en förändring av er kreditgivningsprocess? 

 
• Vad säger det er om ett företag har en revisor? 

 
• Saknar ni den trovärdighet som revisorn gav? 
• Har ni funnit ett nytt sätt att nå trovärdighet? 

 
• Har ni upplevt att avskaffandet av revisionsplikten försämrat kvalitén på 

företags redovisning? 
 
Övrigt: 
 

• Påverkar en lång och god relation er kreditbedömning? 
 

• Litar ni i större utsträckning på ett företags finansiella rapport om ni har god 
relation med dem? 

 
• Litar ni på att företagen tillhandahåller all information som ni behöver för att 

göra ett korrekt beslut?





 

 


