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SAMMANFATTNING 

Titel: Revisionens roll vid kreditprövning – en studie om förtroende för finansiella rapporter 

efter revisionspliktens avskaffande. 

Bakgrund och problematisering: Alltsedan den första november 2010 är revisionen för de 

allra minsta aktiebolagen frivillig, det står nu dessa bolag fritt att välja om de vill ha en 

revisor kopplad till företaget. Vid kreditgivning lade banken tidigare stor vikt vid den 

reviderade årsredovisningen, detta är inte längre alltid möjligt. Banken behöver nu finna nya 

vägar för att väga upp det förtroende som gått förlorat när det inte skett någon revision. 

Syfte: Studien ämnar undersöka hur kreditgivare i form av banker går till väga för att skaffa 

sig den försäkran som tidigare var given med revisionsfunktionen vid en kreditprövning. 

Teori: Teorin tar sitt avstamp i kreditprocessen och förtroendet mellan banken och 

kredittagaren. Hur går kreditprocessen till och vad är det som styr den samt hur uppkommer 

förtroende mellan en kreditgivare och kredittagaren.  

Metod: Studiens tillvägagångssätt tar sin grund i en kvalitativansats med fem stycken 

intervjuer som har genomförts på ett semistrukturerat vis. Av dessa fem intervjuer 

genomfördes fyra stycken med kreditchefer eller erfarna kreditgivare på banker, den sista 

intervjun genomförders på en till bankerna kopplad branschorganisation. 

Resultat och slutsatser: Förtroende i en bankrelation är mycket viktigt och det kreditsökande 

företaget behöver på något sätt kompensera för det förtroendebortfall som avsaknaden av 

revision bidrar till. Studien resulterar i att det finns skillnader i hur banker ser på en 

kreditprövningssituation där en revision ej har förekommit. Vissa banker anser förtroendet 

upprättas via en individuell prövning medan andra kräver att en revisor är kopplad till bolaget 

för att kunna bevilja krediten. 

Nyckelord: Förtroende, revision, kreditgivare, små aktiebolag   
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1. INTRODUKTION  

Nedan introduceras ämnet samt en problematisering där det framgår varför ämnet är aktuellt 

att studera. Följt av studiens syfte och frågeställningar som studien ämnar besvara, 

avslutningsvis anges studiens avgränsningar. 

1.1. Bakgrund 

Om ett aktiebolag behöver nytt eller mer kapital till sin verksamhet finns det flera olika 

möjligheter, ett sätt är att göra en nyemission där nya eller befintliga ägare skjuter till kapital i 

utbyte mot nya aktier i bolaget. Ett annat sätt än att utöka bolagets aktiekapital är att ansöka 

om kredit hos exempelvis en bank. För att banken ska känna sig bekväm i att bevilja en kredit 

måste de känna att de har minimerat risken i krediten samt att de har förtroende för 

kredittagaren och dess verksamhet. Här har revisionen traditionellt sett spelat en viktig roll, 

där denna genom sin oberoende granskning av företaget intygar riktigheten i de siffror och 

rapporter som revisionen avser. Revisorn har som en oberoende part till bolaget granskat 

förtagets årsredovisning och bokföring samt den verkställande direktörens förvaltning av 

bolaget (SFS 2005:551 Aktiebolagslagen 9:3). Den försäkran som revisionen tillhandahåller 

bolagets aktieägare är ämnad för att dessa ska känna sig trygga med att styrelsen i bolaget 

förvaltar deras investerade kapital på ett korrekt och förtroendeingivande sätt, men även för 

att andra intressenter, exempelvis banker, kopplade till bolaget ska känna sig trygga med att 

allt står rätt till i bolaget. Behovet av en försäkran i revisionen har växt sig starkare då 

komplexiteten i årsredovisningar och finansiella rapporter har ökat och består mer av 

subjektiva värderingar istället för hårda konstaterade siffror, behovet av kvalitet i rapporterna 

har då stärkts (Power, 1996). Då de subjektiva bedömningarna och uppskattningarna har fått 

större utrymme i redovisningen har behovet av en högkvalitativ granskning ökat, det behövs 

en oberoende granskning av dessa uppskattingar som påvisar att det överensstämmer med 

verkligheten och att de inte är värderingar som är anpassade för dolda syften från 

företagsledningen. Där har revisionen spelat en viktig del då är just en sådan roll som 

revisionen avser att spela. Förtroendet från banker och andra intressenter att revisorerna utför 

sin granskning på ett objektivt och professionellt vis är legat till grund för revisorns position i 

samhället. Förtroendet för revisonen hänger även ihop med förtroendet som en bank måste ha 

för sin klient. I en bank-kredittagarrelation har en naturlig del av förtroendet för kredittagaren 

vilat på den årliga revision som gjort i samband med årsredovisningen, men med de nya 

reglerna för revision har bankerna försatts i en ny situation där de nu inte längre kan ta för 

givet att det finns en revisor kopplad till varje aktiebolag.  
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1.2. Problemformulering 

Att ha en revisor är inte längre någon självklarhet för ett mindre aktiebolag. Vissa nybildade 

aktiebolag har aldrig haft en revisor medan vissa befintliga bolag aktivt valt bort 

revisionsfunktionen i bolagsordningen. Gemensamt för dessa bolag är att de saknar den 

oberoende granskningsfunktion som revisorn och revisionen representerar, dock kvarstår 

bolagets position i samhället där banker behöver ta ställning till de finansiella rapporter som 

bolaget producerar. Utan revisionsfunktionen har ingen traditionell revision skett och således 

kan det finnas anledning ifrågasätta trovärdigheten och riktigheten i rapporterna. De senaste 

åren har bankerna skärpt sina utlåningskrav till företag dels på grund av den rådande 

konjunkturen (Bränström, 2012) vilket tyder på att kreditgivarna fortfarande vill ha en viss 

nivå av trovärdighet i de rapporter som ligger till grund för en eventuell beviljad kredit. 

Samtidigt som regelverket har möjliggjort det för företagen att lätta på tyglarna kring revision 

har kreditgivarna fortfarande höga krav på de som vill låna pengar av dem och kreditgivarna 

behöver nu finna nya vägar för att få förtroende för en rapport som inte genomgått en 

revision.  

1.3. Syfte och frågeställningar 

Revisionsfunktion i ett aktiebolag har varit given under en lång tid där ägare och kreditgivare 

har haft en försäkran i revisionen. Denna försäkran är nu inte längre given och studien ämnar 

undersöka hur kreditgivare i form av banker går till väga för att skaffa sig den försäkran som 

tidigare var given med revisionsfunktionen, då revisionen stod för en kvalitetsmärkning av det 

reviderade materialet. Vidare kommer följande frågeställningar att besvaras: 

 Har banker märkt av revisionspliktens avskaffande och i så fall hur?  

 På vilket sätt ingav revisionen någon form av försäkran för banken? 

 Hur ser banker på att revisionsplikten har slopats för vissa bolag? 

1.4. Avgränsningar  

Denna studie kommer med externa intressenter att ta sikte på banker som kreditgivare, detta 

eftersom de företag som inte omfattas av revisionsplikten är bolag av mindre storlek gällande 

antalet anställda men även omsättningsmässigt. Banker har en central roll i bolagens 

finansiering och det är problematiskt att identifiera en annan lika homogen intressentgrupp för 

denna företagsgrupp som inte omfattas av revision då deras verksamhet och kontaktnät utgörs 

av ett brett spektrum av olika intressenter och av varierande storlek. Upphävandet av 
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revisionsplikten innefattar såväl aktiebolag som handelsbolag, denna studie kommer dock 

enbart att fokusera på aktiebolagen. Studien kommer även att fokusera på redan befintliga 

bolag som ansöker om krediter. Ett nystartat bolag som har valt att inte ha en revisor och som 

ansöker om lån hos en bank har ingen befintlig finansiell rapportering att luta sig tillbaka mot, 

utan där bygger en eventuell kreditbeviljning på att banken känner tilltro till bolagets affärsidé 

och affärsplan.  
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2. AVSKAFFADET AV REVISIONSPLIKTEN FÖR VISSA AKTIEBOLAG 

Nedan följer en sammanfattning av bakgrunden och syftet till avskaffandet av 

revisionsplikten, sist i avsnittet lyfts en del av den kritik som riktades mot förändringen fram.  

2.1. Bakgrund till förändring av revisionsplikten 

Revisionsplikten för mindre aktiebolag har inte alltid varit en självklarhet. Det var först i och 

med en omarbetning av revisions- samt aktiebolagslagen på 1980-talet som samtliga 

aktiebolag kom att omfattas av en kvalificerad revisor (SOU 2008:32). Anledningen till att 

reformen infördes var att lagstiftaren såg ekonomisk brottlighet som ett alltmer överhängande 

hot hos små aktiebolag, som därför ansågs vara i behov av en kvalificerad revisor som 

intygade riktigheten i de rapporter som bolagen producerade. Revisorn skulle även få en 

aktivare roll och var från och med nu tvungen att anmärka på brister som upptäcks i samband 

med revisionen (SOU 2008:32). 2006 antog Europaparlamentet ett nytt omfattande direktiv 

rörande revision, vilket beskriver behovet av att harmonisera revisionen i hela unionen (EU 

DIR 2006/43/EG). De mindre aktiebolagen i Sverige berördes eftersom konkurrerande företag 

i flertalet europeiska länder redan står inför en frivillig revision. Historiskt sett har de nordiska 

länderna Sverige, Danmark och Finland haft en harmonierad lagstiftning inom revision- och 

revisorsområdet. När Danmark i samband med EU direktivet från 2006 avskaffade 

revisionsplikten för de allra minsta aktiebolagen dröjde det inte länge förrän även Finland 

följde samma exempel (SOU 2008:32). Reaktionen i Sverige blev att regeringen beslutade om 

en utredning i frågan som resulterade i proposition 2009/10:204. 

2.2. Syftet med förändringen 

Att underlätta för nystartade och nyetablerade företag stod högt på regeringens agenda. För att 

dessa bolag ska klara sig på en konkurrensmarknad som redan idag är tuff behöver deras 

konkurrenskraft ökas ytterligare. I sin utredning slår regeringen fast att ett aktiebolag som har 

en årlig omsättning på 3 MSEK lägger i genomsnitt 15 KSEK på revision samtidigt som det 

går att hänföra stora administrativa kostnader inom bolagen till att uppfylla alla 

revisionsrättsliga regler (Prop. 2009/10:204). Utredning fann att dessa kostnader inte stod i 

proportion till företagens storlek och att en förändring var nödvändig för att upprätthålla 

konkurrenskraften hos de allra minsta aktiebolagen. 

2.3. Gränsvärden för revision 

Utredning om revisionsplikten resulterade i att revision av aktiebolag endast ska vara 

tvingande om företaget uppfyller vissa storleksmässiga villkor. I aktiebolagslagen (SFS 
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2005:551) 9 kap. 1 § 3 st. framgår det att om ett svenskt aktiebolag kan undantas från revision 

ska de uppfylla minst två av tre nedanstående kriterier: 

1) medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 3,  

2) bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor,  

3) bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kronor. 

Skatteverket gjorde i samband med införandet en uppskattning och med denna lydelse gavs 

cirka 250 000 aktie- och handelsbolag möjlighet att inte ha en kvalificerad revisionsfunktion, 

vilket motsvarade cirka 70 % av Sveriges alla företag 2010 (Skatteverket, 2012).  

2.4. Kritik mot avregleringen 

Alla remissinstanser i utredningen var inte positiva till en förändring av revisionsplikten för 

de minsta aktiebolagen. Göta hovrätt, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket tillhörde de 

instanser som var mest kritiska. De ansåg att en inskränkning på revisionen bland annat skulle 

leda till en ökning av såväl medvetna som omedvetna fel i redovisningen samt att det skulle 

leda till ökat skattefusk. Utredarna tillbakavisade kritiken genom att hänvisa till alla de 

enskilda firmor som redan var verksamma där det inte fanns någon tvingande reglering om en 

kvalificerad revisionsfunktion (Prop. 2009/10:204). Finansministern stämde in i skatteverkets 

kritik (Tulin, 2010a) men den kritiken tillbakavisades snabbt av både närings- och 

justitieministern som båda ansåg att dagens tvingande revision medför merkostnader som inte 

vägs upp av mervärdet från revisionen (Tulin, 2010b). Företrädare för redovisningsbranschen 

ställde sig positiva till en avreglering och menade att situationen för de verksamma 

revisorerna skulle förbättras då de nu skulle slippa sitta på två stolar samtidigt, både som 

rådgivande och granskande organ (Ribbestam, 2008). Revisorsnämnden var i grunden inte 

främmande för en förändring av revisionsplikten men ansåg att fokus i utredningen har 

hamnat på fel plats. Revisorsnämnden ansåg att frågan borde handla om att ta fram en 

ändasmålsenlig revision för de minsta bolagen istället för att fokusera på dess konkurrenskraft 

genom kostnadsbesparingar (Revisorsnämnden, 2008).  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiskareferensramen tar sitt avstamp i kreditvärdighetsprocessen där förtroendet 

mellan parterna spelar en stor roll för en kreditbeviljning, för att sedan utförligare diskutera 

förtroende. Slutligen presenteras en modell som illustrerar hur förtroende byggs och vilka 

komponenter som ingår samt hur modellen används i studien. 

3.1. Kreditvärdighetsbedömning 

En kreditgivares (risktagares) bedömning av kredittagarens (förvaltarens) kreditvärdighet 

bygger på en grundläggande analys av redovisningsinformationen som förvaltaren lämnar 

ifrån sig. Risktagarens bedömning är en prognostisering av förvaltarens framtida intjänings- 

och betalningsförmåga (Svensson, 2003). Av den redovisningsinformation som finns 

risktagaren tillhanda utgör årsredovisningen en betydande del. Den resultat- och 

balansräkning som årsredovisningen till stor del består av innehåller nödvändig information 

för att risktagaren själv ska kunna räkna fram nyckeltal som denne finner lämpliga. 

Årsredovisningen är således ett viktigt beslutsunderlag i kreditvärdighetsbedömningen men är 

på inga sätt det enda underlag som ligger till grund för ett beslut (Svensson, 2003). Varje 

risktagare har sina egna preferenser och således egna modeller för att beräkna om förvaltaren 

kvalificerar sig för att beviljas en kredit eller inte (Bruns, 2003). Studier visar även att olika 

individer hos risktagaren gör olika bedömningar vid kreditbeviljning (Andersson, 2003). 

Personer med stor erfarenhet av kreditgivning är inte snabbare i sin arbetsgång än mindre 

erfarna kollegor. De erfarna vill i större utsträckning ha tillgång till mer material för att kunna 

göra djupare analyser vilket leder till längre arbetsgång och tenderar till att i större 

utsträckning avslå en ansökan. Dock är motstridiga beslut mellan erfarna kreditgivare 

sinsemellan slående stor och mångårig erfarenhet av kreditbeviljning är inte en given väg till 

framgång (Andersson, 2003). Trots detta är erfarenhet i kreditgivning att föredra framför 

snabba beslut fattade av personer utan erfarenhet av kreditbeviljning. 

Kreditbedömning bygger på en beslutsprocess där risktagaren förväntas fatta rationella beslut 

utifrån ett antal givna preferenser, dock är verkligheten inte lika svart och vit varvid beslut 

fattas utan att de uppfattas som rationella i ett teoretiskt perspektiv (Bakka et al., 2006). Själva 

processen för att bevilja en kredit är ett cirkulärt flöde som hela tiden omprövas; att en gång 

blivit beviljad betyder inte att förvaltaren automatiskt kan få framtida krediter beviljade på 

samma premisser (Svensson, 2003). 
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3.1.1. Förtroende i kreditgivningsprocessen 

Förtroende spelar en viktig roll vid kreditbeviljningsprocessen, relationen mellan risktagare 

och förvaltare kännetecknas av ett ömsesidigt beroendeförhållande där båda parter förväntas 

vinna på relationen och där de inte handlar till varandras nackdel. Risktagaren förväntar sig att 

förvaltaren betalar tillbaka lånet och given ränta på utsatt tid medan förvaltaren förväntar sig 

att få tillgång till ytterligare kapital om det vore nödvändigt, samt att den nya krediten 

innefattas av rättvisa villkor utifrån den relation som finns mellan parterna (Bruns, 2003). 

Första intrycket är viktigt då risktagare i ett inledande skeende av kreditvärdighetsprocessen 

samlar in de data som ligger till grund för bedömningen (Svensson, 2003).    

3.2. Förtroende 

Begreppet förtroende har intresserat många inom forskarvärlden och det har tillämpats på 

många olika områden inom ramen för det ekonomiska fältet. Några berörda områden där 

förtroende spelar en stor roll är spelteori, prestationsbedömningar och målstyrning (Mayer et 

al., 1995). Förtroende är ett teoribegrepp som är dynamiskt och kan anpassas efter olika 

situationer och som inte har en tydlig definition (Eckel & Wilson, 2004). En metod för att 

bygga upp ett förtroende i den ena situationen är inte given att fungera lika effektivt i en 

andra, i en förlängning betyder det att förtroendet inte endast är kopplat till personer utan även 

till de omständigheter som råder (Kadefors, 2004). Mayer et al. (1995) gör ett försök och 

definierar förtroende som ett förhållande mellan två parter där en risktagande part är villig att 

acceptera en viss nivå av risk och vara sårbar gentemot den förvaltande parten som i sin tur 

förväntas utföra en viss typ av uppgift där risktagaren inte har full kontroll eller kan övervaka 

förvaltaren fullt ut. Med andra ord har risktagaren ett förtroende för förvaltaren att denne utför 

sin uppgift i enlighet med det avtal som har träffats mellan parterna.  

Risk är ett begrepp som är nära sammankopplat med förtroende, Laeequddin et al. (2010) 

anser att ett riskperspektiv måste adderas i förtroendeekvationen för att kunna mäta relationer 

mellan två parter. Risk kan således inte uppstå utan förtroenden eller snarare bristen på 

förtroende och förtroendet ökar om risken minskar. I en relation mellan en förvaltare och en 

risktagare bedömer risktagaren de faktorer som denne finner nödvändiga och utifrån dessa 

konstrueras det som ligger till grund för förtroende för förvaltaren. Vanlig typ av information 

som insamlas av risktagaren är finansiell information och information om förvaltarens 

kontroll över egna tillgångar och resurser (Lapavitsas, 2007). Om det inte skulle finnas något 

förtroende mellan förvaltaren och risktagaren skulle det inte beviljas någon kredit från första 
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stund, då en fundamental byggsten i kreditgivningen är ett förtroende om att i framtiden 

återbetala krediten till risktagaren (Lapavitsas, 2007). För att inte relationen mellan de två 

parterna ska förändras till det sämre och en lägre grad av förtroende ska infinna sig krävs det 

kontinuerlig rapportering från förvaltaren till risktagaren om förvaltarens finansiella position 

och sociala ställning. Lapavitsas (2007) beskriver förhållandet mellan förvaltare och 

risktagare i kreditgivningssituationer som ett socialt och objektivt förhållande. I vissa fall ser 

inte risktagaren brist på förtroende som en risk utan som en brist på omdöme, personer känner 

stolthet av att kunna bedöma och läsa av andra personer utifrån den information de har 

tillgång till. Risktagarens förmåga att ”läsa” av förvaltaren varierar från risktagare till 

risktagare och förmågan att göra en korrekt bedömning utifrån de material som finns 

tillgängligt grundar sig i omdömet hos risktagaren, inte i en beräknad ekonomiskchansning 

(Eckel & Wilson, 2004). 

I vissa fall kan förvaltaren själv inte påverka sin situation och därmed inte graden av 

förtroende risktagaren har gentemot denne (Tonkiss, 2009). Kriser är ett typexempel på detta 

då förtroendet initialt ligger på en acceptabel nivå och både förvaltare och risktagare är 

överens, sedan inträffar en finansiell oro eller kris som förändrar förutsättningarna och 

spelreglerna grundligt. Risktagaren ser över sina engagemang och blir försiktigare och vill ha 

en högre grad av förtroende än tidigare. Även om förvaltaren inte är direkt involverad i krisen 

kan denne drabbas då risktagarens preferenser för var den acceptabla nivån för risk befinner 

sig har förändrats (Tonkiss, 2009). Att preferenserna hos risktagaren ändras som en följd av 

en kris är i sig inte kontroversiellt då risktagaren först och främst måste se till sina egna 

intressen, vilket kan leda till att krediter som ses som högriskprojekt inte förlängs eller 

beviljas (Hamberg, 2000). En situation som påverkar förhållandet mellan förvaltare och 

risktagare, och där förvaltaren själv direkt kan påverka situationen, är vid valet att ha en 

revisionsfunktion i förvaltarens bolag. Studier visar att ett företag som har en 

revisionsfunktion sänder ut mer positiva signaler till risktagaren jämfört med ett bolag som 

inte har det (e.g. Haw et al., 2008 och Lennox & Pittman, 2011). Om det sker en 

regelförändring på marknaden, såsom den i Sverige den 1 november 2010 i och med 

avregleringen av revisionsfunktionen för små bolag ses det som något positivt bland 

risktagare att förvaltaren behåller den granskande revisionsfunktionen (Lennox & Pittman, 

2011).  
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3.2.1. Hur förtroende uppstår och förvaltas 

Figur 1 illustrerar hur förtroende mellan den risktagande- och den förvaltande parten uppstår.  

 

Figur 1. Mayer et al’s. (1995) modell illustrerar hur förtroende uppstår 

Upplevda förtroendeingivande faktorer  

Vilka faktorer som har en avgörande roll vid skapandet av förtroende varierar kraftigt. Äldre 

forskning identifierar endast ett fåtal eller ensamma egenskaper (e.g., Johnson-George & 

Swap, 1982) medan senare forskning hävdar att det är flera olika egenskapers samspel som 

skapar förtroende mellan parter (e.g., Butler, 1991 & Kadefors, 2004). Mayer et al. (1995) 

anser att de tre kategorierna förmåga, välvilja och integritet täcker in de mest väsentliga av 

egenskaper som forskningen diskuterar. Inom forskningen diskuteras det i många olika termer 

som har en snarlik betydelse vilket även möjliggör tre bredare kategorier än flertalet snävare.  

Förmåga 

Förtroende skapas genom den special- eller spetskompetens som förvaltaren har, denne 

behöver inte besitta samma sorts kompetens inom andra eller närliggande områden (Mayer et 

al. 1995). I en relation mellan företag och kreditgivare kan denna kategori beskrivas som det 

område förtaget är verksamt inom och förfogar över stor kunskap om.  
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Välvilja 

Denna kategori handlar om att förvaltaren vill göra det som är rätt för risktagaren, trots att det 

inte ligger någon direkt personlig vinning i handlingen för förvaltaren. I förlängningen menar 

Mayer et al. (1995) att detta leder till att risktagaren får en positivare bild av förvaltaren, 

denne ser inte endast till sina egna intressen utan värdesätter sin omgivning och risktagarens 

position. Välvilja är uppfattningen av en positiv anda från den förvaltande parten gentemot 

den risktagande parten.   

Integritet 

Förhållandet mellan integritet och förtroende hos förvaltaren och risktagaren behandlar 

risktagarens uppfattning av att förvaltaren följer ett antal principer som risktagaren finner 

acceptabla. Att följa dessa principer definierar organisationens eller personens integritet och 

lojalitet gentemot risktagaren, om dessa principer i risktagarens ögon inte är godtagbara anses 

förvaltarens integritet inte acceptabel och förtroendet för förvaltaren stärks inte nödvändigtvis 

(Mayer et al., 1995). 

Inbördes förhållande mellan förmåga, välvilja och integritet  

Dessa tre kategorier samverkar i en förtroenderelation för att bygga upp det förtroende som 

krävs. Varje enskild kategori kan variera oberoende av de andra från situation till situation, 

men detta betyder inte att det inte finns något samband dem emellan, endast att kategorierna 

är skiljaktiga från varandra (Mayer et al., 1995). Men eftersom alla risktagare har individuella 

preferenser kan kombinationen av förmåga, välvilja och integritet variera från situation till 

situation. En risktagares preferenser är även dynamiska efter förvaltaren, en kombination av 

kategorierna som är acceptabla för en förvaltare behöver inte automatiskt vara de samma för 

en annan förvaltare. Detta beroende på att det inte är givet att det råder samma förutsättningar 

mellan olika förvaltare trots att de ber om samma förtroende från risktagaren (Kadefors, 

2004).  

Riskbenägenhet 

Riskbenägenheten påverkar hur mycket förtroende risktagaren har för den andra parten. 

Beroende på personens eller organisationens bakgrund ser dess preferenser olika ut; 

benägenheten eller viljan att acceptera risker på olika nivåer. Vad som har en avgörande roll 

för hur preferenserna ser ut är tidigare erfarenheter, kompetens, kulturellbakgrund och 
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personlighet. Förtroendet kommer alltid att utgöra en viss risk då risktagaren inte kommer att 

ha total kontroll över rådande omständigheter (Mayer et al., 1995). 

Upplevd risk och risktagande i relationer  

Risktagaren gör en samlad bedömning av alla förtroendeskapande faktorer och tillsammans 

med den risk som upplevs i samband med relationen med förvaltaren görs en bedömning om 

risken ligger på en rimlig och acceptabel nivå. Än så länge är risken bara en kalkylering och 

den faktiska risken uppstår inte förrän själva handlingen är genomförd, i denna studies fall när 

kreditbeviljningen har godkänts (Mayer et al., 1995). Liksom tidigare är varje situation unik 

och den risk som upplevs i en situation behöver inte vara den samma i en likande situation 

med en annan förvaltare eller med samma förvaltare fast med andra grundförutsättningar. 

Resultat 

Resultatet som modellen producerar ligger till grund för det beslut som risktagaren måste 

fatta. Är förtroendet för förvaltaren tillräckligt högt för att risktagaren ska acceptera riskerna? 

Om de positiva förtroendeaspekterna överväger de negativa riskerna påverkas risktagaren 

positivt och ser vinster med samarbetet med förvaltaren, och om de negativa aspekterna tar 

överhanden blir dennes inställning negativ till samarbetet (Mayer et al., 1995). Det är viktigt 

att komma ihåg att detta är en process som hela tiden påverkas. Om risktagaren vid ett tillfälle 

ser vinster med att ingå samarbete med förvaltaren är denna positiva inställning inte given för 

en överskådlig framtid. Faktorer i omgivningen påverkar hela tiden förtroenderelationen 

mellan risktagaren och förvaltaren, endera positivt eller negativt, beroende på rådande 

omständigheter, och processen att bygga förtroende påbörjas på nytt. 

3.2.2. Modellens tillämpning  

Denna modell är inte specifik framtagen för att förklara förtroende i kreditsituationer utan mer 

generellt i och mellan organisationer, dock lämpar sig modellen väl för att förklara förtroende 

även i kreditsituationer. I denna studie kommer modellens olika delar att ställas mot den 

information som framkommer genom intervjuerna med respondenterna för att kunna påvisa 

hur förtroende hos banker kommer till och vilka olika delar som olika kreditgivare fokuserar 

på. Modellen kommer att bidra med en ökad förståelse för kreditgivningsprocessen och var 

fokus är i processen.  
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4. METOD 

I denna del presenteras den metod som har använts samt en argumentation över varför 

metodvalet passar bra ihop med studiens utförande. Vidare redogörs det för hur 

datainsamlingen har gått till väga samt hur urvalet av respondenter har gjorts.   

4.1 Val av undersökningsmetod och forskningsansats 

Vilken typ av studie som ska genomföras styrs av hur syftet till studien är formulerat 

(Saunders et al., 2009). Denna studies syfte är att undersöka bankers förtroende i finansiella 

rapporter som kommer från mindre aktiebolag och som inte behöver ha en revisionsfunktion. 

Ett kvantitativt angreppssätt inriktas på att försöka generalisera och visa på samband via 

exempel, vilket kräver stora och omfattande dataunderlag för att statistiskt kunna säkerställa 

sambanden (Saunders et al., 2009). Den kvalitativa metodiken syftar däremot till att finna 

essensen och kvalitén i det som ämnas studera, detta genom att bland annat göra fallstudier av 

specifika områden (Jacobsen, 2002). Utifrån den kvalitativa metoden är det möjligt att fånga 

respondenternas vinkel av problematiken genom de intervjuer som utgöra datainsamlingen till 

skillnad från den kvantitativa metoden som inte gör det möjligt till följd- och 

uppföljningsfrågor. Av denna anledning valdes en kvantitativenkätundersökning snabbt bort 

till förmån för en intervjuserie. Genom att genomföra intervjuer dels med erfarna och insatta 

kreditgivare och dels kreditchefer för företag på några av de största bankerna i Sverige når 

studien ut till ett stort antal företag som därmed indirekt berörs av studien. De fyra största 

affärsbankerna i Sverige stod för cirka 70 % av den totala utlåningen till allmänheten under 

2011 (Svenska Bankföreningen, 2011). I kategorin allmänheten är utlåning till företag en 

betydande del, genom att utgå ifrån de största aktörerna på marknaden täcks stora delar av 

företagen in i studien. 

För att nå bästa möjliga resultat i studien har en deduktiv ansats valts, det betyder att studien 

kommer att ta sin ansats i redan befintlig forskning och etablerade teorier för att analysera den 

empiri som framkommer genom intervjuerna. Målet är således inte att presentera någon ny 

teori, som den induktiva ansatsen avser utan att med redan befintlig kunskap förklara och 

bidra med ytterligare kunskap inom det av studien givna området (Jacobsen, 2002). Kritik mot 

att använda det deduktiva angreppssättet är att det är svårt att inte täcka in hela 

forskningsfältet som är aktuellt för studien, det är således inte omöjligt att lämpliga teorier 

och referensramar missas som hade bidragit till studiens resultat (Jacobsen, 2002). Studien 

kommer att analysera förtroende utifrån en modell framtagen av Mayer et al. (1995) där olika 

komponenter vägs samman för att förklara hur förtroende mellan två parter uppstår. Sedan 
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modellen först presenterades 1995 har den använts i stor utsträckning i studier av förtroende. 

Anekdotiskt kan nämnas att enligt google scholars har den ursprungliga modellen citerats 

7271 gånger, vilket borde göra att den kan anses som tämligen etablerad för att förklara 

företroende (Scholar.google.se).  

4.2. Datainsamling 

De intervjuer som ingår i studien har samtliga utförts efter en i förväg given intervjumall. 

Mallen är utformad med grundfrågor för att sedan vid behov kunna följas upp med följdfrågor 

(se BILAGA 1.). Det har således varit relativt fria intervjuer, även benämnt semistrukturerade 

intervjuer, där informanten fritt har fått svara på frågorna och där den intervjuande parten inte 

har försökt att styra intervjun såvida den uppenbart inte är på väg åt en riktning som inte är 

aktuell för studien. Denna intervjutekink kan även öka på respondentens känsla av att känna 

sig bekväm, vilket kan leda till att ärligare och friare svar framkommer i intervjuerna 

(Saunders et al., 2009) 

4.2.1. Primärdata 

Primärdata utgörs av de data som forskaren själv har samlat in och som inte har bearbetats i 

något annat sammanhang (Jacobsen, 2002). I denna studie utgörs denna typ av data av den 

information som intervjuerna resulterar i. Intervjuerna har i den mån det har varit möjligt 

genomförts på plats på respondentens kontor i övriga fall via telefon. En personlig intervju ger 

de fördelar att intervjuaren kan läsa av respondentens kroppsspråk etc. vilket kan ge en 

djupare inblick i hur det verkligen ligger till (Jacobsen, 2002). I de situationer det inte har 

varit möjligt att genomföra en intervju på plats har det genomförts telefonintervjuer med 

respondenterna. Anledningen till att det i vissa fall har blivit telefonintervjuer framför 

personliga är geografiskt avstånd samt svårigheter i att få till stånd en tidpunkt då det passar 

respondenten att bli intervjuad på då det visade sig att respondenterna har ett fullspäckat 

schema. Det finns även positiva aspekter med att göra telefonintervjuer utöver den praktiska 

tidsaspekten, bland annat ger en telefonintervju en känsla av ökad anonymitet för 

respondenten då det inte uppstår någon personlig kontakt som vid en intervju som görs på 

plats. Detta kan göra att respondenten slappnar av mer och att mer ärliga och utförliga svar 

blir resultatet (Jacobsen, 2002). I de fall som det har behövts ställas kompletterande frågor 

efter intervjun har dessa enkom tagits per telefon med respondenten oavsett hur den första 

intervjuformen såg ut.  
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4.3. Val av respondenter 

Då studien utgår ifrån kreditgivares perspektiv har intervjuförfrågningar skickats ut till fyra av 

de största bankerna i Sverige samt en förfrågan till en branschorganisation där insatta personer 

i kreditgivning till företag har ombetts att ingå i studien. Flera förfrågningar har skickats till 

samma bank men till olika kontor och distrikt, men samtliga finns lokaliserade inom 

Mälardalsregionen. Förfrågningarna resulterade i sammanlagt fem intervjuer, av dessa är fyra 

med ansvariga för kreditgivning till företag på olika banker och den sista med en 

branschorganisation för företag aktiva inom banksektorn. Att intervjua en branschorganisation 

är av intresse då denna kan bidra med branschtäckande kunskap som inte en enskild bank kan. 

Av dessa genomfördes endast en intervju på plats med respondenten och resterande per 

telefon. Samtliga intervjuer varade inom tidsspannet 30 och 40 minuter oavsett intervjuform 

och hölls mellan den 27 november och den 12 december 2012. Detta ger en god spridning och 

variation bland företag som bankerna företräder vilket borde ge ett tillräckligt grund för 

slutsatserna, dock kan underlaget vara för smalt och för snävt avgränsat för att kunna göra 

stora generaliseringar för branschen som helhet.  

4.4. Anonymitet 

De intervjuer som har genomförts inom ramen för studien har anonymiserat. Då ett av målen 

med intervjuerna har varit att få fram personliga reflektioner och åsikter från respondenterna 

kan de anonymiserade svaren vara till hjälp. En fördel med anonymitet är att vid känsliga 

ämnen kan respondenten öppna sig mer då han eller hon vet att det som yttras inte går att 

spåra tillbaka till honom eller henne (Jacobsen, 2002).  En nackdel med att ha anonymiserade 

intervjuer är att reliabiliteten att upprepa studien och få samma svar försvinner då det inte går 

att få tag på samma respondenter igen (Saunders et al., 2009). Detta är överlag ett problem 

med intervjuer som insamlings grund för det empiriska materialet då en respondent kan ge 

olika svar på samma intervjufråga vid olika tillfällen. Detta kan bero på att respondenten har 

blivit påverkad av olika faktorer och därmed bytt uppfattning i frågan etcetera.  

4.5. Databearbetning och analys 

Vid samtliga intervjuer fördes anteckningar över vad respondenten framförde, direkt efter att 

telefonintervjun var avklarad gick samtliga anteckningar noggrant igenom och renskrevs för 

att minimiera att eventuella delar misstolkats eller glömts bort, i det fall då intervjun gjordes 

på plats har genomgången och renskrivningen av anteckningarna genomförts så fort som 

möjligt efter intervjutillfället. Genomgången av alla respondenters svar resulterade i 
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sammanställning kategoriserad utifrån den organisation respondenten är hänförd till, denna 

sammanställning har sedan legat till grund för den empiriska sektionen i studien. För att göra 

studien intressantare för läsaren har den empiriska delen inte presenterats utifrån denna 

kategoriska uppställning utan där har respondenternas svar vävts samman till en helhet som 

utgår ifrån de frågeställningar som framgått tidigare i studien. Sedan har det empiriska 

materialet analyserats utifrån den teoretiskareferensramen och den modell för förtroende som 

presenteras där. Då intervjuerna är anonymiserade blir den genomensamma framställningen 

intressantare för läsare att ta del av än om materialet hade presenteras var för sig. Intervjun 

med branschorganisationen har resulterat i en bredare förståelse och en tydligare 

problematisering av ämnet, då denna organisation har ett stort kunnande om branschen även 

om de inte har något formellt inflytande över dess medlemsorganisationer. 

4.6. Metodkritik 

Då studien fokuserar på banker som kreditgivare lades fokus på storbankerna i Sverige, enligt 

beräkningar från Svenska Bankföreningen (2011) står storbankerna som tidigare nämnts för 

cirka 70 % av den totala utlåningen till företag vilket gör dessa tillsammans till den enskilt 

största aktören för kreditgivning till företag bland banker. Studien resulterade i fem intervjuer 

varav fyra stycken med banker. Detta kan ses som få intervjuer i sammanhanget där 

trovärdigheten i studien kan ifrågasättas, dock är intervjuerna utförda med de största aktörerna 

på marknaden och på olika positioner i bankerna vilket ger en varierad och nyanserad bild av 

hur bankerna ser på kreditgivning. Att intervjuerna är utförda med både ansvariga kreditchefer 

samt erfarna personer som är direkt involverade i kreditgivningsprocessen med företag stärker 

studien trovärdighet. En generell risk med intervjuer är att respondenterna på frågorna svarar 

hur det ska gå till vägas i olika situationer istället för att svara på hur det praktiskt går till 

(Saunders et al., 2009). Detta gör att den som utför intervjun måste förhålla sig till intervjun 

med viss skepticism och inte acceptera allt som framkommer utan att ifrågasätta detta. 

Ifrågasättandet behöver inte ske direkt till respondenten under intervjun då detta kan skada 

förtroendet mellan respondent och intervjuare utan kan tas i ett senare stadium.Studiens 

utformning gör det inte möjligt att dra några generella slutsatser inom forskningsfältet utan 

syftar till att göra ett nytt inlägg i debatten kring förtroende för finansiella rapporter i mindre 

bolag och den problematik det medför. Slutsatserna som presenteras är ett sammanvägt 

resultat av vad respondenterna framfört via intervjuerna och kan vid upprepning komma att 

avvika från denna studies resultat.  
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5. EMPIRI  

Nedan presenteras det empiriska material som framkommit genom intervjuerna utförda med 

respondenterna. Det empiriska materialet är presenterat att följa frågeställningarna och 

respondenternas svar framförs i en gemensam diskussion istället för var för sig.  

5.1. Behovet av revision 

Sedan revisionsplikten avskaffades har ingen av respondenterna märkt av någon större 

tillströmning av klienter som inte har en revisionsfunktion. En respondent hävdade att 

kontoret han var verksam vid inte hade fått någon kreditförfrågan från något aktiebolag som 

inte hade en revisor. De andra respondenterna hade samtliga varit med om en sådan klient 

men medgav att det inte tillhörde vardagen att få en sådan förfrågan. Samtliga respondenter 

visste hur de skulle gå till väga om en ansökan om kredit från ett revisorsfritt bolag hamnade 

på deras bord, dock var tillvägagångssättet och riktlinjerna bland respondenterna olika. En 

respondent förklarade att de har ett styrelsebeslut på att klienter som vill få krediter beviljade 

måste ha en revisor kopplad till bolaget, om detta inte fanns hänvisade banken till en revisor. 

Ingen kredit beviljades förrän en granskning utförd av en revisor var genomförd. Denna syn 

delades inte av alla respondenter, vissa menade på att bolagen som kan välja bort revisorn är 

så pass små (se 2.3. Gränsvärden för revision) och att det därför i vissa fall kan räcka med att 

en kvalificerad redovisningskonsult. Även här skiljer respondenterna sig i sin syn på 

redovisningskonsulternas roll. En respondent ansåg att en redovisningskonsult kan accepteras 

om banken har kännedom om denne, banken måste ha en relation till konsulten och känna 

tilltro och förtroende för konsulten att denne gör ett kvalificerat och korrekt arbete. Detta 

medan de andra respondenterna ansåg att om redovisningskonsulten är erfaren och 

kvalificerad är det försäkran nog.  

I en intervju framkom det att det mestadels bara är nystartade företag som kommer med 

kreditförfrågningar och inte har en revisor, om bolaget är helt nystartat finns det 

överhuvudtaget inte någon historisk finansiell information att ta ställning till utan då är det 

andra faktorer som spelar in, såsom affärsplan etcetera. I vissa fall är det bolag som har varit 

verksamma under en tid som kommer med kreditansökningar där revisorn aktivt har 

avskaffats, flera respondenter menar att om en sådan potentiell klient kommer med en sådan 

förfrågan är de hög tid att höja på ögonbrynen. De menar att en företagare som aktivt valt bort 

en oberoende granskningsfunktion signalerar att risken för att det kan finnas oegentligheter är 

mycket större än hos ett motsvarande bolag med en revisionsfunktion.   
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En respondent menar att årsredovisningen bara är en del av de rapporter som gås igenom inför 

en kreditprövning. Oftast upprättas årsredoviningen med startdatum 1 januari och löper 

kalenderåret ut, men det är inte alltid som företagen ansöker om kredit i samband med att 

årsredovisningen upprättas. Kreditansökningar inkommer till bankerna året om och ibland kan 

det ha gått uppemot ett år innan den senast upprättade årsredovisningen producerades. 

Siffrorna i den nästan ett år gamla årsredovisningen ger en bra anvisning om företagets 

finansiella position för ett år sedan, men under drygt ett år kan det hända mycket och det är 

inte säkert att dessa siffror längre är aktuella. Då är det aktuellt att kolla på den löpande 

balansräkningen som har upprättats under året. Faktorer som är viktiga att undersöka då är: 

hur ser företagets finansiella situation ut i på avstämningsdatumet, skiljer det sig 

anmärkningsvärt från årsredovisningen, vem har upprättat avstämningen samt har det varit 

någon revisor med i processen under årets gång? Det räcker således inte med en 

årsredovisning som upprättades ett antal månader tillbaka i tiden utan det behövs en rapport 

av den nuvarande ställningen för att kunna göra en rättvis bedömning konstaterar 

respondenteten.   

Något som alla respondenter är överens om är att klienter som väljer att inte ha revisor inte 

ska diskrimineras och särskiljas på från klienter som har kvar revisorn. Dessa företag 

betraktas inte som sämre förvaltade eller som andra klassens företag, dock måste dessa vara 

införstådda med att utomstående parter till företaget kommer att kräva extra kontroll av 

företaget jämfört med ett likadant företag med revisor. Skatteverket har bland annat flaggat 

för fler och mer omfattande kontroller av företag som inte har revisor tillägger en respondent. 

Dock krävs det hos enstaka respondenter att, för att få tillgång till vissa tjänster inom banken, 

klienten har en revisionsfunktion.  

5.1.1. Typ av verksamhet 

Samtliga respondenter ger flertalet anledningar till att få kreditförfrågningar från bolag utan 

revisor har inkommit men alla svar ligger i linje med varandra. Eftersom gränsvärdena för att 

inte behöva ha en kvalificerad revisor är relativt lågt satta men samtidigt så omfattande att de 

täcker in större delen av de aktiva företagen i Sverige ger det en omfattande variation av 

verksamheter inom denna grupp. Respondenterna menar att företagare inom denna grupp i 

många fall inte är i behov av kapitaltillskott från en extern kreditgivare för att kunna 

finansiera sin verksamhet. Många gånger kräver verksamheten inte kapitaltillskott då den rent 

av kan vara hobbybaserad eller där det inte finns behov av att göra större lager- eller 
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lokalinvesteringar. En respondent tog upp ett exempel med en konstnär som många gånger 

inte behöver mer material än färgtuber, penslar och dukar. Ateljén kanske är belägen i 

bostadshusets källare och då finns det inte något behov av att ha ett hyreskontrakt eller att 

införskaffa en lokal från externt håll. En annan orsak till att så få ansökningar har inkommit, 

som lyftes fram av en respondent är konjunkturen som för tillfället inte är den mest 

gynnsamma för företag. En del företag vill expandera och behöver då extern hjälp med detta 

men vet med sig att det bankerna är hårdare i sin utlåning och väntar därmed tills 

konjunkturen vänder.   

5.2. Relationen mellan kreditgivare och klient  

En långvarig och heltäckande relation med sina klienter är något som samtliga banker och 

respondenter förespråkar, det kan innefatta allt från att klienterna har sina lån, 

transaktionskontot och pensionsåtaganden i samma bank. Respondenterna menar på att en 

sådan relation bygger upp ett starkt förtroende mellan klienten och banken, även den funktion 

som revisorn fyller bygger på denna förtroenderelation för båda parterna. Både för banken 

och företagaren blir revisionen en ytterligare försäkran att företagaren sköter sin verksamhet 

på ett seriöst sätt. ”Revisionen bidrar till att företagaren inte ligger sömnlös om natten” 

(Respondent). Samtidigt påpekar samma respondent att en lång relation mellan en klient och 

bank inte väger upp om revisionsfunktionen skulle avskaffas mitt under pågående relation. 

Respondenten bedömer samtidigt att ett sådant scenario där revisorn avskaffas mitt i en aktiv 

relation som högst osannolikt, detta för att det inte är något som banken någon gång skulle 

föreslå samtidigt som klienter med lån har förbundit sig att ha revisor. Om situationen mot 

förmodan skulle uppstå är det snarare aktuellt för kreditgivaren att se över sin relation med 

klienten för att se hur den ska utvecklas i framtiden, enligt respondenten. 

5.2.1 Rådgivning och guidning 

En respondent förklarar att redan vid en första kontakt med banken försöker de göra en analys 

av vilka behov denna kund kan komma att ha i framtiden när dennes verksamhet har 

etablerats och utvecklats. Många gånger är det något som den enskilde företagaren inte har 

hunnit reflektera över ännu och redan här börjar banken bygga upp en förtroenderelation till 

sin klient. Om klientens verksamhet är av sådan art att den i framtiden skulle behöva externt 

kapitaltillskott för att kunna expandera på ett tillfredställande vis ger banken råd och guidning 

om hur verksamheten i ett tidigt stadium kan förbereda sig på detta, och då ha vissa funktioner 

i verksamheten beredda eller redan implementerade. En sådan funktion som kan komma på tal 
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är en revisionsfunktion inom bolaget, då en sådan mer är en förutsättning för kreditgivning 

inom banken och en säkerhet för företagaren själv. Detsamma gäller om företagaren frågar 

efter en bankgaranti, det kan röra sig om att företagaren vill hyra en affärslokal och 

fastighetsägaren då vill att företagaren kan uppvisa en säkerhet i form av en bankgaranti. I 

sådana fall liksom vid kreditgivning är det grundläggande att företagaren har en 

revisionsfunktion i bolaget för att en bankgaranti ska kunna utfärdas.   

5.3. Synen på avskaffandet av revisionsplikten  

Ingen av de intervjuade respondenterna är direkt emot avskaffandet av revisionsplikten, de ser 

hellre valfrihet framför tvingande regler. De anser att det är upp till den enskilde 

näringsidkaren att väga kostnaden av revisionen mot nyttan som den ger. Om näringsidkarens 

verksamhet är av den mindre arten och en eventuell revisionskostnad skulle sluka större delen 

av resultatet bör näringsidkaren själv få väga kostnaden av revisionen mot nyttan som den 

bringar företaget. Flera respondenter resonerar att nyttan fortfarande överväger kostnaderna 

av revisionen då många företagare har kvar revisionsfunktionen trots att det numera är 

frivilligt för dem. En respondent menar av att nyttan att ha tillgång till en revisor för vissa 

företagare är större än bara en redovisningskonsult då revisorns kompetensområden är bredare 

och djupare. Att gränsvärdena sattes så pass mycket lägre än vad som initierades i början av 

den statliga utredningen ser respondenterna som något positivt. I och med att gränsvärdena är 

lågt satta, både när det gäller omsättning och antalet anställda ger det möjlighet att testa och 

utvärdera den frivilliga revisionsplikten. Trots att reglerna är strängt satta täcker de in en stor 

del av alla företag i Sverige resonerar en respondent. Vidare resonerar samma respondent att 

om utfallet av denna avreglering slår väl kan det öppna upp för att höja gränsvärdena i 

framtiden för att omfatta större bolag. 

5.4. Ekonomisk brottslighet 

Något som skatteverket flaggade för i samband med avregleringen av den obligatoriska 

revisionsplikten för alla aktiebolag var att den ekonomiska brottsligheten skulle öka, vilket är 

en bild som inte helt delas av respondenterna. Flera respondenter tror att antalet oseriösa 

företagare kommer att öka som följd av att granskningsmöjligheterna har minskat med 

frivillig revision, men menar att det initialt är relativt oproblematiskt att upptäcka dessa. 

Redan vid en första kontakt med klienten hävdar en respondent att det går att utläsa om 

klienten har koll på siffrorna och den finansiella ställningen i bolaget. Om företagaren svarar 

att det går bra utan att kunna peka på några hårda siffror är det en första varningsklocka på att 
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något inte står rätt till i företaget resonerar en respondent. Att sedan skatteverket utför fler 

kontroller på företagen som inte har en revisionsfunktion ser flera av respondenterna som 

något positivt, då det kommer att försvåra för oseriösa företagare konstaterar en annan av 

respondenterna.    
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6. ANALYS  

I detta stycke kommer det empiriska materialet att diskuteras utifrån den teoretiska 

referensram som presenterats under stycke tre. 

6.1. Förtroende för kredittagaren 

Samtliga respondenter bekräftar att årsredovisningen har en viktig och betydande del i en 

kreditgivningsprocess, dock varierar betydelsen beroende på vid vilken tidpunkt det 

kreditsökande företaget ansöker om en kredit. Om tidpunkten för kreditansökan ligger långt 

ifrån tidpunkten då årsredovisingen producerats vill den kreditgivande parten ha 

kompletterande material för att få en uppdaterad och aktuell bild av det kreditsökande 

företaget. Ur ett teoretiskt perspektiv bekräftas detta av Svensson (2003) och Bruns (2003) 

som argumenterar för att varje enskild kreditgivare har sina egna preferenser för vad de anser 

vara nödvändig information för att kunna fatta ett beslut som gynnar båda parter i risktagare-

förvaltare relationen. Ju mer material som tillhandahålles för risktagaren och ju större 

öppenhet förvaltaren visar desto positivare signaler sänds till den risktagande parten och desto 

mer välvilligt inställd blir risktagaren, även om det i sig inte ska påverka 

kreditgivningsbeslutet. Att ha en lång och god relation till sina klienter är något som 

förespråkas av samtliga respondenter. Om banken under en längre tid har kontakt med en och 

samma klient lär sig båda parter att känna av den andra parten. 

6.1.1. Hur banken får förtroende för sin klient 

Förtroendet byggs upp över tid och en god relation över tid är att föredra, vilket går att 

översätta till det cirkulära flöde där förtroende ständigt omprövas som Svensson (2003) 

förespråkar i kreditgivningsprocessen och som Mayer et al. (1995) resonerar kring hur 

förtroende uppstår i sin modell. Liksom Mayer et al. (1995) hävdar, samspelar de tre 

kategorierna förmåga, välvilja och integritet när det kommer till att lägga en grund för 

förtroende mellan banken och kredittagaren. Empirin visar på att olika kreditgivare har olika 

sätt att komma fram till samma beslut, då de värdesätter de tre grundkategorierna på olika vis. 

Att kredittagaren visar på en förmåga att vara skicklig inom sitt verksamhetsområde är alla 

kreditgivare överens om att så måste vara fallet, och att den affärsidé som kredittagaren har 

måste vara realistisk och genomförbar i praktiken i bankens ögon är en grundbult för ett 

eventuellt samarbete parterna emellan. Under intervjuserien är det ingen av respondenterna 

som nämner eller antyder att de skulle påverkas av handlingar från kredittagaren som kan 

klassas inom fältet för välvilja. Det kan enkelt förklaras som att den professionella bilden av 
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banken skulle kunna ifrågasättas om banken medger att deras bedömning i kreditprocessen 

påverkas om kredittagaren försöker att ställa sig in hos kreditgivaren genom olika gester eller 

handlingar. Det går inte att utesluta att så inte är fallet men samtidigt går det heller inte att 

bekräfta att det skulle vara så att kredittagare försäker påverka kreditgivaren genom att 

anspela på vissa saker och lyckas vinna förtroende på detta sätt. Det är i integritetskategorin 

som skillnaderna i kreditgivarnas preferenser visar sig. För kredittagarens del handlar det om 

hur de än en gång påvisar sin seriositet för banken genom att ge denne tillgång till all den 

information som denne efterfrågar utan att fördröja eller förhala processen. Att de finns ett 

krav från vissa kreditgivare är att det finns en revisionsfunktion i förvaltarens organisation 

visar även detta på integritet då det inte längre är obligatoriskt att ha en sådan. Om då 

kredittagaren har behållit revisionsfunktionen utan att vara tvingad till det inger det ett tecken 

på seriöst företagande för kreditgivaren jämfört med en motsvarande klient som inte har kvar 

revisionsfunktionen. Dock är respondenterna tydliga med att poängtera att en kredittagare 

utan revisionsfunktion inte ska stämplas som en sämre klient enkom av revisionsfunktionen, 

samtidigt som kreditgivarna ser det som ett plus i kanten att ha kvar revisionen även om det 

inte är ett krav från bankens sida. I modellen för förtroende diskuterar Mayer et al. (1995) att 

risktagarens preferenser eller riskbenägenhet beror på tidigare erfarenheter och 

kulturellbakgrund etcetera, detta kan i termer om kreditgivare översättas till den 

företagskultur och lokalkännedom banker besitter. Om en kreditgivare har en lokalt förankrad 

organisation som mycket bygger på lokalkännedom spelar den personliga kontakten med 

klienten en större roll än om kreditgivaren förlitar sig på kvantitativa modeller för beräkning 

av risk. I sådana fall spelar lokalkännedomen en mindre roll och mer förlitas till de formella 

och hårda funktionerna inom förvaltarens organisation. De olika bankernas syn på 

riskbenägenhet hänger ihop med hur företagkulturen ser ut på banken. Kompetens och 

tidigare erfarenheter som Mayer et al. (1995) diskuterar i modellen torde vara likvärdiga då 

respondenterna utgörs av de stora bankkoncernernas kreditchefer och kreditgivare med stor 

erfarenhet. Det finns ingen rätt eller fel väg att gå, oavsett vilken väg som kreditgivaren väljer 

att gå efter sina preferenser. Båda två kommer att resultera i en nivå där banken känner sig 

bekväm i sin utlåning, annars skulle ingen utlåning ske. Efter att de förtroendebyggande 

faktorerna har insamlats av banken vägs dessa mot de av banken identifierade riskfaktorerna. 

Om banken finner att riskerna överväger de förtroendegivande faktorer som företaget har 

framfört vill inte banken gå vidare till i kreditprocessen på dessa premisser, en eventuell 

lösning skulle kunna vara att kreditgivare begär en högre ränta för att kompensera för de 
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högre riskerna som identifierats. Om det istället är de förtroendegivande faktorerna som väger 

tyngst kommer banken att överväga att bevilja en kredit till företaget. När krediten beviljas för 

banken och företaget en närmare relation till varandra som under hela deras relation kommer 

att prövas och förändras. Samtliga respondenter diskuterar fördelarna med att ha en lång 

relation till sina klienter, denna relation kommer under hela sin livsländ att omprövas där nya 

omständigheter måste tas med i kalkylen, detta överensstämmer både med Svenssons (2003) 

argumentation om att kreditprocessen är ett cirkulärt flöde som ständigt förnyas och med 

Mayer et al. (1995) som förespråkar att även förtroende är en process som ständigt måste 

prövas för att förtroendet ska vara aktuellt.  Ett vunnet förtroende vid ett tillfälle betyder inte 

att samma kreditgivare och klient hyser samma förtroende för varandra under liknande eller 

andra omständigheter vid ett annat tillfälle.  Respondenterna stämmer även in i att faktorer 

som påverkar relationen mellan banken och dess klient kan ligga utom kredittagarens förmåga 

att kunna påverka.    

6.2. Förtroende för revisionsbranschen 

Trots att det bland respondenterna finns skillnader i synen på behov av en revisor i en 

kreditbedömningssituation hyser alla ett förtroende gentemot revisorerna. Flera av 

respondenterna menar att det är en bedömningsfråga som bör bedömas individuellt från 

situation till situation huruvida en revisionsfunktion är nödvändig. Eftersom de kreditsökande 

bolagens situation skiljer sig mycket från varandra behövs det göras en individuell prövning 

och i vissa fall kommer den kreditgivande parten fram till att det inte är nödvändigt med en 

revision, medan det i andra fall anses behövas. Att ha en revisionsfunktion ses däremot aldrig 

som något negativt utan snarare som något förtroendehöjande och positivt, speciellt efter 

avregleringen då det blev frivilligt. En av respondenterna går steget längre och hävdar att ett 

bokslut reviderat av en kvalificerad revisor håller ett högre mått av kvalitet jämfört med ett 

bokslut som inte har utsatts för revision. Sammantaget ger det en bild hos kreditgivarna att de 

har ett stort förtroende för det arbete som revisorerna lägger ner på en revision, och att det ur 

en kreditgivares situation aldrig är negativt att det finns en revisionsfunktion i en klients bolag 

även om det inte alltid är ett krav från kreditgivaren sida.   
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

I detta avsnitt summeras studien, syftet och frågeställningarna besvaras, samt förslag på 

fortsättning forskning inom området ges. 

7.1. Slutsatser 

Att bankerna vill känna förtroende i det material som ligger till grund för ett kreditbeslut är 

ingenting som har förändrats sedan revisionsplikten förändrades 2010, hur detta förtroende 

uppstår har dock förändrats en del. Det är upp till varje enskild kreditgivare att ta fram de 

underlag som de anser behövas för att kunna fatta ett komfortabelt beslut. Hur detta görs 

skiljer sig mellan olika kreditgivare, då vissa banker kräver att en revisor är kopplad till det 

kreditsökande företaget vid beviljning av krediter medan andra banker anser att en individuell 

prövning i det enskilda fallet är tillräckligt som kontroll. Att det sker en individuellprövning 

betyder inte att det är enklare att få en kredit beviljad hos en sådan bank. Det krävs en hög 

grad av förtroende mellan banken och den kreditökande och detta förtroende förvärvas genom 

en rad olika åtgärder där den kreditsökande måste visa på bland annat god ordning på 

räkenskaperna trots att de inte har blivit granskade av en kvalificerad revisor. Det finns inget 

empiriskt stöd på att det är lättare att få en kredit beviljad hos en bank som inte kräver att en 

revisionsfunktion är kopplad till bolaget än hos en bank som har som krav på att det sker en 

revision i bolaget.    

 Av studien framgår att kreditgivarna har stort förtroende för revisorerna och att det aldrig är 

till nackdel för ett bolag att ha en revisionsfunktion i företaget även om det i vissa fall inte ses 

det som en nödvändighet. Det finns en positiv attityd till den genomförda förändringen av 

revisionsplikten då bankerna hellre ser att mindre företag fritt kan välja att ha en revisor än att 

de tvingas till det, att behålla revisorn när det är frivilligt ser kreditgivarna som ett tecken på 

att företaget drivs på ett seriöst vis. Det ger både en försäkran till företagaren själv och till 

bolagets intressenter.  För företag som idag inte har en lång relation till sin bank ger det en 

viss grad av osäkerhet då olika banker har olika krav och bedömningskriterier för att bevilja 

samma sorts kredit. Innan avskaffandet av revisionsplikten kunde denna typ av osäkerhet inte 

uppstå eftersom det då alltid fanns en revision att tillgå vid kreditprövning. Detta är inget som 

har framkommit som ett problem utifrån kreditgivarnas perspektiv då de ser positivt på att 

företagen själva kan välja om de vill ha en revisionsfunktion eller ej. 
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7.2. Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie har fokuserat på hur banker ser på revisionens roll vid en kreditprövning. De 

banker som har deltagit i studien har jämförts med varandra för att kunna urskilja skillnader 

men även likheter. En naturlig och intressant fortsättning på denna studie vore att undersöka 

om det finns skillnader inom samma bank eller om alla kontor följer samma linje. Möjliga 

områden där skillnader skulle kunna förekomma är geografriks placering, om bedömningar 

görs olika mellan storstadsregioner och glesbygd, eller om kontorets storlek har någon 

betydelse för hur bedömningarna görs.  
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BILAGA 1. 

Intervjumall 

Vad är er tjänstetitel? 

Vad är er generella inställning till en frivillig revisions? 

Är det många av era klienter som väljer bort revisorn? 

Vad har revisionen för funktion i kreditbeslutsprocessen? 

Om ni skulle ställas inför en klient som ansöker om kredit och som inte har en revisor, hur 

skulle ni agera då? 

Finns det en policy som reglerar detta, är de beslutad lokalt eller centralt i bolaget? 

Ställer in särskilda krav på klienter som inte har revisor? 

Om det finns en lång relation tillbaka i tiden mellan er och er klient, påverkar det 

beslutsprocessen? 

Om era klienter inte har valt att ta bort revisionsfunktionen vad tror ni det beror på? 

 


