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Förord 
 

Vi vill först och främst börja med att tacka våra respondenter som har tagit sig tid att ta emot 

oss och besvara våra frågor. Utan er hade denna studie inte varit möjlig att genomföra.  

Vi vill även tacka våra opponenter som har kommit med feedback och konstruktiv kritik.  

Ett stort tack till vår handledare Marita Blomkvist för ett gediget engagemang, stöd och den 

konstruktiva kritik som har bidragit med att vi har utvecklats under studien. 
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Sammanfattning 

Studiens titel: Slopad revisionsplikt–  

Är ett reviderat material viktigt för banken? 

Seminarie datum: 2012-05-30    

Uppsatsens nivå: Kandidatuppsats – Företagsekonomi, Extern redovisning 

Författare:  Emil Frantzich, Fredrik Karlsson och Johan Svensson 

Handledare:  Marita Blomkvist 

Nyckelord:  Kreditgivning, banker, små företag, revision och  

  revisionspliktens avskaffande 

Syfte: Syftet med vår studie är att få en förståelse om vilken betydelse en 

reviderad årsredovisning har för banker när de fattar beslut om 

kreditgivning.  

 

Forskningsmetod: Studien är kvalitativ med en abduktiv ansats 

 

Empirisk studie: Vår empiriska studie bygger på fem banker,  

 Handelsbanken, SEB, Nordea, Varbergs Sparbank 

och Danske Bank. Vår empiriska data består av intervjuer

 med företagsrådgivare på bankerna. 

 

Teoretisk referensram: Revisionens betydelse för banken, revisionspliktens avskaffande 

och kreditgivning.  

 

Resultat:  Undersökningen visade att bankerna är överens om att en 

reviderad årsredovisning är en fördel och därför viktig när de 

beslutar om kreditlåning. 

 

 

 

 
 

 



 
 

Abstract 

 

Title:  Abolishing mandatory auditing–  

  Is a revised material important to the bank? 

Seminar date: 2012-05-30 

Course:  Bachelor dissertation – Business Administration, External 

  Accounting 

Authors:  Emil Frantzich, Fredrik Karlsson and Johan Svensson 

Supervisor:  Marita Blomkvist 

Keywords:  Credit decisions, banks, small business and abolishment of 

  statutory audit 

Purpose: The purpose of our study is to gain an understanding about the 

importance of a revised annual report for the banks when they 

make decisions about credit. 
 

Research method: The research is qualitative and abductive 

 

Empirical study: Our empirical study is based on five banks, Handelsbanken, 

  SEB, Nordea, Varbergs Sparbank and Danske Bank. Our 

  empirical data consists of interviews with business advisers at 

  the bank. 

Theoretical framework: Audit importance to the bank, abolishment of statutory audit and 

credit decisions. 

Results: The survey showed that banks agreed that a revised annual report 

is an advantage and therefore important when deciding on credit. 
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1. Inledning  
I studiens första och inledande kapitel förklarar vi om bakgrunden och för en diskussion 

angående problemet. Det här leder fram till en problemformulering och studiens syfte. Vi 

avslutar det här kapitlet med studiens disposition.  

 

1.1 Bakgrund   

1988 stiftades en lag vilket innebar att alla aktiebolag var skyldiga att använda sig av en 

revisor. En anledning till att revisionsplikten infördes var dels för att motverka den 

ekonomiska brottsligheten men också för att de finansiella rapporterna som företag lämnar 

ifrån sig ska vara korrekta och tillförlitliga (SOU, 2008:32). En annan anledning med 

revisionens införande var att hjälpa investerare och kreditgivare genom att de finansiella 

rapporterna får ett ökat förtroende eftersom dessa rapporter ofta ligger till grund för deras 

investering- och långivningsbeslut (Svanström, 2008). Inför riksdagsvalet 2006 var ett av 

vallöftena att småföretagare skulle undantas revision, vilket blev verklighet den 1 november 

2010 när revisionsplikten avskaffades. Tidigare var det enbart Sverige och Malta i EU som 

inte utnyttjat möjligheten till undantag från revisionsplikten som EG-rätten ger. I England 

avskaffades revisionsplikten redan 1994 (SOU, 2008:32).  

Enligt Carrington (2010) var avskaffandet av revisionsplikten i Sverige en anpassning till 

internationella förhållanden och gjordes inte för att revision inte längre anses viktig utan 

främst en kostnadsbesparing för små aktiebolag. Enligt 9 kap. 1 § i ABL (Aktiebolagslagen 

SFS 2005:551) är små företag i Sverige de som har möjlighet att välja bort sin revisor, de 

företag som inte överstiger mer än två av följande gränsvärden:  

 

 Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

 Mer än 1,5 miljon kronor i balansomslutning 

 Fler än 3 anställda 

 

En revision ses ofta som ett säkerställande att företagets redovisning är korrekt och att den 

finansiella information som bankerna fattar sitt beslut på är korrekt. Banker och andra 

kreditgivare skall utifrån företagets finansiella information bedöma om företaget kommer 

kunna betala tillbaka sina lån. Revision ger ökad trovärdighet till den finansiella 

informationen och ses som en säkerhet för banker och andra kreditgivare (FAR, 2005). 

Banker och andra intressenter önskar en reviderad årsredovisning för att de ska kunna lita på 

informationen som företagen lämnar ifrån sig. En reviderad årsredovisning ger en ökad 

trovärdighet för att företagets finansiella information är korrekt (Collis et al., 2004).  

Revisionsberättelsen är en kvalitetsstämpel efter en genomförd revision. Den är revisorns 

viktigaste och enda offentliga årliga rapport. Finns det fel som är så väsentliga att 

årsredovisningen inte är upprättad efter Årsredovisningslagen ska det uppmärksammas i 

revisionsberättelsen så att aktieägare och allmänheten kan ta del av den informationen (FAR, 

2005).  
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1.2 Problemdiskussion  
Landström (2003) menar att nästan all extern finansiering i småföretag kommer från banker. 

Företagets återbetalningsförmåga och bankernas kännedom om företaget är viktiga faktorer 

vid en kreditbedömning. Gianuzzi (2010) menar att kreditgivning är en förtroendefråga som 

bottnar i vad banken har för kunskap om kunden och vem som har upprättat bokslutet. Vidare 

menas att i sin analys tar banken hjälp av historiken och förväntar sig att den ger en 

rättvisande bild, men det är den framåtriktade bedömningen av kassaflödet som är den 

viktigaste punkten. Att det då finns en kvalificerad redovisningskonsult eller en revisor att 

diskutera framtidsfrågor med är viktigt både för kunden men även för banken.  

 Collis (2004) menar om informationen har blivit reviderad av en revisor så ökar 

trovärdigheten för företagets finansiella information. Carrington (2010) anser att revisorns roll 

är att kvalitetssäkra den finansiella informationen som intressenterna tar del av och att den 

informationen senare ligger till stor grund för bankernas beslut om kreditbeviljning. Colls 

menar även att långivare har mycket att vinna på om en oberoende part granskat och uttalat 

sig om ett företags redovisning.  

Halling (2007) menar att avskaffandet av revisionsplikten kommer leda till att bankerna blir 

mer försiktiga vid kreditbeviljning. Får inte bankerna tillräcklig och tillförlitlig information 

från företagen kan de inte bevilja krediten. Det är med hjälp av revisionen och 

årsredovisningarna som bankerna gör en noggrannare kontroll vilket kommer att öka 

bankernas efterfrågan på reviderade årsredovisningar. Danielsson (2010) menar istället att 

kraven på ordnad bokföring och kassaflöde fortfarande kommer finnas kvar vilket skulle 

betyda att avskaffandet av revisionsplikten inte har någon påverkan på bankers kreditprocess. 

När banker ska fatta beslut om kreditgivning i sin kreditprocess finns det två risker de måste 

ta i beaktande. Dels att kredittagaren inte kommer kunna fullfölja de åtaganden som slutits 

med kredittagaren samt att värdet för den säkerhet kredittagaren lämnar är osäker (Sigbladh & 

Wilow, 2008).  

När en bank ska besluta om kreditgivning är reviderad redovisningsinformationen viktig men 

samtidigt finns det fler variabler som har en inverkan på beslutet. Sådana variabler är 

förtroende för personen som driver företaget, affärsidén och en marknadsbedömning 

(Svensson, 2003; Svensson & Ulvenblad, 1994). 

Som framgår ovan finns det olika åsikter om betydelsen av revision för bankernas 

kreditgivning. Det är därför intressant att undersöka detta fenomen .  

 

1.3 Problemställning 
Vilken betydelse har en reviderad årsredovisning för banker vid en kreditgivning?  
 

1.4 Syfte 
Syftet med vår studie är att få en förståelse om vilken betydelse en reviderad årsredovisning har 

för banker när de fattar beslut om kreditgivning med beaktande av avskaffandet av 

revisionsplikten. 
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1.5 Uppsatsens disposition 
 

Kapitel 1. Inledning  I detta inledande kaptitel så presenteras bakgrunden till 

vårt valda ämne följt av en diskussion som leder till vår 

problemformulering. Syftet med vårt arbete preciseras 

samt uppsatsens disposition. 

 

Kapitel 2. Metod I detta kapitel presenteras vårt valda tillvägagångssätt, 

metodologiska, som vi kommer att arbeta med genom 

vår uppsats.  

 

Kapitel 3. Teoretisk referensram    I detta kapitel presenterar vi teorier som vårt arbete 

kommer att grunda sig i. Läsaren får inledningsvis en 

inblick i ämnet revision följt av teorier gällande 

avskaffandet av revisionsplikt, kreditgivning och 

agentteorin. 

 

Kapitel 4. Empirisk Metod Syftet med detta kapitel är att vi skall förklara hur vi 

har gått till väga när vi samlat in vår primärdata samt 

vilka urval som har genomförts. Här redogörs även 

studiens validitet och reliabilitet. 

 

Kapitel 5. Empiri I detta kapitel presenteras undersökningens insamlade 

primärdata som vi tagit del av genom intervjuer. Här 

kommer våra respondenters åsikter, tankar och 

funderingar kring vårt valda ämne. 

 

Kapitel 6. Analys  I det här kapitlet analyserar vi den insamlade empiriska 

informationen med utgångspunkt från den teoretiska 

referensramen. Här knyts empirin och teori samman. 

 

Kapitel 7. Slutsatser och I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser vi  

                 framtida forskning dragit utifrån den ställda problemformuleringen. Här 

preciserar även förslag till framtida forskning. 
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2. Metod 
I studiens andra kapitel redogör vi för vårt tillvägagångssätt i uppsatsprocessen. Här följer 

en diskussion om våra val och hur de har påverkat vår studie.  

 

2.1 Ansats 
Jacobsen (2002) skriver att det finns två strategier för att få grepp om hur verkligheten ser ut 

och det är deduktion och induktion. Patel & Davidson (2003) förklarar den deduktiva ansatsen 

som att forskaren utgår ifrån teori för att sedan samla in empirin, medans den induktiva 

ansatsen är tvärtom vilket innebär att forskaren samlar in empirin först för att sedan kunna 

formulera en teori. 

För att kunna utforma vår intervjuguide började vi med att läsa in oss på området för att få oss 

kunskap om det som ska undersökas. Vi har därför valt att utgå ifrån teori vilket innebär att vi 

har utgått ifrån den deduktiva ansatsen. Genom att utgå ifrån den deduktiva ansatsen så antas 

objektiviteten i forskningen kunna förstärkas genom att utgångspunkten utgår ifrån en redan 

befintlig teori och blir därför inte lika färgad av den enskilde forskarens uppfattningar (Patel 

& Davidson, 2003). Dock menar Jacobsen (2002) på att det kan bli så att forskaren bildar sig 

en egen uppfattning av verkligheten genom att läsa in teori och att det kan bidra till att 

forskaren förbiser viktig information då han/hon anser att det inte är relevant till sina 

förväntningar. 

Vi har även valt att ha med inslag ifrån den induktiva ansatsen då vi omöjligt kan veta hur 

detta nya fenomen har utvecklat sig i Sverige och vilken information vi kommer att få av våra 

respondenter, vilket då kommer leda till att vi kommer utforma teorier utifrån den empiri som 

vi samlat in. Vi har valt att inte enbart utgå ifrån en ansats då vi inte vill gå miste av viktig 

information och på så vis öka trovärdigheten i vår studie. Att arbeta utifrån deduktion och 

induktion kallar Patel & Davidson (2003) för abduktion. Fördelen med att använda sig av den 

abduktiva ansatsen är att det inte låser forskaren i lika hög grad som det gör om man följer 

någon av de andra ansatserna strikt.  

2.2 Kvalitativ metod 

Eftersom ämnet som vi ska undersöka är relativt nytt i Sverige valde vi att använda oss av 

intervjuer eftersom det är mer öppet när information insamlas och att föredra när en förståelse 

ska uppnås än vad till exempel det är vid en enkätundersökning. Syftet med vår studie är att få 

en förståelse om en reviderad årsredovisning är viktig för bankernas kreditgivning efter att 

revisionsplikten avskaffats vilket passar den kvalitativa metoden bäst. Valet att använda oss 

av den kvalitativa styrks av Patel & Davidson (2003) då de skriver att målet med en kvalitativ 

studie är att finna kännetecken på hur något ter sig i respondentens värld eller hur den 

uppfattar ett visst fenomen. Genom den här metoden kommer vi skaffa oss en bättre insyn och 

få en större förståelse för hur respondenternas situation har förändrats.  

Jacobsen (2002) menar på att den kvalitativa ansatsen lägger vikt på detaljer, nyanser och det 

unika hos varje respondent. Även öppenhet kan vara ett nyckelord för den kvalitativa 

ansatsen. Med öppenhet menas att det är respondenten som bestämmer vilken slags 

information forskaren får in det vill säga att den som undersöker i ringa utsträckning har 

bestämt i förväg vad de ska leta efter. Den kvalitativa ansatsen ofta får en hög intern giltighet 

då det är de undersökta som definierar vad som är den korrekta förståelsen.  

Holme & Solvang (1997) skriver att den kvalitativa ansatsens nackdelar är att den är 

resurskrävande och att intervjuerna kan ta lång tid. Likaså Jacobsen (2002) menar att det tar 
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lång tid att samla in empirin genom intervjuer med respondenter men även att granskningen 

av det insamlade materialet kräver mycket tid. Det finns även en till nackdel med den 

kvalitativa ansatsen och det är att den inte undersöker lika många respondenter då den är mer 

tidskrävande och att det medför att det blir svårare att generalisera. Eftersom vårt syfte med 

studien inte är att generalisera utan att gå på djupet och få en förståelse ser vi inte det som ett 

problem och kommer därför att använda oss av den kvalitativa ansatsen.  

2.3 Insamling av sekundärdata 

Jacobsen (2002) skriver att sekundärdata är information som forskaren inte har samlat in 

direkt ifrån källan. Vi började studien med att läsa in oss på revisionspliktens avskaffande och 

bankernas kreditprocess för att få kunskap och en bra uppfattning av området. Efter vi hade 

fått en uppfattning över området så letade vi fram sekundärdata som var relevant för vårt syfte 

genom att läsa och granska tidigare liknande studier och deras källförteckningar. För att kolla 

att dessa källor var tillförlitliga så använde vi oss av Högskolan i Halmstads biblioteks 

databaser så som ABI/Inform, Emerald och Google Scholar, Jacobsen (2002) skriver att det är 

viktigt att vara kritisk mot det sekundärdata som forskaren använder sig av. Utifrån 

sekundärdata från liknande studier så fick vi ytterligare information om vad som var relevant 

för vår studie. Vi använde oss då av sökord som revision, revisionspliktens avskaffande, 

kreditprocessen och agentteorin.  

2.4 Källkritik av sekundärdata 

För att öka trovärdigheten i ett arbete är det viktigt att ha ett kritiskt synsätt under tiden 

arbetet skrivs. Källkritik innebär det att sanningshalten i informationen som använts bedöms 

(Thurén, 2005). 

Vi har valt att använda oss av information som är insamlad från kända och bestyrkta källor 

som vi hämtat från välkända databaser för att försäkra oss att informationen är tillförlitlig. Det 

har vi gjort för att veta att källan är det den säger sig vara och inte en så kallad förfalskning 

(Thurén, 2005). När vi har valt ut våra källor ifrån de välkända databaserna så har vi även 

försökt att hålla oss till de källor som är relativt nya. Det har vi valt att göra för att försöka få 

en så aktuell bild av problemområdet som möjligt. Det har även blivit så att vi har använt oss 

av äldre källor, det har vi gjort för att vi anser att de fortfarande är trovärdiga då de är 

återkommande i nyare källor.  
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3. Teoretisk referensram 
I studiens tredje kapitel redogör vi teori om vad revision är, revisionspliktens avskaffande, 

kreditgivningen, samt agentteorin  

3.1 Vad är revision? 
Revisionsverksamhet beskrivs enligt revisorslagen 2 § p.8 (SFS 2001:883) som: ”verksamhet 

som består i sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information som följer av 

författning, bolagsordning, stadgar eller avtal och som utmynnar i en rapport eller någon 

annan handling som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än 

uppdragsgivaren”. 

Efter att revisorn reviderat den finansiella informationen lämnas en slutlig rapport. Denna 

rapport benämns revisionsberättelse och är målet med en revision. Revisionsberättelsen är en 

kvalitetsstämpel efter en genomförd revision (FAR, 2005). Enligt Libby (1979) är banker en 

av de största användarna av revisionsberättelsen. 

3.2 Revisinspliktens avskaffande 
Tidigare var aktiebolag tvungna att använda sig av en revisor, idag finns inte kravet om 

revisionsplikt kvar eftersom det slopades den första november 2010 (FAR, 2011). Enligt 9 

kap. 1 § i Aktiebolagslagen ska ett aktiebolag ha minst en revisor om det är ett publikt. Ett 

privat aktiebolag kan välja att använda sig av en revisor om de uppfyller minst två av de tre 

krav som ställs för ett aktiebolag ska få slopa revision. Dessa krav definieras: inte ha fler än 3 

anställda, balansomslutningen får inte överstiga 1,5 miljoner kronor och nettoomsättningen 

får inte överstiga 3 miljoner kronor (Aktiebolagslagen SFS 2005:551). 

Avskaffandet av revisionsplikten för små företag bidrar till att nya affärsmöjligheter för 

redovisningskonsulter. Dessa kommer att få en större och mer betydande roll i de bolag som 

väljer bort sin revisor. En redovisningskonsult kan utföra en rad olika arbetsuppgifter, allt från 

att sköta den löpande bokföringen, årsredovisningen och andra finansiella rapporter. Men kan 

också sköta ett företags hela ekonomiadministration (FAR SRS, u.å.). 

Avskaffandet av revisionsplikten är en anpassning till internationella förhållanden och gjordes 

inte för att revision inte längre anses viktig utan främst för en kostnadsbesparning för små 

aktiebolag (Carrington, 2010). Enligt Collis (2003) så var kostnadsbesparing den främsta 

anledningen till att företagen skulle välja bort revision. 

Siffror från bolagsverket visar att 85 % av företagen som har möjlighet till slopad revision 

väljer att ha kvar sin revisor (Bolagsverket, 2012). 

3.3 Kreditgivning 

3.3.1 Banker som kreditgivare 

Banker är en av aktörerna som erbjuder kredit på den svenska kreditmarknaden. Banker styrs 

av banklagen som till stor del bestämmer strukturen på kreditmarknaden. Banklagen påverkar 

till stor del även hur kreditgivningen går till samt kreditvolymen. Införandet av banklagen 

ligger till grund efter Kreugerkrashen där flera banker gjorde stora förluster. Sedan dess har 

lagstiftningen skrivits om och företags villighet att dela med sig av information ökat. Vilket 

resulterat i att det nu är lättare att skapa sig en bild av företagets verksamhet och utveckling 

(Broomé, Elmér & Nylén, 1998). De lagar och regler som banken måste följa efter återfinns i 

”Lag om bank- och finansrörelsen” SFS 2004:297. I den står det ”Innan ett kreditinstitut 

beslutar att bevilja en kredit ska det pröva risken för att de förpliktelser som följer av 
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kreditavtalet inte kan fullgöras. Institutet får bevilja en kredit bara om förpliktelserna på goda 

grunder kan förväntas bli fullgjorda” (Lag 2004:297, 8 kap. 1§).  

3.3.2 Revisionens betydelse för banken    

Genom att en revisor granskat den finansiella informationen, och på så vis lämnat en 

revisionsberättelse, ökar förtroendet för informationen. Vilket resulterar i att externa 

intressenter så som banker kan få en bättre bild om den ekonomsiska situation företaget 

befinner sig i (SOU, 2008:32). Företagets finansiella information har en stor betydelse vid 

kreditbedömning (Kling, Driver & Larsson, 2003). Revisionsberättelsen är av stor betydelse 

eftersom det är företagets intressenter enda kontakt med revisorn och revisionen. Försäkran 

om att den information företaget lämnar blir viktig när företaget behöver redovisa för 

verksamhetens resultat och ekonomiska ställning om verksamheten kräver ytterligare 

finansiering av externt kapital, så som ett lån av en bank (Carrington, 2010).   

I små företag är det viktigt att deras finansiella information granskats av en revisor när sedan 

banker fattar beslut vid kreditgivning. Det är en av anledningarna till varför företag använder 

sig av en revisor (Collis, 2003). ”Flera vetenskapliga undersökningar indikerar att reviderad 

redovisning är en viktig faktor för bankerna vid beslut om lån” (Thorell & Norberg, 2005, s 

28). Revisorns roll är att kvalitetssäkra den information som sedan används av företagets 

intressenter. Banker och andra kreditgivare skall utifrån företagets finansiella information 

bedöma om företaget kommer kunna betala tillbaka sina lån. Revision ger ökad trovärdighet 

till den finansiella informationen och ses som en säkerhet för banker och andra kreditgivare 

(FAR, 2005). 

Danielsson (2010) menar istället att kraven på ordnad bokföring och kassaflöde fortfarande 

kommer finnas kvar vilket skulle betyda att avskaffandet av revisionsplikten inte har någon 

påverkan på bankers kreditprocess. 

Thorell & Norberg (2005) menar om banken kräver revision för att ge krediter kommer denna 

till på frivillig väg. Det vill säga en kostnad som bolaget får betala för krediten och följden av 

ett avtal mellan banken och bolaget. En revisionsplikt är därför inte motiverad menar 

författarna. Likaså utgör årsredovisningen endast en del av beslutsunderlaget, banker 

använder sig i stor utsträckning av uppgifter från upplysningsföretag om 

betalningsanmärkningar m.m som grund för sina beslut. Således menar författarna att 

revisionsplikten har ett värde för bankerna men är ett för trubbigt verktyg. Vidare menar 

författarna att den information som erhålls från årsredovisningar baserar sig på gamla 

händelser och kan således inte ensamt utgöra ett beslutsunderlag. Författarnas slutsats är att 

revisionsplikten har marginell betydelse för banker. Frågan hanteras bäst genom avtal och när 

det är motiverat med revision kommer företagen själva välja det alternativet. 

När små aktiebolag söker lån t ex hos bank ställs de oftast inför krav att de ska lämna 

tillfredställande säkerhet för lånet. Dessa krav på säkerhet kan komma att skärpas för företaf 

som är utan revision och villkoren för lånen kan komma att försämras. Vidare i statens 

offentliga utredning menas att bankerna oftast inte beviljar företag kredit om det inte finns 

tillfredställande säkerheter och att bankerna kan kräva att företagen har revisor eller annan 

kvalitetssäkring vid upprättande av bokslut. Kostnaderna för denna granskning kommer 

kunden, företaget som söker kredit, att få betala. Utredningen menar därmed att det inte finns 

någon anledning till att vara rädd för att avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag 

kommer leda till att små företag går miste om möjligheter att få lån av banker eller att de 

skulle få sämre villkor än tidigare. Det framgår också i utredningen att om det skulle vara så 

att man har fel i denna punkt så är problemet enkelt löst genom att företaget frivilligt väljer 

revision och fortsätter som tidigare innan revisionsplikten avskaffades (SOU 2008:32).  
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3.3.3 Kreditprocessens tillvägagångssätt 

Som figur 1 visar inleds kreditprocessen med att företaget vänder sig till banken med en 

låneansökan. Sedan görs ett möte där småföretagaren träffar kredithandläggaren. Företaget 

som söker kredit förväntas presentera sin affärsplan samt sitt syfte med lånet. I det här mötet 

inkluderas dels icke finansiell information så som en personlighetsbedömning av personen 

som söker krediten och dels finansiell information så som företagets redovisning (Andersson, 

2001).   

Tredje steget enligt figur 1 är att efter kredithandläggaren och småföretagaren träffats ska 

kredithandläggaren bedöma den information som tillhandahållits. Kredithandläggaren tar inte 

beslutet själv även om handläggaren bedömt småföretaget som kreditvärdigt, utan beslutet tas 

inte utan någon annan erfaren kredithandläggare sett igenom det (Andersson, 2001). Likaså i 

Riksbankens rapport (2001:2) menas att ärendet drivs av den kundansvarige och den personen 

gör en sammanfattning om kunden. Detta redovisas och läggs fram för en kreditkommitté som 

ser över ärendet en andra gång och bedömer om krediten ska beviljas eller inte. Andersson 

(2001) säger om beslutet därefter beviljas så görs en uppföljning på småföretaget och deras 

möjlighet till att återbetala krediten till kreditens fulla värde. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Kreditprocessen (Andersson, 2001, sid.19) 

3.3.4 Informationsunderlag vid kreditbedömning 

Vid en kreditbedömning lägger bankerna focus på företagets affärsidé, lönsamhet, 

företagsledningens förmåga, planera med mera. Bankerna går igenom företagets planer, 

kapitalbehov och de olika finansiella rapporterna innan de kräver säkerheter för krediten. För 

att bankerna ska kunna bilda sig en uppfattning om företaget, göra analyser och bedömningar 

granskas de finansiella rapporterna (Broomé et al., 1998). I en studie framförd utav Svensson 

& Ulvenblad (1994) framkom att bankmännens främsta bedömningsvariabler var 

siffermaterialet, affärsidén, personerna bakom företaget samt säkerheten och att dessa 

variabler sedan bedömdes som en helhet. Svensson (2003) menar att de viktigaste 

bedömningsvariablerna är redovisningsinformation, information om marknaden samt 

personbedömning. Dessa variabler ligger sedan till grund för bedömningen av företagets 

återbetalningsförmåga och den säkerhet som tas i företaget.  

Företaget gör en kreditansökan 

Uppföljning  

Kredit avslås 

Kredithandläggaren träffar småföretagaren 

Kredit beviljas 

Kredithandläggaren analyserar och bedömer den 

information han har 

Preliminärt beslut 

Kreditförslag förbereds av kreditkommittén 
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Enligt Broomé et al., (1998) så är ett av de viktigaste kriterierna som granskas när en kund 

vill låna pengar kundens återbetalningsförmåga. Det vill säga kundens förmåga att kunna 

betala ränta och amortering på det lånade beloppet. För att kreditgivaren ska få nyttig 

information används en kassaflödesanalys, där kreditgivaren kan se hur företagets överskott 

används till att betala just räntor och amorteringar.  

Enligt Sigbladh & Wilow (2008) är det viktigt att kreditgivaren tar reda på företagets 

betalningsförmåga och betalningsvilja vid en kreditbedömning. Det finns två olika risker som 

en kreditgivare måste ta hänsyn till vid en kreditbedömning. Dessa risker är: risk för obestånd 

och risk vid obestånd. Risk för obestånd menas att kredittagaren inte kommer att kunna följa 

de åtaganden som slutits med kreditgivaren. Vilket menas att kreditgivaren till exempel inte 

kommer kunna betala tillbaka på lånet samt ränta. Risk vid obestånd menas att värdet för den 

säkerhet kredittagare lämnat är osäker. 

När det gäller mindre företag som ansöker om lån så brukar de ofta få lämna någon form av 

säkerhet. Detta brukar bestå av antingen pantbrev i fast egendom, företagsinteckning eller att 

ägaren får lämna något privat ägt som pant (Broomé et al., 1998). I regel lämnas inte lån utan 

säkerheter, blancokrediter. Företag som har en bra affärsidé men som inte kan ställa 

tillräckliga säkerheter tenderar ofta att få avslag på sin kredit. Personlig borgen används för att 

låta företagaren känna ett större ansvar. Om företagaren är villig att gå i borgen så visar det att 

ägaren verkligen tror på sin idé. Dessutom så anses en borgen att öka företagarens 

samarbetsvilja i händelser av kris (Svensson & Ulvenblad, 1994). Banker är enligt lag 

tvungna att ta en säkerhet i företaget för att kunna bevilja en kredit eftersom de måste ha ett 

skydd för framtida händelser som skulle kunna leda till företagets kreditvärdighet försämras 

(Svensson, 2003). Av de företag som använde sig av yttre finansiering så behövde lite mer än 

hälften av företagen ge en form av personlig försäkring (Collis, 2003). 

I Svensson & Ulvenblad (1994) studie framkom det att intervjuade bankmännen hävdar att 

det först och främst bedömer personen, affärsidén samt siffermaterialet. Därefter tar de 

ställning till om företaget kan ställa lämpliga säkerheter till lånet. 

För att bankmannen ska kunna bedöma om den kreditsökande ska beviljas kredit så krävs det 

att den kreditsökande presenterar ett underlag som gör det möjligt för bankmannen att 

bedöma verksamhetens ekonomiska förutsättningar. I regel skall detta underlag alltid 

innehålla resultat-, balans- och likviditetsbudget. Har företaget en revisor så hjälper ofta han 

till att ta fram materialet. Vanligtvis så består bankmannens analys ut av en kontroll av de 

vanligaste nyckeltalen, till exempel likviditet, soliditet samt företagets kassaflöde. 

Bedömningen blir problematisk när det gäller nystartade företag då det inte finns något 

historiskt siffermaterial att tillgå. Vilket gör att bedömning blir osäker (Svensson & 

Ulvenblad, 1994).  

Enligt Svensson (2003) är redovisningsinformationen ett av de viktigaste 

bedömningskriterierna för att ett företag skall beviljas kredit. Vidare menar Svensson att för 

att kunna fatta ett beslut vid kreditbedömning så krävs en noggrann analys utav företagets 

nyckeltal såsom soliditet, lönsamhet och kassaflöde. Utformning av årsredovisningen är av 

stor betydelse för den prognos som kreditgivaren sedan gör vid kreditvärdighetsbedömningen.   

Har företaget en revisor så kan kreditgivaren hämta information därifrån.  

Eftersom det sker så mycket inom företaget, på marknaden och i omvärlden så handlar 

mycket om att göra rätt sak vid rätt tidpunkt. Produkter lever och dör, marknadens efterfrågan 

förändras samt konjunkturen förändras. Dessa aspekter är viktiga både för kredittagaren och 

kreditgivaren att bevaka. Dessa bakomliggande faktorer spelar in då kreditgivaren ska titta på 
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om kredittagaren i framtiden kan betala tillbaka krediten som önskas lånas (Broomé et al., 

1998).            

En viktig aspekt för kredittagaren vid en kreditgivning är företagets marknadssituation och 

marknadsutveckling. Det är av intresse för kreditgivaren att förstå kredittagarens intresse för 

marknadsutveckling och vilken kompetens det finns i företaget att öka eller bibehålla sin 

omsättning. Kreditgivaren är intresserad att veta kredittagarens marknadskompetens (Broomé 

et al., 1998). Med marknadskompetens menas: ”väljer rätt kombination av konkurrensmedel 

och arbetar med dessa vid rätt tidpunkt i syfte att utnyttja omvärldens förändringar och göra 

företaget lönsamt” (Broomé et al., 1998, s. 52).  

Enligt Landstöm (2003) är den viktigaste bedömningsvariabeln vid en kreditbedömning de 

personliga mötena mellan kredithandläggaren och företagaren, sedan görs en bedömning av 

dessa individers kunskap eftersom det är dessa som representerar företaget och de mål som 

ska uppnås.  

Johansson, Jönsson och Solli (2006) menar att förtroende är centralt inom bankbranschen och 

att bankbranschens fortlevnad ligger i att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer. 

Svensson & Ulvenblad (1994) genomförde en studie där det visade sig att majoriteten av de 

intervjuade bankmännen tyckte att intrycket av personen är avgörande för kreditbedömningen. 

Enligt Broomé et al., (1998) så är något som granskas väldigt mycket, som kanske är den 

viktigaste aspekten att titta på, är företagsledningen och dess kompetens. Det är ledningen 

som beslutar om hur företaget ska styras och därmed deras ansvar att det går bra för företaget. 

Ur kreditgivarens syn är detta en oerhört viktigt och intressant punkt, då de vill veta hur stor 

chansen är att lånet kan betalas tillbaka i framtiden men även att räntor och amorteringar kan 

betalas under lånets gång. 

3.4 Agentteori 
Agentteorin handlar huvudsakligen om relationen mellan principal och agent där principalen 

vanligtvis är ägarna och agenten företagsledarna (Deegan & Unerman, 2006). Collis (2003) 

skriver att principalen i mindre företag kan vara ”vem som helst” som är främmande för 

styrningen i företaget och som inte kan verifiera redovisningen, exempelvis långivare, 

kreditgivare och externa aktieägare. När principal och agent når en överenskommelse 

fastställs det i ett kontrakt där de båda försöker få ett så bra kontrakt som möjligt mot 

bakgrunden att de har olika kunskap när kontraktet undertecknas. Det uppstår en 

intressekonflikt mellan partnerna när de båda vill få ut så mycket som ur relationen. Det 

medör att de fattar självständiga beslut, handlar i eget intresse och sätter egna mål som kanske 

inte alltid stämmer överens med den andres (Rapp & Thorstenson, 1994). Svanström (2008) 

skriver att en revision blir viktig i varje fall där principalen har ett berättigat intresse av en 

granskning av agentens verksamhet. 

Problemet kan även beskrivas utifrån fenomenet informationsasymmetri, vilket kan förklaras 

genom att agenten har ett informationsövertag gentemot principalen (Carrington, 2010). 

Eftersom banken och företaget har tillgång till olika informationskällor så försvåras 

finansieringen till småföretag (Landström, 2003). När banken gör affärer med småföretag så 

möter de två problem i och med asymmetrisk information: 

 

 Moral hazard (kontrolleringsproblem) 

 

Företaget blir oförsiktigt och tenderar att göra andra bedömningar än vad som var 

bestämt med banken. 
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 Adverse selection (bedömningsproblem) 

 

Företaget undanhåller information som kan vara av betydelse för banken när 

kontraktet skrivs. Affären blir inte lönsam och ökar risken för banken eftersom 

företaget har mer information (Carrington, 2010). 

 

Informationsasymmetrin gör det svårare för banken att utvärdera och kontrollera företagets 

beteende. Det märks extra tydligt på småföretag med enbart en person att förlita sig på, vilket 

oftast är ägaren själv (Svensson & Ulvenblad, 1995). Carrington (2010) menar att revisionen 

bidrar med att de finansiella rapporterna reducerar problemet med informationsasymmetri och 

således även problemet med moral hazard och adverse selection. 
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4. Empirisk Metod 
I studiens fjärde kapitel förklarar vi tillvägagångssätt när den empiriska informationen har 

samlats in samt redogör studiens validitet och reliabilitet. 

4.1 Undersökningens uppläggning 

Vårt syfte med denna studie är att gå på djupet med få enheter för att på så vis skaffa en 

förståelse om hur betydande de reviderade årsredovisningarna är för bankernas kreditprocess 

efter revisionspliktens avskaffande så har vi valt att använda oss av det intensiva upplägget. 

Att använda sig av det intensiva upplägget innebär att studien går på djupet och endast några 

få enheter undersöks. Det här innebär att många variabler involveras i studien och att alla 

detaljer är viktiga. Fördelarna med att använda det intensiva upplägget är att den interna 

giltigheten ofta är stor då undersökningen går på djupet och tar upp mycket på detaljnivå 

vilket då leder till att den insamlade data ofta blir relevant. Eftersom undersökningen grundas 

på få enheter så blir det svårt att kunna generalisera resultatet till en större population 

(Jacobsen, 2002). 

4.2 Urvalsmetod 

Vi har valt att utföra vår studie på olika orter i Hallands län eftersom vi själva bor i Halland, 

det här gjorde vi för att det hade blivit för kostsamt att inte göra en geografisk avgränsning 

och för att det underlättade empiriinsamlingen då vi inte behövde färdas så långt till 

intervjuerna. 

När vi påbörjade denna studie så var tanken att enbart intervjua de fyra största bankerna på 

den svenska marknaden vilka är Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken. Vi valde dessa 

banker då de flesta småföretag bör ha någon av dessa banker som kreditgivare och därför bör 

det vara dem som har märkt av om det har skett någon förändring men även att vi tror att det 

är dem som förberett sig mest inför revisionspliktens avskaffande. Vi tror även att deras 

tillvägagångssätt kommer att sätta standarden på hur kreditprocessen kommer att se ut på den 

svenska marknaden i framtiden. Efter vi hade bestämt vilka banker vi var intresserade av att 

intervjua, valde vi att besöka varje enskild bank för att tala om för dem att vi skriver en 

uppsats och för att se om det fanns ett intresse från deras sida att ställa upp på en intervju. Vi 

åkte dock på ett smärre bakslag eftersom Swedbank inte kunde ställa upp på en intervju då det 

fanns en tidsbrist från deras sida.  

Eftersom vi gick miste om en intervju valde vi att se om det fanns ett intresse även ifrån de 

lite mindre bankerna. Vi valde att ta med lite mindre banker då vi vid detta tillfälle redan 

utfört intervjuerna med de större bankerna och de hade inte märkt av någon skillnad och 

därför hoppades på att de hade märkt av någon skillnad. Vi valde då att besöka Sparbanken 

som är en fristående bank och Danske bank för att se om det fanns ett intresse hos dem att 

ställa upp på intervju, vilket det gjorde. 

Det här resulterade i att de vi har intervjuat är Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB 

och Sparbanken. Respondenterna som vi använt oss av är de som vi fick tala med när vi 

besökte bankerna första gången och på så vis har respondenterna valts helt tillfälligt. De 

respondenter som vi har arbetar alla inom kreditprocessen vilket var ett av de kriterierna vi 

hade på valet av respondenter.  
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Företag Respondent Befattning Datum, 

Plats 

Karaktär 

Danske bank Conny 

Andreasson 

Kundansvarig 

mot företag 

2012-05-02, 

Varberg 

Personligt möte 

Handelsbanken Manfred Sass Certifierad 

Rådgivare 

2012-04-17, 

Halmstad  

Personligt möte 

Nordea Daniel Enberg Ansvarig för 

företagskontoret 

2012-04-24, 

Halmstad 

Personligt möte 

SEB Andreas 

Almgren 

Företagsrådgivare 2012-04-23, 

Halmstad 

Personligt möte 

Sparbanken Lars Carlsson Företagsrådgivare 2012-05-02, 

Varberg 

Personligt möte 

Tabell 2. Sammanställning av respondenter. 

4.3 Insamling av primärdata 

Jacobsen (2002) förklarar primärdata som den information som forskaren själv samlat in till 

sin specifika frågeställning. Jacobsen (2002) nämner en del olika sätt att samla in empiri på 

och vi valde att använda oss av öppna individuella intervjuer. 

4.3.1 Öppen individuell intervju 

Eftersom vår studie handlar om att skaffa en förståelse över hur betydande en reviderad 

årsredovisning är för bankernas kreditprocess efter att revisionsplikten avskaffats så har vi 

valt att använda oss av öppna individuella intervjuer. Jacobsen (2002) menar på att det är bra 

att använda sig av de öppna individuella intervjuerna när få enheter undersöks och när studien 

handlar om att belysa vad den enskilda individens inställningar och uppfattningar. Det finns 

två olika sätt att samla in information vid öppen individuell intervju, telefonintervju och 

besöksintervju (Jacobsen, 2002). 

Vi valde att samla in informationen genom att använda oss av besöksintervjuer. Det valde vi 

för att vi tycker det är viktigt att få en bra kontakt till respondenten. Det här är något som 

Jacobsen (2002) lyfter fram, att genom att välja besöksintervjuer så får intervjuaren och 

respondenten bättre kontakt i jämförelse med telefonintervjun och respondenten öppnar ofta 

upp sig mer vid en besöksintervju. Vid en besöksintervju så ökar även sannolikheten att 

respondenten svarar mer sanningsenligt vilket leder till att tillförlitligheten blir högre. Platsen 

där intervju ska hållas bör noga väljas ut då detta kan påverka innehållet i intervjun. Det finns 

två olika alternativ, antingen är de naturliga eller konstlade platser vilket innebär att antingen 

utförs intervjun i uppgiftslämnarens vardagsmiljö eller på en mindre bekant plats. Vi valde att 

genomföra besöksintervjuerna på respektive respondents arbetsplats, detta valde vi att göra då 

respondenten känner sig mer trygg i den miljön och kan då öppna upp sig mer och ge mer 

tillförlitliga svar. När intervjun sker i respondentens vardagsmiljö så kan det uppkomma 

störande ljud och moment så som telefoner som ringer (Jacobsen, 2002). Vi valde därför att 

inte ha intervjuerna på deras kontor utan i ett annat rum på arbetsplatsen där respondenten inte 

skulle störas av de ljud som var runt omkring så som telefoner och på så vis kunna slappna av 

lättare.  

I början av intervjuerna så berättade vi lite om oss själva och avsikten med intervjun, det 

gjorde vi för att respondenten skulle få en förståelse om vilka vi var och varför intervjun har 

en betydelse. Jacobsen (2002) menar på att en sådan start på en intervju är bra då det inger en 

trygghet både för oss och för respondenten. Efter det här så frågade vi respondenterna ifall det 

var okej för dem att vi använde oss av en bandspelare. Vi valde att använda oss av 

bandspelare då vi inte ville gå miste om någon information och för att kunna ha ögonkontakt 
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med respondenten vilket vi tycker ger ett så naturligt samtal som möjligt. Jacobsen (2002) tar 

upp att det kan finnas nackdelar med att använda sig av bandspelare vilket kan vara att 

respondenten kan bli negativt påverkade. Vi valde att använda oss av det ändå då vi tycker att 

fördelarna med att använda sig av det hjälper oss såpass mycket. 

4.4 Intervjuguide 

För att den information som vi samlar in ska vara relevant och av intresse för vår 

problemformulering har vi inför intervjuerna utformat en intervjuguide som är utformad 

utifrån vår teoretiska referensram. Intervjuer har oftast en låg grad av standardisering då 

frågorna som ställs till respondenten är utformade så att respondenten har möjlighet att svara 

med egna ord. Att då ställa frågorna i en viss ordning ger intervjun en högre struktur (Patel & 

Davidson, 2003). Jacobsen (2002) menar att en intervju ska vara strukturerad till en viss grad 

för att inte väsentlig information ska gå förlorad.  

Graden av struktur i en intervju kan variera. Enligt Lantz (1993) så finns det tre olika typer av 

struktur, den strukturerade, den semistrukturerade och den ostrukturerade. Den strukturerade 

är användbar när intervjuerna är jämförbara och det är möjligt att kvantifiera tillgänglig data. 

Den semistrukturerade lämpar sig när intervjuerna belyser samma tema. Semistrukturerade 

intervjuer är ofta jämförbara och det går att göra en analys av data men det finns en 

begränsning då svaren är mer öppna än vid den strukturerade. När intervjuaren söker 

förförståelse för ett ämne brukar den ostrukturerade användas. 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer där frågorna var lite öppnare så att 

respondenten fick möjlighet att svara mer eller mindre detaljerat. Genom att användas oss av 

denna strategi så gav det oss möjlighet till att ställa följdfrågor om det var något som vi ansåg 

var av värde att fördjupa sig i och få intervjun att flyta på så bra som möjligt. Vi använde oss 

av dessa lite öppnare frågor då vi ville få respondenterna att känna sig lite bekvämare i 

situationen och inte känna sig hämmade i sina svar. Vår intervjuguide börjar först med ett 

antal allmänna frågor till respondenten såsom om deras ålder, vad för utbildning de har, hur 

deras erfarenheter är inom kreditgivningsprocessen. De här frågorna har vi med för att starta 

intervjun på ett mjukt sätt och på så vis få respondenten avslappnad. Därefter berör frågorna 

de centrala ämnena i vår studie vilka är kreditgivningsprocessen och revision. Sedan 

avslutade vi intervjun med att fråga respondenten om det var något som han ville tillägga det 

här menar Jacobsen (2002) är ett bra sätt att avsluta en intervju på plus att respondenten får en 

sista chans att tillägga något. 

Vi är medvetna om att desto fler intervjuer vi genomförde desto kunnigare blev vi i ämnet. 

Det här har påverkat hur vi har uppfattat och tolkat respondenterna i de sist genomförda 

intervjuerna. 

4.5 Analysmetod 

Syftet med en kvalitativ intervju menar Kvale & Brinkmann (2009) är att beskriva och tolka 

respondenternas livsvärld. Således ska den empiri som vi samlat in på något sätt renskrivas. 

Då vi använde oss av en bandspelare under intervjuerna så måste denna information överföras 

till pappersform. Vi valde att skriva av intervjun ordagrant för att på så vis säkerställa studiens 

äkthet och trovärdighet, men även för att inte gå miste om viktig information. Fördelen med 

att renskriva det ordagrant är att det blir enklare för oss att jämföra svaren från de olika 

respondenterna dock så är det väldigt tidskrävande. Dock menar Jacobsen (2002) att använda 

sig av den här metoden är bra att använda sig av även om den är tidskrävande då vi garanterat 

får med allt som respondenten sagt. När vi hade fått ner intervjuerna till pappersform gjorde 

vi en systematisering. Det innebär att vi sållade i det insamlade materialet för att få fram den 
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information som vi ansåg var relevant för studien och för att skapa oss en överblick. Utifrån 

det systematiserade materialet utformade vi vår empiri. 

Vi valde att starta varje intervju i empirin med att ge en beskrivning av respondenten och om 

banken som han var verksam inom. Det valde vi för att det blir enklare att förstå deras 

personliga åsikter då man har en kännedom om respondentens personliga attribut samt hur de 

arbetar. Efter vi gjorde denna beskrivning delade vi upp intervjun under de två centrala 

ämnena i vår studie vilka var kreditgivningsprocessen och revision.  

4.6 Trovärdighet 

Det är viktigt när man genomför en studie att ställa sig frågan om den information som 

samlats in är tillförlitlig och trovärdig. När forskare diskuterar tillförlitlighet och trovärdighet 

så använder sig de av orden validitet och reliabilitet (Jacobsen, 2002).  

4.6.1 Validitet 

När det talas om validitet så menar Jacobsen (2002) att det kan delas in i två delar, intern och 

extern. Denscombe (2009) menar att intern innebär att vi har mätt det som vi faktiskt vill mäta 

och att det är mätt på rätt sätt. Vi anser därför att vår interna validitet är hög då våra 

respondenter arbetat många år inom kreditprocessen och har därför stor erfarenhet. Dock har 

en lite mindre erfarenhet då han endast arbetat inom kreditprocessen i 2 år. Eftersom alla 

respondenter givit snarlika svar så anser vi inte att informationen från honom skulle vara 

mindre sann. Därför hyser vi stor tilltro till informationen som vi samlat in från samtliga 

respondenter. Eftersom vår studie inte berör ett känsligt ämne och att respondenterna varit 

öppna och tillmötesgående anser vi att de inte har hållit tillbaka någon information och talat 

sanning. Jacobsen (2002) menar även att kontexten kan leda till att respondenter inte vill ge 

riktig information. Det här har vi undvikit eftersom intervjuerna skett bakom stängda dörrar. 

Det här har hjälpt oss att veta att respondenten inte hållit tillbaka någon information när ingen 

kollega kan veta vad som sägs under intervjun vilket vi tycker leder till att tilltron ökar till 

respondenterna. Eftersom våra respondenter är oberoende av varandra så ökar validiteten när 

deras svar inte kan färgas av varandras svar. 

Den externa validiteten innebär istället i vilken grad forskaren kan använda sina slutsatser till 

att generalisera till en större population (Jacobsen, 2002). Vårt syfte med studien har varit att 

gå på djupet och få en förståelse så har generaliseringen självklart blivit drabbad. Jacobsen 

(2002) menar att i kvalitativa undersökningar är det ofta svårt att generalisera eftersom det 

ofta är få enheter som undersöks och är därför inte representativa för en hel population. Vi är 

väl medvetna om att vi har undersökt för få enheter för att kunna ha en hög extern validitet. 

Det här har vi valt medvetet eftersom vårt syfte med studien har varit att belysa den enskilda 

individens åsikter där förståelse är ett mer betydande ord än överförbarhet i vår studie.  

4.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär i vilken grad den insamlade informationen går att lita på (Jacobsen, 2002). 

Då vi har samlat in vår information via intervjuer så har vi varit väl medvetna om det som 

Jacobsen (2002) kallar för intervjuareffekt. Intervjuareffekten innebär det att respondenten 

kan påverkas av intervjuarens närvaro och då svara och bete sig annorlunda. Det här har vi 

försökt motverka så gott vi kan genom att försöka få respondenterna att känna sig så trygg 

som möjligt genom att starta intervjuerna på ett mjukt sätt samt att hålla intervjuerna i 

respondentens vardagsmiljö. Att använda sig av en besöksintervju istället för telefonintervju 

menar Jacobsen (2002) att det kan öka tillförlitligheten då det skapas en mer personlig och 

ärlig dialog och blir då en säkrare informationskälla. Vi har även använt oss av bandspelare 

under intervjuerna vilket Ryen (2004) menar ökar reliabiliteten då vi kan gå igenom intervju 

så många gånger som det behövs för att inte missa viktig information. Att enbart använda sig 
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av anteckningar vid en intervju så sållas redan informationen under intervjutillfället då inte 

allt hinner antecknas. Det kan även vara så att respondentens ord omformuleras och att 

forskarens egna uppfattningar och perspektiv påverkar dennes rapport om inte intervjun 

spelas in. 
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5. Empiri 
I studiens femte kapitel presenteras det empiriska materialet, som är insamlat från 

Handelsbanken, SEB, Nordea, Varbergs Sparbank och Danske Bank.   

 

5.1 Intervju Manfred Sass, Handelsbanken 

5.1.1 Allmänt 

Om Handelsbanken 
Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder och har ett 

rikstäckande kontorsnät i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Storbritannien. Dessa länder 

ser banken som sina hemmamarknader. Handelsbanken grundades 1871 och har idag drygt 11 

000 medarbetare samt verksamhet i 22 länder (handelsbanken.se, u.å).  

Om Manfred Sass 

Manfred är utbildad Civilekonom och har jobbat inom banken i 15år. Manfred arbetar som 

rådgivare mot företag, där hans arbetsuppgifter är att rådgiva företag i deras finansiering, hur 

de ska placera sitt kapital, cash management, försäkringslösningar och hela den biten.  

5.1.2 Kreditprocessen 
När Manfred förklarar kreditprocessen skiljer han på nystartade och befintliga företag. Är det 

ett befintligt företag så finns det redan ett bokslut som är en bra grund för att se hur det gått de 

tidigare åren och om det finns någon lönsamhet i företaget. Manfred försöker titta på både det 

som är svart på vitt som är siffrorna i bokslutet och mjukvaran som är människorna bakom, 

det vill säga ägarna eller ledningen i företaget. För att bedöma ledningen försöker Manfred 

bilda sig en uppfattning om personerna, deras erfarenhet och hur länge de har drivit företaget. 

Dessutom finns det människor bakom bokslutet. Eftersom företagen lever med konjunkturen, 

vilket innebär att ibland går det bra och ibland går det mindre bra. Då är det viktigt att vi som 

bank har förtroende för människorna som driver företaget, hur de parerar och agerar i olika 

situationer.   

En annan skillnad i processen som Manfred belyser är vilken bransch företaget är verksam i. 

Han förklarar bland annat skillnaden mellan konsultföretag och producerande företag. I båda 

fallen finns det värde i personalen men i ett producerande företag finns det även värde i form 

av maskiner och liknande. Där de på banken är skyldiga att ta in tillfredställande säkerheter 

och det är svårt att pantsätta människor. 

När banken tittar på säkerheterna så är det lättare att värdera de om de går att ta på till 

exempel maskiner, lager med mera. Tittar man på ett tjänstemannaföretag så har de oftast inte 

sådana tillgångar utan det enda tillgångslag de har är kundfordringar. Som Manfred tidigare 

berättade så sitter värdet i personalen i tjänstemannaföretag och det är svårt för banken att 

kräva att företaget ska låsa in en anställd som säkerhet. Detta menar Manfred gör 

kreditprocessen svårare till konsultföretag. Han tror dock att de håller på att lära sig att man 

mer och mer tittar på kassaflödet. Det är kassaflödet som ska klara av alla åtaganden både 

gentemot banken och andra leverantörer.       

På Handelsbanken jobbar de på så sätt att de är generalister på kontoret. Med detta menar 

Manfred att om han skulle behöva hjälp i en specifik fråga så tar han in hjälp, då får dessa 

personer vara med på kundbesöken eller kundmötena. ”Så vi kan lite, om mycket” M. Sass 

(personlig kommunikation, 17 april, 2012).   
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Vad det gäller mindre företag så finns det inget speciellt de tittar på utan det bedöms från fall 

till fall, de har ingen direkt mall som de går efter. Det är aldrig bra att ha 

betalningsanmärkningar eller att komma upp i upplysningscentralen. Det behöver inte alltid 

vara negativt, för det kan finnas en förklaring till varför. Kreditgivning handlar om att se vad 

kunden klarar av att betala tillbaka. Då är det bokslutet och personerna bakom som är 

avgörande. 

5.1.3 Revisionens betydelse för banken 

”Revision är en kvalitetsstämpel, absolut” M. Sass (personlig kommunikation, 17 april, 

2012). Banken kan ha ett samarbete med revisorer när kunden har godkänt detta. Men i första 

hand är det en kvalitetsstämpel när revisorn har granskat deras siffror. 

Det är inte alltid de tar kontakt med revisorn utan det är ett samarbete kring ett företag. 

Manfred ser banken som en av leverantörerna precis som revisorn. För banken är bokslutet ett 

viktigt dokument i kreditgivningen och då har revisorn en viktig roll. Däremot händer det att 

banken får frågor från företagen angående skatter och liknande, i dessa fall hänvisar vi dem 

till revisorn då de sitter inne på den kunskapen. 

Manfred menar att bokslutet är en ögonblicksbild per bokslutsdatum. Det kan förändras från 

dag till dag. Därför försöker vi ha löpande kontakt med kunderna. Hur ofta banken har 

kontakt med deras kunder bedöms efter bokslutet. Har de lite sämre siffror försöker banken ha 

tätare kontakt med kunden och tvärtom om siffrorna ser bra ut så behövs inte en lika tät 

kontakt. 

På frågan vad de kräver om företaget inte har någon revisor svarade Manfred: Bokslut. Även 

ägare och personer bakom siffrorna är viktiga komponenter. Manfred menar att siffrorna säger 

så pass mycket hur det har gått tidigare år, vad de har haft för kassaflöde med mera. Siffrorna 

är alltid viktiga och de bakomliggande orsakerna till varför de har uppkommit. Det är viktigt 

för banken att få en förståelse om varför, till exempel om kundfordringarna har ökat så är det 

viktigt för banken att veta varför, det kan vara så att deras kunder inte kan betala. Han tror 

inte på att något intyg över tillgångarna kan ersätta revisionen. Han undrar vem som ska 

skriva intyget i så fall, detta brukar vara en av revisorns uppgifter.   

Det är genom revision och förtroendet för ledningen i företaget banken kan försäkra sig att 

den finansiella informationen som företaget lämnar ifrån sig är korrekt, menar Manfred. 

Storleken på revisionsbyråerna har ingen större betydelse när det gäller mindre företag. Han 

menar att revisionsbyråerna har tillsynsmyndigheter som granskar byråerna så de gör rätt.      

5.1.4 Revisionspliktens avskaffande  

Handelsbanken har inte haft någon direkt plan på hur de ska bemöta att revisionsplikten 

avskaffats för mindre företag. Utan det har varit mer vänta och se vad som händer. Bankens 

inställning har aldrig varit positiv till avskaffandet. 

Banken vill fortfarande ha någon form av siffror med kvalitetsstämpel på. Definitivt en 

resultat- och balansräkning, Manfred tror att det är svårt att få en lite större kredit utan att 

presentera ett bokslut. Han tycker det är svårt att spekulera i hur framtiden kommer se ut men 

om det handlar om mindre företag så rör det sig kanske om mindre krediter och då kanske inte 

kraven kommer vara lika höga. Manfred tror dock att det fortfarande kommer att krävas 

någon form av siffror som underlag. 

Manfred menar att processen inte förändrats med tanke på avskaffandet av revisionsplikten, 

företagen kommer fortfarande in med boksluten. Han tror att företagen själva tycker det är ett 
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bra kvitto för att se att de gör rätt och är på väg åt rätt håll. Manfred tror även att de kommer 

fortsätta anlita revisorer eftersom även leverantörer och andra intressenter kan vara 

intresserade av att få detta kvitto på att allt är rätt. 

Om ett företag inte skulle ha en revisor så kan detta eventuellt få till följd att företaget får 

betala en högre ränta. Men samtidigt tror Manfred inte att processen hinner komma så långt 

att banken beviljar lånet, för banken måste ha siffror som är korrekta för att stödja sitt beslut. 

Banken måste kunna motivera sina kreditbeslut och har ett ansvar gentemot sina ägare.  

Manfred tror inte att revisorerna kommer att försvinna, utan att boksluten kommer förändras 

och bli förenklade. Han tror även att företagen vill ha det kvar för att själva få en bekräftelse 

på att de gör rätt och är på rätt håll.  

Manfred hade behållit revisorn om han själv hade varit i den positionen i ett företag som 

beslutar om detta. Han menar på att kostnaden för revisor är väl investerade pengar och att det 

finns andra fördelar. En revisor kan även bistå med hjälp i skattefrågor, hur man ska göra med 

utdelningen och vad man får göra i olika situationer men även hur. Det finns mycket annat i 

revisorns roll som man lätt glömmer bort så jag skulle definitivt använt mig av det 

bollplanket. 

Han tar även upp ett exempel där en av hans kunder uttryckt att de tycker det känns tryggt att 

ha kvar revisorn då de kunde bolla idéer och ställa frågor till honom. Manfred säger också att 

han kan vara färgad av sitt yrke då han vet vad som krävs i dessa situationer. Han avslutar 

med att säga: ”Risken är att om du själv gör fel så kostar det dig mer” M. Sass (personlig 

kommunikation, 17 april, 2012).  

Manfred tycker inte det är något vi har missat att fråga honom om. Men han tror att vi är lite 

tidigt ute i detta ämne. Handelsbanken har inte påträffat något företag som kommit in till dem 

utan revisor. Han menar att banken har krav från finansinspektionen på hur de ska göra och 

får göra. Banken och de som jobbar på banken måste kunna motivera detta och det kan vara 

svårt att komma runt om det inte finns tillräckligt med underlag. Det är också viktigt för 

Manfred att kunna motivera om de inte kan bevilja ett lån till en kund.  

Manfred menar att det är för få företag som utnyttjat möjligheten, däremot tror han att det är 

fler företag som kommer utnyttja det i framtiden säg om tre fyra år. Då kommer även 

bankerna att få anpassa sig till det här 

5.2 Intervju Andreas Thuve Almgren, SEB 

5.2.1 Allmänt 

Om SEB 
SEB startades år 1856 av André Oscar Wallenberg. I Sverige och de baltiska länderna 

erbjuder SEB finansiell rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, 

Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på ett 

fullserviceerbjudande till företagskunder och institutioner. SEB finns representerad i ett 20-tal 

länder runt om i världen. SEB betjänar mer än 4 miljoner kunder och har cirka 17 000 

anställda (sebgroup.com, u.å.). 

Om Andreas Thuve Almgren 

Andreas Thuve Almgren arbetar som företagsrådgivare på SEB sedan två år tillbaka. Där hans 

kunder är mindre företag som har en omsättning upp till fem miljoner. Han studerade bygg- 

och fastighetsprogrammet på Halmstad Högskola. Hans tanke var först att bli mäklare, men 

han hamnade på banken istället och där har han arbetat hela sitt vuxna liv.   
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5.2.2 Kreditprocessen 

Andreas förklarar att SEB är centralt styrda, vilket han ser som en fördel. Andreas uppfattar 

sig själv som generalist och inte specialist, där han ska kunna lite om mycket. Det är många 

områden, dels den vanliga betalningsaffären, utlandsaffärer, lite om försäkringsdelen och 

placeringsdelen även om han kan få hjälp med den biten. Den största biten är framför allt 

kreditgivningen som han efterhand blir specialist inom. Andreas förklarar att det är bra att ha 

tillgång till riktigt bra hjälp, inte bara på kontoret utan i hela koncernen som är ett 

telefonsamtal iväg. Han uppfattar sig själv som ”Spindeln i nätet” A. Thuve Almgren 

(personlig kommunikation, 23 april, 2012).   

Initialt så startar Andreas processen själv, det kan vara fler som deltar i mötena eller som 

Andreas senare tar hjälp av under processen. Men när de räknar och kommer fram till ett 

beslut görs detta aldrig ensamt utan då måste två deltaga.  

Inom SEB finns det tre olika nivåer beroende på vilken kredit som företagen söker. De tre 

nivåerna är distriktsnivå, regionnivå och nationellnivå. Eftersom Andreas har hand om mindre 

företag så stannar ofta besluten på distriktsnivå, där hans distrikt går från Helsingborg till 

Falkenberg. Personalen har också olika typer av behörighet, vilket menas med hur hög kredit 

de får vara med och bevilja. På kontoret i Halmstad är behörigheten ganska hög då bland 

annat kontors-, företags-, marknads- och kundtjänstchef sitter. 

Steg 1. ”Skapa sig en helhetsbild av företaget” A. Thuve Almgren (personlig kommunikation, 

23 april, 2012). I det första steget bortser Andreas från alla siffror och har fokus på 

människorna bakom siffrorna, där han försöker göra en analys av företaget. Det är även 

viktigt att se vilken bransch företaget är verksam inom. Då det finns branscher som banken 

ser som mer riskfyllda. Steg 1 handlar om att skapa sig en förståelse för verksamheten och 

dess affärsidé. En bra informationskälla kan då vara företagets hemsida. 

Steg 2. ”Måste förstå affären” A. Thuve Almgren (personlig kommunikation, 23 april, 2012). 

De på banken ska förstå ändamålet med krediten. Andreas nämner två typer av lån, om 

kunden ska köpa ett varulager är checkkredit att rekommendera medens ska kunden köpa en 

maskin är det bättre ett direktlån. Andreas ska agera som en rådgivare men till viss del även 

försäljare, kunden ska vara i fokus. 

Steg 3. När han har fått en uppfattning om företaget granskas de finansiella bitarna. Där är 

rapporterna en viktig del som ger en bild om hur det har gått för företaget tidigare. Men det 

viktigaste är företagets återbetalningsförmåga, där jämför Andreas med en privatkund. 

Kunden söker ett lån till en bostad och har en kontantinsats på 80 % men saknar arbete och 

bor hos sin mamma. Eftersom kunden inte tjänar några pengar kommer detta leda till att 

återbetalningsförmågan på de sista 20 % inte blir trovärdig. Till slut kommer banken få dra in 

fastigheten som är säkerheten för banken.  

Det samma gäller ett företag, banken vill att krediten ska vara frisk och leva. Då blir 

återbetalningsförmågan den viktigaste aspekten. Det måste finnas pengar som kommer in som 

kan betala det som ska ut. I bankens fall räntor och amorteringar.        

Steg 4. Det sista steget är en väg ut för bankens del. Det vill säga att banken kräver kunden på 

en säkerhet. Det kan vara borgen, företagsinteckningar eller panter i fastigheter. Den 

vanligaste förekommande säkerheten är borgen men även företagsinteckningar, där banken tar 

en pant i kundens inventarier, kundfordringar eller varulager. Banken försöker alltid få både 

en borgen och en företagsinteckning. Detta ser Andreas som en fördel för både kunden och 

banken för om banken bara har en borgen så blir kunden personligen hårt drabbad. Har de en 
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företagsinteckning också kan det initialt kosta kunden men då försöker de ta så mycket av 

företagsinteckningen innan de tar av borgen. Banken försöker nyttja borgen så lite som 

möjligt. 

Andreas ser ingen större skillnad mellan ett tjänstemannaföretag och ett producerande företag, 

han menar att om kundfordringarna rullar på så täcker det säkerheten. Det viktigaste är att 

Andreas känner förtroende för kunden eller människorna bakom siffrorna.   

På SEB finns det ingen utarbetad mall som de följer i en kreditprocess, förklarar Andreas. Det 

finns en intern kredit politik där de interna övergripande reglerna står nerskrivna. Men detta är 

inget som de anställda kan utantill utan, det är ett hjälpmedel under en process.  

Som Andreas tidigare har varit inne och nämnt så är ledningen en viktig bit som banken tittar 

på i en kreditprocess. Men eftersom Andreas kunder är av det mindre slaget så består oftast 

ledningen bara av en person. Däremot är det av intresse att banken får en förklaring till om det 

skett några förändringar i ledningen och varför. Har de förtroende för personerna som arbetar 

med siffrorna har de oftast större förtroende att den finansiella informationen är korrekt även 

om den inte är granskad av en revisor. Det gäller att alltid granska siffrorna kritiskt då det 

faktiskt förekommit att revisorn har gjort fel.  

Om det finns något speciellt i redovisningen som är av större betydelse säger Andreas att de 

alltid måste kolla på balansräkningen, resultaträkningen och en likviditetsrapport för att få 

fram mått för att veta vilken kredit de kan bevilja.  

Balansräkningen är nog viktigast, då den ska se ut på ett visst sätt beroende på vilken bransch 

företaget är verksam i. Andra viktiga aspekter i balansräkningen är skuldsättningsgraden och 

vilka tillgångar som finns, dels för att banken ska veta vilka säkerheter som finns. Banken kan 

ju se vilka lån som kunden har hos dem men inte hos andra banker, det ser vi i 

balansräkningen.  

Likviditeten är viktig för att se så kunden kan betala hela tiden. Resultaträkningen är viktig 

eftersom den innehåller omsättningen och resultatet som är två viktiga poster. Utöver dessa 

poster förklarar Andreas att de tittar mycket på nyckeltal, som soliditeten och konsolideringen 

vilket egentligen säger samma sak. Vinstmarginalen så att man ser att kunden tjänar pengar på 

sin produkt samt kassalikviditeten så att det finns pengar när de ska betala. Vill man göra en 

bra analys över ett företag så kan man gå djupare och utveckla dessa tre nyckeltal, säger 

Andreas.  

Nyckeltalen ger en bra bild över företaget utan att de på banken behöver göra speciellt 

mycket. Det är inte alltid alla nyckeltal behöver se bra ut, ser tre av fyra bra ut så kan detta 

räcka för att förtroendet inte ska rubbas. Andreas jämför detta med en pall med fyra ben. Där 

de fyra nyckeltalen utgör benen på en pall. Pallen klarar av att stå på tre av dem men har den 

bara två ben så faller den. 

För att banken ska försäkra sig att företagets finansiella information är korrekt, så menar 

Andreas att förtroendet har en central roll. Siffrorna måste vi ändå göra vår egen bedömning 

av, även om det har varit en revisor inblandad. Vi utgår alltid från worst case scenario, vilket 

innebär att vi kanske måste korrigera vissa poster för att få högre säkerhet. 

Vi kan inte bevilja en kredit utan siffrorna det går inte. Men det största är ändå att vi måste 

skapa oss en bild av företaget, vilken bransch de är verksamma i och vad de ska tjäna pengar 

på. Siffrorna blir nästa steg då vi går in i processen mer detaljerat, förklarar Andreas.  
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5.2.3 Revisionens betydelse för banken 

Andreas menar att revisionen är viktig, det är en opartisk enhet som har granskat materialet. 

Men han måste fortfarande granska det kritiskt. Han har aldrig varit med om att få in 

tvivelaktiga poster i ett reviderat bokslut, men ha vet kollegor som fått det. Då har det ofta 

gällt mindre företag i uppstartsfasen som fått hjälp med budgeten.   

Andreas förklarar att det generellt ska krävas in reviderat material från aktiebolagen. Men 

ibland är inte krediterna så stora och de har haft en lång relation med kunden, då kanske det 

inte alltid behövs att en revisor har granskat underlaget, om nu siffrorna ser bra ut. Han tror 

även att om företaget vet med sig att de kommer hamna i en kreditprocess så tar de in extern 

hjälp i form av en revisor som granskar eller gör ett bokslut. Så för bankens del tror han inte 

det kommer bli så stor skillnad. 

Revisionen har betydelse, ett reviderat papper är alltid bättre jämfört med ett icke reviderat 

papper det kommer man inte ifrån, säger Andreas. Oavsett hur mycket förtroende banken har 

för kunden så är revisionen en extern kontroll av någon som kan det. Han tror att det är en 

fördel för kunden att ha en revisor, om inte så måste de göra detta själv. Tid är pengar och då 

är det bättre kunderna fokuserar på det som de är bra på. Andreas menar då att det är bättre att 

lämna över dessa uppgifter till en redovisningskonsult, på det sättet blir det ändå granskat av 

extern part. Vilket banken ser som positivt. 

Andreas menar att det inte finns något uttalat samarbete mellan revisionsbyråer och revisorer. 

Det är klart att de träffar på varandra inom arbetet ibland, men Andreas menar att han 

personligen har arbetet för kort tid. Han vet att de andra på banken har ganska god kontakt 

med de större revisionsbyråerna. Andreas nämner att det skett förändringar, tidigare var 

företagen tvungna att ha en auktoriserad eller godkänd revisor nu kan företag använda sig av 

revisionskonsulter. Detta menar Andreas inte spelar någon större roll då han får en opartisk 

granskning i båda fallen. Det blir även billigare för företagen då revisorer tar mer betalt. 

Revisionsberättelsen får Andreas mycket information genom. Skulle den vara bruten, det vill 

säga att revisorn har kommenterat något som inte står rätt till eller något som han inte kan 

godkänna. Han har däremot aldrig varit med om att ett företag sökt kredit och saknat en 

revisionsberättelse i bokslutet.  

5.2.4 Revisionspliktens avskaffande 

Kreditprocessen har inte förändrats med tanke på avskaffandet av revisionsplikten. Andreas 

förklarar att det har varit enstaka kunder som tagit upp det men de har inte varit i någon 

finansieringssituation.  

Andreas förklarar att SEB kräver två reviderade bokslut vid en kreditprocess men att det 

förekommit små företag som fått beviljat lån utan. Däremot ser Andreas en säkerhet i att 

aktiebolag måste skicka in sina bokslut till skattemyndigheterna och bolagsverket, då de blir 

granskade av extern part. 

På frågan om det finns något som kan ersätta revision, svarar Andreas att det finns 

bokföringsprogram som är väldigt automatiserade där det är svårt för företagen att göra fel. 

Kunden behöver inte vara experter på bokföringen utan det är bara att lägga in siffrorna. Det 

som saknas är signaturen från revisorn på att det verkligen är rätt. Är det då ett företag vars 

siffror och nyckeltal ser bra ut, då blir det mindre viktigt med ett reviderat underlag. Det är 

svårt att säga vad som ska ersätta revision rakt av, man får gå andra vägar istället, säger 

Andreas. 
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Det är svårt att ersätta revisorn med något specifikt. Först gör vi på banken alltid en analys 

över företaget. Det beror på hur det ser ut efter analysen, tror vi inte på ledningen eller 

affärsidén så är det svårt att gå vidare oavsett om företaget har revisor eller ej. Det kan vara så 

att vi kanske tar en större säkerhet eller att räntan möjligtvis påverkas, eftersom vi tar en 

större risk. Men finns det inget förtroende för kunden så spelar räntesättningen egentligen 

ingen roll då kunden med största sannolikhet kommer få svårt att betala tillbaka lånet ändå, 

vilket medför att vi antagligen inte kommer bevilja krediten från början. Det är svårt men rent 

generellt så ska vi ha in reviderade papper, men det är från fall till fall, avslutar Andreas. 

SEB har inte haft några speciella instruktioner om hur de ska bemöta revisionspliktens 

avskaffande. De anställda har diskuterat lite om det på kontoret i Halmstad. Eftersom det inte 

har kommit några instruktioner uppifrån så kom de fram till att de tar fall för fall. Skulle 

siffrorna se bra ut, så kräver de inte att kunden måste lägga pengar på att få det reviderat. Men 

det är fortfarande vår policy att kunderna ska ha reviderat material. 

När Andreas spekulerar om framtiden så tror han att om gränsvärdena höjs så tror han att 

banken måste se över sin kreditpolicy. Det kommer då att röra sig om högre krediter och då 

behövs det mer på fötterna. Även om frågan inte finns så är han tveksam till att större företag 

kommer att ta bort sin revisor, dels för att det är en liten kostnad för ett stort företag och 

dessutom har de oftast kreditförfrågningar och de vet vad banken kräver. Än så länge så 

behåller även de små aktiebolagen sin revisor. 

Andreas tror att bankens syn på avskaffandet är negativ eftersom analysmodellen blir svårare 

när det inte behövs extern kontroll. Han tror att det är bra ur företagets synvinkel då det 

gynnar företagandet och det tycker nog banken också. Men bankens kreditprocess blir 

svårare. 

Hade Andreas haft ett företag idag så hade han försökt göra den löpande bokföringen själv 

men lämnat bort bokslutet. Jag hade nog behållit revisorn, åtminstone i början. Han tror att 

företagen vill ha den kontrollen på att de är på rätt väg och gör rätt.  

5.3 Intervju Daniel Enberg, Nordea 

5.3.1 Allmänt 

Om Nordea 

I december 2001 grundades Nordea genom en sammanslagning av Nordbanken i Sverige, 

Merita Bank i Finland, Unibank i Danmark och Christiania Bank och Kreditkasse i Norge. 

Idag har Nordea ca 32000 medarbetare som är verksamma inom Nordeas nio 

hemmamarknader vilka är Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Litauen, Lettland, 

Polen och Ryssland. Nordea har den största kundbasen bland alla finanskoncerner i Norden 

med cirka 11 miljoner kunder, varav 9,5 miljoner är privatkunder och 0,5 miljoner är aktiva 

företagskunder (Nordea.se (a), u.å.; Nordea.se (b), u.å.). 

Om Daniel Enberg 

Daniel tog examen från Halmstad Högskola 1997 där han studerade på 

IT-ekonomprogrammet. Efter examen arbetade Daniel som revisorsassistent i Stockholm på 

Klebergs revision i ett år. Daniel gav sig in i bankvärlden 1998 och arbetat inom det sedan 

dess där han under fyra år arbetat med stora företag på storkundsenheten i Helsingborg. Idag 

är Daniel ansvarig för företagskontoret i Halmstad där sju medarbetare är verksamma. 
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5.3.2 Kreditprocessen 

Kreditprocessen börjar med att kunden får träffa en bankrådgivare eller en kundansvarig 

beroende på vilken storlek det är på företaget. Oftast är det bankrådgivaren som har hand om 

första kontakten med kunden. När det gäller de kunderna som söker mindre kredit så kan de 

välja själva mellan att ha en personlig kontakt med en på kontoret eller ha kontakt med 

telefonbanken i Eskilstuna. Daniel menar på att det oftast är nystartade företag som kommer 

in med affärsplan och en budget, det blir då bankrådgivarens uppgift att skriva ett pm där han 

tar upp förutsättningar som kunden bakgrund, ägarens erfarenhet och affärsidén. Det kan vara 

allt från enskilda firmor till aktiebolag när det gäller små företag, förtroendet för ägaren blir 

alltid viktigt när det gäller små företag.  

Daniel menar på att det är viktigt att ställa sig frågor så som: vad är anledningen till 

kreditpropån, vad krediten ska användas till och ägarens möjlighet att skjuta till kapital. 

”Banken är inte en riskkapitalist /.../ utan det måste finnas en affärsplan som bär” D. Enberg 

(personlig kommunikation, 24 april, 2012). Han menar att om det inte finns en bra affärsplan 

så får kunden vända sig till företag som Almi. Till banken vänder sig företag som vill ha 

rörelsekapital för att skaffa stadga och stabilitet. Därefter så skrivs det ett pm med risker och 

säkerhet, där borgen oftast används vid aktiebolag och vid enskilda firmor så är det ägaren 

som bär ett personligt ansvar. Daniel säger att det är kreditrådgivaren som sköter större delen 

av processen själv när det gäller kunder med en omsättning upp till 10 miljoner kr. Innan 

beviljning av krediten hamnar ärendet i en kreditkommitté som består av Daniel och en 

kreditanalytiker. Har en kreditanalytiker varit med under processen så ska han inte delta i 

kommittén då han inte längre är oberoende i frågan. Daniel berättar även det att om 

kreditförfrågan är på mer än 18 miljoner kr så skickas ärendet till Helsingborg.  

Daniel berättar att det finns en del branscher som är mer riskfyllda än andra där det är 

vanligare med konkurser. Det medför då att bankens vilja att bevilja kredit minskar, i en del 

branscher krävs det höga kapitalinsatser vid start och då behövs det många kunder för att 

företaget ska gå runt. Daniel menar på det att konsultbranschen är mer diffus då det inte finns 

något att ta på, jämfört med producerande företag där det finns tillgångar i form av maskiner. 

Han säger att en bankman uppskattar när det är ett producerande företag då det finns något 

konkret att ta på då de har maskiner. Skulle det vara så att ett nystartat konsultföretag säger 

Daniel att det brukar lösa sig självt då de inte är i samma behov av stora krediter, utan det är 

oftast kostnader i form av datorer tjänstebilar. Om historiken i branschen kännetecknas av en 

hög risk så blir banken mer kritisk och då fokuserar mer på ägaren.  

”Högre risk, högre ränta” D. Enberg (personlig kommunikation, 24 april, 2012). Med detta 

menade Daniel att om banken beviljar en kredit för ett företag som befinner sig i en riskfylld 

bransch så ska detta avspeglas i räntesatsen då banken tar en högre risk och ska då ersättas för 

det. Det behöver inte bara vara i räntesatsen det syns utan det kan vara i form av att ägaren får 

gå i borgen eller sätta pantbrev i villa, än annan säkerhet avskilt från företag. Daniel berättade 

även det att det behöver inte bara vara så att kunden kommer till dem utan ibland kan det vara 

så att banken själv söker upp bra rateade företag med goda siffror, för att de vill ha dem som 

kunder.  

Han berättade även att en genomarbetad och nerskriven plan som bland annat innehåller vad 

de ska tjäna pengar på, hur de ska tjäna sina pengar och vilka deras kunder respektive 

leverantörer är behövs för att öka chansen till beviljad kredit för små företag. Har företaget i 

fråga gjort det här så menar Daniel att banken ser det som att kunden har lagt ner tid och att 

de tror på sin idé. 
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5.3.3 Revisions betydelse för banken 

Daniel säger att om det är en godkänd eller en auktoriserad revisor som har granskat den 

finansiella informationen så kan det ses som en kvalitetsstämpel, då man kan förvänta sig 

vissa standarder som revisorer måste följa. Han menar även det att det finns duktiga 

redovisningskonsulter men du får inte kvalitetsstämpeln på samma sätt, men har du ett 

förtroende för redovisningskonsulten kan det vara lika mycket värt. Med det menade Daniel 

att revisorns förtroende sitter i hans roll och titel medans förtroende sitter i personen för 

redovisningskonsulten.  

En del poster är mer viktiga än andra och då är det bra att ha en oberoende person som 

granskar, i form av en revisor. Poster som balanserade utgifter, varulager, kundfordringar och 

utvecklingskostnader är några poster som Daniel säger är lite viktigare än andra. Det kan vara 

av intresse att se vad för typ av lager de har och det ska givetvis vara kurant, det vill säga att 

lagret går att sälja och att det finns en efterfråga. Likaså gäller kundfordringar så kan det vara 

bra att veta ifall de osäkra kundfordringarna är nedskrivna. När det gäller 

utvecklingskostnader är det bra att veta om det är balanserat, vad det är värt och vad har de 

gjort för något. Daniel menar att detta givetvis ska stämma om en revisor har tittat på det, men 

det kan ändå vara intressant att föra en diskussion med företaget eller revisorn för att veta hur 

det är värderat. Han säger att poster som påverkar resultatet är alltid intressanta.  

Det är väldigt ovanligt att det finns något som skulle kunna ersätta revisionen säger Daniel 

men i de fallen är det oftast enskilda firmor och då faller det tillbaka på personerna, ägarna. I 

dessa falla sätter de personen i fråga pant och stämmer då inte siffrorna så blir det de själva 

som får betala skulderna som de har. Han berättar att de får oftast in uppgifter från 

ekonomikonsulter eller deklarationer dessutom brukar propåerna vara så pass små. Han säger 

även det att aktiebolag har normalt sätt alltid en revisor och även här är propåerna så pass små 

att ägaren brukar få gå i borgen och att det man vill åt är att man sitter på samma sida som 

ägaren om någonting händer. 

För att försäkra sig att informationen är korrekt berättar Daniel att de använder sig av 

upplysningscentralen som är bra för att se så att de inte har några betalningsanmärkningar. 

Boksluten får de per automatik. De kollar upp ägaren hos upplysningscentralen så att ägaren 

är OK, han menar att det är väldigt viktigt att banken har förtroende för ägaren och att man 

kommer ganska långt med det. Han berättar även det att det här ska ingå i en kreditakt. Skulle 

det vara så att det är något i kreditakten som är lite mer riskfyllt kommer det kosta företaget 

mer. Daniel berättade att det här är något som har ändrats under hans tid i banken, tidigare var 

det likartad prissättning där företag med likartad omsättning betalade ungefär lika mycket 

men nu är det mer differentierat efter risk. ”Bra bolag som är bra rateade betalar mindre och 

dåliga bolag betalar mer /.../ bra bolag ska inte subventionera dåliga bolag” D. Enberg 

(personlig kommunikation, 24 april, 2012). 

5.3.4 Revisionens avskaffande 

Daniel säger att revisionspliktens avskaffande inte drabbat banken då gränserna är så lågt satta 

men om gränsvärdena höjs så kommer det att påverka dem. På Nordea har de förberett sig 

genom att de har pratat med revisorer och diskuterat vad det kommer att innebära. Daniel ser 

inte det som en fördel för banken att det avskaffats eller att gränserna höjs. Han tycker det är 

jättebra som det är nu, att de uppskattar verkligen revisorernas hjälp och assistans. 

Revisorerna indikerade rätt tidigt att det skulle bli så här, men att det var på test. Hur länge det 

kommer vara på test visste inte revisorerna med det kommer troligtvis att höjas i framtiden. I 

och med att det inte har slagit igenom så är det svårt att ta höjd för något som inte skett, de är 
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inte där ännu att de vet vilka gränser som kommer att sättas i framtiden. Daniel säger att de 

inte tagit fram någon annan kreditpolicy om det skulle bli så att gränserna ändras. 

Daniel berättar att kan bli så att de kan behöva ta betalt för risken med att ett företag inte har 

revisor men att de inte vet idag eftersom det inte förekommit. Han menar att om gränserna 

skulle komma att höjas så kommer det inte att ske över en vecka utan att det kommer att 

flaggas om detta ganska tidigt och då startar arbetet när gränserna höjs att ta fram en ny 

kreditpolicy. Daniel säger att om man tittar på Europa så kommer säkert siffrorna i Sverige att 

ses över igen men det hoppas han inte på, för då skulle det påverka deras arbete men det beror 

på hur gränserna sätts. Han tror att gränserna kommer att höjas och tillägger att Danmark har 

ju högre. Daniel tror att oavsett vad som händer kommer merparten av företagen att behålla 

sig revisor. Även att de flesta kredittunga kunder vill ha kvar sin revisor eftersom det är en 

trygghet och ett bollplank.  

Daniel hade absolut haft en revisor om han drev ett företag, förutom om han hade varit i 

konsultbranschen och inte behövt stora krediter. Just för att få en bekräftelse på att man gör 

rätt. Hade det vart så att han själv varit ägare så hade han velat ha den kollen genom en 

objektiv granskning och han förstår inte de som inte skulle vilja ha det, men han tillägger det 

att han kanske är lite färgad med tanke på att han är bankman. Han menar att det är tryggt att 

man får en objektiv person som tycker likadant och har samtycke. Han tror det att de flesta 

kommer behålla sin revisor, det kommer säkert vara några som inte gör det och då tror Daniel 

att det spelar roll om du har revisor eller inte. På hur banken ser på kreditgivning och 

prissättning. Han tror inte det kommer bli någon anstormning. Det kommer också bli så att de 

kommer ha detta som krav att en godkänd eller auktoriserad revisor ska granska och gå 

igenom bokslutet för att vara på den säkra sidan. 

Daniel lägger även fram de främsta orsakerna till varför han tror att företag behåller sin 

revisor. Att ha någon som bekräftar ens egen bild, skönt att veta om de tänkt rätt vilket ger en 

trygghet. Tips från folk som inte jobbar på arbetet varje dag och att man har en tradition med 

sin revisor, jämfört med en gammal vän som de kan lita på. Men speciellt att det ger en 

bekräftelse att de har tänkt rätt från en objektiv person. Det här tror Daniel absolut att 

företagare har nytta av att ha någon att bolla med. 

5.4 Intervju Conny Andreasson, Danske Bank 

5.4.1 Allmänt 

Om Danske Bank 

Danske Bank grundades år 1871 då den hette den danske landsmansbank och år 2000 får 

banken dagens namn Danske Bank. Banken etablerade sig på den svenska marknaden år 1997 

då Östgöta enskilda bank. Idag har de kontor som är riktade mot privat- och företagskunder i 

Danmark, Sverige, Norge, Nordirland, Irland, Finland och de baltiska länderna. Danske Bank 

har idag en kundstock på ca 4,9 miljoner kunder och har ca 24000 medarbetare 

(danskebank.com (a), u.å.;danskebank.com (b), u.å.). 

Om Conny Andreasson 

Conny arbetar som kundansvarig mot företag vilket innefattar att han jobbar med allt som rör 

sig kring företag inom bank. Conny har jobbat hos Danske Bank sedan 2006 innan det 

arbetade han på Varbergs Sparbank där han var verksam i 30 år. Hans utbildning består utav 

en gymnasieutbildning och sedan har han vidareutbildats av intern utbildning där han varit 

anställd och även några år på IHM Business School. 
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5.4.2 Kreditprocessen 

Conny säger att oftast är det ett företag som kommer från andra banker och då har de en 

historik som går att titta på. Företagets affärsidé är alltid viktigt men ska kunden söka krediter 

är det återbetalningsförmågan som är viktig eftersom de måste kunna betala tillbaka. Sedan 

tar Conny upp att det även kan vara ett helt nytt företag och då är det i första hand affärsidén 

som är viktig. De måste tro på den här affärsidén och ha förtroende för personerna bakom. 

Conny menar att det är ju trots allt en ganska liten stad så de känner de flesta och då får de en 

magkänsla om det ska gå bra eller inte.  

Sedan berättar Conny att det finns något som heter Nyföretagarcentrum i Varberg och är det 

nya fåmansföretag så brukar de skicka dit kunderna först, för att de ska få utvärdera och sålla 

bort de idéer de inte tror på. De gör den första utredningen, där de har formulär som ska fyllas 

i med affärsplan och idé, konkurrenter, leverantörer, marknaden och marknadsundersökningar 

och allt möjligt. Tror nyföretagarecentrum på dem så kommer de tillbaka till banken igen. 

”Som sagt affärsidén är viktig, det är den man ser på i första hand och personen bakom, att 

man tror på den” C. Andreasson (personlig kommunikation, 2 maj, 2012). 

De tar de allra flesta besluten på kontoret, det gör Conny ihop med antingen kontorschefen 

eller företagschefen och poängterar att de aldrig får ta besluten själva. Nästa instans inom 

Danske Bank är i Malmö men då ska det vara rätt höga kreditförfrågningar. Den sista 

instansen är i Köpenhamn och då rör det sig om riktigt stora företag. 90% av alla krediter tar 

de själva i Varberg. Så deras beslutsprocess är kort och den ligger nära kunden. 

Conny säger att processen egentligen inte skiljer sig åt från företag till företag. Han menar att 

kollar du på ett konsultföretag så är de inte så investerings tunga och på så sätt behöver de inte 

så stora krediter. Men ser du till ett producerande företag så behövs det andra typer av 

utrustning så som produktionsanläggningar och då rör det sig om andra siffror och högre 

krediter. Det finns branscher som är mer riskfyllda än andra och har historiskt sätt mer 

konkurser än andra branscher tillägger Conny. Han säger de att de får branschindex och andra 

branschsignaler där riskerna är störst och de tittar vi på.  

Det är först och främst affärsidén banken tittar på och är det en bra idé så går de vidare, men 

visst är en del branscher mer riskfyllda än andra och då blir banken försiktigare. Men Conny 

säger att är det så att de känner kunden och kunden har en historik som ser bra ut oavsett 

bransch så är det intressant. Det kan bli så att mer riskfyllda företag får högre ränta då det är 

risken de tar som styr ränta. Det är den riskpremie som kunden får betala eller den riskpremie 

som de på banken tar ut av kunden, ju högre risk desto högre pris får kunden betala. 

Conny säger att det har varit väldigt tyst och det har inte blivit någon skillnad i processen 

sedan avskaffandet infördes. Han säger att det är ju väldigt små företag det handlar om och 

oftast är det nystartade företag och det är där frågan kommer upp. Conny lägger till att han 

kan väl förstå nystartade företag som ser till kostnaden i första hand och kan de slippa 

revisionskostnaden som ändå rör sig om 15 000–20 000 kr. Så där har det märkts att 

nystartade företag väntar med revision och gör det arbetet själva. Men de företag som är igång 

har Conny inte märkt något, men han menar att det kommer egentligen inte märkas från detta 

bokslut, de boksluten är ju i regel inte klara än. Därför ser de inte det än, men de har inte hört 

något. 

5.4.3 Revisionens betydelse för banken 

”För vår del är det jätteviktigt, en revision innebär ju en kvalitetsstämpel” C. Andreasson 

(personlig kommunikation, 2 maj, 2012). Conny menar att det har skett en seriös genomgång 

av alla siffror och att allt är riktigt. Conny förklarar att om ett företag som omsätter 1,5-2 
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miljoner kr, har en redovisningsbyrå som gör en bokslutsrapport så kan det vara lika bra som 

en revisionsrapport. Med det här menar Conny att det egentligen bara är revisionsberättelse 

som skiljer sig åt, en redovisningsbyrå kan göra samma arbete och göra en bokslutsrapport 

som är minst lika bra. 

Det viktigaste i redovisningen är balansräkningen och det är den Conny och de på banken 

tittar på. Sedan finns det poster som är viktigare som de granskar mer. Lagret är en sådan post 

och det är viktigt att lagret är kurrant. Det är oftast där företagaren själv kan justera sitt 

resultat. Något som också är viktigt är det egna kapitalet i förhållande till det främmande 

kapitalet, alltså upplånat kapital, de kapital som inte är finansierat av ägarna. Är det ett solid 

företag så är det klart att det är starkare. 

Conny säger att redovisningsbyråer skulle kunna ersätta revisionen. Han säger att det nog 

redan skett en förändring bland revisionsbyråerna där de vill bredda sig och ta in ytterligare 

kunder. Han tror att redovisningsbyråerna kommer att växa ytterligare. Ser de på banken att 

det är en seriös redovisningsbyrå bakom siffrorna så är den lika mycket värd som en 

revisionsberättelse. 

Conny menar att det är svårt att veta om ett företags finansiella information är korrekt om det 

inte finns någon revisionsbyrå eller redovisningsbyrå som gått igenom siffrorna, då måste de 

på banken ut till företaget för att se hur det verkligen ser ut. Om man ser på lager, 

kundfordringar, leverantörsskulder så måste de ut och granska det rätt så hårt för att själva 

kunna bilda sig en uppfattning om siffrorna är rätt och den tiden säger Conny inte finns. 

Conny och de på banken kräver att det är en extern som har tittat på det.  

För att de på bankens del så måste de kunna lita på att det är kvalitet i siffrorna. Oftast har 

företagen krediter och de måste se att företaget funkar och att det finns ett eget kapital i 

företaget. Då är det bokslut som gäller förklarar Conny, sen om det kommer från en 

redovisningsbyrå eller en revisionsbyrå spelar inte så stor roll. De gör alltid 

kreditupplysningar oavsett storlek på företaget det spelar ingen roll om det är aktiebolag eller 

handelsbolag. Är det ett handelsbolag så gör de även en upplysning på ägarna. Conny 

poängterar att upplysning är något som de alltid tar. 

5.4.4 Revisionspliktens avskaffande 

Conny säger att de på Danske Bank har förberett sig inför avskaffandet då det har spekulerats 

länge om det här. Han säger att de dock inte visste var gränserna skulle hamna. Skulle det 

hamna på 70-80 miljoner kr i omsättning då är det jättestora företag, skulle det bli så att de 

slipper revisionsplikten då vet han inte vad som händer, det måste ju finnas någon 

kvalitetsstämpel på företagen för att de på banken ska kunna lita på att siffrorna är riktiga som 

står i bokslutet. Conny tillägger att samtidigt är det upp till företaget om de vill ha en bra 

kontakt med sina intressenter så som leverantörer och banker så måste de kunna ställa krav på 

att företaget gör sitt jobb. 

Conny tror inte att företagen kommer att välja bort revisorn i framtiden. Proportionellt så rör 

det sig inte om så stora pengar och oftast är revisorn ett bollplank, det är ju inte bara så att 

man lämnar ifrån sig sina siffror och får tillbaka en revisionsberättelse utan de använder 

revisorn som bollplank under hela året. Conny tror inte att det kommer märkas så mycket 

framöver och det har inte märkts så mycket på det här heller. Det är inte så många som sagt 

upp sin revisor bland de små heller utan det gäller främst de nystartade företagen. Han menar 

att det går snabbt att komma upp över gränsvärdena och då tvingas företagen att anlita en 

revisor. 
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Conny säger att han tror att de kommer ta en högre säkerhet och den säkerhet som då finns är 

borgen av ägaren. Det kan vara så att ett företag ska göra en investering och inte har en 

revisor och banken känner att de inte har den här kvalitetsstämpeln på företaget. Då menar 

Conny att det kan bli så att ägaren privat måste ta upp ett lån och i sin tur låna in pengar i sitt 

företag. Då har de skaffat sig en betydligt bättre säkerhet i ägaren jämfört med vad de hade 

haft i företaget. Där kan Conny tänka sig att det går över till ägaren att han får ta 

finansieringen. Conny berättar att det finns andra typer av säkerheter där företagsinteckningar 

är det vanligaste. Men om de ska ta ut en företagsinteckning idag så måste de kunna lita på 

siffrorna. Att de säkerheterna de har stämmer så som kundfordringar, lager, maskiner och 

inventarier. Conny menar att de kan ju inte gå ut till företaget och stämma av lagret och veta 

vad maskinerna är värde, utan de måste kunna lita på deras siffror och detta är den rollen som 

en revisor har. 

Conny säger att man uppskattar att 30-40% kommer att välja bort revisorn i framtiden men 

han tror inte det kommer komma upp i dem siffrorna. Han tror att gränserna kommer att höjas 

och att det kommer förändra bankernas roll. Banken måste kunna ställa krav på företagen att 

de visar upp siffror som stämmer inte bara mot banken utan även leverantörer som också 

sitter i samma sits. Han tror inte att det är så många som kommer avskaffa revisorn. Sen 

menar han på att det kanske kommer förenklas i att redovisningsbyråer får större ansvar men 

han tror inte det kommer skilja så mycket i pengar och därför ser han ingen anledning för 

företagen att ta bort revisorn. 

Conny menar att det beror på vilka ambitioner man har som företagare. Är det ett mindre 

företag som inte kommer omsätta så mycket, säg 2-3 miljoner, så tror han inte att han hade 

skaffat någon revisor. Han hade däremot tagit extern hjälp med bokföringen och 

pappersarbetet. Men han menar det att om man har ambitioner att bli större än så, så är det 

nog viktigt att ha med en revisor från början. Så att revisorn har historiken och är med från 

början så han slipper ta hela historien efter tre- fyra år.  

Han förklarar det att en av anledningarna med att plocka bort revisionsplikten från början var 

att mindre företag skulle få konkurrensfördelar internationellt i och med att de hade den 

kostnaden på sig som inte fanns internationellt. Men det ställde han sig frågandes till då han 

menar att vilket företag som omsätter upp till tre miljoner har så mycket internationella 

affärer. Han tillägger det att visst 15 000–20 000 kr är mycket pengar men han menar det att 

du får något för de pengarna. Revisorn kan även hjälpa till med skatter, han är påläst och det 

kan vara mycket till hjälp och han tror att företagen tjänar in den kostnaden. 

Hade gränserna satts högre att det fått en betydligt större effekt och lite mer diskussion och 

ifrågasättande så tror Conny att ett 20 miljoners företag som går till banken får problem. Om 

ett litet företag som omsätter två-tre miljoner vill ha kredit så kräver de på banken alltid en 

ägarborgen, i alla fall en begränsad borgen. Conny menar då att om det då är ett företag som 

omsätter 20 miljoner kr och ska göra en investering på två miljoner så kan inte de kräva 

ägarborgen för det, det är orimligt. 

Han tror att i framtiden kan det bli så att det är revisorn som tar första steget och säger till 

företagen att de inte behövs. Men istället försöker få kunden att ta hjälp med redovisningen 

och bokslutet.  
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5.5 Intervju Lars Carlsson, Sparbanken 

5.5.1 Allmänt 

Om Lars Carlsson 

Lars har jobbat på Varbergs sparbank i ett år. Innan dess har han arbetat på Swedbank i 

Kungsbacka i 10 år ungefär. I Kungsbacka hade han samma roll som i Varberg som är 

företagsrådgivare. Lars har en kandidatutbildning i ekonomi, informationsekonomi. 

Om Varbergs Sparbank 
Varbergs Sparbank är väldigt likt Swedbank, men banken fattar alla sina beslut själv. 

Sparbanken ägs av sparbanksstiftelsen. Varbergs Sparbank är ganska så sammanflätat med 

Swedbank. De tar alla beslut själv men är påverkade av Swedbank och köper tjänster av dem 

bland annat färdiga IT-system och specialisthjälp så som räntor och valutabordet i Göteborg. 

Swedbank sköter produktutvecklingen. Lars arbete skiljer sig inte så mycket från tiden han 

var på Swedbank, utan där tog han hjälp på samma sätt som nu och det är samma människor 

som han kontaktar nu som då. Varbergs Sparbank är beroende av Swedbank och Swedbank är 

beroende av Varbergs Sparbank. Varbergs Sparbank verkar på sin marknad i Varberg och 

Swedbank verkar på sin. Varbergs Sparbank går inte in på andra marknader om det inte finns 

speciella skäl till det. De konkurrera inte med Swedbank på det sättet att de försöker ta 

Swedbanks kunder.  

5.5.2 Kreditprocessen 

Lars börjar med att förklara övergripande om hur deras process ser ut. 

Steg 1. Är det en befintlig kund så åker de oftast ut till kunden. Skulle det vara en ny kund så 

är det oftast kunden som söker upp dem vilket medför att de tar mötet på kontoret i Varberg. 

De vill gärna träffa deras kunder så mycket som möjligt och inte bara på initiativ från banken. 

Steg 2. Nästa steg är beroende på vilken situation kunden befinner sig i. Är det en nystart så 

utgår de från det. Till exempel alla ekonomiska delar i bolaget både historiskt och framåt, 

vilken marknad kunden verkar inom och vilka möjligheter det finns, går igenom 

balansräkningen, soliditet och ekonomiska muskler och säkerheter. 

Steg 3. Sedan kokar handläggaren ner det i ett kredit-PM, som sen används som ett 

beslutsunderlag. PM:et innehåller hur ägandet ser ut, marknad, ekonomi, säkerhet och 

betalningsförmåga för företaget.  

Steg 4. Det sista steget blir att de lägger upp kunden i deras interna system tillsammans med 

kredit-PM:et. Med det som samlats in under processen fattar handläggaren och en tjänsteman 

ett beslut om krediten ska beviljas eller inte. Det kan vara så att risken ses som högre och då 

går ärendet upp en nivå för beslut. Detta beror på vilken blanco det ärendet har.  

Det finns ingen generell struktur, förklarar Lars. Det är väldigt beroende på kundens situation, 

ibland kan beslut fattas efter första mötet och ibland kan det behövas flera möten. Oavsett hur 

många möten det krävs för att fatta ett beslut krävs det alltid dualitet i beslutsfattandet. Vilket 

menas med att de alltid måste vara två. På företagssidan är det alltid två eller en delegation 

vid beslutsfattandet, jämfört med privatsidan där det kan räcka med en person och en dator.  

 

Alla besluten fattas i Varberg, eftersom de är en självständig bank. Allt från VD och neråt har 

sin arbetsplats på Sparbanken i Varberg. Detta leder till att de kan fatta ganska snabba beslut.  

Lars påpekar att det är viktigt att veta kundens kredittider mot sina kunder.  "Vad vi fokuserar 

mest på i en kreditprocess är inte säkerheten som många tror, utan det är 
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återbetalningsförmågan så vi ser att bolagets affär kan generera pengar/.../likviditet för både 

ränta och amortering, att det finns likviditet för att bygga lager/.../detta är det absolut 

viktigaste aspekten på det hela" L. Carlsson (personlig kommunikation, 2 maj, 2012). 

Lars anser att balansräkningen och resultaträkningen är lika viktiga. Presterat resultat är en 

sak men med en balansräkning tillsammans med en budget som bygger på vilka framtida 

förutsättningar det finns för företaget. Hur en balansräkning ser ut och vilka externa åtagande 

man har och hur det kommer se ut det närmsta året är väl egentligen det viktigaste.  

5.5.3 Revisionens betydelse för banken 

De stora posterna är oftast lager och kundfordringar, menar Lars. De tittar vi oftast extra på, 

sen kan det finnas stora svängningar från ett år till ett annat, då är det viktigt att vi får en 

uppfattning om vad det är som har hänt. De kan ibland begära in detaljerade utdrag från 

enskilda poster från ekonomisystemet, om det finns anledning till det. Det viktigaste är att vi 

känner oss trygga i att tillgångarna är värda det de är bokförda till och att vi känner oss trygga 

i det egna kapitalet i bolagets balansräkning. Finns det stora svarta hål i de bokförda värdena 

så finns det ingen substans i balansräkningen.  

Eftersom Varberg inte är så stort så känner handläggarna sina kunder ganska väl. 

Förtroendefrågan är alltid central i en kreditprocess. Har vi någon fundering så hör vi av oss 

till ägaren eller de som sköter bokföringen. Lars menar att förtroendet för människor bakom 

siffrorna är det absolut viktigaste i mindre företag. Det är en väldigt stor del att man känner 

förtroende för ägaren och vad man får för magkänsla tillsammans med vad de har presterat. 

"Bank bygger mycket på förtroende framför allt när man jobbar så lokalt som vi gör" L. 

Carlsson (personlig kommunikation, 2 maj, 2012). 

Sparbanken i Varberg har handläggare som är mer inriktade på företag som håller på med 

fastigheter. Kreditprocessen skiljer sig inte så jättemycket åt, men det är klart att vi tittar på 

olika saker beroende på vilken bransch det är. Butiker och tillverkandeföretag tittar vi mycket 

på bruttomarginalen och vad som har påverkat marginalen.  

Lars menar att konsultbolag inte har så stort kreditbehov, bland annat nämner Lars att ett 

konsultföretag inte behöver bygga lager. Frågan om personalen är viktig kan komma upp med 

andra företag också, då är det mer intressant att veta hur företaget knyter upp sin personal och 

hur personalomsättningen har sett ut.  

Det finns många olika typer av upplägg, kunden kan själv ta lån på huset och sedan putta in 

kapital i företaget. En viss riskfördelning menar Lars inte är fel. Det är alltid begränsade 

belopp på borgen, tidigare kunde det vara obegränsat ansvar för borgen, förklarar Lars. Idag 

får vi inte jobba så, utan det ska vara en borgen som de klarar av att hantera om den behöver 

infrias. Borgen ses som kompletterande säkerhet, banken försöker alltid ta så mycket av 

företagsinteckningen som möjligt med hänsyn till ägaren eller den som går i borgen. Vi 

ersätter aldrig en företagsinteckning med borgen.  

Får banken frågan om att välja mellan en kund med revisor eller utan så vill banken att 

kunden har en revisor. Inte bara för bankens del utan även för kundernas egen skull, så att 

kunderna får en stämpel på att allt ser bra ut. Det är även intresse för andra bolagsintressenter. 

För att nämna några så tror Lars att en hyresvärd ser det som något positivt att hyresgästen har 

en revisor, även leverantörer. Men Lars påpekar att de inte har kommit dit än, det har inte 

riktigt sjunkit in i näringslivet i samband med avskaffandet av revisionsplikten. Lars 

personligen skulle rekommendera företag att anlita revisor.  
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Hade Lars haft ett företag så hade han valt att använda sig av en revisor. Det är den enda 

kvalitetsstämpel som finns idag, säger han.  

En revisor är bra som ett bollplank också, men det finns även duktiga ekonomibyråer som kan 

hjälpa till med detta. Banken uppskattar att kunderna har ett bollplank men även banken vill 

vara med att hjälpa till i liknande frågor.  

5.5.4 Revisionspliktens avskaffande 

Varbergs Sparbank har inte förändrat sin kreditprocess med tanke på avskaffandet av 

revisionsplikten. Men de har märkt i skillnad i form av att det finns företag som inte har 

revisor längre, några nystartade som väljer att inte anlita någon revisor men dessa har inte 

sökt kredit. Det är ett få tal skulle jag vilja säga, utifrån detta har det inte förändrats mycket 

för oss, säger Lars. 

Lars menar att banken inte är mer kritiska om ett företag inte har någon revisor. Historiken 

säger ganska mycket, är det en kund som banken haft mindre förtroende för tidigare och de 

skulle plocka bort revisorn så är det naturligtvis inte positivt. Är det en kund med gott 

förtroende och de skulle välja bort revisorn och istället använda sig av en ekonomibyrå, så ser 

Lars inte det som en jätteviktig fråga. Krediten spelar givetvis en viktig roll och det brukar 

inte vara några enorma summor de vill låna. 

Lars säger att banken inte har förberett sina anställda med tanke på avskaffandet av 

revisionsplikten. De håller sig uppdaterade i vad som händer och vad som är på gång. De 

håller en diskussion både internt och som när detta kom jobbade Lars på Swedbank då fick de 

lite information uppifrån men inga direkta riktlinjer, det var mer om att vi skulle känna till det 

och så. Så det blir lite från fall till fall.  

Lars har hört talas om något som revisionsbyråerna har tagit fram, någon typ av certifiering 

som ska ersätta revisionen. Någon branschorganisation har tagit fram någon form av substitut 

som bokföringsbyråer skulle kunna ta fram. Revisionen är sin sak då den är utförd av en 

auktoriserad revisor, men sen kan man ta fram någon form av intyg som är gjord av en 

ekonomibyrå som säger att det är okej. Certifieringen är inget vi har sett här. Återigen så 

känner de till både deras kunder och även byråerna här i Varberg, så det ger dem en viss 

stämpel i sig eftersom de har goda erfarenheter av dem. Men de allra flesta kunderna har 

fortfarande sin revisor kvar. 

På frågan hur banken gör för att säkerställa att den finansiella informationen är korrekt om det 

inte har granskats av en revisor, svarar Lars att det hänger lite på vilken kreditförfrågan 

banken får. Det är ju ofta att vi på banken tar kontakt med revisorn även om underlaget har 

blivit reviderat. Det blir viktigt för banken om det inte har varit någon revisor inblandad att 

man istället tar kontakt med ekonomibyrån som har gjort årsredovisningen. Där stämmer de 

på banken också av med den som gör bokföringen, är det kunden själv så är det återigen 

erfarenheten och förtroendet som spelar in. 

Lars förklarar att det inte finns någon nämnvärd skillnad om det finns särskilda skäl till att de 

väljer bort revisorn. "Revisionen är en del av ett större kreditbeslut" L. Carlsson (personlig 

kommunikation, 2 maj, 2012). Det är en faktor som påverkar vårt ställningstagande. 

Revisionen enskilt är inte en faktor som avgör säkerheten, menar Lars.  

Den vanligaste säkerheten är företagsinteckning.  

På frågan om borgen svarar Lars att borgen också förekommer, men finns det mycket 

upparbetade medel och substans i företaget så minskar kravet på borgen. Framför allt så är  
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borgen en viktig del i nystartade företag, "Borgen kan vara en del i det, för att man ska dela 

lite grann på riskerna både ägare och bank" L. Carlsson (personlig kommunikation, 2 maj, 

2012). Det behöver inte vara borgen utan kan även vara säkerheter i ägarens privata 

tillgångar.  

I framtiden tror Lars att fler företag kommer utnyttja möjligheten att inte använda sig av en 

revisor. Det tar alltid ett tag innan sådant här fått mogna. Parallellt med detta kommer banken 

nog få arbeta fram rutiner och tänk för att bemöta detta.  
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5.6 Sammanfattning av empirisk data 
 

 

 

Fig. 2 Sammanfattning av empirisk data 

 Handelsbanken SEB Nordea Danske Bank Sparbanken 
Varberg 

Kreditprocessen 
(kreditbedömning) 

Ledningen och 
siffrorna. 
Ledningen 
bedöms genom 
erfarenhet och 
siffrorna bedöms 
genom resultat- 
och 
balansräkning.   

Steg 1, bransch och 
ledning 
Steg 2, Förstå 
kundens behov 
Steg 3, finansiella 
rapporter 
Steg 4, säkerheter 

Ledningen eller 
ägaren kollas 
upp i 
upplysnings-
centralen. Det 
ska finnas en 
affärsplan som 
bär. De tittar på 
vilken bransch 
företaget är 
verksam i. 
Förtroendet 
påverkas av allt 
de tittar på.  

Först ser banken 
över affärsidén. 
Vilken bransch 
företaget är 
verksam i. Vad för 
historik företaget 
har. Återbetalnings-
förmågan eftersom 
de ska kunna betala 
tillbaka till banken. 

Historiken 
granskas i form 
av balansräkning 
och soliditet. 
Återbetalnings-
förmågan så 
banken ser att 
bolagets affärer 
kan generera 
penagar. 
Förtroendet då 
Varberg inte är 
så stort så har 
banken ofta koll 
på sina kunder. 

Viktigaste 
underlaget vid en 
kreditbedömning 

Förtroendet för 
ledningen och 
siffrorna.  

Företagets 
återbetalnings-
förmåga 

Förtroendet Återbetalnings-
förmågan  

Förtroendet 

Revisorn Viktiga Viktig, men går att 
ersätta med 
exempelvis 
redovisningskonsult 

Viktig, 
förtroendet 
sitter i revisorns 
titel 

Jätteviktig, men går 
att ersätta med en 
duktig 
redovisningskonsult.  

Menar att det är 
bra för 
kundernas 
intressenter 

Synen på 
reviderade siffror 

Kvalitetsstämpel, 
skapar 
ytterligare 
förtroende 

Ett reviderat 
papper är alltid 
bättre jämfört med 
ett icke reviderat 
papper 

Kvalitetsstämpel, 
ökar förtroendet 
för att siffrorna 
stämmer 

Kvalitetsstämpel, 
innebär att det skett 
en seriös 
genomgång av 
siffrorna 

Den enda 
kvalitetsstämpeln 
som finns kvar 
idag 

Konsekvensen av 
revisionspliktens 
avskaffande 

Ingen 
förändring. 
Väntar och ser 
vad som händer. 

Ingen förändring, 
men det blir 
svårare för banken 
när det inte krävs 
någon extern 
kontroll 

Inte påverkat 
banken då 
gränserna är för 
lågt satta 

Ingen förändring för 
banken 

Har inte skett 
någon förändring 
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6. Analys 
I studiens sjätte kapitel analyseras den empiriska informationen med den teoretiska 

referensrammen. Här jämförs teorin med empirin. 

6.1 Vad är revision? 
Enligt Libby (1979) är banker en av de största användarna av revisionsberättelsen. Enligt 

FAR (2005) är revisionen en kvalitetsstämpel. Samtliga fem respondenter förklarar en 

revision som att den ger en kvalitetsstämpel åt deras kunders finansiella rapporter. Conny på 

Dasnke bank förklarar kvalitetsstämpel genom att det skett en seriös genomgång av siffrorna. 

6.2 Revisionspliktens avskaffande 
Enligt 9 kap. 1 § i Aktiebolagslagen ska ett aktiebolag ha minst en revisor om det är ett 

publikt. Ett privat aktiebolag kan välja att använda sig av en revisor om de uppfyller minst två 

av de tre krav som ställs för ett aktiebolag ska få slopad revision. Dessa krav definieras: inte 

ha fler än 3 anställda, balansomslutningen får inte överstiga 1,5 miljoner kronor och 

nettoomsättningen får inte överstiga 3 miljoner kronor (Aktiebolagslagen SFS 2005:551). 

Siffror från Bolagsverket (2012) visar att 15 % av företagen som har möjlighet till slopad 

revision väljer att inte behålla sin revisor. Alla respondenterna är väl medvetna om 

lagförändringen men har inte varit med om att någon kund med kreditförfrågan har valt bort 

revisorn. Daniel på Nordea berättar att revisionspliktens avskaffande inte drabbat banken 

eftersom gränserna är så lågt satta men om gränsvärdena höjs kommer det påverka banken. 

Daniel menar även att det inte är någon fördel för banken att revisionsplikten avskaffats för 

mindre aktiebolag, utan Daniel uppskattar revisorernas hjälp och assistans. Manfred på 

Handelsbanken och Andreas på SEB säger att bankens inställning till avskaffandet aldrig har 

varit positiv. 

Avskaffandet av revisionsplikten för små företag bidrar till att nya affärsmöjligheter för 

redovisningskonsulter. Dessa kommer att få en större och mer betydande roll i de bolag som 

väljer bort sin revisor (FAR SRS, u.å.). Andreas på SEB menar att företagen nu mera kan 

använda sig av en revisionskonsult. Han menar att det inte spelar någon större roll om 

företagen använder sig av en revisor eller revisionskonsult eftersom han får en opartisk 

granskning i båda fallen. Andreas menar även att om siffrorna och nyckeltalen ser bra ut blir 

det mindre viktigt med ett reviderat underlag. Conny på Danske Bank säger att 

redovisningsbyråer skulle kunna ersätta revisionen. Conny tror att redovisningsbyråerna 

kommer växa ytterligare. Ser de på banken att det är en seriös redovisningsbyrå som avlägger 

en bokslutsrapport så är den lika mycket värd som en revisionsberättelse. Daniel menar att det 

finns duktiga redovisningskonsulter men du får inte kvalitetsstämpeln på samma sätt men har 

du ett förtroende för redovisningskonsulten kan det vara lika mycket värt. Med det här menar 

Daniel att förtroendet för revisorn sitter i titeln och för redovisningskonsulten sitter 

förtroendet i personen. Manfred på Handelsbanken är mer tveksam till något komplement till 

revision, han ställer sig frågan till vem som ska skriva intyget i så fall eftersom detta brukar 

vara revisorns uppgift.  

Avskaffandet av revisionsplikten är en anpassning till internationella förhållanden och gjordes 

inte för att revision inte längre anses viktig utan främst för en kostnadsbesparning för små 

aktiebolag (Carrington, 2010). Enligt Collis (2003) så var kostnadsbesparing den främsta 

anledningen till att företagen skulle välja bort revision. Samtliga fem respondenter menar att 

revisorerna är viktiga. Andreas tror att det är bra ur företagets synvinkel eftersom det gynnar 

företagandet och det tror Andreas banken håller med om. Men Andreas menar att bankens 

kreditbedömning blir svårare. Conny förklarar att en av anledningarna med att plocka bort 

revisionsplikten från början var att mindre företag skulle få konkurrensfördelar internationellt 
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i och med att de var tvungna att bära den kostnaden som inte fanns internationellt. Men det 

ställde han sig frågandes till då han menar att vilket företag som omsätter upp till tre miljoner 

har så mycket internationella affärer. Han tillägger att visst 15 000–20 000 kr är mycket 

pengar men han menar att företagen får något för de pengarna. Revisorn kan även hjälpa till 

med skatter, han är påläst och det kan vara mycket till hjälp och han tror att företagen tjänar in 

den kostnaden. 

6.3 Kreditgivning 

6.3.1 Banker som kreditgivare 

Banker styrs av banklagen som till stor del bestämmer strukturen på kreditmarknaden 

Broomé, Elmér & Nylén, 1998). I den står det ”Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en 

kredit ska det pröva risken för att de förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan 

fullgöras. Institutet får bevilja en kredit bara om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas 

bli fullgjorda” (Lag 2004:297, 8 kap. 1§). Alla respondenterna förklarar att de har lagar att 

följa och kan inte låna ut pengar hur som helst. ”Banken är inte en riskkapitalist /.../ utan det 

måste finnas en affärsplan som bär” D. Enberg (personlig kommunikation, 24 april, 2012). 

Daniel menar att företag som vänder sig till banken är de som vill ha rörelsekapital för att 

skaffa stadga och stabilitet. Manfred på Handelsbanken menar att banken har krav från 

finansinspektionen på hur de ska göra och får göra. 

6.3.2 Revisionens betydelse för banken 

Genom att en revisor granskat den finansiella informationen ökar förtroendet för 

informationen (SOU, 2008:32). Alla fem respondenterna instämmer med teorin och säger att 

revisorn ökar förtroendet för att siffrorna är korrekta. Manfred på Handelsbanken säger att 

revisorn skapar ytterligare förtroende. Företagets finansiella information har en stor betydelse 

vid kreditbedömning (Kling, Driver & Larsson, 2003). Alla respondenterna instämmer med 

teorin och menar att de inte kan genomföra en kreditbedömning utan finansiell information 

från företaget som söker kredit.  

Carrington (2010) menar att revisionsberättelsen är av stor betydelse eftersom det är 

företagets intressenter enda kontakt med revisorn och revisionen. Det är egentligen bara 

Andreas på SEB som pratar om revisionsberättelsen. De andra respondenterna nämner inget 

om den utan pratar mer allmänt kring revision. Andreas menar att han får ut mycket 

information genom revisionsberättelsen, skulle den vara bruten så är det något som revisorn 

har kommenterat eller något som revisorn inte kan godkänna. Andreas har dock aldrig varit 

med om att ett företag sökt kredit och saknat en revisionsberättelse i sitt bokslut.  

”Flera vetenskapliga undersökningar indikerar att reviderad redovisning är en viktig faktor för 

bankerna vid beslut om lån” (Thorell & Norberg, 2005, s 28). Lars på Sparbanken berättar att 

revision är en faktor som påverkar deras ställningstagande. Revisionen enskilt är inte en 

faktor som avgör säkerheten. ”Revisionen är en del av ett större kreditbeslut” L. Carlsson 

(personlig kommunikation, 2 maj, 2012). Collis (2003) menar att det är viktigt om små 

företags finansiella information granskats av en revisor när sedan banker fattar beslut vid 

långivning. Det är en av anledningarna till att företag använder sig av en revisor. Manfred på 

Handelsbanken är den av respondenterna som menar att revisionen har störst betydelse för 

banken vid besluten. De andra respondenterna menar att revisionen är viktig men går att 

ersätta med en redovisningskonsult. Lars på Sparbanken säger att är det en kund med gott 

förtroende och de skulle välja bort revisorn och istället använda sig av en ekonomibyrå så ser 

Lars det inte som en jätteviktig fråga.  
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Revisorns roll är att kvalitetssäkra den information som sedan används av företagets 

intressenter. Banker och andra kreditgivare skall utifrån företagets finansiella information 

bedöma om företaget kommer kunna betala tillbaka sina lån. Revision ger ökad trovärdighet 

till den finansiella informationen och ses som en säkerhet för banker och andra kreditgivare 

(FAR, 2005). Alla fem respondenter instämmer med att revisorn ger en kvalitetsstämpel. 

Respondenterna menar det ger en kvalitetsstämpel genom att en oberoende part i form av en 

revisor har granskat siffrorna.  

Danielsson (2010) menar att kraven på ordnad bokföring och kassaflöde fortfarande kommer 

finnas kvar vilket skulle betyda att avskaffandet av revisionsplikten inte har någon påverkan 

på bankers kreditprocess. Ingen av respondenterna har förklarat att de har förändrat sin 

kreditprocess. 

Thorell & Norberg (2005) menar att revisionsplikten inte är motiverad. Vidare menar Thorell 

& Norberg att informationen som erhålls från årsredovisningar baseras på tidigare händelser 

och kan således inte ensamt utgöra ett beslutsunderlag. De menar därför att revisionsplikten 

har en marginell betydelse. Alla respondenterna tycker att revisionen är viktig, men har olika 

uppfattningar kring hur viktig revisionen är. Manfred på Handelsbanken menar att det är svårt 

att få en kredit beviljad utan reviderat material. Medens de andra fyra respondenterna menar 

att ett kreditbeslut inte faller på revisionen. Andreas på SEB menar att det är många variabler 

som avgör bland annat ledningen, branschen, affärsplanen, finansiella rapporter och 

säkerheter. Daniel på Nordea menar att förtroendet är central vid ett kreditbeslut och att 

förtroendet influeras av samtliga delar i det beslutet. 

När små aktiebolag söker lån ställs de ofta inför krav att de ska lämna tillfredställande 

säkerhet för lånet. Dessa krav på säkerhet kan komma att skärpas för företag som är utan 

revision och villkoren för lånen kan komma att försämras. Bankerna bevilja oftast inte lån om 

det inte finns tillfredställande säkerheter. Bankerna kan kräva att företaget använder sig av en 

revisor (SOU 2008:32). Manfred på Handelsbanken är den av respondenterna som är mest 

kritisk till avskaffandet av revisionen, han menar att det blir svårt att bevilja en kredit utan 

revision. Daniel på Nordea håller med till viss del, han menar att bra bolag inte ska 

subventionera dåliga bolag. Daniel menar om företagets kreditakt är mer riskfylld kommer det 

att kosta företaget mer och de kan behöva ta betalt för risken att företag inte har revisor men 

att de inte vet idag eftersom det inte förekommit. De andra respondenterna menar istället att 

revisionen är en del i ett kreditbeslut. 

Alla respondenterna arbetar efter Anderssons modell, se figur 1 (Andersson, 2001). Där första 

steget är att företaget gör en kreditansökan, därefter fortsätter processen med att 

kredithandläggaren träffar små företagaren, sedan analyserar kredithandläggaren och bedömer 

den information han har, därefter fattas ett preliminärt beslut där ärendet antingen avslås eller 

går vidare i processen. Om det går vidare i processen hamnar det hos kreditkommittén som 

fattar det slutgiltiga beslutet och därefter sker löpande uppföljning av kunden.  

6.3.3 Informationsunderlag vid kreditbedömning 

Broomé et al (1998) menar att bankerna lägger fokus på företagets affärsidé, lönsamhet och 

företagsledningen vid en kreditbedömning. Svensson & Ulvenblad (1994) menar att de 

främsta bedömningsvariablerna vid en kreditbedömning är siffermaterialet, affärsidén, 

personerna bakom företaget samt säkerheterna. Dessa variabler bedöms sedan som en helhet. 

Svensson (2003) menar att de viktigaste bedömningsvariablerna är redovisningsinformation, 

information om marknaden samt personbedömning. Dessa variabler ligger sedan till grund för 

bedömningen av företagets återbetalningsförmåga och den säkerhet som tas i företaget. Alla 

fem respondenterna nämner att det är många variabler som spelar in i bedömningen, bland 
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annat de som nämns i teorin. Manfred på Handelsbanken menar att ledningen och siffrorna är 

det viktigaste. Andreas på SEB säger att företagets återbetalningsförmåga är det viktigaste. 

Daniel på Nordea menar att förtroendet är det viktigaste i bedömningen. Conny på Danske 

Bank säger att precis som Andreas att återbetalningsförmågan är den viktigaste variabeln. 

Lars på Sparbanken menar att förtroendet är det viktigaste i en kreditbedömning. Två av fem 

respondenter menar att återbetalningsförmågan är den viktigaste bedömningsvariabeln. 

Broomè et al (1998) menar att ett av de viktigaste kriterierna som granskas när en kund vill 

låna pengar är återbetalningsförmågan. De andra tre respondenterna menar att 

återbetalningsförmågan är viktig och den granskas genom att alla bedömningsvariablerna ses 

över. Sigbladh & Wilow (2008) menar även de att det är viktigt att kreditgivaren tar reda på 

företagets betalningsförmåga och betalningsvilja eftersom det finns två risker för en 

kreditgivare vid en kreditbedömning. Dessa två risker är risk för obestånd och risk vid 

obestånd.  

Daniel på Nordea säger att risken inte bara behöver avspeglas i räntesatsen utan det kan även 

vara i form av att ägaren får gå i borgen eller sätta pantbrev i villa. I Collis (2003) studie 

framgick det av de företag som använde sig av yttre finansiering så behövde lite mer än 

hälften av företagen ge en form av personlig försäkring. Detta styrks av Brommé et al (1998) 

som säger att när det gäller mindre företag som ansöker om lån så brukar de ofta få lämna 

någon form av säkerhet. Det här brukar bestå av antingen pantbrev i fast egendom, 

företagsinteckning eller att ägaren får lämna något privat ägt som pant. Andreas på SEB 

förklarar att säkerheten är bankens väg ut. Det vill säga banken kräver kunden på en säkerhet. 

Det kan vara borgen, företagsinteckningar eller panter i fastigheter. SEB försöker alltid få 

både borgen och en företagsinteckning. Lars på Sparbanken förklarar samma sak och tillägger 

att borgen är en kompletterande säkerhet samt att de aldrig ersätter en företagsinteckning med 

borgen. Även Daniel på Nordea samt Manfred på Handelsbanken poängterar att en säkerhet är 

viktig. Enligt Svensson (2003) så är banker skyldiga enligt lag att ta en säkerhet i företaget för 

att kunna bevilja en kredit eftersom de måste ha ett skydd för framtida händelser som skulle 

kunna leda till företagets kreditvärdighet försämras. 

Personlig borgen används för att låta företagaren känna större ansvar. Om företagaren är villig 

att gå i borgen så visar det att företagaren verkligen tror på sin idé. Dessutom så anses borgen 

öka företagarens samarbetsvilja i händelse av kris (Svensson & Ulvenblad, 1994). ”Borgen 

kan vara en del i det, för att man ska dela lite grann på riskerna både ägare och bank” L. 

Carlsson (personlig kommunikation, 2 maj, 2012).  

För att bankmannen ska kunna bevilja en kredit krävs det att den kreditsökande pressenterar 

underlag som gör det möjligt för bankmannen att bedöma verksamhetens ekonomiska 

förutsättningar. I regel ska detta underlag alltid innehålla resultat-, balans- och 

likviditetsbudget (Svensson & Ulvenblad, 1994). Alla fem respondenter poängterar att de 

måste ha siffror från kredittagaren om de ska kunna bevilja ett lån. Conny på Danske Bank 

tycker det viktigaste i redovisningen är balansräkningen och att det finns en del poster som är 

viktigare att granska mer, såsom lagret och det egna kapitalet i förhållande till det främmande 

kapitalet. Andreas på SEB säger att balansräkningen är nog viktigast eftersom den ska se ut på 

ett visst sätt. I balansräkningen tittar de främst på skuldsättningsgraden och vilka tillgångar 

som finns. Lars på Sparbanken säger att resultat- och balansräkningen är lika viktiga. Lars 

menar att det är lika viktigt med presterat resultat som få inblick om hur det kommer att gå i 

framtiden. Daniel på Nordea tycker att några poster är viktigare än andra och dessa är 

balanserade utgifter, varulager, kundfordringar och utvecklingskostnader. Poster som 

påverkar resultat är alltid intressanta.    
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Enligt Svensson (2003) är redovisningsinformationen ett av de viktigaste 

bedömningskriterierna för att ett företag skall beviljas kredit. Svensson menar att det krävs en 

noggrann analys utav företagets nyckeltal såsom soliditet, lönsamhet och kassaflöde. 

Utformningen av företagets årsredovisning är av stor betydelse för den prognos som 

kreditgivaren gör vid sin bedömning av kredittagaren. Använder sig företaget av revisor så 

kan kreditgivaren hämta sin information därifrån. Andreas på SEB säger att nyckeltalen ger 

en bra bild över företaget utan att de på banken behöver göra speciellt mycket. Utan 

redovisningsinformation så kan banken inte bevilja en kredit. Manfred på Handelsbanken 

menar att redovisningsinformationen alltid är viktig och det säger så pass mycket om hur det 

gått tidigare år. De övriga tre respondenterna håller med om att redovisningsinformationen är 

en viktig bedömningsvariabel. 

Eftersom det sker så mycket inom företaget, på marknaden och i omvärlden så handlar 

mycket om att göra rätt sak vid rätt tidpunkt. Produkter lever och dör, marknadens efterfrågan 

förändras samt konjunkturen förändras. Dessa aspekter är viktiga både för kredittagaren och 

kreditgivaren att bevaka. Dessa bakomliggande faktorer spelar in då kreditgivaren ska titta på 

om kredittagaren i framtiden kan betala tillbaka krediten som önskas lånas (Broomé et al., 

1998). Som tidigare nämnts tycker alla fem respondenterna att återbetalningsförmågan är 

viktig, två av fem menar dessutom att det är det viktigaste i en kreditbedömning. Manfred på 

Handelsbanken säger att bokslutet är en ögonblicksbild per bokslutsdatum, det kan förändras 

från dag till dag. Därför försöker Handelsbanken ha löpande kontakt med sina kunder. De 

andra respondenterna förklarar att de också försöker ha löpande kontakt med sina kunder.  

Broomé (1998) menar att företagets marknadssituation och marknadsutveckling är en viktig 

aspekt vid en kreditgivning. Det är bra för kreditgivaren att veta och förstå kredittagarens 

intresse för marknadsutveckling och vilken kompetens det finns i företaget att öka eller 

bibehålla sin omsättning. Det är ingen av respondenterna som direkt pratar om att 

marknadsutvecklingen spelar någon roll. Daniel på Nordea förklarar däremot att det finns en 

del marknader som är mer riskfyllda än andra och att det kan påverka förtroendet hos kunden. 

Alla respondenterna menar att förtroendet för ledningen är viktig. 

Johansson et al (2006) menar att förtroendet är centralt inom bankbranschen och att 

bankbranschens fortlevnad ligger i att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer. 

Svensson & Ulvenblad (1994) genomförde en studie där det visade sig att majoriteten av de 

intervjuade bankmännen tyckte att intrycket av personen är avgörande för kreditbedömningen. 

Alla respondenterna är överens om att förtroendet för kunden är viktigt. Tre av våra 

respondenter menar att förtroendet för kunden är det viktigaste vid en kreditbedömning. Lars 

på Sparbanken säger att förtroedefrågan alltid är central i en kreditbedömning. Lars menar att 

förtroendet för människorna bakom siffrorna är det absolut viktigaste i mindre företag. Daniel 

på Nordea berättar att de kollar upp ägaren hos upplysningscentralen så att ägaren är OK, 

Daniel menar att det är väldigt viktigt att banken har förtroende för ägaren och det kommer 

man ganska långt med. Manfred på Handelsbanken menar att förtroendet för personerna 

bakom siffrorna är viktigt eftersom företagen lever med konjunkturen vilket innebär att ibland 

går det bra och ibland går det mindre bra. Det är viktigt banken har förtroende för 

människorna som driver företaget, hur de parerar och agerar i olika situationer. 

Broomè et al (1998) menar att den viktigaste aspekten att titta vid en kreditbedömning är 

företagsledningen och dess kompetens. Daniel på Nordea beskriver inledningsvis att 

rådgivaren ser över kundens bakgrund och ägarens erfarenhet. Han poängterar att förtroendet 

för ägarna alltid är viktigt när det gäller små företag. Andreas på SEB säger också att 

förtroendet för ledningen är viktigt och att förändringar i ledningsstrukturen är av intresse och 
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varför de skett. Conny säger att förtroendet för personerna bakom är viktigt och tillägger att 

han är verksam i en liten stad och känner därför de flesta därmed får han en magkänsla för om 

det ska gå bra eller inte. Även Lars på Sparbanken poängterar att de är verksamma i en liten 

stad och att de därför har en god kännedom om sina kunder. ”Bank bygger mycket på 

förtroende framförallt när man jobbar så lokalt som vi gör” L. Carlsson (personlig 

kommunikation, 2 maj, 2012).  

6.4 Agentteorin 
Agentteorin handlar huvudsakligen om relationen mellan principal och agent där principalen 

vanligtvis är ägarna och agenten företagsledarna (Deegan & Unerman, 2006). Collis (2003) 

menar att principalen i ett mindre företag kan vara vem som helst, till exempel banken eller en 

kreditgivare. Rapp & Thorstenson (1994) menar att både agent och principal vill ha så bra 

avtal som möjligt mot bakgrunden att de har olika kunskap när kontraktet undertecknas. Det 

uppstår en intressekonflikt vilket leder till att båda parterna fattar självständiga beslut och 

handlar i eget intresse. Svanström (2008) menar att en revision blir viktig i varje fall där 

principalen har ett berättigat intresse av en granskning av agentens verksamhet. Alla fem 

respondenter menar att en extern kontroll är viktig. Conny på Danske Bank säger att banken 

kräver att extern part har granskat företagets finansiella information för att de på banken ska 

veta att denna är korrekt.  

Carrington (2010) menar att problemet kan beskrivas utifrån fenomenet 

informationsasymmetri, vilket kan förklaras genom att agenten har ett informationsövertag 

gentemot principalen. Svensson & Ulvenblad (1995) menar att informationsasymmetrin 

märks extra tydligt när det handlar om småföretag med enbart en person att förlita sig på. 

Landström (2003) menar att banken och företaget har tillgång till olika informationskällor och 

detta försvårar kreditbedömningen till små företag. Som tidigare nämnts så är Manfred på 

Handelsbanken mest positiv till revisorns hjälp. De andra fyra respondenterna tycker att 

revisorn är bra och viktig hjälp när kundens siffror ska granskas. Dock anser de fyra att det är 

inte behöver vara en revisor som har granskat siffrorna utan det går även bra med en 

redovisningskonsult. Carrington (2010) menar att det finns två problem när banken gör affärer 

med små företag, vilka är Moral Hazard och Adverse Selection. Carrington menar att revision 

reducerar dessa problem.    
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7. Slutsats 
I studiens sjunde och sista kapitel presenteras resultatet av studien. Här besvaras resultatet 

på problemställningen samt förslag till framtida forskning. 

Syftet med vår studie är att få en förståelse om hur betydande en reviderad årsredovisning är 

för banker när de fattar beslut om kreditgivning med beaktande av avskaffandet av 

revisionsplikten. 

 

Vår problemformulering lyder:  

 Vilken betydelse har en reviderad årsredovisning för banker vid en kreditgivning?  

 

 

7.1 Studiens slutsats 

Vår studie visar att de undersökta banktjänstemännen är överens om att en reviderad 

årsredovisning är en fördel när de beslutar om kreditlåning. Samtliga respondenter använder 

det reviderade materialet i sina kreditbeslut. En reviderad årsredovisning ses som en fördel av 

samtliga respondenter eftersom det är en kvalitetsstämpel av kundernas siffror därför att det 

sker en granskning av en oberoende part. Vidare indikerar studien att den oberoende 

granskningen kan uppnås på annat håll. Eftersom fyra av respondenterna menar att 

granskningen av en oberoende part kan fås av till exempel en redovisningskonsult. Studien 

antyder dessutom att redovisningsinformationen, och således det reviderade materialet, är en 

del av ett större kreditbeslut. Det finns därigenom fler bedömningsvariabler att ta i beaktande 

vid ett kreditbeslut. En bedömningsvariabel som är genomgående i teorin är förtroendet för 

personerna som leder företaget (Broomé et al, 1998; Svensson & Ulvenblad, 1994; Svensson, 

2003). Förtroendet ansågs som den viktigaste variabeln av tre av respondenterna men 

samtidigt menar respondenterna att det inte går att fatta ett beslut om utlåning utan 

redovisningsinformation. Att redovisningsinformationen sedan reviderads är viktig men som 

sagt tidigare kan det göras utan en revisor. Återbetalningsförmågan visades vara ytterst viktig 

för att respondenterna skulle bevilja en kredit. För att bestämma företagets 

återbetalningsförmåga görs en övervägande över samtliga bedömningsvariabler och beslutet 

om kreditgivning tas sedan i sin helhet i förhållande till dessa variabler. Ett reviderat material 

är inte direkt avgörande i en sådan situation menar fyra av respondenterna utan att det görs ett 

avvägande av de olika bedömningsvariablerna. Medans en av respondenterna menar att utan 

det reviderade material beviljas inte en kredit. 

 

I studien presenteras underlag för att reviderat material blir viktigt sett ur ett agentteoretiskt 

perspektiv. Eftersom det finns ett berättigat intresse att en oberoende part granskat agentens 

prestation för att minska den informationsasymmetri som kan finnas mellan agenten och 

principalen. Agenten som i vår studie är de företag som söker kredit och principalen som är 

de intervjuade bankerna. Eftersom företaget ofta agerar ur ett eget intresse berättigas en 

oberoende parts granskning av den information som företegen presenterar för banken. Har 

företaget en reviderad årsredovisning föreligger det att en revisor granskat materialet. Fyra av 

respondenterna menar att de sätter tillit till företagets siffror om det är en redovisningskonsult 

som granskat redovisningsinformationen medans en av respondenterna yrkar en revisor. 

Eftersom respondenterna litar på de material som företaget presenterar om en oberoende part 

granskat det, bidrar det till den informationsasymmetrin som föreligger mellan företaget och 

banken reduceras. 
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Vidare i studien visades att avskaffandet av revisionsplikten inte har lett till att de intervjuade 

bankerna behövt ta något ställningstagande i frågan om att bevilja en kund utan reviderade 

siffror i praktiken. Vilket visades genom att inga av studiens respondenter stött på ett företag 

som sökt kredit utan reviderade siffror. Vilket resulterat i att avskaffandet av revisionsplikten 

inte bidragit till att de i studiens intervjuade banker ändrat sin kreditbedömning mer än att det 

finns en möjlighet till att banken kan behöva ta ett ställningstagande när väl en kund söker 

kredit utan reviderade siffror.  

 

7.2 Egna reflektioner 

Eftersom inga av respondenterna varit med om att en kund sökt kredit utan reviderade siffror 

blir det svårare att fastställa konkreta slutsatser utifrån de bankmännen säger. Med det menar 

vi att det egentligen blir spekulationer om hur de intervjuade bankmännen skulle agera vid en 

situation där kunden inte har reviderade siffror. Studiens syfte är att svara på om reviderat 

material är viktigt för banker när de fattar beslut om kredit. Hade det varit så att majoriteten 

av respondenterna varit med om att en kund sökt kredit utan reviderade siffror hade det 

kunnats göra en jämförelse mellan de fallen där de kunderna sökt kredit utan reviderade 

siffror och de fallen där kunder sökt kredit med reviderade siffror. Sedan göra en jämförelse 

med utfallen i dessa beslut. Vilket skulle ge slutsatser utefter hur bankerna faktiskt agerat.  

 

7.3 Framtida forskning 

Av de banker vi intervjuade i vår studie hade ingen varit med om att en kund sökt kredit utan 

reviderat material. Vilket föreledde att ingen jämförelse kunde göras mellan hur bankerna 

agerade vid en situation där en kund inte har en reviderad årsredovisning och en situation där 

de har en reviderad årsredovisning. Av den orsaken hade det varit intressant att genomföra en 

liknande studie längre fram i tiden när avskaffandet av revisionsplikten har mognat. Det 

skulle kunna innebära att en sådan jämförelse som nämndes tidigare kunnats genomföras. 

Alternativt skulle det kunnat göras en pilotstudie där det i förväg gjordes en kartläggning om 

bankerna varit med om att ett företag sökt kredit utan en reviderad årsredovisning, för att 

sedan välja att intervjua de banker som varit med om en sådan situation.     
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Bilaga 

Intervjuguide 

1. Personlig Bakgrund 

- Namn 

- Arbetsuppgifter 

- Utbildning 

- Arbetserfarenhet 

 

2. Er definition av mindre företag? 

 

3. Kreditgivningsprocessen 

- Hur ser er process ut när ett företag söker kredit hos er? 

o Vilken är din roll i processen? 

o Skiljer sig processen åt från företag till företag? Om ja, hur? Om nej, varför 

inte?  

- Vad kräver ni av ett litet företag för att bevilja deras kredit?  

- Hur har processen förändrats med tanke på avskaffandet av revisionsplikten? 

 

4. Revisionen 

- Hur ser ni på revision, vad har det för betydelse för er? 

o Finns det något speciellt i redovisningen som är av större betydelse? 

- Finns det något som kan ersätta revision om företag inte har det? 

o Varför? 

o Vad kräver ni av företag som inte har revisor? 

- Hur försäkrar ni er att företagets finansiella information är korrekt? 

- Använder ni er av ytterligare informationskällor än revision? Om ja, vilka då? Om 

nej, varför inte? 

- Vad har revisionen för påverkan i er kreditgivningsprocess? 

 

5. Revisionens avskaffande 

- Hur ser ni på avskaffandet av revisionsplikten? 
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- Det har spekulerats mycket kring själva avskaffandet, har ni förberett er på detta? 

Om ja, hur då? Om nej, varför inte? 

- Har det blivit som ni trott? 

- Hur ser ni på framtiden, tror ni det kommer ske ytterligare förändringar inom detta 

område? 

 

6. Allmänt 

- Hur skulle ni själv ha gjort om ni hade haft ett företag, med tanke på revisor? 

- Varför tror ni att företag behåller sin revisor? 

Finns det något som ni tycker är viktigt att ta med som vi har missat? 

 


