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Sammandrag 

Det har gått tre år sedan revisionsplikten avskaffades för små aktiebolag. Kraven för frivillig 

revision är högst tre anställda, balansomslutning på högst 1,5 miljoner kronor och en 

nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor. Aktiebolag som uppfyller minst två av tre 

kriterier under två räkenskapsår i följd har då möjligheten att välja bort revisorn. Detta 

innebär att de aktiebolag som väljer bort revisorn samtidigt väljer bort den externa parten som 

ska säkerställa kvalitén i årsredovisningen. En kvalitetsstämpel som används ofta gentemot 

banker och leverantörer vid kreditbedömning. Studien har två syften, först att säkerställa om 

de bolag som valt att inte längre använda sig av en revisor inte längre får lån och två att se 

vilka alternativa faktorer som bankerna använder sig av i sin bedömning av dessa bolag. 

Uppsatsen har gjorts utifrån en kvalitativ undersökning där fem banktjänstemän samt ALMI – 

företagspartners har intervjuats. Resultatet av denna uppsats visar inga tydliga tecken på att 

avskaffandet av revisionsplikten har påverkats småbolags lånemöjligheter. Bankerna tittar på 

andra faktorer vid kreditbedömning av en kund.  
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1. Inledning 

Idag kan aktiebolag och handelsbolag välja att om de vill ha en revisor. Mer än 70 % av 

Sveriges alla bolag omfattas av regeln om frivillig revision, vilket motsvarar cirka 250 000 

företag (PWC, 2013). Tre år har gått sen avskaffandet av revisionsplikten infördes. 

Revisionen är frivillig för de aktiebolag som uppfyller minst två av tre följande kriterier under 

minst två räkenskapsår i följd; högst 3 anställda, nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor 

och en balansomslutning på högst 1,5 miljoner kronor (PWC, 2013). Inom den Europeiska 

Unionen har alla länder, förutom Malta, tagit bort revisionsplikten för mindre företag. Till 

skillnad från Sverige har EU valt att undanta både små och medelstora företag från 

revisionsplikten, där gränserna är betydligt lägre jämfört med Sverige (Grant Thornton, 2013). 

Motivet med avskaffandet av revisionsplikten var positiva ekonomiska effekter för bolag som 

påverkas av lagändringen samt att priserna på revisortjänsterna skulle sjunka. Nedsidan sägs 

vara ökade skattefel och ekonomiska brottsligheten (Regeringskansliet, 2013).  

Banker är den största externa källan för finansiering till små företag (Winborg & Landström 

2001., Berger et al. 1995 citerad i Mudd 2012). Den finansiella sektorn tillför tjänster och 

produkter som är en förutsättning för att bolag på ett effektivt sätt ska få tillgång till kapital 

för att investera och expandera sina organisationer. Utan detta effektiva och pålitliga system 

skulle landets välstånd vara betydligt lägre (Svenska bankföreningen, 2013). 

Kreditbedömningen som utförs av banker är omfattande och en viktig aspekt i denna 

bedömning är den finansiella rapporten. Den finansiella rapporten ska vara tillförlitlig och 

visa bolagets lönsamhet, tillgångar och skulder. Årsredovisningen visar bolagets förmåga att 

kunna betala tillbaka sina lån (Bruns & Fletcher 2008). Men sedan år 2009 till idag har 

bristerna i årsredovisningar ökat mer än 50 procent (Bolagsverket, 2013), brister som 

revisorer ska se till att eliminera.   

1.2 Bakgrund/problemdiskussion 

Sju av tio svenska aktiebolag är inte längre tvungna att använda sig av en revisor (FAR, 

2013). Det har visat att det har skett en förändring där företag väljer bort revisorn, i Sverige är 

det ungefär 140 000 bolag som inte använder sig utav en revisor (Bolagsverket, 2013). Tre år 

efter att lagen infördes är ämnet mer intressant och mer aktuellt att studera. Detta i sin tur kan 

leda till att bankerna börjar ändra sin syn gentemot bolag utan revisorer vid utlåning av 

kapital.  
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Om det framgår i dem personliga intervjuerna att inget har ändrats sedan tre år tillbaka, så är 

det av stort intresse att se över vilka alternativa faktorer bankerna efter 2010 valt att lägga 

fokus på. Banker har ramar som de ska förhålla sig till, dock i sista skedet är det upp till 

banken att besluta om lånet ska beviljas eller inte. Det intressanta är vad detta beslut baseras 

på!? Hur har bankernas scoremodell förändrats? Har bankernas bedömning av personerna 

bakom företaget och dess finansiella tillgångar, säkerheten, återbetalningsförmågan, 

affärsidén eller siffermaterialet förändrats?     

Studien kommer att visa hur banker bedömer småbolag som inte har en revisor. Bolagens 

finansiella rapporter är viktigt för analytiker, intressenter och andra aktörer på marknaden. för 

att kunna bedöma hur företagets nuvarande position ser ut (FAR, 2013). Använder sig inte 

bolagen av en tredje part som ”kvalitetstämplar” årsbokslutet så kan intressenter se skeptiskt 

på bolagens bokslut. Detta är kärnan i denna uppsats, att få reda på om småbolags 

förutsättningar för lån har ändrats när de valt bort revisorn sedan avskaffandet av 

revisionsplikten. 

1.2.1 Frågeställning 

 Har avskaffandet av revisionsplikten påverkat små bolags lånemöjligheter från banker 

efter 3 år med det nya systemet? 

1.2.2 Syfte 

 Studien har två syften, först att säkerställa om de bolag som valt att inte längre 

använda sig utav en revisor inte längre får lån och två att se vilka alternativa faktorer 

som bankerna använder sig av i sin bedömning av dessa bolag.  

1.3 Avgränsning 

Det finns en mängd kreditgivare på marknaden: affärsbanker, sparbanker, finansieringsbolag, 

försäkringsbolag, hypoteksinstitut, myndigheter m.fl. (Broome et al,. 1995, s. 8). Studien 

kommer fokusera på banker och ALMI företagspartner som är en alternativ 

finansieringslösning för småföretagare att söka sig till. Fem olika banktjänstemän har 

intervjuats på fyra olika banker samt har en finansieringsrådgivare på ALMI-företagspartner 

intervjuats. Då avskaffandet av revisionsplikten endast gäller småbolag så kommer studien 

utgå ifrån detta. Småbolag har inte intervjuats då det ej ligger inom ramen för studiens syfte.     
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1.4 Uppsatsens fortsatta upplägg 

Uppsatsen börjar med en presentation av våra teorier med Svenssons & Ulvenblad (1994) 

analysmodell av företag som teoretisk bakgrund, samt några teoretiska definitioner. Därefter 

presenterars och diskuteras vår metod med en redogörelse hur studien har gått tillväga med 

interjuver. Efter detta kommer resultatet av undersökning presenteras följt av en analys och 

slutsats i förhållande till syfte och frågeställning. I slutet av vår uppsats presenterar förslag för 

fortsatt forskning i ämnet. 
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2. Teori 

I detta avsnitt presenteras vårt teoretiska ramverk. En introduktion gällande kreditbedömning 

med utgångspunkt från Svenssons & Ulvenblad (1994) analysmodell kommer presenteras 

först. Sedan kommer begreppet trovärdighet/pålitlighet presenteras utifrån redovisnings 

perspektiv samt kommer revisorns roll och revisionens betydelse att beskrivas. Dessa teorier 

kopplas sedan tillsammans med studiens undersökning och kommer vävas ihop i analysen.     

2.1 Tidigare studier 

Det har tidigare utförts studier gällande bankers bedömning av små och medelstora företag i 

Sverige utav Lars Silver (2001) och Birgitta Svensson (2003). Dock har dessa studier inte haft 

avskaffandet av revisionsplikten som input i sina studier. Dessa studier är gjorda på bolag som 

inte omfattas av reglerna för avskaffandet av revisionsplikten. Studier på internationell nivå 

gällande kreditbedömning av bolag är relativt omfattande (Berger et al, 2001; Berger & Udell, 

2006). Blackwell, Noland och Winter (1998) skriver att reviderat siffermaterial leder till lägre 

ränta för bolag vid ansökan om krediter, jämfört med företag som inte har reviderat 

siffermaterial.  

2.1 Kreditbedömning av företag 

Det finns två parter som är med i kreditbedömningen, kredittagaren och kreditgivaren. 

Kredittagaren i vår situation är småbolag som ansöker om lån, kreditgivaren är banker som 

beviljar lån till dessa företag (Broome et al., 1995, s 8-10).  

Murray (1959, s. 76) delar upp kreditvärdighetsbedömning i tre olika block: hitta 

informationen, analysera och tolka innebörden av informationen samt komma fram till ett 

beslut. Informationen omfattar insamling av uppgifter som kommer ha betydelse för 

kreditbedömning, förberedelse, analys, montering och lagring av den insamlade 

informationen för framtida bruk (Reed & Gill, 1989, s. 217).  

Svensson och Ulvenblad (1994) modell, se figur 1, gällande kredithanteringsprocess består av 

ett antal steg från bankmannens perspektiv. Uppsatsen kommer utgå från denna modell och 

dess bedömningsvariabler. Denna process har även använts i en studie av NUTEK (1993) som 

hade samma punkter i sin modell.   
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Figur 1. Kredithanteringsprocess 

2.1.1 Initial kontakt  

Initiala kontakten är den första delen av kreditbedömningsprocessen och här uppstår första 

kontakten med banken. Majoriteten av banktjänstemännen anser att intrycket av första mötet 

är mycket viktigt och i flesta fall avgörande för kreditbeslut (Svensson & Ulvenblad, 1994, s 

54., NUTEK, 1993, s 21). Banktjänstemännen får en känsla av personen och projektets 

möjligheter att lyckas. Denna känsla anses vara en viktig del av deras beslutsunderlag, dock 

anser vissa banktjänstemän att man skall vara försiktigt att dra förhastade slutsatser, då detta 

kan leda till fel beslut (NUTEK, 1993, s. 21).  

 

Figur 2. Kredithanteringsprocess 

2.1.2 Beredning och bedömning  

Denna del av processen går ut på att banktjänstemannen både aktivt och passivt inskaffar den 

information som ska ligga till grund för kreditbeslutet till kredittagaren. Beredningen och 

bedömningen startar i regel med den initiala kontakten, där kunden presenterar sig själv och 

sitt projekt. Denna fas leder till att banktjänstemannen hamnar i en situation som 

kännetecknar av brist på underlag för bedömning av kredittagaren (Svensson & Ulvenblad, 

1994, s. 55). Denna beslutsprocess är en betydande tillit på den personliga ekvationen mellan 

den som lånar ut (banken) och låntagaren (kunden). När banker bedömer om kunden ska få 

beviljad kredit utgår banktjänstemannen från ett antal punkter, bankens egna scoring modell 

kan innehålla parametrar såsom  interjuver med kunden, bankens egna uppgifter, externa 

källor, boksluten samt organisationen (Reed & Gill, 1989, s. 219., Murray, 1959, s. 87).       

Den relevanta punkten i denna fas för banken är utifall det är ett nystartat företag, befintlig 

kund eller ny kund med väl etablerat företag. Vid nystartade företag finns det ingen historik 
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avseende företaget, kredittagaren kanske inte har varit företagare tidigare, detta gör att 

banktjänstemannen hamnar i ett svårt läge (NUTEK, 1993, s.22). Här bör bedömningen ske 

strukturerat med ett analytiskt angreppsätt (Svensson & Ulvenblad, 1994, s. 55). När en ny 

kund med tidigare erfarenhet ansöker om lån bör banktjänstemannen se över tidigare resultat 

för sedan bedöma deras återbetalningsförmåga (Berger & Udell, 2006).  

 

Figur 3. Kredithanteringsprocess 

2.1.3 Beslut 

Att fastslå den tidpunkt det formella kreditbeslutet fattas är enkelt, dock är det ofta att faktiska 

beslutet redan har tagits informellt vid tidigare tillfälle. Beslut kan tas några minuter efter det 

att banktjänstemännen och kredittagaren har träffats första gången (NUTEK, 1993, s.22). I 

vissa fall kan tidpunkten för det formella och faktiska beslutet sammanfalla samtidigt. Alla 

kunder som begär kredit handläggs inte av banktjänstemannen enbart, beslut som överstiger 

den enskilde banktjänstemannens gräns förs vidare till kontorschefen (Svensson & Ulvenblad, 

1994, s. 56). 

 

Figur 4. Kredithanteringsprocess 

2.1.4 Uppföljning 

Processen kan tyckas vara färdig när kreditbedömningen är klar och när ett beslut har tagits, 

dock följer banken kontinuerligt upp bolaget och dess kreditvärdighet. Bedömning av nya 

krediter, uppföljning, övervakning och kontroller görs av banken.  Nya beslut måste tas 

gällande utökande, förlänga eller kräva tillbaka lånet (Murray, 1959, s. 92).  

Denna löpande kontakt är en viktig del i denna relation mellan banken och kunden. Det bidrar 

till ömsesidigt förtroende samt en öppenhet mellan banken och kunden. Förhållandet är en 
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förutsättning för att banken snabbt skall få signaler och kunna agera i tid när kunden hamnar i 

svårigheter (Svensson & Ulvenblad, 1994, s. 57).   

 

Figur 5. Kredithanteringsprocess 

2.2 Bedömningsfaktorer  

Vid bedömning av företaget utgår banktjänstemännen från ett antal faktorer. Det finns olika 

modeller som bankerna kan utgå ifrån. Reed & Gill (1989) nämner de grundläggande 

bedömningsfaktorer som vid kreditgivning används som analysverktyg. Dessa faktorer tas 

upp som kreditbedömningens ” fem C:n” vilket omfattar Capacity (betalningsförmåga), 

Character (personlig karaktär), Capital (kapital), Collateral (säkerhet) och Conditions 

(affärsklimatet). ”Tre C-modellen” är en annan modell gällande kreditbedömning av företag. 

Detta är en traditionell modell och har vidare utvecklatas till andra modeller. De tre Cs står 

för: Capital (tillgångar), Capacity (betalningsförmåga) och Character (personlig karaktär) 

(Murray, 1959, s. 74). En alternativ modell är Rouse (1989) CAMPARI modell som mer 

specifikt handlar om anledningen och villkoret för lånet. Akronymen står för Character 

(personen bakom företaget), Ability (kunnandet hos personen), Means (relaterar till lånarens 

tekniska-, lednings- och finansiella medel), Purpose (anledningen till lånet), Amount 

(storleken på lånet), Repayment (återbetalningsförmågan) och Insurance (säkerheten).  

Dessa faktorer kommer studien utgå ifrån, dock kommer faktorerna anpassas efter Svedins 

(1992) och Svensson & Ulvenblads (1994) modell gällande bedömningsfaktorer. Detta för att 

anpassa faktorerna mot små företagare som studien utgår ifrån. Bedömningsfaktorerna som 

kommer att användas är säkerheterna, återbetalningsförmågan, affärsidén, personens karaktär 

och siffermaterialet. Bedömningen av dessa faktorer sker inte fristående var för sig, utan dessa 

faktorer påverkar varandra (NUTEK, 1993, s.23). Nedan förklaras dessa faktorer mer 

ingående.  

2.2.1 Personens karaktär  

Majoriteten av bankmännen anser att intrycket av personen är avgörande vid 

kreditbedömningen (Svensson & Ulvenblad, 1994, s. 49). Det finns tre aspekter som man 
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utgår ifrån när kunden ska bedömas; Företagarens egenskaper, kompetens och motiv för 

företagandet. Karaktären av personen spelar en stor roll, ärlighet, hederlighet, inre drivkraft, 

uthållighet, målmedvetenhet och moral. Dessa är lika viktiga vid utlåning till individuella 

personer som till bolag (Reed & Gill, 1989, s. 219). Personen bakom bolaget och hans roll i 

det hela samt relationen mellan parterna är en viktig aspekt. De flesta kreditgivare ser 

företagsledningen som den viktigaste punkten (Broome et al., 1995, sid 60). 

Ett sätt att försäkra sig om personens lämplighet som företagare är att gå genom olika 

informationskanaler som upplysningscentralen
1
, referenser om personen, medarbetare på 

bankkontoret samt sociala nätverk utanför banken (NUTEK, 1993, s.24).   

För att kunna få en bättre förståelse och en känsla för företaget ur olika aspekter är det 

nödvändigt att banktjänstemannen förstår sig på företagaren i hans egen miljö (Svedin, 1992, 

s. 29). Detta då företagaren känner sig mer hemma i sin egen miljö, och banktjänstemannen 

kan göra en bättre helhetsbedömning. Viktiga är att besöka kunden och att vara ute hos 

honom, för att kunna personligen se organisationen och dess struktur. Banken ska kunna 

bedöma kundens tillgångar, kvalitén och arbetsplatsen. Den personliga relationen mellan 

banken och dess kund ger mer grund till beslutet angående kreditbedömningen (Murray, 

1959, s. 88). 

2.2.2 Affärsidén  

Affärsidé ska formulera det behov företaget avser att fylla på marknaden, det ska vara 

avgränsad och väl definierad (Svensson & Ulvenblad, 1994, s. 57). Affärsidén sätter kunden i 

centrum, det ska tillfredsställa kundens behov. Affärsidén ska återspegla marknaden i flera 

dimensioner med hänseende på; företags kunder, kundernas behov och företagets möjligheter 

att tillgodose behovet. Småbolag skiljer sig från storabolag då dessa tenderar att vara 

informations genomskinliga. Småbolagens aktiviteter är mer informella, deras affärsidé är 

ofta begränsad och generar inte lika mycket information för att kunna analysera företagens 

framtida utsikt och prestation (Berger et al., 2001). Affärsidén bör kunna ändras om 

situationen skulle kräva det. När banktjänstemannen bedömer affärsidén försöker denne se i 

vilken utsträckning den är unik, en jämförelse görs även mellan personen och affärsidén. 

Detta för att kunna se huruvida personens egenskaper och kompetens motsvarar de krav 

affärsidén ställer (Svensson & Ulvenblad, 1994, s. 57).  

                                                           
1
 Upplysningscentralen erbjuder kreditupplysningar, kreditbevakningar och beslutsunderlag för 

kreditbedömning av företag (upplysningscentralen, 2013).  
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Vid bedömning av affärsidén använder sig banktjänstemannen sig utav en rad olika 

informationskällor, 1) nätverk inom banken, då olika bankmän ansvarar för en viss bransch 

och håller sig uppdaterar inom den branschen, 2) nätverk utanför banken, andra kunder som 

kan tillhandhålla viktig information, 3) tidningar och facklitteratur, ger en möjlighet att 

upprätthålla en bred allmänkunskap för banktjänstemannen 4) utvecklingsfonder och 

organisationer som har kompetens inom området som i sin tur kan ge värdefull information 

(Svensson & Ulvenblad, 1994, s. 50-51).    

2.2.3 Siffermaterialet  

För att göra det möjligt att bedöma företagets ekonomiska förutsättningar förväntas 

kredittagaren presentera underlag som visar den finansiella delen av företaget. I regel 

efterfrågas resultaträkning, balansräkning och likviditetsbudget (Svensson & Ulvenblad, 

1994, s. 50-51). Enligt Svensson & Ulvenblad (1994, s. 51) utgår banktjänstemannens analys i 

allmänhet av de vanligaste nyckeltalen t ex. likviditet och soliditet, samt av företagets 

kassaflöde. Denna analys av företagets ekonomi ger bilden av bolagets finansiella situation 

och hur bolaget ligger resultatmässigt. Relevanta nyckeltal ger en bild av den ekonomiska 

stabiliteten hos bolaget samt hjälper nyckeltalen till med bedömning av företagets framtida 

möjligheter (Svedin, 1992, s. 32). Ändamålet av att analysera bolagets årsredovisning är för 

att fastställa vilka tillgångar förutom fria kapitalet som kan konverteras till pengar, för att 

kunna betala tillbaka lånet (Murray, 1959, s. 77).  

2.2.4 Säkerheterna och återbetalningsförmågan  

Enligt Svensson & Ulvenblad (1994, s.53) bedömer banktjänstemannen först personen, 

affärsidén samt siffermaterialet. När dessa tre faktorer stämmer överens med bankens 

värderingar, först därefter görs bedömning av de säkerheter som företaget har. Dock varierar 

detta från kund till kund, har företagaren bra säkerheter så kan det bli att banken beviljar 

kredit (Svensson & Ulvenblad, 1994, s. 50-51).  

Säkerheterna varierar och bedöms efter kundens tillgångar. De vanligaste typerna av 

säkerheter är pantbrev i fast egendom, företagshypotek och borgen. För att företagaren ska 

känna mer ansvar, brukar personlig borgen användas. Detta visar även att företagaren själv 

verkligen tror på sin idé (Svensson & Ulvenblad, 1994, s. 50-51). Det finns en svårighet att 

bedöma dessa säkerheter dels ligger det i att bedöma tillgångens värde i framtiden samt 

avyttringsvärdet vid en konkurs. Då dessa svårigheter finns gör banktjänstemannen en mycket 

schablonmässig värdering av säkerheterna (NUTEK, 1993, sid.28)   
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  Five Cs Three Cs CAMPARI Svensson & Ulvenblad 

Betalningsförmåga x x x x 

Personlig karaktär x x x x 

Siffermaterial     x x 

Säkerhet x   x x 

Affärsidé x   x x 

 

Figur 6. Sammanställning av bedömningsfaktorer från olika modeller 

Ovanstående figur visar att Svensson och Ulvenblads bedömningsfaktorer som studien 

baserats på stämmer överens med CAMPARI modellen. Det finns även inslag från fem- och 

tre C-modellerna.  

2.3 Trovärdighet  

Trovärdighet är väsentligt för att organisationer (banker i vårt fall) skall finna mottagare för 

sin kommunikation. Trovärdighet är en viktig förutsättning för en lyckad kommunikation, 

mellan två parter (Hedquist, 2002). Relationen mellan dessa två parter är viktigt och i 

samtliga fall är det mottagaren (banken) som avgör om det finns anledning till trovärdighet 

gentemot sändaren (små företagen) (ibid).  

Revision hjälper till att kontrollera räkenskaperna och bokföringssystemet. Det bidrar till att 

upptäcka bedrägerier samt tillföra trovärdighet till externa intressenter, detta gäller främst 

banker och andra långivare (Thorell & Norberg, 2005).  

Räkenskapsinformation ska ha en nivå av tillförlitlighet för att vara användbar för investerare, 

kreditgivare och andra finansiella användare. Räkenskapsinformation trovärdighet bedöms av 

revisorer, användare och lagstiftare. Trovärdigheten är en förutsättning för att 

räkenskapsinformation ska vara användbar för beslutsfattande (Maines & Whalen, 2006). För 

att vara trovärdig måste informationen vidare vara neutral, i den meningen att den inte får 

vara vinklad (SKV 305 handledning, 2013., Artsberg, 2003, s. 170). Trovärdigheten 

presenterar i den utsträckning som informationen är opartisk, fri från fel och troget 

representerar vad den utger sig för att representera (FASB, 1980). Redovisningsinformationen 

får inte väljas och presenteras på ett sådant sätt att det medvetet försöker påverka 

beslutsfattande i en viss riktning (Artsberg, 2003, s. 172). Detta är en viktig aspekt när banker 

ska bedöma om krediter ska bli beviljade till företag, att informationen som lämnas in är 

pålitligt och relevant.  
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2.4 Revisionen/Revisorn 

Enligt Revisionslagen (1999:1 079) 5 § ska en revisor granska företagets årsredovisning och 

bokföring samt företagsledningens förvaltning, detta ska vara så ingående och omfattande 

som god revisionssed kräver. Revisorer är bandet mellan kunden och dess intressenter (FAR, 

2013). Revisorn har en viktig roll i den finansiella världen (Carrington, 2010), det är en fördel 

att arbeta med en revisor som sköter bolagets bokslut. Revisorernas certifikat, anteckningar 

och rapporten ger verkliga garantier att bokslutet som analyseras presenterar en realistisk bild 

av företagets finansiella ställning (Murray, 1959, s. 78). En revisor skapar en trovärdighet och 

säkerhet för de intressenter som är involverade i företaget (PWC, 2013).  

Revision är en oberoende granskning, det tillför såväl internt som externt mervärde till 

företaget och dess ledning, dock ju mindre företaget är minskar nyttan av revisionen och dess 

betydelse. Små företag som enbart har en ägare behöver ingen revision, ägaren har redan all 

insyn i företaget. Dock när det kommer till externa parter kan revisionen vara viktigt vid 

bedömning av företaget (Thorell & Norberg, 2005).  Revisionen är allmänt godtagen 

kvalitetsstämpel mot tredjepart. Syftet är att öka trovärdigheten för företagens redovisning 

och förvaltning, samtidigt ökar revisionen företagens möjligheter till bättre affärsvillkor samt 

minskar risken för väsentliga fel (FAR, 2013). Revisorns roll i bolaget leder till ökad 

trovärdighet av årsredovisningen, vilket påverkar investerares beslut att investera i bolaget 

(Johnson et al, 1983).  

Kreditgivare är den individuellt största och mest betydelsefulla intressent till 

redovisningsinformation. Det finns tre punkter som kan nämnas där kreditgivare har fördel av 

vid revision; bättre ordning i den löpande bokföringen, årsredovisningen är bättre och mer 

pålitlig samt att det finns en revisor till förfogande vid behov (Thorell & Norberg, 2005). 

Sedan är det viktigt att kreditgivaren kan se att bolaget har återbetalningsförmåga, vilket kan 

utläsas från årsredovisningen (Johansson et al., 1987, s. 17).     
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3. Metod 

I avsnittet nedan så kommer det beskrivas hur studien ska gå tillväga och varför denna 

forskningsmetod har valts samt varför den kvalitativa forskningsmetoden använts och hur all 

datainsamling förts in. Sedan kommer studiens trovärdigheten och giltighet att diskuteras 

samt en viss kritik till vår metod. 

3.1 Val av metod 

Forskningsarbetet skiljer sig på två olika sätt beroende på hur du går tillväga, ett induktivt 

angreppsätt där arbetet har empiri som utgångspunkt eller ett deduktiv angreppsätt att man 

arbetar utifrån befintliga begrepp och teorier som går över till praktisk arbete (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011, s. 83). I denna studie kommer ett deduktiv angreppssätt att 

användas.  

3.2 Litteraturinsamling  

Stort fokus har valts att lägga ner på litteraturinsamlingen i denna uppsats, detta då för att hitta 

väsentliga artiklar och böcker till vårt ämnesval och teorier. Vid sökandet av vetenskapliga 

artiklar har databaserna Business Source Premier, Emerald, Google Scholar, JSTOR och 

SCOPUS använts. I studien valde vi att använda oss utav internet när information sökts om 

revisionsplikten och då enbart sökmotorn Google. Vid sökandet efter böcker användes 

Uppsala Universitetsbiblioteks katalog DISA, där fanns relevanta böcker och 

doktorsavhandlingar som hjälpte oss med våra teoretiska avsnitt.     

3.3 Tillvägagångssättet 

En kvalitativ studie har gjorts med personliga intervjuer av banktjänstefolk som arbetar med 

företagare och beviljandet av lån till dem. Vårt mål var att få kontakt med ett antal banker i 

Sverige, stora som små, för att kunna få in flera aspekter och detta mål uppfylldes. 

Intervjuerna innehöll öppna frågor till dessa kreditgivare, detta för att kunna få djupare och 

mer övergripande svar och resonemang och inte ett ord, ja eller nej.   

Denna uppsats kommer att dels visa om det har skett förändringar ur bankers perspektiv när 

det kommer till utlåning till mindre företag som inte använder sig utav revisor men även om 

det inte har skett förändringar, så vilka faktorer är det som dem tittar på och vad baserar dem 

sitt beslut på. När all data samlades in efter intervjuerna med affärsrådgivarna, så analyserades 

materialet och kom fram till en slutsats. Intervjumallen som används innehöll öppna frågor se 

bilaga 1.  
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3.4 Kreditgivarna som intervjuades 

Fem stycken banktjänstemän från fyra olika banker i Sverige intervjuades, samt intervjuades 

ALMI-företagspartner som är ett komplement till finansiering för små bolag. Alla personer 

hade befogenhet att ta beslut till utlåning utav mindre och medelstora företag. Det var ett 

aktivt och medvetet val att få intervjua dessa personer på bankerna, då dem har face to face 

kontakt med dem mindre företag som ansöker om lån. Hade en kontorschef eller någon annan 

på banken intervjuats, hade troligtvis svaren varit kortare och enbart övergripande, då dem 

inte sitter i själva processen när en ansökan kommer in.    

3.4.1 Intervjuerna 

Insamling av de empiriska data genomfördes genom personliga intervjuer med 

banktjänstemän från olika banker runtom i Sverige. Respondenterna kontaktades först genom 

mailkontakt därefter per telefon kontaktades kontoren för bestämmelse av tid, plats och datum 

för själva intervjun. Undantaget för Nordea Syd i Lund där även intervjun utfördes per 

telefon. Frågorna skickades i förväg för att respondenterna skulle kunna förbereda sig inför 

mötet. Intervjuerna varade i genomsnitt ca 50 minuter samt spelades in, detta för att kunna vid 

ett senare tillfälle lyssna och undersöka materialet på nytt. Vi som utförde studien fick 

information från respektive banktjänsteman att återigen kontakta dem vid oklarheter och 

frågor. Detta är väldigt bra då tillförlitligheten ökar i materialet som vi utgår ifrån.   

3.4.2 Respondenter 

Bank, ort och befattning utav personerna som intervjuades.  

ALMI Företagspartner Uppsala  Christer Edström  Finansieringsrådgivare  

Danske Bank Stockholm   Kristoffer Jarmelid   Företagsrådgivare  

Handelsbanken Uppsala   Christos Karanikas  Företagsrådgivare 

Nordea Stockholm - Globen  Miro Piran   Kreditgivare  

Nordea Syd – Lund  Sebastian Wright Företagsrådgivare 

SEB Uppsala    Kristoffer Hedberg  Företagsrådgivare  
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3.5 Validitet och reliabilitet 

Bryman & Bell (2005 s. 48, 304-306) tar upp att reliabilitet och validitet är mest användbart 

när det kommer till kvantitativa undersökningar då det är ett bra underlag till att mäta kvalitén 

i mätningar, men att det även kan anpassas till kvalitativa undersökningar.  

Validitet handlar om att få svar på frågor som man vill undersöka och om svaren och 

resultaten stämmer överens med verkligheten. Intervjufrågorna ställdes med samma öppna 

frågor till alla våra respondenter, för att säkerställa validiteten i svaren. Ett annat sätt för att 

försöka se äktheten i intervjuerna var att ställa kritiska frågor samt att få dem intervjuade 

banktjänstemännen att utveckla sina svar. Och på detta sätt har validiteten försökts höjas i 

studien.  

I Bryman & Bell (2005, s. 48) tar författarna upp reliabiliteten (tillförlitligheten) och menar 

att om en undersökning skulle göras flera gånger, skulle den då få samma utfall, eller skulle 

utfallet bli annorlunda på grund av tillfälliga faktorer. Bryman & Bell (2005, s. 48) menar att 

reliabiliteten oftast förekommer vid kvantitativa undersökningar, då man oftast försöker få 

fram utfallet av mättningar. Många forskare är oeniga i denna fråga, då vissa är för att ta bort 

reliabilitet till kvalitativa undersökningar och menar att det enbart bör kopplas och användas 

till kvantitativa undersökningar, samtidigt som andra säger att dem kan passa både kvalitativa 

och kvantitativa undersökningar men att man inte lägger så stor tyngd på dem frågorna som 

handlar om mätning (Bryman & Bell, 2005, s. 304).  

Hur vår undersökning uppfyller reliabiliteten är för att dels så har vi utgått från samma 

intervjufrågor, till alla banker samt så står alla banker under tillsyn utav finansinspektionen, 

som övervakar och säkerhetsställer att kreditgivningen sker enligt svensk lag. En fara med 

denna sorts datainsamling är att personer som intervjuar andra kan misstolka svaren och på så 

sätt blir underlaget för själva datainsamlingen helt fel. För att förhindra detta så har samtalen 

spelats in. Detta för att vid ett senare tillfälle kunna gå igenom intervjuerna återigen. Viktigt 

att ha i beaktning är att respondenterna inte behöver dela med sig av all information om exakt 

hur beslut fattats och varför banken har kommit fram till sitt beslut. De konsekvenser detta ger 

för studien kan vara att all information inte kommer upp till vår kännedom. Vilket kan 

medföra brist på underlag till resultaten i studien och begränsa resultaten. 

3.6 Subjektivitet 

En annan viktig punkt att ha i åtanke är att då man ställer öppna frågor i en intervju så svarar 

personen fritt och här så kommer subjektiviteten in, då intervjuaren tolkar informationen på 
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sitt sätt och tar till sig vad han/hon tycker är viktigt. Bryman & Bell (2005, s. 318) tar upp 

detta som en kritik utav kvalitativ forskning. För att förhindra detta så har vi tillsammans på 

plats under intervjuns gång frågat respondenten om otydliga svar dykt upp. Författarna som 

utförde studien har lyssnat på inspelningarna tillsammans och diskuterat sinsemellan om hur 

svaren har uppfattats. 

3.7 Kritik av metod 

Intervjufrågorna skickades ut i förväg för att respondenterna skulle kunna förbereda sig. Detta 

kan ses på ett negativt sätt då de intervjuade personerna kan ha föreberet sina svar och tänker 

endast inom ramen av frågorna. För att kunna undan komma detta så har ”förrådsfrågor” 

ställts (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 102) för att kunna få mer utvecklade svar.  

Kritik kan även riktas till att endast ett fåtal banker har blivit intervjuade samt att flera olika 

bankkontor av samma bankkoncern inte intervjuades. Dock har respektive bank samma 

tillvägagångsätt vid kreditgivning i alla sina bankkontor, vilket hade gjort att vi skulle få 

samma svar från andra bankkontor. Vi lyckades inte få kontakt med en affärsrådgivare på ett 

Swedbank kontor, vilket hade ökat trovärdigheten i uppsatsen om det fanns en respondent 

från respektive storbank.  
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4. Empiri  

I detta avsnitt kommer det empiriska materialet att presenteras. Vår empiri består av intervjuer 

som har utförts med banktjänstemän. Presentationen är utformad genom att varje bank 

presenteras individuellt utifrån våra frågor som ställts till respondenterna.   

4.1 SEB – Skandinaviska Enskilda Banken 

Kristoffer Hedberg arbetar för SEB som företagsrådgivare på Uppsala kontoret, han har 

tidigare arbetat på ALMI företagspartner. Hedberg arbetar främst med kunder som omsätter 

minst 30 miljoner och upp till 1 miljard kronor, dock arbetar han även med mindre bolag samt 

nystartade bolag.  

Vid ansökan av lån finns det olika nivåer gällande hur besluten tas vid kreditbedömning av 

kunden på SEB. Lån upp till 350 000 kronor tas ärendet via internet, kunden skickar in 

ansökan med information som är väsentlig för banken och beslutet tas inom ett dygn. Lån som 

överstiger 350 000 kronor upp till 10 miljoner kronor tas besluten på kontoret, utöver denna 

gräns går besluten över till central nivå. Enligt Hedberg har SEB en omfattande kreditpolitik 

vid kreditbedömning av företag, detta skiljer sig från bransch till bransch. Processen vid 

kreditbedömning sker genom att kunden skickar in all material, därefter träffar 

företagsrådgivaren kunden och går genom all materialet med kunden, därefter sker en 

bedömning av mötet samt underlaget som finns, sedan sker beslutet.  

Vid beslut är det många faktorer som spelar in gällande kunden. Företagsrådgivaren kan inte 

endast fokusera sig på en aspekt, hela bilden av företaget spelar roll. Återbetalningsförmågan 

är viktigt att se över, då banken inte ska förlora pengarna de lånar ut. Dock tyckte Hedberg att 

personen/ägaren är den viktigaste faktorn när han bedömer företaget. En person med rätt 

kompetens kan hantera alla problem som dyker upp, viktigt är att ägaren har bra kunskaper, 

bra erfarenheter, stort kontaktnät och bra affärssinne.   

Revisonsplikten diskuterades inte i större omfattning första året efter att det avskaffades på 

SEB, det är nu på senare tid revisionsplikten har tagits upp på kontoret. Hedberg nämnde att 

hans chef skrev nyligen en artikel på SEBs intranät där det togs upp att slopad revisionsplikt 

inte har gjort det svårare för småföretagare att bli beviljade krediter. Dock är detta något som 

SEB inte ställer några krav på, då andra faktorer spelar större roll vid kreditbedömning av 

småföretagare. Emellertid ser Hedberg nyttan med att ha en revisor, han nämnde att det 

hjälper företaget i dess trovärdighet, ger en styrka att siffermaterialet är reviderat samt att det 
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ger en kvalitetsstämpel på årsredovisningen, detta underlättar för småbolag att bli beviljade 

lån. Däremot om nivåerna skulle ändras till högre belopp, kan det bli så att SEB kommer vilja 

att kunden använder sig av en revisor.  

4.2 ALMI – Företagspartner 

Almi är en kompletterande finanspartner till banker. De erbjuder riskvilliga lån och tar större 

risker än banker och dels brukar ALMI dela krediterna med banken gällande gemensamma 

kunder. Christer Edström arbetar som finansieringsrådgivare på ALMIs Uppsala kontor. 

Edström arbetar främst med nystartade företag och redan befintliga kunder som har någon 

form av finansierings problem eller som vill utöka sin verksamhet. Storleken på kunderna 

varierar men det är endast SME företag som ALMI har kontakt med.  

Vid kreditbedömning av kunder utgår ALMI ifrån ett kredithanteringssystem, där finns det en 

färdig mall hur de ska gå tillväga gällande kreditbedömning av bolagen. Systemet beskriver 

hur företagsrådgivarna ska bedöma marknaden, styrelsen och affärsiden. Den följer 

rådgivarna som en röd tråd i alla ärenden. Dock skiljer det sig varje kund till kund vilket gör 

att man får gå utanför bedömningsmallen ibland. Nivåerna vid beslut gällande utlåning gäller 

följande på ALMI; allra lägsta nivån beslutar två finansieringskonsulter tillsammans, därefter 

är det en kreditgrupp på kontoret som beslutar om lånet ska beviljas, nivån därefter tar ett 

kreditutskott hand om ärendet, på den högsta nivån har ALMI en kredit delegation i 

Stockholm som de skickar ärendet till.  

Viktigaste faktorerna som ALMI ser över enligt Edström är framför allt 

affärsidén/affärsmodellen samt naturligtvis personerna bakom företaget, deras egenskaper, 

karaktärsdrag och erfarenheter. Edström förklarar att det som skiljer ALMI från banker i 

beslut är att ALMI ser inte över säkerhetsmassan i lika stor omfattning som banker. Och 

eftersom det är ifråga om lån ska företaget frambringa så pass mycket pengar att det täcker in 

de kostnader som ett lån gäller. Men tycker affärsrådgivaren att personen och idén 

sammanfaller bra och det finns en potential att kunden kan generera pengar så fäller de inte 

kunden för att det saknas säkerhet. 

Trots att det har blivit fler företagare som inte använder sig utav en revisor det senaste året, 

har ALMI inte fattat några formella beslut angående revisionsplikten och dess avskaffande 

och hur de ska bemöta dessa kunder. Edström betonar att de inte lägger större vikt på om 

företaget använder sig utav en revisor eller inte. Dock tycker respondenten att det är viktigt att 

företaget har någon extern inblandning när det gäller ekonomin. Detta för att revisorn tillför 
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den kompetensen som ägaren själv saknar och så tillför en extern part trovärdighet till 

företaget siffor. Edström ser stor nytta med att ha en revisor trots allt, detta för att bolagen kan 

stöta på hinder om de inte har en revisor av externa parter t.ex. av banker.  

4.3 Danske Bank 

Kristoffer Jarmelid arbetar som affärsrådgivare på Danske Bank i Stockholm, detta omfattar 

kredituppföljning av kunder, löpande kundkontakt och kundansvar. Jarmelid arbetar enbart 

med små och medelstora företag, större kunder hanteras inte på kontoret som respondenten 

arbetar på.  

Kreditbedömning på Danske Bank ser olika ut beroende vad för slags kund du hanterar. Är 

det en ny kund, tar en av affärsrådgivarna ärendet och blir kundansvarig för kunden och all 

information går genom den kanalen. Processen med nya kunder börjar genom att banken 

träffar kunden och därefter gör en grundlig undersökning där allt måste stämma in om 

kunden. Det finns en mall som affärsrådgivaren går efter, först och främst görs en analys av 

företagets finansiella ställning. Årsredovisningen är den del som är viktigast, här säkerställer 

affärsrådgivaren att allt stämmer, hur återbetalningsförmågan ser ut, företagets intäkter och 

skulder. Därefter är den icke finansiella biten som man ser över mer ingående. 

Affärsrådgivaren försöker kartlägga personens kunskaper och erfarenheter, sedan går de 

genom affärsiden och dess möjligheter att utvecklas. När bedömningen är klar av kunden 

beslutas det om lånet ska beviljas eller inte. Dock innan beslutet fattas måste kontorschefen gå 

genom bedömning som affärsrådgivaren gjort och godkänna beslutet. Ansöker kunden lån 

som är högre än kontorets gräns, så tar ett annat bankkontor över ärendet. Gällande befintliga 

kunder som har varit bankens kunder en längre period och de har visat på att bra 

återbetalningsförmåga, så är banken inte lika hårda mot dessa företagare.  

Enligt Jarmelid så är den viktigaste faktorn vid kreditbedömning att kunden har 

återbetalningsförmåga. Stämmer inte siffermaterialet och det visar att kunden inte kan betala 

tillbaka lånet, samt att företaget inte har någon form av säkerhet så blir kunden nekad 

utlåning. Det betonades dock att personen bakom bolaget, när det gäller nya kunder, har en 

viss roll som affärsrådgivaren tar hänsyn till vid kreditbedömningen.   

Enligt Jarmelid har revisionsplikten diskuterats men inget banken har haft större fokus på. 

Banken lägger inte något större vikt på detta då återbetalningsförmågan är det viktigaste, att 

kunden kan betala tillbaka sitt lån. Banken kräver inte att informationen skall vara reviderad, 

men det är ett plus om kunden har det. Revision har betydelse, det ses som en kvalitetsstämpel 
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enligt Jarmelid. Revision har mer kunskap om bokslut än vad ägaren av företaget har. Har 

kunden ingen revisor så innehar företagaren inte samma kunskap att klargöra ett bokslut.  

4.4 Handelsbanken 

Christos Karanikas arbetar som företagsrådgivare på Handelsbanken i Uppsala. Han har 

arbetat som företagsrådgivare i över 20 år. Kunderna Karanikas arbetar med är både små och 

stora företag.  

När det gäller beslut om kunden ska bli beviljad kredit eller inte så finns det vissa nivåer på 

Handelsbanken som ärendet kan gå genom beroende storlek på företaget. Det sker en första 

kontakt med kunden, där ett möte anordnas. Därefter går affärsrådgivaren genom all material 

han har att tillgå om kunden, där bedömningen sker. Sedan beslutas det om kunden ska bli 

beviljad kredit eller inte. Respondenten har en limit som han själv kan besluta upp till, belopp 

som överstiger hans limit måste han skicka ärendet till sin chef som ser över kunden och 

affärsrådgivarens beslut. Även kontorschefen har en viss gräns gällande beslut, överstiger 

beloppet gränsen måste han ta ärendet vidare till regionschefen.  

Enligt Karanikas så spelar många beståndsdelar roll när bedömning av kunden sker, att gå 

efter enskilda faktorer ger ingen helhetsbild. Det poängterades att personen bakom bolaget är 

enligt respondenten den viktigaste delen för honom när det gäller mindre bolag. Det 

poängterades även att siffermaterialet är också en viktig faktor, då ägaren av bolaget måste 

komma med konkreta siffror som stämmer överens med bolagets framtida utsikter. 

Säkerheten var en av de faktorer som affärsrådgivaren såg över efter bedömningen av kunden. 

Gällande befintliga kunder så bygger kundkontakten mer på relationen mellan respektive 

parterna, det gäller att känna sin kund väl. Däremot är det nya kunder, bygger det hela mer på 

personen och dess karaktär samt hur de hanterar företaget. 

Revisionsplikten har diskuterats på Handelsbanken men detta är inget som har varit i fokus. 

Karanikas nämnde att han är återhållsam när det gäller nya kunder som inte använder sig utav 

en revisor, detta då han inte känner igen kunden. I en sådan situation så krävs att en revisor 

har granskat årsredovisningen. Dock gäller det gamla kunder så är det inget krav på att 

bolaget ska använda sig utav en revisor. Nyttan med revisorer är störst när det gäller nya 

kunder, det hjälper företaget i deras trovärdighet angående siffermaterialet samt hjälper det 

företaget att bli beviljad krediter enklare. Problematiken med kunder som valt bort revisorn 

kan medföra till längre väntetid för ett beslut från banken, detta för att säkerställa kundens 

underlag.  
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4.5 Nordea  

4.5.1 Nordea Stockholm 

Miro Piran arbetar med cash management på Nordea och innan dess arbetade han som 

kreditanalytiker åt företag och föreningar. Kunderna han arbetar med är både små och 

medelstora företag. 

Kreditbedömningen hos Nordea sker genom att en ansökan kommer in från en kund, 

kundansvarig behandlar ärendet och gör en bedömning angående kunden. Detta lämnas sedan 

över till en kreditanalytiker som ser över den finansiella sidan av företaget. Ärendet bedöms 

om det är lönsamt eller inte att bevilja kredit till kunden, kundansvarige har även en 

diskussion med kontors delegationen och sedan fattas slutgiltiga beslutet. När företagen 

bedöms finns det en mall där affärsrådgivaren ska utgå ifrån. Först ser banken över den 

finansiella biten av företaget där årsresultat ses över, banken kontaktar Upplysningscentralen 

angående företaget, de ser över riskerna med bolaget och därefter tittar banken på historiken 

på företaget. Är det nya företag som ansöker om krediter, blir processen annorlunda enligt 

Prian. Här blir det att se vilken vision och vilka planer företaget har framåt i tiden, vilka 

kunder samt branscher de ska vända sig till. Det görs en helhets bedömning på nya företag.  

På frågan gällande vilka beståndsdelar som banken ser över när de beslutar angående kunden, 

berättade Piran att Nordea ser över återbetalningsförmågan samt säkerheten som företaget har, 

detta är de viktigaste beståndsdelarna vid kreditbedömning. Har företaget ingen 

återbetalningsförmåga blir kunden nekad utlåning, banken vill minimera sina risker så mycket 

som möjligt. Enligt Piran är personen bakom företaget en viktig aspekt som han själv anser. 

Har personen som bedrivit företaget ett innovativt tankesätt, kan mycket förändras till det 

bättre genom att ha en bra ägare. Sedan underströk Piran att en helhetsbedömning görs alltid, 

då det är flera faktorer som spelar roll. 

Revisionsplikten har diskuterats på Nordea men inte i någon större utsträckning. Då Nordea 

har alltid återbetalningsförmågan och säkerheten i fokus, är revisorn endast en sekundär 

aspekt. Har små bolag en revisor eller inte, kommer detta inte påverka det beslut banken 

lämnar till kunden. Affärsrådgivarna som arbetar med företag, är utbildade inom redovisning 

samt så har banken egna interna revisorer som granskar årsredovisningar som kan se 

besynnerliga ut. Enligt Piran är det inget krav på småbolagen att bokslutet ska vara reviderad, 

dock så ser respondenten nyttan med att ha reviderad bokslut för nystartade företag. Kvaliten 

på årsredovisningen blir bättre om en revisor har granskat det. 
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4.5.2 Nordea Lund 

Sebastian Wright arbetar som företagsrådgivare på Nordea Syd i Lund. Wright är 

kundansvarig för företag i mellansegmentet, han är kundens huvudkontakt med banken. 

Enligt Wright är framtida återbetalningsförmågan den viktigaste aspekten när 

kreditbedömning av kunden sker. Samtidigt är personen bakom företaget en viktig aspekt som 

måste ses över också, klarar ägaren av att driva företaget i svåra tider. Säkerheten är en faktor 

som inte ska glömmas bort, då detta visar att kunden tror på företaget. En helhetsbedömning 

är i grund och botten av hela företaget är att prioritera, ingen affär klarar sig på bara de hårda 

eller de mjuka värdena.  

Revisionsplikten avskaffande har nämnts på kontoret dock har det inte fått större fokus. Våra 

kunder som vi arbetar främst med, håller sig till revisorer, då dessa bolag inte omfattas av 

reglerna gällande avskafandet utav revisonsplikten. När det gäller mindre företag är inte 

kraven lika höga på att en revisor skall granska siffermaterialet. Trots detta så rekommenderas 

företagaren att söka sig till en revisor, för att öka trovärdigheten i siffermaterialet. Nyttan med 

revisorer är något som alltid kommer vara hög.        

4.6 Rangordning  

Bankerna fick ta del utav en scoringmodell, där bedömningsfaktorerna skulle betygsättas i vad 

som är viktigast för banken.  Våra respondenter betygsatte bedömningsfaktorerna från skala 1 

till 5, där 1 ansågs som minst viktigast och där 5 sågs som den högst rankade faktorn. 

Resultatet redovisas i nedanstående tabell. Alla banker anser att nyttan med revision är hög, 

dock är det inget som bankerna ställer krav på och därav har denna faktor inte tagits med i 

scoringmodellen, undantag för nya kunder gällande Handelsbanken.  

  Danske bank Nordea  Nordea  Handelsbanken  ALMI  SEB  Summa 

Personen 2 4 4 5 4 5 24 

Affärsidén 1 1 1 1 5 1 10 

Siffermaterialet 3 2 2 4 1 2 14 

Säkerheten 4 3 3 3 2 4 19 

Återbetalningsförmågan 5 5 5 2 3 3 23 

 

Figur 7. Bedömningsfaktorer 
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5. Analys 

I detta avsnitt kopplas studiens teoretiska ramverk samman med intervjuerna för att 

genomföra en analys av bankers kreditbedömning utifrån revisionspliktens avskaffande.  

5.1 Bedömningsprocessen  

Enligt Svensson & Ulvenblad, (1994) och NUTEK (1993) går kunden genom fyra punkter 

med affärsrådgivaren vid kreditbedömningen, initial kontakt, beredning och bedömning, 

beslut samt uppföljning. Detta var en process som våra respondenter följde i viss omfattning. 

Hedberg (2013) förklarade att de får in materialet först sedan träffar de kunden och går 

gemensamt genom materialet, därefter görs en bedömning samt ett beslut. Detta skiljer sig 

från teorin där ett första möte anordnas sedan införskaffas all material affärsrådgivaren 

behöver. Resultatet var samma hos Nordea där Piran (2013) talade om att en ansökan skickas 

in från kunden, sedan behandlas materialet och affärsrådgivaren träffar kunden och därefter 

kommer man fram till ett beslut. Danske Bank samt Handelsbanken däremot följer stegen lite 

mer ingående, där kontakt med kunden sker först, sedan införskaffas all material som ska 

bedömmas och därefter kommer affärsrådgivaren fram till ett beslut. Även ALMI har samma 

tillvägagång sätt, där kunden kommer in på ett möte, bedömning av kunden och materialet 

sker, sedan kommer företagsrådgivaren till ett beslut.  

5.2 Bedömningsfaktorer 

För att återkoppla till Svensson och Ulvenblad (1994) teori i fråga om bedömningsfaktorer har 

empiriskt stöd påträffats i samtliga beståndsdelar. Våra respondenter fick betygsätta 

beståndsdelarna i kreditbedömningen med en skala 1-5, där 1 är lägst i rankningen och 5 är 

högst. Efter att sammanställt betygen från bankerna blev resultatet följande: Säkerheten 19, 

Återbetalningsförmågan 23, Siffermaterialet 14, Personen 24, Affärsidén 10.  

Vid kreditbedömning av företaget finns det ett antal faktorer som bankerna ser över. 

Punkterna som vi utgick ifrån var säkerheten, återbetalningsförmågan, affärsidén, personens 

karaktär och siffermaterialet (Svensson & Ulvenblad, 1994). Dessa grundläggande faktorer 

tas även upp i tidigare kreditbedömningsmodeller, som sammanställts i figur 6. Våra 

respondenter som vi kom i kontakt med betonade att vid kreditbedömning är det många 

faktorer som spelar roll. Det är en helhetsbild som ska ses över och banken ska inte fokusera 

sig endast på en viss beståndsdel. Däremot blir det ändå att affärsrådgivarna har vissa faktorer 

som de ser lite mer noggrant på.  
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Personen bakom företaget betraktades av alla våra respondenter som den viktigaste delen vid 

kreditbedömning, denna faktor rankades högst i figur 7. Anledningen till att personen var den 

viktigaste faktorn var många. Enligt Piran på Nordea Stockholm och Wright på Nordea Lund 

ansågs att en person med innovativ tankesätt kan förändra företaget från det sämre till det 

bättre på ett effektivsätt. Enligt Hedberg på SEB kan en person med rätt kompetens hantera 

alla problem som dyker upp. Ägaren ska inneha goda erfarenheter och kunskaper inom 

branschen, stort kontaktnät och bra affärssinne. Finns dessa kunskaper hos ägaren så beviljas 

kredit till kunden betydligt enklare (Hedberg, 2013; Edström, 2013). Enligt Karanikas på 

Handelsbanken är personen den viktigaste beståndsdelen vid mindre bolag. Detta då 

företagaren måste ständigt kontrollera att företaget går runt och stämma av allt. 

Handelsbanken samt Danske Bank betonade att vid nya kunder var personen viktig att se 

över, då relationen är ny måste detta påbörjas med att lära känna personens karaktär.  

Den kreditbedömnings faktor som ansågs minst viktigast av våra respondenter var affärsidén. 

Endast ALMI såg denna faktor som den viktigaste beståndsdel i kreditbedömningen. Här 

förklarade Edström på ALMI att affärsidén var den viktigaste beståndsdelen som de såg över 

tillsammans med personen bakom företaget.  

Siffermaterialet var en viktig faktor hos två av våra respondenter, Handelsbanken och Danske 

Bank. Det förklarades av Karanikas att kunden måste komma med konkreta siffror som 

stämmer med bolagets framtida utsikter. Företag måste ha rätt kalkyler som visar hur 

intäkterna och kostnaderna ska hanteras. Enligt Jarmelid på Danske Bank betonade han att 

stämmer inte siffermaterialet blir kunden nekad kredit. Siffermaterialet kan kopplas ihop med 

säkerheten och återbetalningsförmågan, då dessa två faktorer är beroende av varandra.  

Danske Bank såg säkerheten och återbetalningsförmågan som de viktigaste faktorna. Kunden 

blev nekad lån om dessa två faktorer inte ansågs vara stabila. Piran talade om att Nordea ser 

över återbetalningsförmågan och säkerheten först, kan inte kunden betala tillbaka lånet blir 

beslutet ett nej. Därav ansågs återbetalningsförmågan vara viktigast vid bedömning av bolag. 

Detta var något som Wright också betonade på Nordea Syd. Hedberg på SEB var inte lika 

bestämd i sitt uttal att kunden blir nekad om ingen återbetalningsförmåga finns. Däremot var 

säkerheten högprioriterad hos SEB, där betyget fyra av fem gavs till denna bedömningsfaktor. 

Detta för att inte banken skall förlora sina utlånade pengar. Enligt Karanikas är säkerheten 

något som analyseras efter att han bedömt sin kund, detta faller ihop med teorin där 
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säkerheten ses över efter att bedömningen sker av affärsrådgivaren (Svensson & Ulvenblad, 

1994, s. 53).  

Personen var den beståndsdel som alla våra respondenter nämnde som en viktig del vid 

kreditbedömning, denna beståndsdel fick även högst betyg. I motsatts till bankerna ansåg 

ALMI att affärsidén var den viktigaste beståndsdelen. Detta var intressant då affärsidén inte 

hade större roll i kreditbedömningen hos bankerna, vilket avviker från teorin. Enligt Svensson 

och Ulvenblad (1994, s. 57) är affärsidén en viktig beståndsdel, men något våra respondenter 

själva inte ansåg i större utsträckning. Det kan vi även se av rankningen som gjordes, där 

affärsidén hamnade sist. Siffermaterialet tyckte Handelsbanken samt Danske Bank att det var 

viktigt att se över, affärsrådgivarna vill se konkreta siffror gällande företagets framtida och 

historiska siffror.  

Återbetalningsförmågan var en viktig del hos Nordea och Danske Bank. Dessa två banker 

nekade kundens ansökan direkt om ingen återbetalningsförmåga fanns. Denna 

bedömningsfaktor rankades som den viktigaste delen efter personen bakom företaget. 

Säkerheten ansågs viktig hos Danske Bank samt SEB, detta för att kunna säkerställa att 

banken har en viss gardering mot förluster.    

5.3 Revisionspliktens avskaffande  

Avskaffandet av revisionsplikten har gjort att många företag valt att välja bort revisorn. På 

samtliga banker som intervjuades hade revisionsplikten diskuterats i någon form. Dock har 

ämnet inte varit i större fokus och inga dramatiska förändringar har skett under dessa tre år för 

att anpassa sig efter marknaden.  

Betydelsen av revisorns- och revisionens roll, sammanfaller väl med vad vår empiriska 

undersökning kom fram till. Samtliga respondenter nämnde att nyttan med att ha en revisor är 

stort. Detta då det medför trovärdighet till årsredovisningen samt att det ger en styrka till 

siffermaterialet. Detta leder till att små bolagen enklare blir bedömda av externa parter, i vårt 

fall kreditgivare. Hedquist (2002) nämnde att trovärdighet är väsentligt för att organisationer 

skall finna mottagare för sin kommunikation. Trovärdighet är en viktig förutsättning för en 

lyckad kommunikation, mellan två parter. Här framgår det hur pass viktig trovärdigheten är 

som underlättar för småbolagen att bli bedömda utav banker.   

Samtliga banker nämnde även att de inte lägger någon större vikt på att siffermaterialet ska 

vara reviderad. Det fanns inga tecken på att slopandet av revisionsplikten har gjort det svårare 
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för småbolag att bli beviljade lån, vilket belystes av alla våra respondenter. Detta då bankerna, 

som nämnts tidigare, ser på andra beståndsdelar när de kreditbedömer kunden. Dock 

poängterades av Handelsbanken att när det gäller nya kunder så är man mer återhållsam mot 

dessa kunder. Detta då relationen mellan parterna är ny och därav vill banken ha en form av 

garanti att siffrorna stämmer.  
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6. Slutsats 

Syftet med studien är att först säkerställa om de bolag som valt att inte längre använda sig 

utav en revisor inte längre får lån och två att se vilka alternativa faktorer som bankerna 

använder sig av i sin bedömning av dessa bolag. Slutsatsen vi kom fram till är att 

revisionspliktens avskaffande inte har fått några större effekter på kreditbedömningen av 

småbolag. Bankerna ser nyttan med att bolagens bokslut ska vara reviderade men detta är 

inget de kräver själva när bedömningen av kunden sker. Dock betonades det att när det gäller 

nya kunder, så är det tillfördel för kunden att använda sig utav en revisor. Detta då det ökar 

trovärdigheten i deras siffermaterial mot externa parter. Sedan finns det andra parametrar som 

spelar roll, när bankerna ska göra en kreditbedömning utav kunden. I grund och botten görs en 

helhetsbedömning utav kunden och detta består utav personen, affärsidén, säkerheten, 

återbetalningsförmågan och siffermaterialet. Vår undersökning visade att personen bakom 

företaget samt återbetalningsförmågan var de faktorerna som respondenterna ansåg vara 

viktigaste. Detta var något som uppvisades när våra respondenter rankande beståndsdelarna. 

Anledningen till detta är då en person med rätt kompetens, engagemang och vilja kan lyfta ett 

företag till bättre resultat. Att återbetalningsförmågan också är en faktor som blev högt rankad 

utav våra respondenter är då bankerna vill minska sina risker till det optimala.  

6.1 Framtida forskning   

Det har skett mycket forskning kring detta ämne utifrån bankernas perspektiv och hur de 

kreditbedömer företagare. Det skulle vara intressant om det hädanefter gjordes forskning 

inom samma område dock från småbolags och revisorers perspektiv och få fram huruvida 

dem har påverkats utav att revisionsplikten tagits bort. Vidare forskning på området kan även 

vara att se från skatteverkets perspektiv, har de ekonomiska brotten ökat med 

revisionspliktens avskaffande.     
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Appendix 1 

Frågor till Företagsrådgivare.  

(Frågorna kommer vara mer öppna, vi kommer ha underfrågor som kommer ställas under 

intervjuerna beroende på personen som intervjuas) 

1. Berätta om dig och dina arbetsuppgifter? 

2. Vilka kunder arbetar du med? dvs storleken på företagen du arbetar med?  

3. Hur är beslutsnivåerna på kontoret, när det gäller bedömningen av kunderna? 

4. Nu har det gått tre år sen revisionsplikten avskaffades. Har trenden eller kurvan varit 

olika sedan revisionsplikten togs bort 2010 och har den ändrats under dessa tre år? Hur 

har detta tagits upp på banker? Har det diskuterats?  

5. Revisorn och revisionen, vilken nytta anser bankerna att det har för småföretagare? 

6. I vilken omfattning anser banken att revison har för betydelse vid beslut?  

7. Är årsredovisningen tillräcklig för att avgöra informationens tillförlighet 

(trovärdighet)? Om Ja, på vilket sätt? Om nej, varför? 

8. Vilka krav har ni på att årsredovisningen/bokslutet skall vara reviderad?  

9. När ni träffar på ett bolag som inte andvänder sig utan en revision, hur ser processen ut 

då?  

10. Vad ni har för kreditgivningsregler? Måste ni följa vissa regler när ni bedömer 

kunden? (I såfall vilka?) 

11. När ni beslutar angående kunden, vilka är de viktiga beståndsdelarna ni grunderar det 

på? Siffermaterialet, affärsidén, personen, säkerheten eller återbetalningsförmågan?   

12. I vilken utsträckning är din relation med kunden när du ska besluta om beviljad 

kredit?  

13. Har kvalitén försämrats på ekonomiskinformation gällande kunder som inte använder 

sig utav en revisor? Om Ja, i vilken utsträckning? Om nej, vad tror du det kan bero på?  

 


