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Förord

Till att börja med skulle vi vilja tacka alla som bidragit till att göra det möjligt för oss att 
genomföra denna uppsats. 

Vi skulle först och främst vilja tacka de banktjänstemännen som intresserat och 
tillmötesgående fungerat som respondenter i fallstudien och därigenom gjort det möjligt för 
oss att genomföra denna uppsats. Vi vill tacka dem för deras medverkan och för att de har 

delat med sig av sin kunskap och erfarenhet.

Vi skulle även vilja tacka de studenter som fungerat som opponenter under arbetets gång. Vi 
vill tacka dem för visat intresse, goda förslag och kritik. 

Vidare skulle vi även vilja tacka vår handledare Arne Söderbom för ett gott stöd, intresse och 
entusiasm. Samt för den konstruktiva kritik och frågeställningar som lett oss vidare i 

tankeprocessen.



Sammanfattning
I april 2008 kom en statlig utredning, SOU (2008:32), som föreslog att revisionsplikten för 
omkring 96 % av företagen ska avskaffas. Utredningen föreslår att de nya bestämmelserna ska 
beröra samtliga aktiebolag som ligger under minst två av de tre gränsvärden som satts: a) 
balansomslutning på 41,5 miljoner kronor; b) nettoomsättning på 83 miljoner kronor eller; c) 
att antalet anställda understiger femtio. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010. 
Enligt  Aktiebolagslagen 10:11 ska  alla  aktiebolag  oavsett  storlek  ha  en  auktoriserad  eller 
godkänd revisor. Revisionen i sig syftar till att skapa ett förtroende för de siffror som företaget 
visar upp och ska verka som en försäkran gentemot tredje part (Collis, 2003; Strenger et al, 
2008). Affärsbanker är en av intressenter som använder reviderat  material  i  samband med 
kreditgivning till små aktiebolag. Syftet med vår studie har varit att beskriva och analysera 
bankernas arbete med kreditgivningen samt kartlägga vad som kan komma att hända med 
kreditprocessen och kreditgivningen vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. Vi har 
genomfört  en  kvalitativ  studie.  I  studien  har  vi  som  forskare  ämnat  samtala  kring 
kreditprocessen  och  ett  eventuellt  avskaffande  med  de  kreditgivare  som  är  inblandade  i 
processen.  Studien  har  visat  att  affärsbankerna  alltid  använder  reviderat  material  i 
kreditbedömningen. Bankerna har positiv inställning gentemot det reviderade materialet och 
ser den som en form av kvalitetsstämpel. Studien har visat att bankerna inte kommer att ändra 
på hur kreditprocessen går till i jämförelse med idag. Men ändå avvisas inte möjligheten att 
ett avskaffande av revisionsplikten för småföretag kommer att få effekter på kreditpriset och 
på vilka säkerheter man kommer att kräva. 



Abstract
In April 2008 an official report, SOU (2008:32), was presented. In that report it was suggested 
that the statutory audit for approximately  96 % of the Swedish companies was to be aboli-
shed. The report suggests that the new regulations should apply to all limited companies that 
are below two of three limits that have been suggested: a) a balance-sheet total of 41,5 million 
SEK; b) a net turnover of 83 million SEK or; c) less than 50 employees. The regulations are 
suggested to come into force July 1, 2010. According to the Swedish laws that regulate the 
limited companies, Aktiebolagslagen 10:11, should all limited companies regardless of size 
have an chartered accountant or otherwise approved. The purpose of the audit is to create a 
trust towards the figures that the company shows and also to act as an assurance towards third 
parties (Collis, 2003; Strenger et al, 2008). Commercial banks are one of the parties that use 
the audited material in connection with granting of credits to small limited companies. The 
aim of our study has been to describe and analyze the commercial bank's credit granting, and 
to  make a  survey of what  may happen with the process of credit  granting and the credit 
granting  as  such  in  case  of  an  abolishment  of  the  statutory audit.  To do  this  we used a 
qualitative research. We as researches have aimed to discuss the credit granting process and a 
possible abolishment with the credit granters that are involved in the process. The study has 
shown that commercial banks always use audited material in the credit granting process. The 
commercial banks have a positive attitude towards the audited material and regard it as a 
guarantee of quality. The study has shown that the commercial banks will not change how the 
credit granting process is carried through in comparison of today. But the possibility of effects 
upon credit prizing and upon choices of securities are not ruled out by the commercial banks.
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1 Inledning

Avskaffandet av Revisionsplikten 

-

En studie av dess påverkan på bankers kreditgivning till små 
ägarledda företag

1 Inledning

Inledningsvis  presenteras  bakgrunden  till  det  problem  som  studeras.  Därefter  fortsätter  
kapitlet  med  en  diskussion  om  det  allmänna  kunskapsläget  och  det  hela  avslutas  med 
problemformulering, syftet med studien och de avgränsningar som tagits till fasta och varför  
dessa avgränsningar har gjorts.

1.1 Problembakgrund
I april 2008 kom en statlig utredning, SOU (2008:32), som föreslog att revisionsplikten för 
omkring 96 % av företagen ska avskaffas. Utredningen föreslår att de nya bestämmelserna ska 
träda i kraft den 1 juli 2010. Förslaget ska ge en besparing på 5,8 miljarder kronor per år. 
Grunden till avskaffandet av revisionsplikten för vissa aktiebolag ligger i de undantag som 
finns  i  EG:s  fjärde  bolagsdirektiv  samt  i  regeringens  vilja  att  reducera  företagens 
administrativa kostnader med 25 % till 2010. Utredarnas förslag går ut på att plikten avskaffas 
för samtliga aktiebolag som ligger under minst två av de tre gränsvärden som satts: 

a) balansomslutning på 41,5 miljoner kronor, 
b) nettoomsättning på 83 miljoner kronor eller 
c) att antalet anställda understiger femtio.

Detta ska ses mot bakgrund av att lånefinansieringen är oerhört viktig för svenska företag och 
att det ofta talas om att Sverige har ett bankbaserat finansieringssystem (Strenger, Hallin & 
Sandén,  2008).  Författarna  anger  att  lånestocken  som berörde  bankers  utlåning  till  icke-
finansiella företag i januari 2008 uppgick till 1 100 miljarder kronor. Samtidigt som statliga 
organisationer såsom ALMI och liknande organisationer stod för en utlåning på 6 miljarder 
kronor det vill säga en halv procent. Under 2002-2004 ansökte 44 % av de svenska företagen 
om bankfinansiering varav 90 % erhöll bankfinansiering (ibid). Av svenska företag utgjorde 
småföretagen inom offentlig sektor 98,6 % av alla företag samtidigt som de stod för 52 % av 
den  privata  sysselsättningen (Malmqvist  & Scocco,  2007).  De flesta  av  dessa småföretag 
föredrar att finansiera sin verksamhet med internt kapital  men därefter föredrar man lånat 
kapital  som första  externa finansieringsval  (Olofsson & Berggren,  1998; Berger  & Udell, 
1998). 

Denna hierarki förklaras oftast utifrån Myers (1984) pecking order teori som i mycket för-
enklade ordalag har sin grund i problematiken kring informationsasymmetri som skulle vara 
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1 Inledning

mindre vad gäller bankfinansiering på grund av bankers något bättre ställning vid eventuell 
konkurs (Myers, 2001). Ytterligare en förklaringsgrund är att småföretagare inte vill förlora 
kontroll  över  företaget  och  dess  resurser  (Bruns,  2003).  Utöver  egna  preferenser  beror 
bankfinansieringen särställning,  gentemot  nytt  externt  ägarkapital,  på  att  företagen har  en 
förkortad pecking order det vill säga småföretagen har inte tillgång till vissa finansierings-
källor  (Ang,  1991;  Howorth,  1999).  Informationsasymmetri  i  sin  tur  är  en  av  de 
grundläggande förklaringarna till  att  ett  så kallat  finansiellt  gap uppstår menar Landström 
(2003).  Ett  sätt  att  minska  detta  gap blir  därmed att  minska  informationsasymmetrin  och 
därmed minska kreditransoneringen (Svensson & Ulvenblad, 1994; Howorth & Moro, 2006). 
Informationsasymmetrin i sig är ett större problem för småföretag enligt Ang (1991). Detta på 
grund av ett antal karaktäristika som är specifika för småföretag såsom relativt högre kost-
nader för informationsinsamling, färre transaktioner, mindre tredjepartsinformation och större 
svårigheter att signalera sitt värde. 

När så företagen anser sig behöva extern finansiering till verksamhet och de vänder sig till 
bankerna genomgår de vad Svensson och Ulvenblad (1994) kallar en kredithanteringsprocess 
och  Verheugen  (2007)  kallar  kreditprocess.  Själva  kreditprocessen  är  allt  från  den  första 
initiala kontakten med banken till en avveckling av krediten via beredning och bedömning, 
beslut om kredit, uppföljning, att upptäcka varningssignaler och hur företag i kris hanteras 
(Svensson & Ulvenblad, 1994). Mycket av kreditprocessen går ut på att samla in information, 
värdera information och utifrån detta skapa en handlingsplan (ibid). En av bankernas roller 
enligt Svensson och Ulvenblad (1994) är att genom informationshantering bedöma företagen 
och deras verksamheter och då framförallt den osäkerhet som finns kring företagen och deras 
verksamheter. Bland den information som inhämtas finner man den reviderade årsredovis-
ningen (ibid). Enligt Aktiebolagslagen 10:11 ska alla aktiebolag oavsett storlek ha en auktori-
serad eller godkänd revisor. Revisionen i sig syftar till att skapa ett förtroende för de siffror 
som företaget visar upp och ska verka som en försäkran gentemot tredje part att den infor-
mation som visas upp är trovärdig (Collis, 2003; Strenger et al, 2008). 

Ett av affärsbankernas mål är att tillföra värde till aktieägarna enligt Bäckström (1998). Det är 
enligt honom viktigt att bankerna ständigt fokuserar sig på att förbättra sina rutiner för risk-
hantering och riskkontroll. En av bankfinansieringens grundbultar är själva riskbedömningen 
av de företag och projekt som bankerna väljer att finansiera. Enligt Lag om bank- och finans-
ieringsrörelse (LBF 8:1) ska ett kreditinstitut pröva risken, för att de förpliktelser som följer 
av ett kreditavtal inte kan fullgöras, innan ett beslut tas. Beviljande av kredit får endast tas om 
man gör den bedömningen att en förpliktelse på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda.

Samtidigt som vi i Sverige har vår LBF, som betonar vikten av att inte ge krediter till projekt 
och företag vars risk att inte fullgöra sina förpliktelser finns, finns Basel II som syftar till att 
kreditföretagen ska ha fungerande riskhanteringssystem för att kunna överblicka riskerna i 
verksamheten och genom regelbundet offentliggörande av information om sina finansiella för-
hållanden ska detta minska risken för framtida finanskriser enligt Finansinspektionen. Regel-
verket syftar till att ge en hög grad av kontroll av de risker som är förenade med institutionens 
verksamhet. Den risk som är av betydelse vid kreditgivning är själva kreditrisken det vill säga 
risken som är förknippad med utlåning. Handelsbanken Finans menar att Basel II bidrar till en 
ökad riskmedvetenhet.
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1 Inledning

För att nu sammanfatta det hela ser man en finansieringssituation för de svenska småföretagen 
där  bankfinansieringen  är  dominerande  som  extern  finansieringskälla  både  på  grund  av 
företagets  egna  preferenser  men  också  på  grund  av  att  småföretags  val  är  begränsade. 
Bankernas kreditgivning till företagen i sin tur karaktäriserar av hantering av osäkerhet, eller 
risk om man så vill, kring företag och deras projekt. Ett sätt för bankerna att bedöma den 
osäkerhet som föreligger är att införskaffa så mycket information som möjligt det vill säga 
minska informationsasymmetrin. En del av den information som bankerna samlar in består av 
den reviderade årsredovisningen som revideras just på grund av att den ska vara en försäkran 
gentemot tredje part. En informationskälla som i dagsläget finns på grund av att det föreligger 
så kallad revisionsplikt men som i framtiden eventuellt kommer att försvinna för de mindre 
aktiebolagen. Ett antagande man därmed kan göra är att bankerna på något vis kommer att 
agera utefter att revisionsplikten avskaffas för en stor del av deras kunder.

1:2 Problemdiskussion
När bankerna i dagsläget gör en kreditbedömning gör de främst en bedömning av företagets 
återbetalningsförmåga (Broomé, Elmér & Nylén, 1998; Svensson & Ulvenblad, 1994). Denna 
kan  enligt  författarna  med  hög precision  bedömas  genom kreditupplysningsföretag  såsom 
UpplysningsCentralen och Soliditet. Det material som dessa företag använder sig av är bland 
annat  material  som  hämtas  från  Bolagsverket,  det  vill  säga  reviderade  årsredovisningar 
(Sigbladh  & Wilow,  2008).  Svensson  (2003)  menar  att  redovisningsinformation  utgör  en 
betydelsefull bas för bankernas bedömning av företags framtida återbetalningsförmåga men 
också tillgångars försäljningsvärde. Detta ska ses mot bakgrunden att den reviderade redovis-
ningsinformationen i sig betraktas som en objektiv och oberoende informationskälla av bank-
mannen (Svensson & Ulvenblad, 1994).

Då Sverige, enligt Thorell och Norberg (2005), fortfarande är ett av få länder inom EU som 
har kvar en allmän revisionsplikt för aktiebolag finns det inte heller någon svensk erfarenhet 
av hur bankerna kommer att reagera vid ett eventuellt avskaffande. Däremot har revisions-
plikten för de mindre aktiebolagen försvunnit bland annat i Storbritannien och Danmark. 

Storbritannien var ett av de länder som tidigare hade allmän revisionsplikt men denna avskaff-
ades för de mindre företagen 1994 (Lin Seow, 2001). Där visade det sig att många företag 
valde att behålla någon form av revision av just den anledningen att det gav bättre möjligheter 
att få krediter (ibid). 58 % av företagen i Collis (2003) undersökning ansåg att det gav en viss 
säkerhet gentemot banken när man var i kontakt med denna. Det fanns även tecken på att 
valfri  revision i  vissa fall  gav lägre lånekostnader då det gav en bättre rating (ibid).  Hon 
menar på att vissa företag är villiga att ta revisionskostnaderna då revisionen minskar kapital-
kostnaden och verkar för en bättre relation mellan parter där det förekommer informations-
asymmetri. 

Danmark är ytterligare ett land där man har gjort lättnader i revisionsplikten för de mindre 
företagen. Precis som i Storbritannien fortsätter en stor del av de företag som är undantagna 
revisionsplikten att revidera sina räkenskaper (Pontoppidan, 2007). Liksom i Storbritannien 
var en av orsakerna att revisionen ökade kvaliteten på den finansiella informationen och att 
den därmed hade en positiv inverkan på företagens kreditvärdighet (ibid). 
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1 Inledning

I Sverige gjordes 2008 en kvantitativ undersökning av Strenger et al: ”Revision, förtroende 
och krediter – en undersökning av bankernas uppfattning om revisionens betydelse vid kredit-
givning”.  Utredningen  genomfördes  med  hjälp  av  webbenkäter  som  skickades  ut  till  86 
kontorschefer varav hälften svarade.  I undersökningen fann man; att i och med att revisionen 
är  en  kvalitetsstämpel  som  minskar  bankernas  risktagning  och  kostnader  för  ytterligare 
informationsinsamling så kan ett eventuellt avskaffande få konsekvenser för kreditgivningen 
speciellt för de kunder som redan idag betraktas som något osäkra. En del av dessa konse-
kvenser var bland annat ökade krav på personlig borgen men även högre kreditkostnader var 
aktuella och man trodde även att det kan komma att bli fler avslag (Strenger et al, 2008). 
Bankerna angav också att man högst troligen kommer att kräva någon form av revision även i 
framtiden som en kvalitetsgaranti (ibid).

Hur går då ett eventuellt avskaffande av revisionen ihop med att bankerna vid bedömning av 
återbetalningsförmåga och risk, till viss del bygger denna bedömning på den reviderade redo-
visningsinformationen? Speciellt med tanke på bankfinansieringens särställning som finans-
ieringskälla hos företag och då i synnerhet hos småföretag. 

1.3 Problemformulering
Problemområdet omfattar hur banker utövar kreditgivning till små aktiebolag, samt huruvida 
det föreslagna avskaffandet av revisionsplikten förändrar deras syn på kreditbedömningen. 
Vår studie är snarlik Strenger et als (2008) studie men vi har till skillnad från dem genomfört 
en kvalitativ studie. I studien har vi som forskare ämnat samtala kring kreditprocessen och ett 
eventuellt  avskaffande  med de  kreditgivare  som är  inblandade  i  processen  istället  för  att 
genomföra en kvantitativ enkätstudie. Vår problemformulering lyder enligt följande: 

Hur bedömer kreditgivare, ute på de lokala bankkontoren, att ett eventuellt  
avskaffande  av  revisionsplikten  kan  komma  att  påverka  en  framtida 
kreditprocess och kreditgivning till småföretag?

1.4 Syfte
Syftet är att beskriva och analysera bankers arbete med kreditgivning samt kartlägga vad som 
kan  komma  att  hända  med  bankernas  kreditprocess  och  kreditgivning  vid  ett  eventuellt 
avskaffande av revisionsplikten. Dessutom vill vi söka identifiera eventuella likheter och olik-
heter bankerna emellan. 

1.5 Problemavgränsning
Vi kommer i vår undersökning att koncentrera oss på bankernas syn på kreditprocessen och 
kreditgivningen till små ägarledda aktiebolag. Anledningen till att vi väljer att koncentrera oss 
på små ägarledda företag är att  informationsasymmetrin är  större vad gäller  dessa företag 
(Ang, 1991). Vi väljer att koncentrera oss på just små aktiebolag då det är dessa företag som 
kan komma att slippa revisionsplikten efter 2010 (SOU (2008:32)). 
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1 Inledning

1.5 Centrala Begrepp
Kreditbedömning 
Bedömning av kredittagarens vilja och förmåga att amortera krediten samt att betala räntan 
(Bruns, 2003).

Kreditrisk
I denna studie förknippas kreditrisker med förluster i samband med att kredittagare brister i 
sin förmåga att möta sina betalningsåtaganden (Walker, 2001). 

Kreditprocess
Processen innefattar kreditansökan, bedömning av lånebeslut, prissättning och övervakning 
(Verheugen, 2007).

Småföretag 
Småföretag definieras enligt de undantagsregler som återfinns i EG:s fjärde bolagsdirektiv 
(78/660/EEG). Se vidare under rubriken 2.5 Revisionsplikten och dess avskaffande. 
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2 Referensram

2 Referensram

Referensramen kommer att inledas med en kort sammanfattning av referensramen uppdelad i  
tre områden. Därefter presenteras referensramen i sin helhet.

2.1 Sammanfattning
Viktigt för studien har varit att skapa en förståelse för vad banker är för något. Bland annat 
vilka risker som bankerna är villiga att ta vid kreditgivning till företag och hur man försöker 
att undvika alltför omfattande risker genom att minska informationsasymmetrin, bland annat 
genom att samla in reviderad information (Svensson & Ulvenblad, 1994). Fokus har därefter 
lagts på att skapa  förståelse kring själva kreditprocessen. Efter detta har fokus lagts på själva 
revisionen och revisionspliktens eventuella avskaffande och den eventuella effekt detta kan få 
på kreditprocessen och kreditbedömningen.

Under studiens gång har tre viktiga teman utkristalliserat sig och dessa teman är följande: 
kreditbedömningen, betydelsen av den reviderade informationen och handlingsplan för fram-
tiden. Dessa tre teman kommer att användas här i sammanfattningen av referensramen och 
även senare under uppsatsskrivandet.

Kreditbedömningen
Viktigt  för  en bedömning av  bankernas  sätt  att  arbeta  är  en grundläggande förståelse  för 
kreditbedömningen och den process i vilken bedömningen ingår. Inom teorin framför man allt 
som oftast vikten av information och vikten av att minska informationsasymmetrin (Svensson 
& Ulvenblad, 1994; Bäckström, 1998). Som en del av den information som efterfrågas finner 
man  den  reviderade  informationen  i  form av  årsredovisningar,  förvaltningsberättelser  och 
revisionsberättelser men även information som inhämtas från kreditupplysningsföretag som i 
sin tur baserar delar på sitt informationsutbud på den reviderade informationen (Svensson, 
2003).

Betydelsen av den reviderade informationen
Den reviderade informationen har, som redan påpekats, betydelse i själva kreditbedömningen 
och  är  en  del  i  själva  kreditprocessen  (Svensson  &  Ulvenblad,  1994).  Den  reviderade 
informationen har till syfte att skapa förtroende för företagets förvaltning och de siffror som 
företaget visar upp (Collis, 2003; Strenger et al, 2008). Förtroendet uppkommer genom att det 
är  en  utomstånde  person  med  expertkunnande  som  granskar  företaget  och  dess  resultat 
(Collis, 2003). Utan objektiv information skulle bankerna vid kreditgivningen vara tvungna 
att använda sig av andra former av information av mer subjektiv karaktär (Strenger et  al, 
2008).

Framtiden - utan revisionsplikt för småföretag
I de länder som revisionsplikten har avskaffats för småföretagen har konsekvenserna inte varit 
alltför omfattande (Collis,  2003; Pontoppidan,  2007). Man har upptäckt att  till  stora delar 
behålls revisionen i dessa länder då den fungerar som en garant gentemot banken och minskar 
kreditkostnaden  (Pontoppidan,  2007).  Dock  är  andelen  företag  som behåller  revisionen  i 
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Danmark något högre (ibid). Utan revisionen finns en risk för högre kreditkostnader i form av 
högre räntor och större krav på säkerheter (”Bankerna vill ha reviderade årsredovisningar”, 
Balans, 2007). Det finns också teoretiskt sett en större risk för avslag för företag som väljer 
att inte revidera sina räkenskaper (ibid). 

2.2 Svenska Banker
Bankerna tillhör,  enligt  Svenska Bankföreningens hemsida,  den största  gruppen av kredit-
givare bland kreditinstituten och svarar för hälften av kreditinstitutens sammanlagda utlåning 
till allmänheten, vilket dels består av privatlån men även företagslån. Denna utlåning motsvar-
ade 3 000 miljarder kronor under 2008 (ibid). Strenger et al (2008) menar att  lånefinans-
ieringen från banker till företag är en oerhört viktig finansieringskälla då bankers utlåning till 
icke-finansiella företag uppgick till 99,5 % av den totala utlåningen till dessa företag. Det 
talas ofta om att Sverige har ett bankbaserat finansieringssystem (ibid). 

På den svenska marknaden finns det  idag fyra huvudkategorier  av banker;  svenska bank-
aktiebolag,  utländska  banker,  sparbanker  och  medlemsbanker  (Den  Svenska  Finans-
marknaden, 2008). Till skillnad från bankaktiebolag saknar sparbanker och medlemsbanker 
aktiekapital och har därför heller inga aktieägare (ibid). De svenska bankaktiebolagen kan i 
sin tur delas in i tre kategorier, varav den största av dessa kategorier utgörs av de fyra stora 
bankerna  Swedbank,  Handelsbanken,  Nordea  och  SEB  (ibid).  Dessa  fyra  banker  svarar 
tillsammans för nära 80 % av bankernas sammanlagda balansomslutning (ibid).

Bankernas  kärnverksamhet  är,  enligt  den  Svenska  Bankföreningens  hemsida,  att  ta  emot 
inlåning och lämna krediter. Av bankernas totala tillgångar uppgick utlåningen till  allmän-
heten till 44 % och ungefär 40 % av detta var utlåning till svenska icke-finansiella företag 
(ibid). Av bankens totala skulder bestod 30 % av allmänhetens inlåning varav svenska icke-
finansiella företag stod för cirka 30 % av dessa (ibid). Utöver detta bestod skulderna bland 
annat av inlåning från svenska och utländska finansiella institut samt emitterade värdepapper 
(ibid). Vid sidan av in- och utlåning är betalningsförmedling en viktig uppgift för bankerna 
(ibid). Även riskspridning anges som en viktig uppgift för bankerna då företag och privat-
personer erbjuds möjlighet att kunna minska, omfördela och sprida risker genom handel med 
termins- och optionskontrakt (Svenska Bankföreningens hemsida). 

2.2.1 Varför väljer småföretag bankfinansiering?
De flesta småföretagen föredrar att i första hand finansiera sig via internt genererat kapital 
enligt bland annat Olofsson och Berggren (1998) samt Berger och Udell (1998). Efter internt 
genererat kapital föredras bankfinansiering som förstahandsval vad gäller den externa finans-
ieringen, detta före externt kapital från nya ägare (ibid).

Att  småföretagen,  för  den  delen  alla  företag,  har  denna  hierarki  över  finansieringsvalen 
förklaras av Myers (1984) utifrån en pecking order-teori. Pecking order-teorin har i mycket 
förenklade  ordalag  enligt  Myers  (2001)  sin  grund  i  problematiken  kring  informations-
asymmetri som skulle vara mindre vad gäller bankfinansiering på grund av bankers något 
bättre ställning vid eventuell konkurs. 
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Det att den ena parten vet mer om ett projekt än den andra parten är vad som kallas informa-
tionsasymmetri. Denna asymmetri i sin tur är en av de grundläggande förklaringarna till att ett 
så kallat finansiellt gap uppstår menar Landström (2003). Ett sätt att minska detta gap blir 
därmed  att  minska  informationsasymmetrin  och  därmed  minska  kreditransoneringen 
(Svensson & Ulvenblad, 1994; Howorth & Moro, 2006). Informationsasymmetrin i sig är ett 
större problem för småföretag enligt Ang (1991) detta på grund av ett antal karaktäristika som 
är specifika för småföretag såsom relativt högre kostnader för informationsinsamling, färre 
transaktioner, mindre tredjepartsinformation och större svårigheter att signalera sitt värde. 

Att just småföretag har denna finansieringshierarki förklaras av bland annat Bruns (2003) som 
menar att företagarna inte vill förlora kontroll över företaget och dess tillgångar och därför 
väljer bankfinansiering före externt nyägartillskott. Men det är inte bara egna preferenser som 
gör att småföretagen väljer bankfinansiering före till exempel nytt externt ägarkapital utan det 
beror även på att småföretag har färre val av finansieringskällor (Ang, 1991). Man talar då om 
något som skulle kunna kallas en förkortad pecking order (Howorth, 1999). Hon menar att 
denna förkortade pecking order kan uppstå på grund av att man som företagare inte har till-
gång till vissa finansieringskällor eller på grund av att man har vissa preferenser vad gäller 
finansieringsval som redan har nämnts. 

2.2.2 Räntesättning
Vid bankernas räntesättning vid såväl inlåning som utlåning är man i hög grad beroende av de 
räntor som gäller på penningmarknaden (Svenska Bankföreningens hemsida). Utöver detta så 
påverkas räntan även av låntagarens kreditvärdighet, risken i åtagandet, konkurrensen mellan 
olika kreditinstitut och konkurrensen mellan olika spar- och lånefonder (ibid). 

På Swedbanks hemsida går det att finna att Basel II-regelverket påverkar företagskunder på så 
vis  att  det  vid  varje  kreditgivningstillfälle  sker  en  riskklassificering  som grundar  sig  på; 
kunskap om kunden, nyckeltal, framtida affärer, konkurrenssituation, branschtillhörighet och 
betalningshistorik både hos banken och utanför. Detta ligger i sin tur till grund för bedöm-
ningen av återbetalningsförmågan vilket via, vad som benämns som, sofistikerade beräknings-
modeller ska ge en individuell och rättvis prissättning (ibid). SEB benämner det på sin hem-
sida; att räntan bättre kommer att avspegla affärens risknivå.

Detta att  det  vid varje kreditgivningstillfälle sker en riskklassificering som grundar sig på 
kunskap om kunden, nyckeltal, framtida affärer, konkurrenssituation, branschtillhörighet och 
betalningshistorik både hos banken och utanför stämmer i stora drag väl överens med det som 
bland annat Svensson och Ulvenblad (1994) samt Broomé et al (1998) benämner som kredit-
processen.

2.3 Kreditprocessen
I litteraturen beskrivs kreditprocessen som en kronologisk process och omfattar enligt Broomé 
et  al  (1998)  och  Svensson  och  Ulvenblad  (1994)  hela  kreditgivarens  arbete  från  kredit-
förfrågan  fram till  kreditärendets  upphörande.  Broomé et  al  (1998)  visar  genom följande 
modell  de faktorer  som främst präglar en kreditöverenskommelse mellan kreditgivare och 
kredittagare. Det omfattar främst informationsinhämtning och analys av informationen vilket 
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resulterar i kreditbedömning och beslut om kredit (ibid). Kreditgivaren utför analyser av det 
kreditsökande företaget, av övriga bedömningsfaktorer som kan vara av betydelse för kredit-
givaren,  av  finansieringsmöjligheter  samt  av  säkerhetskrav  (ibid).  Med  den  information 
analyserna resulterar i fattar kreditgivaren sedan beslut om kreditsökanden ska beviljas kredit 
eller inte (ibid).

Figur 1 - Från kontakt till kreditöverenskommelse
Källa: Bearbetad efter Broomé et al (1998)

2.3.1 Riskbedömning
En viktig del i bankernas kreditbedömning är bland annat själva riskbedömningen vilket de 
fyra stora bankerna anger på sina hemsidor. Svensson och Ulvenblad (1994) menar att banker-
nas roll till viss del går ut på att vara affärsmässiga, det vill säga göra lönsamma affärer där 
riskerna  är  minimerade.  Man  menar  på  att  bankerna  inte  är  riskkapitalister  utan  snarare 
finansiärer av rörelsekapital (ibid). 

Funered  (1994)  menar  att  kreditbedömningen  innebär  att  två  olika  risker  bedöms.  Först 
bedöms  den  potentiella  kundens  återbetalningsförmåga  och  sedan  fastställs  om  kredit-
sökanden har tillgångar som kan erbjudas banken som extra säkerheter (ibid). Sigbladh och 
Wilow  (2008)  benämner  dessa  risker  som  risken  för  obestånd,  vilket  är  risken  att 
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kredittagaren inte kommer att leva upp till sina förpliktelser, och risk vid obestånd, vilket är 
osäkerheten kring värdet för en lämnad säkerhet. När man multiplicerar dessa risker får man 
fram vad de benämner  som risktäckningskrav det  vill  säga den marginal  som täcker  den 
förväntade risken (ibid).

Själva  riskbedömningen  inleds  när  företaget  tar  kontakt  med  banken  och  framställer  sin 
begäran om att få kredit (Svensson & Ulvenblad, 1994). De menar att beredningsprocessen i 
mycket handlar om att banken införskaffar all sorts information och då främst information 
som berör  personen,  företaget,  affärsidén,  siffermaterialet  samt  eventuella  säkerheter.  Det 
handlar mycket om att minska informationsasymmetrin och enligt Bäckström (1998) antas det 
att kredittagaren har information om uppdraget som är dold för kreditgivaren. 

Detta fenomen brukar härledas till agentproblematiken som i sin tur brukar delas upp i två 
problemområden; adverse selection, som innebär att förekomsten av dold information medför 
en risk för negativt urval, och moral hazard, som innebär att förekomsten av dold information 
medför risk för oaktsamt beteende (Bäckström, 1998; Eisenhardt, 1989). Risk för negativt 
urval  föreligger  innan ett  kreditkontrakt  tecknats,  och  risk för  oaktsamhet  föreligger  efter 
tecknandet och under dess löptid (Bäckström, 1998). En möjlighet att komma till rätta med 
dessa problem är att kreditgivaren samlar in information så att han kan bevaka kredittagaren 
(ibid). En annan möjlighet är att tillämpa kreditkontrakt med incitamentsstrukturen utformad 
så att önskade resultat belönas (ibid).

2.3.2 Information, information, reviderad information
I Strengers et als (2008) undersökning visade det sig att den vanligaste informationskällan, 
tillsammans  med  kreditupplysning,  var  årsredovisningen.  Redovisningsinformationen  är 
enligt Svensson (2003) en betydelsefull bas för bedömning av ett företags framtida intjänings-
förmåga. Kreditgivare hämtar i olika omfattning in årsredovisningar, likviditets- och kassa-
flödesbudgetar för att reducera osäkerhet och prognostisera fortlevande företags betalnings-
förmåga  och  tillgångarnas  försäljningsvärde  (Svensson,  2003).  Den  kvantitativa  informa-
tionen  betraktas  oftast  av  bankmannen  utifrån  ett  statiskt  synsätt,  det  vill  säga  att 
informationen betraktas som tillgänglig och färdig att samla in samtidigt som den kvantitativa 
informationen  ses  som objektiv  och  oberoende  av  bankmannen  (Svensson  & Ulvenblad, 
1994). Vad gäller banktjänstemännens aktivitet vad gäller informationsinhämtningen så har 
Anderssons  (2003)  undersökning  visat  att  den  processen  inte  är  särskilt  aktiv  vad  gäller 
siffermaterialet  utan  handlar  om  en  passiv  process  där  materialet  betas  av  såsom  det 
presenteras för dem.

Årsredovisningen  innehåller  resultat-  och  balansräkning  samt  även  förvaltnings-  och 
revisionsberättelse  (Sigbladh  &  Wilow,  2008).  I  förvaltningsberättelsen  kan  VD:n  lämna 
information  till  läsaren  som  anses  vara  väsentlig  (ibid).  Revisionsberättelsen  skrivs  av 
bolagets revisor och kan innehålla väsentlig information om vad som upptäckts vid gransk-
ningen av bolaget (ibid). Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Bolagsverket registrerar 
årsredovisningen efter att den har blivit godkänd av bolagsstämman och registreringen kan ta 
några veckor (ibid). I vissa kreditsituationer menar Sigbladh och Wilow (2008) att det är av 
stor  vikt  att  kunna  ha  tillgång  till  det  senaste  bokslutet  eller  eventuella  budgetar  och 
resultatrapporter fastän dessa ej är reviderade. 
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Sigbladh och Wilow (2008)  menar  att  det  kan finnas  fördelar  med till  exempel  en credit 
scoring  som är  en  databaserad  metod  där  all  väsentlig  information  vägs  samman  på  ett 
optimalt sätt till en enda siffra som speglar ett företags kreditvärdighet. Kreditrisken bedöms 
konsekvent och besluten fattas med samma resultat oavsett  när och vem som gör bedöm-
ningen (ibid). I praktiken, enligt Sigbladh och Wilow (2008), är det vanligt att kreditbeslutet 
grundas  på  en  objektivt  sammanställd  information,  så  kallade  kreditupplysningar,  som 
sammanställs och presenteras av kreditupplysningsföretagen.

Sigbladh  och  Wilow  (2008)  anser  att  det  finns  goda  möjligheter  att  erhålla  relevant 
kreditinformation  kring  företag.  Professionella  kreditupplysningsföretag  har  möjlighet  till 
löpande uppdatering  av  sina  databaser  genom alla  relevanta  offentliga  myndighetsregister 
som till  exempel  Bolagsverket,  Skatteverket,  SCB och  Kronofogden (ibid).  Informationen 
sammanställs och presenteras i kreditupplysningar som bankerna beställer (ibid). Kreditupp-
lysningar ger en bild över kredittagarens betalningsförmåga och betalningsvilja (Sigbladh & 
Wilow, 2008). 

2.3.3 Uppföljning
Även när ett kreditbeslut har tagits och företaget blir kund är det viktigt med uppföljning och 
löpande informationsinsamling för att minska kreditriskerna (Svensson & Ulvenblad, 1994). 
Sigbladh och Wilow (2008) menar att de äldre kunderna oftast står för de stora förlusterna då 
de godkända limiterna oftast är större för dessa kunder och därför är det viktigt med löpande 
uppföljning.  Vid  en  årlig  genomgång  fokuserar  man  främst  på  siffermaterial  i  form  av 
reviderad årsredovisning, budgetar och prognoser (Svensson & Ulvenblad, 1994). Även vid 
uppföljning  är  kreditupplysningar  ett  viktigt  redskap då  kreditupplysningsföretaget  varnar 
banken så fort ny information tillkommer på de objekt banken anmäler för kredituppföljning 
(Sigbladh & Wilow, 2008). På så sätt kan varningssignaler erhållas tidigt vilket medför snabba 
åtgärder från bankens sida och onödiga kreditförluster kan undvikas (ibid). 

2.4 Revision
I  en  enkätundersökning  fick  Strenger  et  al  (2008)  fram  att  revisionen  har  mycket  stor 
betydelse  för  bankernas  värdering  av  företag  som  antingen  är  nya  som  kunder,  oavsett 
ekonomisk ställning, eller gamla kunder med en sämre finansiell ställning. Det enda tillfället 
där man inte ansåg att revisionen var lika viktig och där den reviderade informationen var av 
mer  underordnad  karaktär  var  när  det  kom  till  gamla  kunder  med  starkare  ekonomisk 
ställning.

Aktiebolagslagen säger att alla aktiebolag oavsett storlek ska ha en auktoriserad eller godkänd 
revisor  (Aktiebolagslagen  10:11).  En  revisors  uppgift  är  att  ”granska  företagets  årsredo-
visningar  och  bokföring  samt  företagsledningens  förvaltning.  Granskningen  ska  vara  så 
ingående och omfattande som god revisionssed kräver” (Revisionslag § 5). Själva gransk-
ningen utmynnar sedermera i en revisionsberättelse i vilken revisorn uttalar sig om årsredo-
visningen, bokföringen och förvaltningen av företaget (Revision - en praktisk beskrivning, 
2006).
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De som har nytta av revisionen är en ganska bred intressentkrets enligt Thorell & Norberg 
(2005) bland annat ägare, kreditgivare, stat och kommun, kunder, anställda, leverantörer styr-
else och företagsledning (Revision – en praktisk beskrivning, 2006). Årsredovisningen blir 
tillsammans  med  revisionsberättelsen  ett  beslutsunderlag  för  företagets  alla  intressenter 
däribland  kreditgivare  (Revision  –  en  praktisk  beskrivning,  2006;  Svenson  & Ulvenblad, 
1994).

2.4.1 Revision som förtroendeskapare
En del av revisionens syfte är att skapa ett förtroende mellan företaget och den som nyttjar 
redovisningsinformationen. Detta genom att revisionen ger en försäkran gentemot tredje part 
att den information som finns är trovärdig (Collis, 2003; Strenger et al 2008). Det reviderade 
redovisningsmaterialet skulle då vara förtroendeskapande mellan parterna anser Strenger et al 
(2008) vilket även styrks av ett remissyttrande från bankföreningen (Ju/2008/3092/L1). En 
viktig del  i  skapandet  av förtroende är att  revisorn är  oberoende men samtidig ställer  sig 
Thorell och Norberg (2005) frågan huruvida en revisor, som oftast anlitas under en lång tid, 
kan behålla sitt oberoende när den som ska granskas betalar lönen i slutändan. Detta stämmer 
även väl överens med bland annat Marriot och Marriots (2000) undersökning.

Alternativet till det reviderade informationsunderlaget skulle enligt Strenger et al (2008) vara 
att  göra en  bedömning utifrån  kvalitativ  information såsom personkännedom vilket  också 
kräver  ett  förtroende  och  ett  förtroendeskapande  som  i  sig  kräver  en  annan  form  av 
informationshantering av mer social  karaktär (Svensson & Ulvenblad,  1994). Hedelin och 
Sjöberg (1993) är dock kritiska till denna mer sociala informationsinhämtning och ställer sig 
frågande till hur lämpliga kreditbedömare är  att göra personbedömningar. En fara som finns 
vid kreditbedömningen är bland annat att kreditbedömaren förvränger och borttränger inform-
ation som inte passar det beslut som från början kändes bäst (Svensson & Ulvenblad, 1994). 
Trots  detta  baseras  ett  initialt  kreditbeslut  ofta  på  någon  form  av  personbedömning 
tillsammans med andra bedömningsvariabler där siffermaterialet ingår (ibid). 

2.5 Revisionsplikten och dess avskaffande
Sverige är ett av få länder som har revisionsplikt för småföretag (Thorell & Norberg, 2005). 
Att  småföretag  skulle  genomgå  en  så  kallad  kvalificerad  revision  infördes  i  svensk 
lagstiftning 1983, tidigare hade det funnit ett visst undantag för företag som inte uppfyllde de 
krav som då ställdes för en kvalificerad revision (ibid). I EG:s fjärde bolagsdirektiv finns det 
föreskrifter  om  att  företag  med  begränsat  delägaransvar  ska  låta  årsredovisningen  och 
förvaltningsberättelsen granskas av behöriga personer det vill säga revideras (78/660/EEG). 
Dock finns det i samma direktiv ett undantag för småföretag. Företaget får under året inte 
överskrida två av följande tre gränsvärden (Pontoppidan, 2007):

a) antalet anställda får under året inte ha överskridit femtio personer,
b) omsättningen får inte ha överskridit € 8,8 miljoner, eller 
c) får inte ha haft en balansomslutning på mer än € 4,4 miljoner. 

De flesta länder inom EU har valt  att  göra ett  undantag för småföretag men inte Sverige 
(Thorell & Norberg, 2005). I april 2008 kom dock en statlig utredning, SOU (2008:32), som 
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föreslog att revisionsplikten för omkring 96% av de svenska företagen ska avskaffas. Utred-
arnas förslag går ut på att plikten avskaffas för samtliga aktiebolag som ligger under minst två 
av de tre gränsvärden som satts: 

a) att antalet anställda understiger femtio, 
b) nettoomsättning på 83 miljoner kronor, eller 
c) balansomslutning på 41,5 miljoner kronor.

Utredningen föreslår att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli 2010. 

2.5.1 Kostnad mot nytta
Förslaget ska ge en besparing på 5,8 miljarder kronor per år vilket ligger i linje med reger-
ingens  vilja  att  reducera  företagens  administrativa  kostnader  med  25%  till  2010  (SOU 
(2008:32)). En av anledningarna till att man har valt att göra undantag för småföretag i bland 
annat Storbritannien och Danmark är att man har ansett att kostnaden har överskridit nyttan 
med  en  allmän  revision  (Collis,  2003;  Marriot  &  Marriot,  2000;  Pontoppidan,  2007).  I 
Finland har  det  funnits  liknande tankar  då tanken om besparing för  småföretag fick stort 
utrymme i propositionen till den finländska riksdagen (RP 194/2006 rd). 

Revisorsnämnden  ifrågasätter  dock  de  slutsatser  som  görs  i  konsekvensanalysen  i  SOU 
(2008:32), att de svenska företagen ska få en besparing om nära sex miljarder kronor genom 
avskaffande  av  revisionsplikten  (Ju2008/3092/L1).  Revisorsnämnden  menar  att  SOU 
(2008:32)  bygger  sina  slutsatser  på  antaganden  som  saknar  redovisade  verifierbara 
ingångsvärden. Dessutom bortser utredningen enligt Revisorsnämnden från ett flertal andra 
komplicerande  och  motverkande  faktorer.  Bland  dessa  faktorer  omnämns  bland  annat 
Skatteverkets  förslag  på  bokföringskontroll  i  de  företag  som  väljer  bort  revision. 
Revisorsnämnden  ifrågasätter  även  kostnadsbesparingen  till  följd  av  en  avskaffad 
förvaltningsrevision, bland annat eftersom ett flertal granskningsmoment är gemensamma för 
både förvaltnings- och räkenskapsrevisionen. Vad gäller förvaltningsrevisionen menar dess-
utom Revisorsnämnden att svenska revisorer har en unik inblick i företaget och har en mer 
utvecklad  kompetens  och  möjlighet  att  i  sin  verksamhet  påverka  kvaliteten  på 
revisionsklienternas interna kontroll och finansiella rapportering. 

2.5.2 Varför Revision?
Man har i de länder som valt att ta bort revisionsplikten för småföretag, främst Storbritannien 
och  Danmark,  ansett  att  de  företag  som  behöver  revision  för  att  bland  annat  erhålla 
finansiering  från  banker  och  andra  externa  parter  kommer  att  på  frivillig  basis  behålla 
revisionen som en kvalitetsstämpel (Collis, 2003; Lin Seow, 2001). En del av anledningen till 
att man i vissa företag har valt att behålla revisionen är att företagarna ansåg att revisionen 
gav  en  kontroll  av  ekonomin,  förbättrade  trovärdigheten  på  redovisningen,  ökade 
trovärdigheten gentemot bankerna och förbättrade informationen (Collis, 2003) detta styrks 
även av Pontoppidan (2007). Värt att notera är att andelen företag som behåller någon form av 
revision är något högre i Danmark än i Storbritannien (Collis, 2003; Pontoppidan, 2007). 
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Marknaden kommer att genom efterfrågan och utbud bli självsanerande och den kostnad som 
uppkommer för revision kommer att betraktas som en kreditkostnad till följd av avtal mellan 
bank och bolag (Thorell & Norberg, 2005). Kostnaden skulle även kunna betraktas som en 
agentkostnad till följd av den övervakning som införs (ibid). Rapp och Thorstensson (1994) 
menar att den ökade kostnaden för att minska informationsasymmetrin bör likställas med den 
nytta man har av den. De menar att information ska betraktas som en produktionsfaktor, vilket 
innebär att det alltid går att få ytterligare information men till ett visst pris. Detta innebär att 
den ökade precision som mer information kan innebära alltid måste ställas mot de kostnader 
informationshämtningen leder till. 

Trots  att  bankföreningen  i  sitt  remissyttrande  (Ju2008/3092/L1)  ställer  sig  positiv  till 
slopandet av revisionsplikten anser man att revisionen och revisorer har ett stort inflytande 
över kreditgivningen då det,  som nämnts innan, är förtroendeskapande.  Man menar på att 
företag i bra tider har nytta av revisorer och revisionen men att det kanske framförallt är i 
dåliga tider som förtroendet får en stor påverkan på kreditgivningen (ibid) även hos Strenger 
et al (2008) finner man att revisorn och revisionen spelar en viktig roll som informationskälla 
vid kreditgivning. 

2.5.3 Framtid utan revision
I en artikel (”Bankerna vill ha reviderade årsredovisningar”,  Balans, 2007) säger ett flertal 
bankföreträdare att revisionen och årsredovisningen är viktiga pusselbitar i deras arbete att 
göra så noga undersökningar som möjligt. De menar på att ett slopande kommer att påverka 
möjligheten att göra så säkra bedömningar som möjligt. Detta kommer i sin tur att leda till att 
man kommer att få göra utvärderingen på ett annat sätt och därmed kompensera sig med ett 
högre pris alternativt avslå fler ansökningar (ibid). Tanken om högre kompensation nämns 
även i bankföreningens remissyttrande (Ju2008/3092/L1) och hos Collis (2003).

Strenger et al (2008) fann i sin undersökning att i  och med att revisionen är en kvalitets-
stämpel  som  minskar  bankernas  risktagning  och  kostnader  för  ytterligare  informations-
insamling så kan ett eventuellt avskaffande få konsekvenser för kreditgivningen speciellt för 
de kunder som redan idag betraktas som något osäkra.  En del av dessa konsekvenser var 
bland annat ökade krav på personlig borgen men även högre kreditkostnader var aktuella och 
man trodde även att det kan komma att bli fler avslag (Strenger et al, 2008). Bankerna angav 
också att man högst troligen kommer att kräva någon form av revision även i framtiden som 
en kvalitetsgaranti (ibid). Detta styrks även av Pontoppidan (2007), Collis (2003) och Lin 
Seow (2001) som angav att ett av skälen till att småföretagen i Danmark och Storbritannien 
behöll revisionen var just som kvalitetsgaranti gentemot kreditgivarna.
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I början av varje uppsatsskrivande bör författarna välja en metod att genomföra sitt arbete  
efter. Vi kommer här att presentera de metodologiska val som vi gjort inför våran studie. Vi  
kommer att inleda med våra övergripande metodval och därefter kommer vi att fortsätta med  
våra val av fall och respondenter. Därefter kommer rubriker såsom metod för datainsamling,  
datasammanställning  samt  analys  av  data.  Slutligen  kommer  vi  att  presentera  de 
metodproblem som kan uppkomma.

3.1 Övergripande metodval
Vi utgår från det hermeneutiska forskningsidealet där vi som forskare försöker att förstå och 
tolka ett visst fenomen genom att förstå sammanhanget i vilket det ingår (Lundahl & Skärvad, 
1999). Viktigt inom hermeneutiken är forskaren själv, då denne kommer att påverka resultatet 
i viss mån på grund av dennes tidigare erfarenhet och kunskap (ibid). Man  anser att forskning 
inte kan bedrivas helt opartiskt och bör ej heller bedrivas helt opartiskt (ibid). 

Inom nämnda forskningsideal finner man, enligt Lundahl och Skärvad (1999), den kvalitativa 
metodteorin. Vår intention är, som  Arbnor och Bjerke (1994) beskriver det, att försöka se 
saker och ting genom de studerade aktörernas ögon och beskriva det utifrån deras perspektiv. 
Studien blir därmed i viss mån aktörsorienterad, vilket innebär att fokus läggs på enskilda 
aktörer och deras uppfattning och handlande (Arbnor & Bjerke, 1994). Yin (2007) menar att 
kvalitativa  studier  passar  när  man  som forskare  vill  studera  en  företeelse  i  dess  verkliga 
kontext likaså passar dessa studier när man har frågeställningar innehållande hur och varför. 

Studien är en beskrivande och samtidigt en utvärderande framtidsstudie. Beskrivande i den 
mån då bankernas användande, i dagsläget, av den reviderade informationen från företagen 
beskrivs, samtidigt som relevansen av informationen beskrivs. Utöver detta ger studien en 
bild över hur användandet och synen på reviderad information kan komma att påverkas av ett 
eventuellt slopande av revisionsplikten. Lundahl och Skärvad (1999) menar att en kvalitativ 
framtidsstudie utförs med syfte att förstå hur individer med makt tänker och handlar under 
olika omständigheter.  En utvärderande undersökning används i  syfte  att  utvärdera en viss 
åtgärd såsom effekterna av en ny lagstiftning (ibid). 

Den data som granskas är av kvalitativt slag då intervjuer med insatta personer har genom-
förts  (Lundahl & Skärvad,  1999). Datan består därmed av attityder,  värderingar och före-
ställningar från de som har studerats. I och med att attityder, värderingar och föreställningar 
har studerats, användes ett antal fallstudier vilket lämpar sig väl då man vill förstå ett fenomen 
på djupet i det sammanhang som fenomenet återfinns (Lundahl & Skärvad, 1999; Yin, 2007). 

Undersökningen har  utformats  utefter  vad Lundahl  och Skärvad (1999)  beskriver  som ett 
holistiskt synsätt där inte bara  verkan av ett eventuellt avskaffande av revisionen har fångats 
upp utan även vad banker, revision och kreditgivning är samt revisionens betydelse vid kredit-
givning idag och i framtiden, och helt övergripande har en teoribildning som i mycket grundar 
sig på informationsasymmetri använts. Samtidigt har studierna varit tvungna att begränsas på 
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grund av rent praktiska orsaker, man kan inte få med allt utan man får nöja sig med det som 
har högst relevans (ibid). 

3.2 Val av fall & respondenter
Undersökningen  har  avgränsats  och  koncentrerats  till  bankernas  perspektiv  vad  gäller 
kreditgivning till småföretag, den reviderade informationens betydelse i kreditprocessen och 
den påverkan som ett eventuellt revisionsavskaffande kan få. Kontakt har därmed tagits med 
de fyra största bankerna i Sverige det vill säga Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. 
Dessa  banker  står  för  cirka  80  %  av  den  svenska  bankmarknaden  (Den  Svenska 
Finansmarknaden,  2008).  I  kvalitativa  undersökningar  används  ändamålsenliga  urval 
(Hartman,  1998).  Det  kändes  därför  naturligt  att  vända  oss till  de  fyra  största  bankernas 
lokalkontor  och där till  de som var involverade i kreditgivningen till  små aktiebolag,  och 
härigenom nå fram till den kunskap vi var ute efter för att besvara studiens syfte.

Kontakt  togs  via  E-post  med  lokalkontoren  i  Halmstad  och  studiens  ämnesområde 
presenterades kort och koncist. I E-postmeddelandet eftersöktes respondenter som ansågs ha 
kunnande kring ämnesområdet.  Därefter  kontaktades vi inom kort av banktjänstemän som 
ansågs besitta den kunskap som var nödvändig för att intervjuerna skulle kunna utföras och 
bara  en  banktjänsteman  hänvisade  oss  till  en  annan  eventuell  respondent.  Från  SEB 
kontaktades vi av Per Greiff, företagsmarknadschef, från Handelsbanken togs kontakten med 
oss  av  Manfred  Sass,  från  företagsgruppen,  från  Nordea  kontaktades  vi  av  Said  Olsson, 
bankdirektör och av Swedbank blev vi hänvisades till ett bokat möte med Miroslav Strbac, 
företagsrådgivare. Därefter bokades tid för personliga intervjuer med respondenterna. 

Det  finns  en  risk  med  att  låta  en  utomstående  person  avgöra  huruvida  någon  annan  har 
kompetens att svara på frågor kring studiens ämnesområde. Denna risk är att fel person väljs 
då forskaren inte har full  kontroll  över denna urvalsprocess.  Detta visade sig bland annat 
under en av intervjuerna där respondentens ansvarsområde var så kallade mikroföretag (1-5 
anställda)  som i studiens sammanhang skulle  kunna ses som för begränsat.  Respondenten 
uppvisade även en viss tvekan inför hur väl insatt i ämnet han var och hur passande han var 
som respondent. Intervjun genomfördes till trots då ansvarsområdet, fastän det är begränsat, 
tillhör de avgränsningar som tidigare har gjorts. Vid detta tillfälle ombads respondenten ge 
rekommendationer för ytterligare intervjuobjekt, trots att respondenten var väl insatt i ämnet. 
Vi hänvisades till Marianne Fransson, kreditchef på Swedbank. Därefter tog vi kontakt med 
respondenten  och  tid  för  intervju  bokades.  Anledningen  till  detta  var  att  en  bild  över 
kreditprocessen och en syn av revisionen från en respondent vars ansvarsområde även täckte 
de större småföretagen, det vill säga upp till femtio anställda, eftersträvades.  Därför återfinns 
två intervjuer från samma bank vilket result-erar i totalt fem respondenter.

Efter fem intervjuer med likartade svar kunde det anses att det inte förelåg något direkt behov 
för fler respondenter.  Lundahl och Skärvad (1999) anser att val av antal fall är en avvägnings-
fråga mellan bredd och djup i studien. I och med att fem intervjuer genomförts ansågs det 
därför att tillräcklig bredd hade uppnåtts för att vara av fallstudiekaraktär.
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3.3 Datainsamlingsmetod
När data samlas in rekommenderar Yin (2007) att flera olika källor används det vill säga både 
i form av primär- och sekundärdata. Målet är att triangulera det man får ut av källorna för att 
få en samstämmig bild. Denna triangulering sker bland annat utifrån flera datakällor (ibid).

3.3.1 Primärdata
Primärdatan har samlats in via semistandardiserade djupintervjuer som Lundahl och Skärvad 
(1999) kallar det. Yin (2007) menar att det vid fallstudier är vanligt att intervjuerna är mer 
ostrukturerade och ofta antar formen av styrda samtal. Detta har inneburit att intervjuerna har 
genomförts med en intervjuguide med angivna frågor som har ställts till samtliga responden-
ter. Även vissa följdfrågor har varit angivna i guiden för att minska risken att någon aspekt av 
frågan ska falla i glömska. 

Intervjuguiden  har  utformats  utifrån  tre  aspekter  som  i  sin  tur  har  styrts  av  studiens 
problemformulering och syfte. Dessa tre aspekter har varit; kreditbedömningen, betydelsen av 
den reviderade informationen och handlingsplan för framtiden. Tre teman som även kommer 
att plockas upp i sammanfattningen av referensramen samt sammanställningen av empirin och 
i analysen. Intervjuguidens frågor har utformats efter den sekundärdata som har samlats in, 
det vill säga ett deduktivt arbetssätt har använts (Lundahl & Skärvad, 1999). Intervjuguiden 
bifogas i slutet av uppsatsen.

Vid intervjutillfällena har respondenterna fått lämna sitt godkännande huruvida intervjuerna 
ska spelas in eller ej. Inspelning ger en riktigare och mer fullständig återgivning av intervjun 
(Yin, 2007). Vid två tillfällen (intervjuerna hos Swedbank) då respondenterna inte velat bli 
inspelade har detta respekterats och istället har svaren antecknats. Anteckningarna har därefter 
omgående  renskrivits  för  att  minska  risken  att  något  som  har  sagts  ska  glömmas  eller 
misstolkas. Detta har även gällt för de inspelade samtalen då det enligt Yin (2007) är viktigt 
att skriva ner samtalen omgående medan de finns färskt i minnet.

Respondenterna har vid den initiala kontakten informerats om studiens ämnesområde däremot 
har  de inte  fått  ta del  av frågeställningarna i  intervjuguiden innan intervjun.  Detta för att 
undvika  standardiserade  svar  utan  istället  bevara  en  viss  spontanitet  vid  intervjutillfället. 
Nackdelen med detta sätt att arbeta är att respondenterna inte kan förbereda sina svar och 
risken finns därmed för mindre utarbetade svar.

De fem intervjuerna som har genomförts tog ca 45-60 minuter och genomfördes på avtalad tid 
på den plats som valts av respondenterna. Intervjuerna ägde därför rum på respondenternas 
kontor, vid deras arbetsplats eller i  sammanträdesrum i bankens lokaler. Miljön kan enligt 
Lundahl och Skärvad (1999) spela in i intervjuns utfall då fel miljö kan påverka atmosfären 
och därmed intervjun. Genom att låta respondenterna själva få välja plats har detta förhopp-
ningsvis skapat en miljö som inte har påverkat intervjuns utfall alltför mycket.
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3.3.2 Sekundärdata
Sekundärdata har samlats in genom att sökningar av information på bibliotek, söksidor på 
internet såsom Google Scholar, i databaser såsom ABI Inform, tidskrifter etcetera. Sökord som 
har använts är bland annat banker, kreditprocess, kreditbedömning, revisionsplikt och dess 
avskaffande,  informationsasymmetri  samt  förtroende.  Orden  användes  separat  och  i 
kombination med varandra, även engelska översättningar användes.

Under det att datan har samlats in och under tiden som den har arbetats igenom har ett kritiskt 
förhållningssätt antagits vilket Lundahl och Skärvad (1999) rekommenderar. Mycket av den 
information som gäller avskaffandet av revisionsplikten kan vara och är i vissa fall vinklad för 
att passa den åsikt som författarna vill föra fram. Den risk är särskilt stor om det är någon 
form av organisation som ligger bakom eventuell artikel eller rapport. En förhoppning är att 
en medvetenhet om detta minskar risken för ett okritiskt förhållningssätt.

Efter  själva genomläsningen har den sekundärdata som har  ansetts  vara av störst  vikt  för 
studien sammanställts. Sekundärdatan i sig hjälper författaren att bilda sig en uppfattning om 
det  område  som studeras  det  vill  säga  vissa  slutsatser  utifrån  teorin  dras  vilka  påverkar 
studien. Påverkan finns bland annat i valet av frågor i intervjuguiden vilket i sin tur påverkar 
vilka svar man får vid intervjutillfället. Studien har därmed vissa deduktiva inslag (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Detta att på förhand satta förställningar får styra planering och datainsamling 
gör att uppmärksamhet riktas mot viss data  medan annan bortses ifrån (Yin, 2007). Detta har 
gjort att under resans gång har det varit tvunget att samla in mer sekundärdata för att förstå de 
empiriska fakta som har samlats in. Studien har därmed även vissa induktiva inslag (Lundahl 
& Skärvad, 1999).

3.4 Sammanställningsmetod
Den primärdata som har samlats  in har sammanställts utefter  den gång intervjuerna hade. 
Empirin har därefter presenterats i porträttform, vilket tydliggör respondenternas åsikter och 
risken minskar att de tas ur sitt sammanhang. Lundahl och Skärvad (1999) menar dock att den 
information som samlas in ska vara hanterlig och tolkningsbar.   Därför återfinns de svar som 
samlats in från intervjuerna i tabellform för att skapa en överblick över svaren. Svaren har i 
tabellen  sammanfattats  utifrån  tre  huvud-områden;  kreditbedömningen,  betydelsen  av  den 
reviderade  informationen och  hand-lingsplan  för  framtiden.  Svaren  är  i  tabellen  mindre 
utförliga än i sammanställningen. 

3.5 Analysmetod
Yin (2007) anser att det i analysfasen är viktigt att använda sig av de teoretiska hypoteser som 
har satts upp från början. Dock har inga uttalade hypoteser funnits i uppsatsarbetet men i och 
med ett  deduktivt  tillvägagångssätt  har  det existerat  vissa  föreställningar om verkligheten. 
Dessa föreställningar ska i sin tur med hjälp av studien verifieras eller falsifieras. Yin (2006, s. 
141) menar också att det är viktig att ”definiera och pröva rivaliserande eller konkurrerande 
förklaringar”.  Dessa rivaliserande och konkurrerande förklaringar kan bland annat  vara så 
kallade  hantverksmässiga,  något  fel  i  studien  såsom  slumpmässighet  och  skevhet,  eller 
verkliga, till exempel att andra teorier kan förklara skeendet bättre (ibid).
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Vid fallstudieanalysen menar Yin (2006) att en av de mest önskvärda teknikerna bygger på 
mönsterjämförelse. Ett empiriskt mönster jämförs med förväntat eller förutsagt mönster. Kan 
det  vid  jämförelsen  utläsas  att  de  utfall  som  finns  i  empirin  överensstämmer  med  det 
förväntade  och  att  det  samtidigt  inte  finns  några  alternativa  mönster  kan  starka  kausala 
slutsatser formuleras (ibid). Vid jämförelser av detta slag är det viktigt att hot mot validiteten 
identifieras genom upprepade jämförelser som i denna studie ett flertal fall (ibid). 

3.6 Metodproblem
Yin  (2007)  menar  att  då  en  forskningsdesign  antas  representera  en  logisk  uppsättning 
påståenden kan även kvaliteten på en forskningsdesign bedömas utifrån vissa logiska kriterier. 
Dessa kriterier är ”trovärdighet, tillförlitlighet, möjlighet att belägga resultat och slutsatser 
och pålitlighet när det gäller data” (U.S. General Accounting Office, 1990, refererad hos Yin, 
2007, s. 54).

3.6.1 Validitet
Validieteten kan enligt Lundahl och Skärvad (1999) delas upp i två olika delar; inre och yttre 
validitet. Inre validitet uppnås genom att mätinstrumentet mäter det som är avsett att mätas 
(ibid). Viktigt är man använder sig av flera relevanta källor i teoribildningen då detta kommer 
att påverka det mätinstrument som används vid fallstudierna (Yin, 2007). Han menar även att 
det är viktigt att rivaliserande förklaringar och möjligheter beaktas i själva analysen för att 
förbättra validiteten och att de olika fallen jämförs med varandra och med litteraturen. I denna 
studie  har  relevant  litteratur  från  revisionens  avskaffande  i  Storbritannien  och  Danmark 
använts. Likaså har relevanta studier från svenska organisationen använts för att bygga upp 
intervjuguiden  och  dessa  kommer  även  att  användas  i  analysen  för  så  kallad  mönster-
jämförelse.  I  och  med  att  ett  flertal  relevanta  källor  har  använts  i  teoribildningen  är 
förhoppningen  att  rivaliserande  förklaringar  redan  här  är  beaktade.  Utöver  relevant 
teoribildning har ett flertal fall använts i studien för att söka stärka validiteten.

Yttre  validitet  har  att  göra  med  överensstämmelsen  mellan  uppnått  mätvärde  och  verk-
ligheten (Hägg & Wiedersheim, 1994).  Yttre validitet uppnås genom att de slutsatser som 
dras utifrån studien är generaliserbara (Yin, 2007). Då denna aktuella studie innehåller fem 
fallstudier stärker detta den yttre validiteten även om det utifrån fem fall är svårt att dra några 
generella slutsatser. Med intersubjektiva iakttagelser har vi försökt att göra våra tolkningar så 
objektiva som möjligt. Den yttre validiteten är även avhängig av respondenterna då det är 
deras  svar  som  slutsatserna  dras  ifrån  (Lundahl  &  Skärvad,  1999).  Risken  ligger  i  att 
respondenterna kan ljuga, minnas fel eller att de helt enkelt inte vet (ibid). Risken för detta får 
ändå anses som relativt liten i detta sammanhang då det inte kan anses som rimligt att de till 
exempel skulle ljuga eller inte kunna svara på frågor som rör deras arbetssituation. Däremot 
föreligger det en risk att respondenterna vill framställa sig själva och den organisation man 
representerar i bättre dager än vad som är fallet..

Utöver inre och yttre validitet tar Yin (2007) upp begreppsvaliditet vilket han beskriver som 
utformningen av riktiga operationella mått för det begrepp som studeras. Begreppsvaliditet 
ökar när flera relevanta källor används vid datainsamlingen (ibid), vilket överensstämmer med 
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det arbetssätt som har färgat denna studie. Han nämner även vikten av att låta informanterna 
läsa igenom utkast av studien vilket inte har beaktats. Detta motiveras med att det finns en 
risk att respondenterna censurerar sig själva (Svensson, 1996). 

3.6.2 Reliabilitet
Reliabilitet är en nödvändig förutsättning för validiteten enligt Lundahl och Skärvad (1999). 
De menar att reliabilitet är frånvaron av slumpmässiga fel. Vilket bland annat innebär att en 
undersökning med god reliabilitet kännetecknas av att mätningen inte påverkas av vem den 
utförs av eller under vilka omständigheter den sker. Reliabiliteten i studien har försökts hållas 
god genom att  en och samma intervjuguide har  använts vid de olika intervjuerna och att 
intervjuerna har hållits på liknande platser, banktjänstemännens kontor. Dock har inte båda 
intervjuarna varit närvarande vid alla intervjuer vilket kan ha påverkat utfallet men bör inte ha 
gjort  det  då  intervjuguiden  alltid  var  densamma.  Yin  (2007)  påpekar  att  god  reliabilitet 
upprätthålls genom dokumentation av tillvägagångssättet upprättas med så stor noggrannhet 
som möjligt. Detta för att replikerande studier ska kunna genomföras på ett samma vis (ibid). 
Dokumentation av arbetet har skett genom själva uppsatsen, då främst genom metodkapitlet.
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I detta kapitel sammanställer vi de intervjuer som vi har genomfört med våra respondenter.  
Intervjuerna inleds med en kort presentation av våra respondenter och därefter återges dessa 
i  porträttform.  Ur  vår  bedömning  är  detta  det  lämpligaste  tillvägagångssättet  för  att  ge  
läsaren  den  förståelse  vi  anser  som  nödvändig  för  att  kunna  göra  de  tolkningar  som  
eftersträvas.  Vår empiriska studie består av intervjuer med Per Greiff, Said Olsson, Miroslav  
Strbac,  Manfred Sass  och  Marianne Fransson,  erfarna banktjänstemän som arbetar  med 
kreditgivning mot företag.  I intervjuerna har vi återgett  respondenternas egna åsikter och  
kapitlet är därför fritt från teoretiska bidrag och våra egna åsikter. 

Samtliga  intervjuer  genomfördes  efter  avtalad  tid  med  banktjänstemännen  på  deras 
arbetsplats.   Intervjun  på  SEB  genomfördes  av  endast  en  intervjuare  som  genomförde 
intervjun med bifogad intervjuguide, som för övrigt användes under alla intervjuer. Intervjun 
spelades in och transkriberades efteråt. Intervju nummer två, på Nordea, genomfördes med  
båda  intervjuarna  närvarande.  Intervjun  spelades  in  och  transkriberades  direkt  efteråt.  
Intervju nummer tre, den första på Swedbank, genomfördes med båda intervjuarna på plats.  
Dock  fick  vi  inte  tillåtelse  att  spela  in  intervjun  utan  hänvisades  till  att  anteckna  under  
intervjuns gång. Båda intervjuarna antecknade och ställde frågor. Intervjun sammanställdes  
därefter  omgående  av  båda  författarna.  Intervjun  på  Handelsbanken  genomfördes  även 
denna gemensamt och spelades in och transkriberades direkt efteråt. Intervju nummer fem,  
det vill säga nummer två på Swedbank, genomfördes av endast en intervjuare. Intervjun fick  
inte  spelas  in  och  intervjuaren  hänvisades  därmed  till  att  anteckna  svaren.  Efteråt  
sammanställdes intervjun omgående.

4.1 Svenska Enskilda Banken, Per Greiff
Respondent: Per Greiff
Bank: SEB, Halmstad
Tidpunkt: 5 mars 2009 kl. 15.00

Per  Greiff  har  arbetat  på  SEB i  lite  mer  än  tio  år  i  nuvarande  befattning  som företags-
marknadschef. Hans ansvarsområde är företagsmarknaden i Södra Halland. Greiff är utbildad 
jurist och har arbetat som bankjurist i många år. Innan SEB arbetade Greiff på Nordea som 
bankjurist. 

Greiff  menar  att  inom organisationen styrs  kreditgivningen mot företag av ett  omfattande 
regelverk samt kreditpolicys. Han påpekar att det finns ett antal principer kring hur kredit-
givning  ska  gå  till,  bland  annat  att  den  ska  vara  sund  och  kassaflödesdriven  samt  att 
kreditgivare ska ha förståelse för kreditändamålen. Kreditgivare försöker göra framåtriktade 
analyser på företagets  framtida återbetalningsförmåga.  Greiff  betonar  vikten av balansräk-
ningen som ett underlag för en finansieringsstruktur, ”man ser vad det är som man finans-
ierar”. Greiff påpekar att bankens uppgift är att finansiera rörelse och inte risk och därför 
kräver  banken att  företaget  är  med i  finansieringen med 25 %. ”Även olika  nyckeltal  är 
viktiga att titta på” säger han. 
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Greiff anser att kreditgivaren arbetar mer och mer utifrån kreditmallar i ett scoringssystem. 
Syftet med det är att standardisera och snabba upp kreditprocessen. Samtidigt menar han att 
vid kreditgivning mot mindre aktiebolag måste kreditgivare komplettera underlaget med egna 
analyser av den unika krediten. Vid kreditgivningen mot små aktiebolag måste kreditgivare ha 
ett förtroende för personen och det första intrycket är oerhört viktigt, man skapar en uppfatt-
ning  om personens  uppsåt  påpekar  Greiff.  Kreditgivaren  inhämtar  så  mycket  information 
kring företaget som möjligt. Informationen inhämtas även från kreditupplysningar, utdrag från 
belastningsregister, näringslivsregister och man undersöker om eventuella konkurser bakåt i 
tiden. Andra kriterier som också är av vikt är verksamhetens ändamål, affärsidén, varför man 
tror på den affärsidén, branschanalyser och så vidare. ”Det kan vara anmärkningsvärt att vissa 
företag inom branschen tjänar mycket pengar och vissa inga. Man kan utläsa mycket om man 
jämför olika bolag i  samma bransch” säger han. Enligt Greiff  ligger den insamlade infor-
mationen till grund för ett kreditbeslut.

Vid kreditgivning mot befintliga företag är bokslut det viktigaste underlaget påpekar Greiff. 
Banken efterfrågar även likviditetsbudgetar och sexmånaders budgetar framåt. Storleken på 
företagen spelar  mindre roll  för  banken eftersom affärer  görs  med lönsamma kunder.  För 
beviljade krediter kräver banken säkerheter i form av pant i fastigheter, företagshypotek och/ 
eller personlig borgen.

Banken arbetar efter principen ”ordning och reda”, det vill säga att intern kontroll kommer att 
påpeka  eventuella  brister  i  den  insamlade  informationen kring  det  aktuella  företaget.  Det 
informationsunderlag som banken begär är bokslut, budget, likviditetsbudget, ibland orevid-
erade  balansräkningar  för  att  se  hur  man  kommer  att  utvecklas  på  sikt  och  ibland  även 
affärsplaner. Greiff betonar vikten av att företagaren lämnar in all information som banken 
begär. Den osäkerhet som upplevs av banken på grund av ofullständig informationen kan ofta 
leda till ett avslag. 

Vid uppföljningen går kreditgivaren igenom den reviderade informationen som ” bär en kva-
litetsstämpel”, som är viktig för banken. Man gör ett avstamp utifrån hur det har gått och 
beslutar om man ska gå vidare i kundrelationen säger Greiff. 

I och med att banken litar på revisorernas arbete blir revision för Greiff en kvalitetsstämpel. I 
sitt  kreditbedömningsarbete  utgår  banken  utifrån  att  lager  är  rätt  värderat  och  kund-
fordringarna är  äkta,  avskrivningarna i  resultaträkningen är rimliga och så vidare.  Utifrån 
kreditgivarens  synpunkt  är  resultaträkningen i  det  reviderade underlaget  en ”fruktansvärt” 
viktig parameter medan ”balansräkningen måste behandlas med största försiktighet”. Utifrån 
sin egen erfarenhet vet Greiff att en balansräkning kan dölja mycket i sig. ”Balansräkningen 
kan lätt manipuleras och rättas till … man kan flytta produkter från lager till pågående arbete” 
säger han. Ett annat viktigt mått på företagets likviditet är kassaflödesanalys. Om likviditeten 
”tryter” kommer återbetalningsförmågan påverkas. Även andra nyckeltal som räntetecknings-
grad, marginalnetto är av stor vikt menar Greiff.

Vidare menar han att den reviderade informationen betyder väldigt mycket för riskhanter-
ingen. Kreditgivaren bygger sitt beslut på det kvalitet som finns i redovisningen. Den revi-
derade informationen betraktas av kreditgivaren som en historisk information men sam-tidigt 
påpekar Greiff att känslighetsanalyser och budgetar har en grund i det reviderade bokslutet. 
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”Om ett företag har gått på ett visst sätt i tre-fem år tillbaka, kommer det att gå nästan likadant 
för företaget i tre-fyra år framöver” säger han. 

Kreditpriset kan påverkas av risker som finns kring företaget. ”Sämre” bolag betalar mer än 
”bra” bolag säger respondenten.  Samtidigt påpekar han att vid dåligt  underlag ger banken 
hellre avslag än höjer priset ännu mer. Respondenten påpekar att även förtroende för kunden 
och tro på återbetalningsförmågan kan avspeglas i priset. 

Enligt Greiff anses den reviderade informationen som objektiv och det är av betydelse vilken 
revisionsbyrå som står bakom granskningen. Han säger att ”seriösa och försiktiga revisorer är 
att lita på” och om kreditgivaren är osäker på vissa poster i balansräkningen då blir det aktu-
ellt med företagsbesök för att få en egen uppfattning.

I  egenskap  av  banktjänsteman  anser  Greiff  att  det  blir  svårt  att  bevilja  krediter  vid  ett 
eventuellt avskaffande av revisionsplikten. Han är fullt medveten om den pågående debatten 
men samtidigt har han ”svårt att förstå hur man kan driva ett företag utan att någon granskar 
redovisningen”. Det kommer att medföra konsekvenser för såväl bankerna som små aktie-
bolag tror Greiff. Han är övertygad om att vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten 
kommer banken att ge krediter efter de kreditpolicys och regelverk som finns inom organisa-
tionen. 

Enligt Greiff går förberedelserna inför revisionspliktens avskaffande ut på att banken måste 
”få den kvalitetsstämpeln på något annat sätt”.  De företag som banken har förtroende för 
kommer att beviljas krediter. Däremot kommer det att bli tuffare för nya kunder och företag 
med mindre trovärdighet. Greiff tror att kreditriskbedömningen kommer att påverkas och det 
blir svårare för banken att hantera risker utan något kontrollsystem. Han menar att banken 
kommer att kräva mer personligt ansvar i form av till exempel större personlig borgen.

Även  den  ekonomiska  situationen  kan  påverka  småföretagens  villkor.  Om  finanskrisen 
kommer att fördjupas eller om det blir en långsam återhämtning i kombination med revisions-
pliktens  avskaffande  kommer  det  att  bli  ännu  tuffare  för  företagen  att  beviljas  krediter 
förutspår Greiff. 

Till sist nämner han att banken trodde på ett snabbt införande av revisionspliktens avskaffande 
när det började talas om detta, och då förberedde man sig genom att göra omfattande person-
bedömningar med krav på större personligt ansvar i form av betydligt större personlig borgen 
än vad som krävs idag. Nuvarande ställning är dock att banken ”ligger och väntar”. Greiff är 
skeptisk till att förslaget går igenom den närmaste tiden. Han  tror att de företag som vill låna 
pengar i framtiden kommer att välja revision. 

4.2 Nordea, Said Olsson 

Respondent: Said Olsson
Bank: Nordea, Halmstad
Tidpunkt: 9 mars 2009 kl. 10.00
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Said Olsson har arbetat inom banksektorn i snart tio år varav de fem första åren på Nord-
banken i Hässleholm och de fem senaste åren på Nordea i Halmstad. Både i Hässleholm och 
Halmstad har han arbetat och arbetar som bankdirektör. Enligt honom själv har han ”lite udda 
bakgrund” i  jämförelse med en traditionell  bankmans bakgrund, han har ingen akademisk 
utbildning. Olssons bakgrund är väldigt händelserik. Han har arbetat på Försäkringskassan, 
SPP,  SPP  &  Trygg  Hansa  och  Sydkraft  i  chefposition.  Olsson  har  arbetat  både  som 
kontorschef och försäljningschef. Bankmannens vardagliga uppgift, enligt Olsson, ska präglas 
av försäljningskulturen: ” att hitta kunden, identifiera kundens behov, att hjälpa kunden på ett 
aktivt  sätt,  behålla  kunden,  utveckla  kunden,  skaffa  nya  kunder”.  Hans  vardagliga 
arbetsuppgift består till största del av att ”utveckla personalen i de attityderna och sedan att få 
personalen att bete sig på det sättet i varje situation och varje sekund”.  

På frågan hur banken ställer sig till ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten ger Olsson 
inget exakt svar, ”generellt kan vi inte ställa oss på det ena eller andra sätet”. Han menar att i 
varje fall måste kreditgivaren göra ett underlag för att kunna pröva kundens nuvarande och 
framtida återbetalningsförmåga och även pröva säkerheter om återbetalningsförmågan skulle 
fallera. Olsson är väldig noga med att påpeka skillnaden mellan bank och riskkapitalbolag; 
”att vi inte står utan säkerheter som riskkapitalbolag”. Återbetalningsförmåga är den vikti-
gaste parametern anser han. 

Olsson  menar  att  i  dagsläget  bygger  kreditbedömningen  till  stor  del  på  ”managment”, 
eftersom förmågan att leda och utveckla företaget spelar en stor roll i företagets överlevnad. 
Andra  kriterier  som  bedöms  är  affärsidé,  produktens  styrka  och  svaghet,  marknaden, 
konkurrenssituation och företagets finansiella styrka. Då tittar banken på hur olika nyckeltal, 
bland annat soliditet och skuldsättningsgrad, i företaget ser ut. Vidare menar Olsson att alla 
bitar bygger underlaget som i sin tur vägs samman med siffermaterialet. Olsson betonar att det 
är viktigt att kunna ”titta i backspegeln” men styrkan ligger i att ”kunna skapa en bild av varje 
företag, nu och framåt”. Intern kontroll inom banken används för att bedöma nya kunder och 
att kreditbedömningen går rätt till. Banken använder sig av upplysningsföretag i både kontroll 
av nya kunder samt befintliga. 

Vid kreditgivning mot befintliga små aktiebolag kräver banken delaktighet av kunden, det vill 
säga att kunden ska presentera en rimlig investeringskalkyl och göra en egen insats i invester-
ingen. Olsson säger att om kunden saknar engagemang och ser ”hemlighetsfull ut” vägrar 
banken att gå vidare. Sedan tittar banken på hur företagets skuldsättningsgrad och kassaflöde 
påverkas  av  investeringen.  Säkerheter  som  banken  kräver  kan  vara  pant  i  fastigheter, 
företagsinteckning samt personlig borgen. Olsson anser att företagare som vägrar att lämna ut 
säkerheter i form av personlig borgen skickar negativa signaler och förlorar sin trovärdighet. 
Det är viktigt att företagaren tror på sin verksamhet och delar på risken med banken, menar 
Olsson. Kreditgivningen styrs av en kreditlimit på bankkontoret och om limiten inte räcker tas 
kreditbeslut  på den centrala  nivån.  Kreditbeslutets  kvalitet  ”förhöjs” av att  ”flera  tittar  på 
underlaget”. 

Uppföljning görs varje kvartal och för vissa företag även varje månad. Orsakerna till tät upp-
följning kan vara att ”vi upptäcker att det går åt fel håll” eller ”om det finns störningar på 
marknaden, inom produktområdet, konjunkturen eller resultatet” säger Olsson. Han påpekar 
att i  nuläget är det ännu viktigare att kunna gå in i företaget så tidigt som möjligt för att 
komma till en gemensam lösning då förtroende för kunden och relationen till denne är av stor 

24



4 Empiri 

vikt. Uppföljningen går ut på att ”göra avstämningar på det som vi har trott om företaget” 
säger Olsson. Den verkliga bilden av företaget, i form av den reviderade informationen, stäms 
av mot bankens bedömning av företaget. Om siffermaterialet inte är tillfredsställande kräver 
banken mer information i form av budgetar och dessutom görs jämförelser med föregående 
budgetar. Budgetar förväntas vara väl genomarbetade och avspegla verkligheten så gott det 
går. Banken har stor erfarenhet av att arbeta med budgetar eftersom de är en viktig parameter 
samtidigt som ledningens arbete avspeglas i själva budgetprocessen. Kreditbedömningen av 
stora och små företag görs efter samma riktlinjer, det vill säga att banken ”skaffar sig en bild 
kring företaget så att man så tryggt som möjligt ska kunna ta ett beslut” säger Olsson. 

Vid  kreditgivning  till  befintliga  små  aktiebolag  kräver  banken  alltid  ett  reviderat  bokslut 
inklusive  resultat-  och  balansräkning.  I  dag är  det  väldigt  viktigt  med reviderade  bokslut 
menar Olsson. Men samtidigt påpekar han att ”det sofistikerade ratingsystemet är mycket bra 
med tanke på den reviderade eller oreviderade informationen”. Med hjälp av ratingsystemet 
bedöms varje enskilt företags finansiella styrka tillsammans med företagets kvalitativa data. 
Olsson menar att osäkerheten i den oreviderade informationen kan avspeglas i en sämre rating 
av företaget. Vidare menar han att vissa företagare är ”inte bra på att berätta saker och ting” 
och osäkerheten i den ofullständiga informationen som lämnas in kan försämra ratingen ytter-
ligare. Olsson påpekar att  en sammanvägning av alla risker i  företaget avspeglas i kredit-
priset. Han jämför med hur försäkringsbolag prissätter försäkringar. I dagsläget har ordningen 
på rutiner i  kreditgivningen ändrats,  först  reserveras pengar  vid kreditförfrågan och sedan 
bedöms företaget, bara för ett halvt år sedan var det omvänt säger Olsson. 

I stort sätt litar banken på revisorernas arbete men vissa revisorer kan anses utföra ett bättre 
arbete menar Olsson. Han säger att ”man måste lita på reviderade årsredovisningar med alla 
kommentarer”.  I  dagsläget  är  det  oklart  hur  banken kommer  att  arbeta  vid  ett  eventuellt 
avskaffande av revisionsplikten, ”så långt har vi inte kommit. Att vi kommer att göra det och 
det” säger han. Samtidigt anser han att banken kommer inhämta information kring kreditbe-
dömningen i samma utsträckning som det görs i dagsläget. Han menar att underlaget måste 
vara tillfredsställande i vilket fall som helst för att kunna bedöma framtiden. Olssons syn-
punkt på hur det kommer att bli i framtiden är att kreditbedömningen kommer att kopplas till 
rating. Han tror att banken kommer att ställa krav på företaget i form av att ett antal nyckeltal 
ska vara tillfredsställande för att krediter ska beviljas. Då kan även ett försämrat läge eller 
försämrad avkastning tvinga banken att gå in i företaget och ställa krav menar han. Även ränta 
och krav på säkerheter kan komma att påverkas. 

Olsson är övertygad om att även vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten kommer 
banken att göra så bra bedömning av kundens framtida återbetalningsförmåga som möjligt. 
Det gäller att samla in informationen kring företaget och definiera alla möjliga risker samt 
bedöma hur detta kan påverka företaget i framtiden. 

4.3 Swedbank, Miroslav Strbac

Respondent: Miroslav Strbac
Bank: Swedbank, Halmstad
Tidpunkt: 9 mars 2009 kl. 13.00
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Miroslav Strbac har arbetat på Swedbank i lite mer än sex år varav de senaste tre åren på 
företagsavdelningen där han arbetar med kreditgivning till småföretag. Kreditgivningen sker 
mestadels  till  riktigt  små företag,  oftast  enmansföretag men även till  företag med upp till 
ungefär  fem  anställda.  Mycket  av  hans  kreditbedömning  gäller  nyföretagande.  Han  har 
tidigare arbetat på revisionsbyrå och har även en akademisk bakgrund. 

Angående avskaffandet av revisionsplikten har Strbac ingen uttalad åsikt då banken ifråga 
inte har några direktiv om detta. I dagsläget följer banken de regler som finns kring kredit-
bedömning där bedömning av återbetalningsförmåga anses vara den viktigaste  parametern 
anser han. Kreditgivaren samlar in så mycket information som möjligt om själva företaget och 
om företagaren. Strbac nämner att man oftast kräver in resultaträkning från de två senaste åren 
samt den senaste balansräkningen och budget. Det inhämtas även information från kreditupp-
lysningsföretag såsom UC för att få de senaste siffrorna. Utöver själva siffermaterialet samlas 
också fakta in om bransch och marknad. Enligt Strbac utnyttjar kreditgivaren även sitt kon-
taktnät  på  och  utanför  banken  för  att  samla  in  fakta  om företaget  och  företagaren.  Han 
poängterar att lokalkännedom kan vara mycket viktigt i kreditbedömningen då man på så vis 
har mycket information gratis.  Även om respondenten anser att all information är viktig i 
bedömningen,  inte  minst  siffermaterialet,  trycker  han  ändå  extra  på  att  personen  bakom 
företaget är oerhört viktig och relationen till  denne. Ägaren och ledningen bedöms utifrån 
förmågan att  driva verksamheten,  ”man måste  tro  på människan” säger  han.  Relationerna 
byggs genom årlig kontakt påpekar Strbac och tillägger att det inte är nödvändigt med ett 
kreditavslag om det går dåligt för företaget i en kort period, i den situationen är det relationen 
och tron på företaget som får avgöra beslutet. 

Om Strbac jämför de större småföretagen och de mindre samlas det in något mer information 
om de större då det oftast rör sig om ett större kreditbelopp. Ytterligare en anledning är att de 
mindre småföretagens ägare i högre utsträckning får lämna personlig säkerhet för krediten, på 
grund av att mindre småföretag i allmänhet anses som mer osäkra. Vid uppföljningen går 
kreditgivaren  igenom det  reviderade  materialet  och jämför  detta  gentemot  budget.  Det  är 
viktigt att kunna se vad som har hänt och vilka risker som finns kring företaget men framför-
allt vill man göra en bedömning av framtiden. ”Vad kan komma att ske och vilka förändringar 
är på gång eller är eventuellt nödvändiga?” säger Strbac. Han poängterar dock att om siffrorna 
ser bra ut finns det egentligen ingen anledning att gå in och rota i kreditåtagandena.  

Då Strbac tidigare har jobbat inom revision tror han att han antagligen tittar extra på siffrorna 
och också granskar de mer kritiskt då han vet hur en revision går till. Detta är också en av 
anledningarna till  att kreditgivaren i allmänhet värderar ner vissa siffror såsom tillgångars 
värde i den reviderade informationen, försiktighetsprincipen beaktas. Strbac anser att en ren 
revisionsberättelse är viktig. En oren berättelse innebär oftast så mycket mer än vad som bara 
står skrivet då han syftar på att en revisor drar sig för att skriva en oren revisionsberättelse. 
Generellt sett litar han på revisorerna och deras arbete, speciellt de som arbetar på orten och 
som han på något vis har viss kännedom om. Strbac är dock något mer försiktig med revisorer 
från andra orter, revisorer som han själv inte har någon kännedom om. 

Det reviderade underlaget, anser Strbac, spelar en roll  i  riskbedömningen och därmed på-
verkas räntor och krav på säkerheter. Likaså kan bättre säkerheter påverka räntan i positiv 
riktning. Han påpekar att man tar betalt för risken. De säkerheter som kreditgivaren använder 
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sig av är i form av säkerheter i tillgångar med äganderättsförbehåll, pant i fastigheter, före-
tagsinteckningar och ibland även ägarborgen, det sistnämnda används speciellt vid nystart. 
Det personliga engagemanget i att  lämna säkerheter värderas högt av kreditgivaren menar 
Strbac.

I dagsläget har banken ingen plan, vad Strbac känner till, om hur man kommer att arbeta vid 
ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. Han säger dock att han tror att det säkert finns 
någon form av beredskap i banken men att man har valt att inte gå ut med denna information 
förrän det blir aktuellt, det vill säga när beslutet om revisionspliktens avskaffande går igenom 
i riksdagen. Han tror att revisionen kommer att finnas kvar i någon form även efter ett av-
skaffande och att det är mycket troligt att banken kan komma att kräva revision från företag 
som vill ha kredit. Strbac tror inte att man kommer att kompensera avsaknaden av revision 
med högre räntor i någon större utsträckning utan att man i så fall avslår fler ansökningar då 
man inte vill ha vad han kallar problemkrediter.

Vid fråga om någon annan information kan komma att spela större roll vid ett avskaffande 
nämner han ”djungeltrumman” och att det kommer bli viktigare att kunna utnyttja sitt nätverk. 
Banken kommer inte att ändra krav på säkerheterna i framtiden, särskilt inte för småföretag då 
man i så stor grad redan idag använder sig av säkerheter av olika slag. Det kan bli aktuellt 
med krav på  en större egen insats från företagarens sida. 

Den finansiella krisen påverkar kreditgivningen i dagsläget i den mån att man oftast kräver 
större egen insats. Likaså kräver kreditgivaren i  högre grad att  det  finns andra finansiärer 
såsom ALMI vid till exempel nystart. Han talar om att det är tuffare att få igenom kredit-
ansökningar idag då tillgången på pengar är mindre idag än vad den har varit tidigare och på 
grund  av  krisen  görs  en  mer  noggrann  bedömning  av  budgeten.  Strbac  anser  att  det  är 
omöjligt att lita på en budget som ”visar upp vinst på vinst till och med i tider som dessa”. 
Kundstocken bedöms också hårdare då man helst ser att man inte  ”lägger alla ägg i samma 
korg” det vill säga att ”man inte förlitar sig på en enda eller ett fåtal kunder” säger han. 

4.4 Handelsbanken, Manfred Sass

Respondent: Manfred Sass
Bank: Handelsbanken, Halmstad
Tidpunkt: 16 mars 2009 kl. 10.00

Manfred Sass har arbetat inom banken i sjutton år och varav fjorton år av dessa på företags-
sidan. De senaste sex-sju åren har han arbetat i chefsposition. Sass har även arbetat ett par år 
på utländska kontor på företagssidan. Han är utbildad civilekonom.
 
Sass  är  negativt  inställd  till  ett  eventuellt  avskaffande av  revisionsplikten.  Det  reviderade 
underlaget är viktig information för bankens kreditgivning, ”det kommer att försvåra för oss” 
angående ett avskaffande säger han. Samtidigt finns det förståelse hos kreditgivaren för små 
företags kostnadsbörda i form av revision men för banken är det ”svårt att se det positivt i 
detta” säger han. 
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Sass anser att dagens kreditbedömning till stor del bygger på siffermaterialet.  ”Utan bokslut 
vet vi inte hur företaget mår” betonar han. Samtidigt menar Sass att annan information är av 
stor vikt,  såsom affärsidé, ledningen, ledningens erfarenhet,  branschbedömningar och kon-
kurrens. Personbedömningen är, enligt Sass, en viktig del av kreditgivning, företagaren be-
döms utifrån sina egenskaper, erfarenheter, och kännedom av branschen, hur företagaren har 
lämnat in information, om värdena stämmer överens och så vidare. ”Det är de som skall driva 
företaget” och ”i vissa företag är vissa människor jätteviktiga”. Banken försöker att få tag i all 
information kring företaget och dess verksamhet. Utifrån den insamlade informationen får 
företaget  sin rating.  Sass påpekar  ännu en gång;  ”men bokslutet  är  en viktig bit  i  kredit-
processen för oss”.

Vid  kreditgivning  mot  ett  mindre  eller  ett  större  aktiebolag  kan  Sass  inte  påvisa  någon 
skillnad. Kreditgivning går till på samma sätt oavsett storlek, det vill säga att banken följer de 
riktlinjer och den kreditpolicy som finns inom organisationen, det vill säga att företagets åter-
betalningsförmåga bedöms; ”det är det som styr vår kreditgivning”, säger Sass. För att bevilja 
en  kredit  begär  banken  utställda  säkerheter  i  form  av  borgen,  pant,  företagsinteckning, 
eventuellt fakturabelåning eller vid leasing något objekt som säkerhet. Oftast har banken en 
dialog med kunden om vilka säkerheter som är mest lämpliga beroende på kreditformen.  

Vid uppföljningen håller banken löpande kontakt med kunden och det förklarar Sass med att 
banken strävar efter att ha långsiktiga relationer. Kreditgivaren håller kontakt via telefon, gör 
företagsbesök och begär in oreviderade bokslut för tillfället. Trots att det oreviderade bok-
slutet ibland saknar avskrivningar, periodiseringar och ett oinventerat lager är det inget hinder 
för banken att avläsa informationen om företaget, anser Sass. Informationen kan kompletteras 
vid behov med att kreditgivaren söker upp kunden. ”Det handlar om att träffa kunden, vilken 
relation vi har till  kunden, vilken information de tidigare har levererat in och hur väl den 
stämde in då” säger han.

Sass beskriver revisorer som ”opartiska” och att de ”beskriver företaget i siffror och står för 
dess riktighet”. Han anser att bokslutet är den grundläggande informationen i kreditgivningen 
men  även  förvaltningsberättelse  är  en  viktig  informationskälla.  Det  viktigaste  är  att  den 
information som banken får förutom bokslutet ska ”stämma väl överens och om den stämmer 
väldigt bra, får banken förtroende för ledningen”. Det reviderade bokslutet anses vara objekt-
ivt  och  banken  ”samarbetar  väldigt  nära  revisorerna”  och  ”vi  litar  till  hundra procent  på 
revisorernas  arbete”  säger  Sass.  Vid  större  krediter  möter  banken  andra  parter,  ägarna, 
ledningen samt revisorer. Banken har stort förtroende för revisionsbyråer poängterar Sass. Det 
kan vara möjligt att banken kan tappa förtroende för en revisor av någon anledning men själv 
känner Sass inte till något sådant i Halmstad. 

Han nämner de nya reglerna Basel II för att påvisa kopplingen mellan rating och de identi-
fierade riskerna kring företaget. ”Ju mer välskött ett bolag är, både siffermässigt och när det 
gäller ledningen och människorna som jobbar där, desto bättre pris får de” säger han. Kredit-
givaren bedömer även risken i  lämnade säkerheter,  även den osäkerheten kan avspeglas  i 
kreditpriset enligt Sass. 

Vid ett  bristfälligt  informationsunderlag begär banken kompletteringar för att  kunna ta ett 
välgrundat kreditbeslut. Om banken noterar företagets svaga engagemang i att lämna in den 
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informationen som begärs, kan relationen mellan parterna påverkas till en viss del menar Sass. 
Banken vill ha en bra relation och ett förtroende för kunden menar Sass.. 

Vid ett avskaffande av revisionsplikten kommer banken att ”begära bokslut ändå, annars får vi 
ingen information”  säger Sass med övertygelse. Han menar att det blir svårt att kontrollera 
uppgifterna utan ett  reviderat  bokslut.  Han kan inte  svara exakt  vilka krav på bokslutens 
utformning som banken kommer att ställa och inte heller revisorerna kan ge någon finger-
visning om hur det kommer att se ut enligt Sass, även om han tar upp förenklade bokslut som 
ett alternativ. Han poängterar att bankens skyldighet är att motivera ett kreditbeslut och för 
detta krävs ett reviderat bokslut och all information kring företaget. Sass betonar vikten av att 
kunna bedöma företagets kreditvärdighet och det kommer inte att vara aktuellt med högre 
krav  på säkerheter  eller  högre ränta.  ”Vi håller  inte  på med pantbelåning,  vi  ger  rörelse-
krediter”. I och med detta bedöms företaget menar han. 

Sass tror inte på fler kreditavslag eftersom redovisningsinformation kommer att begäras även 
i  fortsättningen.  Inte  heller  kreditprocessen  kommer  att  ändras  anser  han.  Däremot  kan 
relationen  mellan  parterna  påverka  kreditbeslutets  utfall.  Han  anser  att  dagens  personbe-
dömningar, som är en viktig del i kreditgivningen, är mycket tillfredsställande och att denna 
bedömning kommer att göras på samma sätt i fortsättningen. En kombination av bokslut och 
ledningens kompetens avgör hur kreditbeslutet blir. ”Siffrorna i sig är ju svart på vitt, men det 
kan finnas mycket mellan raderna, avvikelser som de kan förklara på ett bra sätt … så har vi 
jobbat hela tiden och det kommer inte att ändras i framtiden”. 

Bankens handlingsplan vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten är ”att vi kommer att 
jobba som vanligt” och även revisorerna är på samma linje, de har inställningen att bankerna 
kommer att kräva något slags av revision menar Sass. Banken kommer kräva att företagen 
lämnar in reviderade bokslut eller att någon revisor genomför någon form av granskning säger 
Sass. Tanken på att banken själv skulle utföra en egen form av revidering avvisas kraftigt av 
Sass. 

I dagens ekonomiska situation arbetar banken som vanligt, bilden av banker som ges av media 
är ”att det är totalt stopp på marknaden” stämmer inte med bankens vardag enligt Sass. Han 
anser  att  kreditpolicyn  inom  organisationen  och  själva  kreditgivningen  inte  har  ändrats. 
Däremot är man mer noggrann vid siffermaterialets genomgång och dessutom känner banken 
oftast sina kunder eftersom relationerna oftast är långvariga. Till sist kan han inte säga om det 
har blivit tuffare för mindre företag att få krediter. Banken gör affärer med välskötta företag 
oavsett storlek tillägger Sass. 

4.5 Swedbank, Marianne Fransson

Respondent: Marianne Franssson
Bank: Swedbank, Halmstad
Tidpunkt: 27 mars 2009 kl. 11.00
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Fransson har arbetat på Swedbank i Halmstad i lite mindre än två år. Hon har arbetat inom 
banksektorn i hela sitt arbetsliv och innan hon började sitt nuvarande arbete som kreditchef 
vid Swedbank arbetade hon på Nordea i Borås. Fransson är utbildad civilekonom. 

Fransson menar att ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten inte kommer att påverka 
kreditgivarens krav på vilken information kring företaget som kommer att samlas in. Hon vet 
inte hur siffermaterialet kommer att utformas i framtiden, kanske att det inte kommer att vara 
formaliserat  på samma sätt.  Men Fransson är  övertygad om att  banken kommer  att  göra 
samma kreditbedömning av aktiebolag som berörs av förslaget även i framtiden. Generellt 
ställer banken sig inte positivt till ett avskaffande av revisionsplikten men hon är övertygad 
om att revisorer kommer att vara involverade i redovisningen i alla fall. I dagsläget är det 
svårt för banken att se ett kreditunderlag som grundas på ett oreviderat bokslut anser hon.  

Kreditbedömningsprocessen  inleds  med ett  planerat  kundmöte  enligt  Fransson.  I  samband 
med kreditförfrågan samlar kreditgivaren in olika typer av information att grunda sitt kredit-
beslut på. Denna information är lite olika beroende på den kreditsökande kundens nuvarande 
situation menar  hon. Kreditsökande lämnar in en genomarbetad investeringskalkyl  och då 
tittar  banken på  hur  finansieringen kan påverka företagets  ekonomiska  tillstånd  och vilka 
eventuella  utfall  investeringen  kan  ge.  All  insamlad  information  kring  företaget  är  viktig 
menar Fransson. Hon påpekar att kreditbedömning inom organisationen styrs utifrån regel-
verk och kreditpolicys och att aktiebolag, både mindre samt större, bedöms utifrån samma 
riktlinjer.  Däremot  kan  det  behövas  mer  kunskap  om  större  aktiebolags  verksamhet  och 
Fransson betonar kreditgivarnas kunnighet i ämnet. För att säkra kvaliteten i kreditbesluts-
tagandet tas kreditbeslut av en kreditkommitté bestående av tre personer. 

Fransson anser att återbetalningsförmåga är den viktigaste parametern i kreditbedömningen. 
Den reviderade informationen i form av bokslut inkluderat resultaträkning och balansräkning 
är väldigt viktig utifrån kreditgivarens perspektiv. Reviderade årsredovisningar är företagets 
”historiska  plattform  för  framtiden”  säger  hon.  Framtida  analyser  byggs  utifrån  denna 
information och så även budgetar som är viktiga i kreditbedömningen. Det är dock svårt att 
utifrån budgetar bedöma företagets betalningsförmåga och då är det personen som är ”vår 
garanti för att budgeten slår in”. Personen som är bakom företaget är en viktig parameter 
anser hon eftersom personens egenskaper är avgörande i företagets utveckling. Även andra 
parametrar är viktiga såsom konkurrens och eventuella kalkyler.  Fransson poängterar att all 
information är  viktig  beroende på kreditens  ”komplexitet”.  Hon menar  att  en dialog med 
kunden är viktig för att kunna stötta företaget när det behövs. 

Den reviderade informationen anses vara objektiv och lokala samt större revisionsbyråer har 
bättre anseende enligt Fransson. Man utgår från att vissa balansräkningsposter är ”värderade 
på rätt sätt”. Men samtidigt krävs det av kreditgivaren att kunna ”se bakom siffrorna” och 
kunna se på siffermaterialet kritiskt medger hon. Vid kreditbedömning av nya kunder krävs 
även företagsbesök för att försäkra sig om bokslutets riktighet. Vissa situationer, som om ett 
företag från ett annat kreditområde och med verksamhet utan lokal anknytning, kräver mer 
noggrann granskning och bedömning. Däremot när det gäller  befintliga kunder med lång-
variga relationer till banken går oftast kreditgivaren på känsla då ”man kan sina kunder” säger 
Fransson. 
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Vid ofullständig information kräver banken kompletteringar och om banken och kunden inte 
”talar samma språk” kan det leda till  ett slut på samarbetet och avslag på kreditförfrågan. 
Under  hela  kreditprocessen  ”håller  banken  sig  nära  kunden”  vilket  är  viktigt  för  ett  bra 
samarbete säger Fransson. Banken håller löpande kontakt, en gång om året, med kunden men 
vid ett större engagemang krävs en tätare kontakt. Vid uppföljningen är de reviderade års-
redovisningar  mycket  viktiga  och  de  utgör  ”en  plattform för  företaget”.  Den  reviderade 
informationen jämförs med budgetar och den senaste information kring företaget för att se hur 
det har gått för företaget och för att bekräfta att kreditbeslutet fattades på ett korrekt sätt.  

Det reviderade underlaget är mycket viktigt vid riskhanteringen, ”man måste ha den informa-
tionen för att bedöma framtiden” säger Fransson. ”Ju högre risker kring företaget desto högre 
kreditpris, det skall kosta lite grann” tillägger hon. Fransson menar att bankens uppgift är att 
finansiera rörelse och inget annat. För krediter kräver banken säkerheter i form av fastighets-
inteckning, kundfordringar, företagshypotek, personborgen, moderbolagsborgen, pant i fastig-
heter och så vidare. Däremot vågar inte hon säga om den reviderade informationen påverkar 
kreditpriset. 

Utifrån en banktjänstemans perspektiv är Fransson mycket positiv till den nuvarande revi-
sionsplikten och hon vet inte vilken form den kommer att ta vid ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten, möjligen en ”mellanform”. På den lokala nivån finns det ingen handlings-
plan inför ett avskaffande av revisionsplikten däremot utesluter hon inte att det finns några 
förberedelser på den centrala nivån. Hon tror att det kommer att handla om att hitta ”någon 
försäkring” i informationen för att ”vi ska känna oss trygga”. Banken kommer definitivt att 
ställa krav på informationens kvalitet som stämmer med dagens kvalitet menar Fransson. 

Det finns även andra intressenter av revisionen och hon tror att revisionen kommer att ersättas 
med något annat som kan motsvara dagens revision, ”vi måste ha informationen helt enkelt”. 
För små aktiebolag är revision också viktig eftersom den försäkrar ett värde i företaget och det 
är fullt möjligt att en del av företagen kommer att behålla revisionen eller åtminstone hålla 
någon kontakt med revisorn. Vidare menar Fransson att banken inte kommer att genomföra 
något slags revision ”det är som att sitta på två stolar” och ”revisionen måste vara objektiv 
och oberoende” säger hon. Fransson anser att  man måste satsa på relationer till  kunden i 
framtiden och få bättre dialog. Det är svårt att säga om ett avskaffande av revisionsplikten 
kommer att medföra negativa konsekvenser för alla, det kan vara tvärtom tillägger hon.

Det  finns  vissa  svårigheter  när  det  gäller  kreditgivning  med  tanke  på  den  nuvarande 
ekonomiska situationen men idag finns det inget kreditstopp enligt Fransson. I dagsläget är 
det viktigt för banken att kunna följa med och stötta sina kunder. 

4.6 Sammanfattning av empirin
Genom att  bygga  en  sammanfattande  empiritabell  ville  vi  påvisa  skillnader  och  likheter 
mellan respondenternas åsikter. Därmed ville vi lägga grund till den kommande analysen.

31



4 Empiri 

Tabell 1 SEB
Per Greiff

Nordea
Said Olsson

Information kring 
kreditbedömning: 
1. Kreditbedömning

2. Uppföljning

3. Vilken information 
kring företaget är den 
viktigaste i samband 
med kreditbedömning? 

 

Fokuserar på företagets framtida 
återbetalningsförmåga. 
Standardiserad kreditprocess 
kompletteras med bankens egna 
företagsanalyser. Förtroende för 
personen. All information kring 
företaget är viktig.
Man går igenom den reviderade 
informationen. Man gör ett avstamp 
inför framtiden.

Banken begär bokslut, budgetar, 
ibland oreviderad balansräkning, 
ibland affärsplaner. Resultaträkningen 
i det reviderade underlaget är den 
viktigaste parametern. Kassaflödes-
analys och andra finansiella nyckeltal 
bedöms.

Bygger på till stor del på 
managment. Ägare och ledning är 
den viktigaste parametern. 
Framtidsbedömning (återbetal-
ningsförmågan samt säkerhets-
bedömning) Fokus på riskbe-
dömning . 
Den reviderade informationen 
stäms av med bankens bedömning 
av företaget samt framtida 
budgetar och föregående budgetar. 
Ledningens arbete bakom 
budgeten är viktigt. 
Alltid ett reviderat bokslut. Bud-
getar och kassaflödesanalys. 
Företagets kvalitativa data. En 
helhetsbedömning av all 
information kring företaget.

Tabell 1 SEB
Per Greiff

Nordea
Said Olsson

Betydelse av den revi-
derade informationen:
1. Inställning till  
revision

2. Inställning till ett  
revisionsplikts-
avskaffande

Revision är en ”kvalitetsstämpel” och 
banken litar på revisorernas arbete. 
Objektiv information förutsatt vilken 
revisionsbyrå som står bakom.
Det är svårt att förstå de företagen 
som kommer att välja bort revision. 
Tveksam till införandet under den 
närmaste tiden. 

Man litar i stort sett på 
revisorernas arbete och på 
reviderade årsredovisningar. Vissa 
revisorer gör ett bättre arbete.
Varken positiv eller negativ. Ett 
kreditunderlag görs för att kunna 
pröva kundens både nuvarande 
och framtida återbetalnings-
förmåga och även pröva säkerheter 
om återbetalnings-förmågan skulle 
fallera.  

En eventuell 
handlingsplan vid ett 
avskaffande av 
revisionsplikten

Regelverk och kreditpolicys styr 
kreditgivningen. Banken måste få den 
kvalitetsstämpeln på något annat sätt. 
Förtroende för kunden är avgörande. 
Kreditbedömningen kommer att 
påverkas. Mer personligt ansvar

Informationsinsamling i samma 
utsträckning. Kreditbedömning 
kommer att kopplas till rating. 
Fokus på risker kring företaget. 
Bedömning av framtida åter-
betalningsförmåga kommer inte 
påverkas. Bättre säkerheter.
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Tabell 2 Swedbank
Miroslav Strbac

Handelsbanken
Manfred Sass

Swedbank
Marianne Fransson

Information 
kring kredit-
bedömning: 
1. Kredit-
bedömning

2. Uppföljning

3. Vilken 
information 
kring företaget  
är den vikti-
gaste i sam-
band med 
kreditbedöm-
ning?

Återbetalningsförmågan 
bedöms utifrån siffer-
materialet. All inform-
ation kring företaget och 
företagaren. Relation till 
kunden är viktig. Be-
dömning av framtiden. 
Säkerheter bedöms. 

Det reviderade materialet 
jämförs gentemot 
budget. Bedömning av 
framtiden.

Ägaren och ledningen 
bedöms. Resultaträkning 
från de två senaste åren, 
samt den senaste balans-
räkningen och budget.

Bygger på siffermaterialet. 
Återbetalningsförmågan är 
riktlinje. Säkerheter 
prövas. Samtidigt är annan 
information kring företaget 
viktig såsom person-
bedömning. Ingen skillnad 
mellan mindre och större 
aktiebolag. 
Oreviderade bokslut be-
gärs. Informationen kom-
pletteras med företags-
besök. Avstämning av 
informationen.
Bokslutet är det grund-
läggande och anses vara 
objektivt. Förvaltnings-
berättelse är en viktig 
informationskälla.

Företagets helhetsbild. 
Återbetalningsförmågan är 
den viktigaste para-
metern. Ingen skillnad 
mellan mindre och större 
bolag. Personen bakom 
före-taget. Relation till 
kunden. Säkerheter.

De reviderade årsredo-
visningarna är mycket 
viktiga, en plattform för 
företaget. Avstämning av 
informationen. 
Den reviderade årsredo-
visningen. Personbedöm-
ning.

Tabell 2 Swedbank
Miroslav Strbac

Handelsbanken
Manfred Sass

Swedbank
Marianne Fransson

Betydelse av 
den revider-
ade informa-
tionen:
1. Inställning 
till revision

2. Inställning 
till ett  
revisionsplikta
vskaf-fande

Man är mer kritisk till 
siffermaterialet. Viktigt 
att kunna se bakom en 
oren revisionsberättelse.
Generellt litar man på 
revisorerna och deras 
arbete. Lokal kännedom 
är viktig.
Respondenten har ingen 
uttalad åsikt då banken i 
fråga inte har några 
direktiv om detta.

Revisorerna är opartiska 
och står för siffrornas 
riktighet. Man litar på 
revisorerna till 100 %.

Negativ inställning, det 
kommer att försvåra för 
kreditgivaren.

Positiv inställning. Man 
vet inte vilken form 
revisionen kommer att ta, 
någon mellanform.

Inte positivt, idag är det 
svårt att se ett underlag 
grundat på ett oreviderat 
bokslut.  
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En eventuell 
handlings-
plan vid ett 
avskaffande 
av revisions-
plikten

Det finns ingen 
kännedom om någon 
plan. Revisionen 
kommer att finnas kvar i 
någon form, banken kan 
komma att kräva 
reviderat bokslut. Lokalt 
nätverk är av betydelse.

Bokslut kommer att be-
gäras in. Måste ha kont-
roll, förmodligen i en för-
enklad form. Ett reviderat 
bokslut är ett måste för ett 
kreditunderlag. Banken 
kommer att arbeta som 
vanligt.

Tror på plan på den 
centrala nivån. Inform-
ationens kvalitet krävs. 
Bättre dialog med kunden. 
Kreditbe-dömningen 
kommer inte att ändras. 
Tro på revisorernas 
delaktighet. En annan 
utformning av 
siffermaterialet.   
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5 Analys

I detta kapitel kommer insamlat material analyseras tillsammans med den teori som vi sedan  
innan har samlat in. Den analysmetod som kommet att användas är en så kallad mönster-
jämförelse som beskrivits i kapitel 3.5 Analysmetod.

5.1 Kreditbedömningen
Samtliga  fem  respondenter  verkar  vara  eniga  om  att  kreditbedömningen  grundar  sig  på 
bedömning  av  risker  kring  det  kreditsökande  företaget.  Det  stämmer  delvis  överens  med 
Funered  (1994)  och  Sigbladh  och  Wilows  (2008)  diskussioner  kring  kreditbedömningens 
syfte, nämligen att kunna bedöma risken för obestånd, vilket är risken att kredittagaren inte 
kommer att leva upp till sina förpliktelser, och risk vid obestånd, vilket är osäkerheten kring 
värdet för en lämnad säkerhet. Alla respondenter är överens om att företagets framtida åter-
betalningsförmåga är den viktigaste parametern i kreditbedömningen. Men det är bara Olsson 
(Nordea)  och  Sass  (Handelsbanken)  som berör  risken  vid  fallissemang.  Olsson  (Nordea) 
menar att i varje situation måste kreditgivaren skapa ett underlag för att kunna pröva kundens 
nuvarande och framtida återbetalningsförmåga samt även pröva säkerheter om återbetalnings-
förmågan skulle  fallera.  Det  framgår  vid samtliga intervjuer  att  bankerna  kräver  utställda 
säkerheter  för sina krediter  men ingen av respondenterna för  en djupare diskussion kring 
risken vid obestånd. 

Däremot är alla respondenter väldigt noga med att påpeka skillnaden mellan banker och risk-
kapitalister.  Det  förklaras  med  att  bankernas  kärnverksamhet,  enligt  den  Svenska  Bank-
föreningens hemsida, är inlåning och utlåning och även Strenger et al (2008) menar att låne-
finansieringen från banker till  företag är en oerhört viktig finansieringskälla. Greiff (SEB) 
menar att banken gör lönsamma affärer oavsett företagets storlek, övriga respondenter är inne 
på  samma  linje.  Samtliga  respondenter  påpekar  att  bankerna  inte  är  riskkapitalister  utan 
snarare  finansiärer  av  rörelsekapital  och  det  stämmer  med  vad  Svensson  och  Ulvenblad 
(1994) menar med att bankernas roll till viss del går ut på, det vill säga att vara affärsmässiga 
och därmed göra lönsamma affärer där riskerna är minimerade. 

Enligt alla intervjuade är kreditgivningen inom samtliga banker reglerad och man arbetar efter 
vad omfattande regelverk samt kreditpolicys föreskriver. Greiff (SEB) påpekar att det finns ett 
antal principer kring hur kreditgivning ska gå till. Stor vikt läggs bland annat på att kredit-
givningen ska vara sund, kassaflödesdriven och att kreditgivaren ska ha förståelse för kredit-
ändamålet. 

Det finns enighet bland de fem intervjuade om att det är viktigt att ha ett tillfredsställande 
kreditunderlag och det stämmer överens med Svensson och Ulvenblads (1994) resonemang 
om att beredningsprocessen i mycket handlar om att banken införskaffar all sorts information. 
Strbac (Swedbank) påvisar att mindre företag anses vara mindre säkra. Däremot har det inte 
framkommit  tydligt  vid  intervjuerna  att  respondenterna  känner  sig  mer  osäkra  inför 
informationsinsamling kring mindre aktiebolag. Det kan stämma med Bäckström (1998), som 
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menar  att  affärsbankernas  mål  är  att  tillföra  värde  till  aktieägarna  och  det  är  viktigt  att 
bankerna ständigt fokuserar sig på att förbättra sina rutiner för riskhantering och riskkontroll. 

Osäkerhet vid ett bristfälligt informationsunderlag hanterar samtliga respondenter genom att 
begära kompletteringar. Alla är överens om att utan engagemang från företagarens sida blir 
det hellre avslag än en beviljad kredit. Då är det viktigt att företagaren är engagerad säger alla 
fem respondenter.  Alla  intervjuade är  överens  om att  relationen till  kunden är  viktig  och 
bankerna strävar efter långvariga relationer. 

Samtliga respondenter nämner en rad olika kriterier som är av vikt vid kreditbedömningen 
såsom siffermaterialet, personen, affärsidén, verksamheten, branschen, konkurrenssituationen, 
säkerheter och relationer. Det stämmer in på Svensson och Ulvenblads (1994) fem variabler; 
siffermaterialet,  personen,  affärsidén,  företaget  och  säkerheter.  Enligt  respondenterna  är 
personbedömningen och siffermaterialet de viktigaste kriterierna i kreditbedömningen. Fyra 
av respondenterna lägger stor vikt vid personen i fråga medan en av respondenterna sätter 
siffermaterialet före personen. Olsson (Nordea) lägger större vikt vid personens förmåga att 
leda verksamheten. Strbac (Swedbank) betonar vikten av relationen till kunden och Fransson 
(Swedbank)  anser  att  personen  som är  bakom företaget  är  en  viktig  parameter  eftersom 
personens egenskaper är avgörande i företagets utveckling. Greiff (SEB) tycker att förtroende 
för personen är viktigt. Sass (Handelsbanken) har sitt största förtroende för siffermaterialet. 
Men samtidigt är alla intervjuade överens om att det är helhetsbilden av det aktuella företaget 
är avgörande.

Samtliga respondenter anger att informationen om det aktuella företaget inhämtas från kredit-
upplysningar samt utdrag från olika register. Redovisningsinformationen i form av bokslut är 
det den viktigaste informationskällan enligt alla respondenter. Det stämmer väl överens med 
Strengers et als (2008) och Svenssons (2003) undersökningar som visade att denna inform-
ation är den vanligaste informationskällan. Även Sigbladh och Wilow (2008) menar att det är 
vanligt att kreditbeslutet grundas på en objektivt sammanställd information, så kallade kredit-
upplysningar, som sammanställs och presenteras av kreditupplysningsföretagen. 

Vid intervjuerna har det framkommit att förutom den reviderade redovisningsinformationen, 
som är den viktigaste informationskällan för kreditunderlaget, efterfrågar kreditgivare annan 
information i form av olika budgetar och oreviderade bokslut. Sass (Handelsbanken) menar 
att  kreditgivaren  kan  avläsa  information  om företaget  ur  oreviderade  bokslut  trots  att  till 
exempel avskrivningar och periodiseringar inte har gjorts eller att  lager inte är inventerat. 
Även Olsson (Nordea) menar att företaget kan få sin rating trots ett oreviderat bokslut. Greiff 
(SEB) nämner att likviditetsbudgetar och sexmånaders budgetar inhämtas. Olsson (Nordea) 
menar att budgetar krävs om siffermaterialet inte är tillfredsställande och även ledningens in-
sats  kan avspeglas i  budgetarbetet.  Även Fransson (Swedbank)  poängterar att  budgetar är 
viktiga i kreditbedömningen, även om det utifrån budgetar är det svårt att bedöma företagets 
betalningsförmåga vilket  leder  till  att  personen blir  ”vår  garanti  för  att  budgetar  slår  in”. 
Strbac (Swedbank) anser att det är omöjligt att lita på en budget som ”visar upp vinst på vinst 
till och med i tider som dessa”. Alla uttalanden stämmer med Sigbladh och Wilows (2008) 
och Svenssons (2003) påpekande om vikten av att kunna ha tillgång till det senaste bokslutet 
eller eventuella budgetar och resultatrapporter fastän dessa ej är reviderade för att reducera 
osäkerhet och prognostisera fortlevande företags betalningsförmåga.

36



5 Analys

Vid kreditgivning mot ett större eller ett mindre företag har samtliga respondenter inte kunnat 
påvisa någon skillnad. Sass (Handelsbanken) menar att kreditgivning går ut på samma sätt 
oavsett  storlek,  att  banken  följer  de  riktlinjer  och  den  kreditpolicy  som  finns  inom 
organisationen,  det  vill  säga  att  företagets  återbetalningsförmåga  bedöms.  Fransson  och 
Strbac (Swedbank) är inne på samma linje, de menar att aktiebolag både mindre samt större 
bedöms utifrån samma riktlinjer, däremot kan det behövas mer kunskap om större aktiebolags 
verksamhet, Strbac tillägger att mer kunskap behövs då det rör sig om ett större kreditbelopp. 
Greiff (SEB) menar att företagsstorlek spelar mindre roll för banken eftersom affärer görs 
med lönsamma kunder.  Sass (Handelsbanken) påpekar att  bedömningen av återbetalnings-
förmågan styr bankens kreditgivning och då är storleken på företaget av mindre betydelse. 

5.2 Betydelsen av den reviderade informationen
Hur ser man på revisionen? 
Generellt sett har man ute på de lokala bankkontoren en positiv inställning till det reviderade 
siffermaterialet. Greiff (SEB) nämner bland annat att revisionen är en kvalitetsstämpel vilket 
går i linje med Collis (2003) och Lin Seows (2001) åsikter om att revisionen behålls frivilligt 
just på grund av att den anses vara en kvalitetsstämpel. I kreditprocessen verkar det som om 
det  reviderade  materialet  är  en  av  flera  viktiga  komponenter  som spelar  en  viktig  roll  i 
kreditgivningen  vilket  Svensson  och  Ulvenblad  (1994)  redan  uppmärksammat.  Samtliga 
respondenter i undersökningen uppger att man alltid begär in ett reviderat bokslut tillsammans 
med övrig information som kan tänkas vara väsentlig. Till detta kan tilläggas att man alltid ute 
på  de  lokala  bankkontoren  genomför  kreditundersökningar  med hjälp  av  olika  kreditupp-
lysningsföretag precis som i den undersökning som Strenger et al (2008) genomförde.

Förtroendeskapande på grund av objektivitet
Ute på bankkontoren verkar  det  finnas  en grundtillit  till  det  reviderade materialet.  Strbac 
(Swedbank) påpekar dock att det finns en skillnad i vem som har genomfört revisionen då han 
har en större tillit till revisorer och revisionsbyråer som han är bekant med. Detta stämmer 
även in på Greiff (SEB) och Fransson (Swedbank) som liksom Strbac (Swedbank) har en 
grundtilltro  till  revisionens  utförande  men  att  det  sedan  beror  på  vem  som  genomfört 
revisionen, där de lokala revisorerna och de större revisionsbyråerna har ett bättre anseende 
hos Fransson (Swedbank) och Strbac (Swedbank). Strbac (Swedbank) påpekar att i och med 
hans  tidigare engagemang på en revisionsbyrå har  en tendens  att  nedvärdera vissa siffror 
såsom tillgångars värde då dessa inte alltid överensstämmer med verkligheten. 

Tänkesättet att ha en grundtilltro återkom mer eller mindre även hos de övriga respondenterna 
där Sass (Handelsbanken) kanske visade upp den största tilltron till  revisorernas arbete då 
man från bankens sida samarbetar nära revisorerna. Sass (Handelsbanken) tillägger dock att 
man kan tappa förtroendet om något skulle ske som påverkar synen på revisorernas arbete. 
Att man som kreditgivare har en grundtilltro till det reviderade materialet beror, enligt Collis 
(2003), på att det är en utomstående auktoritet som har granskat siffermaterialet utifrån ett 
reglerat ramverk. Det tycks, trots ett grundförtroende, finnas en viss kritisk granskning kring 
huruvida en revisor sköter sitt arbete eller inte, likaså hur välrenommerat en revisionsbyrå är 
eller inte är. Ett lagom kritiskt förhållningssätt är nyttigt då det är, som Thorell och Norberg 
(2005) skriver, ett något komplicerat förhållande mellan parterna då revisorn som ska granska 
också får sin lön från den som ska granskas. Detta medan kredittagaren, det vill säga den som 
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granskas, vill framstå i så bra dager som möjligt för att få krediter. Där kommer problem-
atiken med  adverse selection och  moral hazard in där agenten så att säga tjänar på att all 
information inte är tillgänglig för principalen eller att informationen är förvrängd för att passa 
syftet (Bäckström, 1998; Eisenhardt, 1989).

Förtroendet för det informationsmaterial som ligger för kreditgivaren är oerhört viktigt. Strbac 
(Swedbank)  nämnde  bland  annat  att  att  en  ren  revisionsberättelse  ger  ett  förtroende  för 
kredittagaren. Att skapa ett förtroende för de siffror som företaget visar upp är, enligt Collis 
(2003) och Strenger et al (2008), ett av de syften som den reviderade informationen har.  Det 
är som Greiff (SEB) och Fransson (Swedbank) påpekar viktigt att veta att och ha förtroende 
för att lagret är rätt värderat, att kundfordringarna är äkta, att avskrivningarna är rimliga och 
så vidare. Detta för att göra en så bra bedömning som möjligt vilket Svensson (2003) påpekar 
är av vikt i själva kreditbedömningen. 

Betydelse vid kreditbedömning
Olsson (Nordea) menar att man vid kreditgivning till befintliga aktiebolag alltid inhämtar ett 
reviderat bokslut då detta är väldigt viktigt i bedömningen. Detta gäller även för de övriga 
respondenterna.  Bland  annat  Sass  (Handelsbanken)  betonar  vikten  av  bokslutets  roll  i 
kreditprocessen då  en stor  del  av  kreditbedömningen bygger  på siffermaterialet.  Fransson 
(Swedbank) är även hon inne på linjen att bokslutet är viktigt vid kreditbedömningen då det är 
en historisk plattform som ligger till  grund för framtida analyser och budgetar.  Att  siffer-
materialet  är  en  viktig  grund i  kreditbedömningen  stämmer  in  på  det  som Svensson och 
Ulvenblad (1994) och Svensson (2003) skriver i sina avhandlingar. Dock måste man enligt 
Fransson (Swedbank) kunna se bankom siffrorna och bedöma siffrorna kritiskt det vill säga 
att man som Svensson och Ulvenblad (1994) skriver ska frångå ett statiskt synsätt som ofta 
leder till att man tror att de siffror som framkommer är färdiga att samla in och analysera samt 
att dessa är objektiva.

Olsson (Nordea) menar dock att man kanske inte ska överdriva det reviderade materialets 
ställning med tanke på det ratingsystem som finns inom bankerna. I ratingsystemet vägs all 
fakta,  kvantitativ såväl  som kvalitativ,  ihop till  ett  beslutsunderlag.  Detta  sätt  att  beskriva 
kreditgivningen stämmer väl överens med Sigbladh och Wilows (2008) beskrivning av credit 
scoring vilket i teorin ska leda till att de beslut som fattas är likartade från gång till gång. Den 
sammanvägda risken kommer till sist att resultera i ett kreditpris som speglar den osäkerhet 
som finns kring företaget enligt Olsson (Nordea). Även Strbac och Fransson (Swedbank) är 
inne på detta spår då det reviderade materialet spelar en roll i riskbedömningen och därmed 
får en påverkan på räntor och krav på säkerheter, man tar betalt för risken. Dock är Fransson 
(Swedbank)  något  mer  försiktig  i  denna  syn  huruvida  ett  reviderat  material  påverkar 
kreditpriset eller inte. Hos bankföreningens remissyttrande (Ju2008/3092/L1) och hos Collis 
(2003) framgår det dock att avsaknaden av ett reviderat bokslut kommer att få konsekvenser 
för kreditpriset.

Den reviderade informationen spelar, enligt Greiff (SEB) och Sass (Handelsbanken), en viktig 
roll i  riskhanteringen då kreditgivaren bygger sitt  beslut på de siffror som finns i årsredo-
visningen och därmed den kvalitet som finns i årsredovisningen. Den historiska informationen 
ligger som grund för känslighetsanalyser och budgetar som banken tar del av enligt Greiff 
(SEB). Respondenternas arbetssätt överensstämmer därmed mycket med det arbetssätt som 
beskrivs av Svensson (2003).
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Betydelse vid uppföljning
Även vid uppföljning så är den reviderade informationen av vikt enligt Greiff (SEB) på grund 
av  kvalitetsstämpeln  som  revisionen  är.  Fransson  (Swedbank)  menar  att  den  reviderade 
informationen fungerar som en plattform för uppföljningen och i bedömningen huruvida man 
skulle  ha tagit  engagemanget  eller  inte.  Strbac (Swedbank)  har  en liknande åsikt  då man 
jämför det reviderade utfallet mot budget samtidigt som man försöker identifiera eventuella 
risker och framtiden för företaget. Ett fokus tycks ligga, precis som Svensson och Ulvenblad 
(1994) konstaterat, på siffermaterialet vid uppföljningen. Precis som i den initiala kreditbe-
dömningen blir det reviderade materialet,  som förtroendeskapare och som kvalitetsstämpel 
(Collis, 2003; Pontoppidan, 2007), en viktig del i uppföljningen. Det blir ett sätt för bankerna 
att minska den informationsasymmetri som finns (Bäckström, 1998).

Hur ser man på ett avskaffande
När det gäller ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten som föreslås i SOU (2008:32) 
finns det vissa betänkligheter hos våra respondenter. Fyra av fem respondenter har en negativ 
inställning till ett avskaffande, endast Olsson (Nordea), håller en neutral position och fram-
håller att banken, oavsett revision eller ej, måste pröva kundens nuvarande och framtida åter-
betalningsförmåga. I en artikel från Balans (”Bankerna vill ha reviderade årsredovisningar”, 
Balans, 2007) framkommer det precis som hos en majoritet av våra respondenter att bankerna 
vill ha kvar revisionen även för småföretagen, då de anser att revisionen är en viktig pusselbit 
i  bankernas  kreditbedömning.  Ingen  av  bankerna  har  dock några  officiella  planer  vid  ett 
eventuellt avskaffande.

5.3 Framtiden – utan revisionsplikt för småföretag
Påverkan på kreditgivningen
I artikeln ”Bankerna vill ha reviderade årsredovisningar” (Balans, 2007) kommer det fram att 
ett flertal bankföreträdare tycker att revisionen och årsredovisningen är viktiga pusselbitar i 
deras arbete att göra så noggranna undersökningar som möjligt. Enligt Greiff  (SEB), skulle 
ett avskaffande av revisionsplikten, som föreslås i SOU (2008:32), medföra konsekvenser för 
småföretagen såväl som för bankerna, då det kommer att bli svårare att bevilja krediter även 
om kreditgivningen kommer att fortsätta utefter det regelverk och de policys som finns inom 
banken. Även Pontoppidan (2007) är inne på detta spår att svårigheten i kreditgivningen ökar. 
Greiff (SEB) säger också att företag som man har förtroende för kommer att beviljas krediter, 
medan de företag som är nya som kunder eller som man har mindre förtroende för kommer att 
få det svårare vid kreditbedömningen, vilket stämmer med den undersökning som Strenger et 
al (2008) genomförde. I den undersökningen såg man att ett reviderat material hade stor be-
tydelse vid bedömning av nya kunder och av kunder som hade en sämre finansiell ställning 
(ibid).

En konsekvens som kan uppstå på grund av ett avskaffande är, enligt Strenger et al (2008), 
fler avslag. Detta är en konsekvens som Strbac (Swedbank) och Greiff (SEB) tror är mer tro-
lig än till exempel högre räntor, som vi kommer in på lite senare, då de anser att banken inte 
vill ha, vad Strbac, kallar problemkrediter. Greiff (SEB) tror dock att de företag som vill låna 
pengar kommer att välja någon form av revision vilket Collis (2003) och Lin Seow (2001) tar 
upp.
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Påverkan på kreditprocessen - Höjt kreditpris, större krav på säkerheter...
Olsson (Nordea) är precis som Greiff (SEB) inne på att kreditgivningen kommer att fortgå 
utefter de policys som finns idag. Han nämner bland annat att bankerna kommer att inhämta 
information i samma utsträckning som idag. Olsson (Nordea) menar på att underlaget måste 
vara tillfredsställande, man måste kunna definiera riskerna och bedöma hur detta kan komma 
att påverka företagen i framtiden. Greiff (SEB) är också inne på att det blir svårare för banken 
att  hantera de risker som finns vid kreditgivning utan ett  kontrollsystem. Utan ett  korrekt 
underlag  så  kommer  de  nyckeltal  som underlaget  ger  att  vara  undermåliga  enligt  Olsson 
(Nordea). Även Sass (Handelsbanken) samt Strbac och Fransson (Swedbank) är i viss mån 
inne på denna linje då de menar på att bankerna kommer att arbeta på som vanligt och att man 
antagligen kommer att kräva in någon form av reviderad information. Fransson (Swedbank) 
tillägger dock att siffermaterialet kanske inte kommer att vara att vara lika formaliserat som 
det är idag vilket även Sass (Handelsbanken) berör. Detta att bankerna antagligen kommer att 
begära in någon form av reviderad information som en kvalitetsgaranti stärker det som Lin 
Seow (2001), Collis (2003), Pontoppidan, (2007) och Strenger et al (2008) kommit fram till i 
sina undersökningar. Detta då revisionen enligt författarna är en kvalitetsstämpel vilket även 
Greiff (SEB) påpekar. I och med att revisionen anses som en objektiv kvalitetsstämpel (Collis, 
2003; Strenger et al, 2008) är inte egen revision från bankernas sida aktuell enligt Fransson 
(Swedbank) och Sass (Handelsbanken), detta då man skulle sitta på två stolar samtidigt och 
objektiviteten skulle försvinna.

Fastän att man från bankernas sida tror att man kommer att kräva in någon form av reviderat 
material är det ändå möjligt att bankerna kommer att öka sitt sökande efter information. Greiff 
(SEB) nämner tillsammans med Strbac (Swedbank) att information om personen kan komma 
att spela en större roll i den framtida kreditbedömningen. Strbac (Swedbank) nämner bland 
annat att det kan komma bli viktigare att utnyttja sitt nätverk vilket Svensson och Ulvenblad 
(1994) nämner som ett alternativ till den kvantitativa datan som den reviderade informationen 
representerar. Värt att nämnas är att respondenterna trots detta framhåller att man antagligen 
kommer att begära någon form av revision vilket kan bero på vad bland annat Svensson och 
Ulvenblad  (1994)  skriver  att  man  tar  ett  beslut  utifrån  både  kvalitativa  och  kvantitativa 
variabler. Likaså kan Hedelin och Sjöbergs (1993) fråga, huruvida banktjänstemän är lämpliga 
som personbedömare, vara av relevans då bankerna kanske i viss mån inser svårigheten att 
göra korrekta personbedömningar. 

Övriga krav som kan komma att ställas på kredittagarna är enligt teorin högre kompensation 
(Ju2008/3092/L1; Collis, 2003) samt ökade krav på personlig borgen (Strenger et al, 2008). 
Detta att höja kompensationen eller krav på säkerheter är inte helt främmande för till exempel 
Olsson (Nordea) men avvisas kraftigt av Sass (Handelsbanken) då han menar på att banken 
inte sysslar med pantbelåning. Även Strbac (Swedbank) avvisar detta då småföretagen redan 
idag måste lämna så pass mycket i form av säkerheter, medan Greiff (SEB) tror att banken 
kan komma att ställa större krav på företagarna i form av personligt ansvar såsom personlig 
borgen.
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6 Slutsatser, diskussion och implikationer
I följande kapitel kommer vi att presentera slutsatser och en diskussion runt dessa slutsatser.  
Vi ämnar också presentera vilka implikationer våran studie kan tänkas ha samt förslag på 
fortsatt forskning.

6.1 Kreditbedömningen
Samtliga fem respondenter verkar vara eniga om att kreditbedömningsprocessen grundar sig 
på bedömning av risker kring det kreditsökande företaget. Enligt den teori som vi har lyft 
fram i studien är en del av kreditprocessens syfte att kunna bedöma risk för obestånd och risk 
vid obestånd. Det har dock framkommit vid studien att risken för obestånd diskuteras flitigt 
av samtliga respondenter däremot är det bara två av respondenterna som har nämnt risken vid 
fallissemang som en del av bedömningen. Någon djupare diskussion kring detta har inte fram-
kommit vid intervjuerna. Samtidigt anger samtliga respondenter att banker kräver företag på 
ställda säkerheter för beviljade krediter och banktjänstemännen är väldigt noga med att på-
peka skillnaden mellan banker och riskkapitalbolag, det vill säga att banker finansierar rörelse 
och inte risker. Trots vår medvetenhet om att banker bedömer företagens säkerheter för bevilj-
ade krediter kan våra iakttagelser leda till slutsatsen att bedömning av risk vid fallissemang 
har lägre prioritet och att banker lägger större fokus på bedömning av risk för att kunder ska 
komma på obestånd.  Eftersom det anges av alla respondenter att återbetalningsförmågan är 
den viktigaste parametern i kreditbedömningsprocessen kan det verka som om banker skulle 
arbeta för att undvika att  hamna i sådana situationer där kunder sätts på obestånd och då 
tvingar banken till att realisera ställda säkerheter.

Enligt alla intervjuade är kreditgivningen inom samtliga banker reglerad och man arbetar efter 
vad omfattande regelverk samt kreditpolicys föreskriver. Det är viktigt, enligt samtliga inter-
vjuade, att ha ett tillfredsställande kreditunderlag som till största delen bygger på det revi-
derade  siffermaterialet.  Alla  respondenter  anser  att  all  information  kring  företaget  är  av 
betydelse för att kunna skapa en helhetsbild av det aktuella företaget. Däremot har individens 
personliga egenskaper och förmåga att driva verksamheten visat sig att vara en av de vikti-
gaste  parametrarna  i  kreditbedömningen.  Samtliga  respondenter  instämmer  helt  att  kom-
binationen av siffermaterialet  och personens egenskaper är  avgörande för ett  kreditbesluts 
utfall. 

Vid denna studie har vi kunnat konstatera att den reviderade informationen och personen som 
ligger  bakom företaget  utgör  grunden i  kreditbedömningen och att  kreditgivarna  gör  sina 
framåtriktade  analyser  och  framtidsprognoser  utifrån  denna  information.  Dessa  analyser 
hjälper  de  intervjuade  att  bedöma  företagens  framtida  återbetalningsförmåga  och  därmed 
kommer kreditbeslutets  utfall  att  påverkas  av denna information.  Men ändå har  det fram-
kommit  vid intervjuerna att  det  finns en skillnad mellan respondenterna.  Fyra av respon-
denterna ger mer utrymme för företagets helhetsbild inkluderat personens egenskaper medan 
den femte lägger en större vikt vid siffermaterialet.  

Det har framkommit vid intervjuerna att informationen om det aktuella företaget inhämtas 
från kreditupplysningar, som sammanställs och presenteras av kreditupplysningsföretag, och 
att denna information betraktas av både respondenterna och tidigare gjorda undersökningar 
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som  en  objektivt  sammanställd  information.  Förutom  den  reviderade  redovisnings-
informationen,  som  är  den  viktigaste  informationskällan  för  kreditunderlaget,  efterfrågar 
kreditgivare olika budgetar och oreviderade bokslut. Trots att det finns viss osäkerhet i den 
sortens  information  förlitar  sig  alla  respondenter  på  sin  kunskap  och  erfarenhet,  detta 
samtidigt som personens egenskaper granskas noggrannare. Även bankens relation till kunden 
kan  spela  roll  och  då  krävs  det  lojalitet  och  tillmötesgående  från  företagarens  sida.  Vid 
intervjuerna har det framkommit att banker förlitar sig på att de kan sina kunder. 

Vid kreditgivning mot ett större eller ett mindre företag har ingen av respondenterna kunnat 
påvisa någon markant skillnad eftersom företagen bedöms efter samma riktlinjer, nämligen att 
det är företagets återbetalningsförmåga som styr kreditgivningen. Vi har kunnat konstatera att 
det  inte har framkommit ur intervjuerna att  kreditgivare avstår från att  bevilja krediter  på 
grund av företagets storlek. Det är snarare lönsamheten i affärerna som avgör kreditbeslutets 
utfall. Däremot kan ett bristfälligt kreditunderlag resultera i ett kreditavslag hellre än att höja 
priset på krediten. 

6.2 Betydelsen av den reviderade informationen
Det verkar finnas en generell positiv inställning gentemot det reviderade materialet ute på de 
lokala bankkontoren där det reviderade materialet anses som en form av kvalitetsstämpel. I 
och med den positiva inställningen som finns gentemot det reviderade materialet så spelar det 
också  en  viktig  roll  i  kreditprocessen  tillsammans  med  övrig  väsentlig  information. 
Anledningen till den roll som den reviderade informationen har i kreditprocessen beror nog 
till stor del på att den anses som säker då den blivit granskad av en objektiv auktoritet inom 
området, det vill säga revisorn. Även om det finns en viss skillnad mellan olika kreditgivares 
syn på revisorns objektivitet tycks det finnas ett grundförtroende som ibland kan tyckas nästan 
vara  överdrivet  starkt.  Kanske är  det  så  att  det  finns  en allt  för  stor  tillit  vad gäller  den 
reviderade informationen och att den därmed får en överdriven särställning i kreditprocessen. 
Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att den reviderade informationen är en historisk 
grund för information från upplysningsföretag såväl som för budgetar och framtidsanalyser. I 
och med att det reviderade materialet får en stor roll i kreditprocessen påverkar materialet 
också kreditpriset i form av räntor och krav på säkerheter. Även om frågorna i studien har 
varit inriktade på det reviderade materialet som en del i kreditprocessen, så vore kanske ett 
mer kritiskt förhållningssätt att rekommendera samtidigt som bankerna borde vara mer aktiva 
i sitt informationssökande. Kreditgivarna bör inte nöja sig med den information som finns för 
handen då detta material, och utbudet därav, oftast präglas av den som söker krediten.

6.3 Framtiden utan revisionsplikt för småföretag
Trots att det reviderade materialet spelar en viktig roll i kreditprocessen och kreditgivningen 
finns det ute på bankkontoren ingen plan för hur man ska agera vid ett eventuellt slopande av 
revisionsplikten  för  småföretag.  De policys  och  regelverk  som finns  inom organisationen 
kommer att bibehållas och den information som krävs för att ta ett riktigt beslut kommer att 
begäras  in.  Med  information  menas  oftast  någon  form  av  reviderat  bokslut  i  detta 
sammanhang.  Det  tycks  vara  viktigt  att  få  in  information  som  anses  ha  en  objektiv 
kvalitetsstämpel och därmed avvisas också möjligheten för bankerna att stå för en egen form 
av granskning/revision.
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Fastän det föreligger en stor sannolikhet att reviderat bokslut kommer att krävas in, och det 
därmed inte skulle bli någon större skillnad på hur det ser ut idag, avvisar man från bankernas 
sida  inte  möjligheten  att  informationssökandet  kommer  att  utökas.  Risken  när  informa-
tionssökandet utökas är att denna information kommer att vara av subjektiv art vilket då får 
som konsekvens att det blir svårare att hantera den typen av information. Personbedömningar 
får  nog  ändå  anses  som något  oerhört  svårt,  speciellt  om det  ska  genomföras  under  de 
förhållanden som en kreditansökning genomförs under, det vill säga korta möten i konstlade 
sammanhang.  Likaså  får  det  nog  anses  att  det  finns  svårigheter  att  rangordna  subjektiv 
information i någon form av så kallad credit scoring.

Bankerna menar på att det inte kommer att bli någon större skillnad från hur det ser ut idag. 
Men ändå  avvisas  inte  möjligheten  att  ett  avskaffande  av  revisionsplikten  för  småföretag 
kommer  att  få  effekter  på  kreditpriset  det  vill  säga  räntan  och  på  vilka  säkerheter  man 
kommer  att  kräva.  Det  anses  också  troligt  att  ett  avskaffande  skulle  få  konsekvenser  för 
kreditgivningen till småföretagen, då i synnerhet till småföretag som kanske inte åtnjuter så 
stort förtroende, vilka med stor sannolikhet kommer att få avslag på sina ansökningar.

I det stora hela får det nog ändå anses att ett avskaffande inte skulle få några större effekter på 
vare sig kreditprocessen eller kreditgivningen då man från bankernas sida kommer att kräva in 
någon form av reviderad information. I och med att Sverige har ett bankfinansierat näringsliv, 
med  relativt  dålig  konkurrens  på  kreditmarknaden,  kommer  någon  form  av  revision  att 
behållas till skillnad från till exempel Storbritannien där ett flertal företag valt att inte revidera 
sina bokslut. De som önskar att få krediter kommer med stor sannolikhet att genomföra någon 
form av revision och revisionskostnaden blir därmed en kreditkostnad. De som tjänar på ett 
avskaffande av revisionsplikten är de småföretag som inte har några externa intressenter. I och 
med att de företag som kommer att vilja få krediter kommer att låta sig granskas kommer ett 
avskaffande antagligen inte få någon större påverkan på räntesättning eller krav på säkerheter. 

Slutligen måste vi ställa oss frågan om resultatet hade sett annorlunda ut om vi hade utfört 
studien under högkonjunktur, och inte i den lågkonjunktur och bankkris som vi befinner oss i 
för tillfället.  Möjligheten finns att kreditgivarna i de tider som råder försöker att framstå som 
mer  försiktig  än  vad  man  i  realiteten  är.  Alternativt  att  beteendet  har  förändrats  och  att 
kreditgivarna  därmed är  mer  försiktig  och  betonar  vikten  av  objektiv  information.  Under 
förhållanden som hade färgats av högkonjunktur så kanske det hade varit ett större intresse 
bland bankerna att ge krediter utan reviderat material och i gengäld högre räntor eller högre 
krav på säkerheter för att kompensera för risken.

6.4 Implikationer 
Ett av affärsbankernas mål är att tillföra värde till aktieägarna enligt Bäckström (1998). Det är 
enligt  honom viktigt  att  bankerna  ständigt  fokuserar  sig  på  att  förbättra  sina  rutiner  för 
riskhantering  och  riskkontroll.  Det  har  framkommit  vid  studien  att  kreditbedömnings-
processens  syfte  för  intervjuade  är  i  stort  sätt  att  bedöma  det  kreditsökande  företagets 
återbetalningsförmåga. Vårt råd till praktiker är att ge mer utrymme till bedömning av risk vid 
fallissemang. 

I denna studie har vi kommit fram att samtliga respondenter har en negativ inställning till ett 
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eventuellt avskaffande av revisionsplikten och att det finns en viss övertro på den granskade 
informationen.  Ett  råd är  att  se det eventuella revisionspliktavskaffande som en möjlighet 
snarare ett än hinder. Möjligheten kan vara att skapa bättre relation till  kunden genom att 
införskaffa  mer  information  inföför  kreditbedömningsprocessen,  bland  annat  hur  kunden 
agerar i kontakt med andra aktörer. 

Bankernas inställning är att även i framtiden kräva företagen på någon form av granskning av 
siffermaterialet men samtidigt bör bankerna vara mer kritiska till all information kring det 
kreditsökande företaget. 

6.5 Förslag på fortsatt forskning
 Det hade varit av intresse att genomföra en fältstudie med samma frågeställning och 

syfte som har använts i denna studie. Detta för att undersöka huruvida det föreligger 
en skillnad i vad som sägs och hur man sedan agerar i realiteten.

 Det  hade  också  varit  av  intresse  att  genomföra  en  studie  efter  ett  eventuellt  
avskaffande av revisionsplikten. Att jämföra denna studies utfall med det verkliga  
utfallet.

 Då vi tror att det kanske föreligger en viss övertro på det reviderade materialet, skulle 
det vara intressant att göra en studie runt detta. Att undersöka hur aktivt kreditgivare 
arbetar med det reviderade materialet och hur det granskas vid olika tillfällen.

 Intressant hade även en studie runt bankers förmåga att göra personbedömningar vara. 
Detta med tanke på en eventuellt utökad informationsinhämtning vid ett avskaffande 
av revisionsplikten för småföretag.
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Bilaga 1 - Intervjuguide

Bilaga 1 - Intervjuguide

1. Vänligen beskriv dig själv och din roll här på banken.

2. Hur ställer man sig generellt sett till avskaffandet av revisionsplikten? Kan det till och 
med finnas fördelar?

3. Hur ser kreditbedömningsprocessen till små aktiebolag ut i dagsläget?
a) Vilken reviderad redovisningsinformation samlas in vid kreditbedömningen och 

eventuell uppföljning? Är det olika för olika kunder t.ex. stora och små aktiebolag?
b) Vilken övrig information samlar man in vid kreditbedömningen och uppföljningen?
c) Vilken informationskälla anser man är den viktigaste? Specifikt hur man ser på den 

reviderade informationen som underlag vid kredit- och riskbedömning. D.v.s. 
bedömning av t.ex. betalningsförmåga, betalningsvilja och risk för obestånd.

d) Hur mycket av bedömningen görs utifrån den reviderade informationen och hur objektiv 
kan man anse att den är? Litar man på revisorernas arbete idag?

e) Vilken roll spelar det reviderade underlaget i riskhanteringen i dagsläget? Får företag 
med ett sämre bokslut högre ränta, andra krav på säkerheter o.s.v.?

f) Vilken roll har den reviderade informationen vid uppföljning av ett företags krediter? 
Vad tittar man på och skiljer detta mellan kunder?

g) Hur mycket av informationen vid uppföljningen bygger på det reviderade underlaget 
och hur objektiv anser man att denna information är?

h) Vilka säkerheter efterfrågas i dagsläget?

4. Hur kommer man att arbeta efter ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten? Finns 
det en eventuell handlingsplan för hur man ska bemöta eventuella problem? Hur ser 
denna ut? Kan det bli aktuellt med högre ränta, krav på fler säkerheter, kommer antalet 
avslag att öka, krav på någon form av revision, krav på ett större eget ägande från 
kundens sida?

a) Vilken information kommer man att efterfråga vid kreditbedömningen och 
uppföljningen efter ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten?

b) Vilka säkerheter kommer man att efterfråga efter ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten?

c) Hur kommer man agera om den information som man samlar in inte är fullständig? 
Kräva revision av företagen. Genomföra en egen form av revision/granskning av 
redovisningsinformationen.

5. Hur påverkar den ekonomiska situationen kreditgivningen?
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