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Sammandrag 

Den 1 november 2010 förändrades Sveriges revisionsplikt, vilket innebar att 250 000 små 

aktiebolag fick möjlighet att välja bort revision. Statistik visar att antalet aktiebolag som 

väljer bort revision ökar, forskning indikerar dock samtidigt på positiva effekter av revision 

för små aktiebolag. Syftet med denna studie var att undersöka hur revision påverkar 

kreditbedömning av små aktiebolag samt om vikten av revision skiljer sig mellan olika 

branscher. För att förklara sambandet mellan kreditgivning och revision baserades studien på 

teorin om de fem C:na och legitimitetsteorin. Vidare har en intervjustudie genomförts med 

sex anställda på sex av Sveriges största banker. Trots att kreditgivarna beskrev att revision 

inte är avgörande vid kreditbedömning indikerade studien på att revision påverkar kredit-

bedömningen, det är dock oklart till vilken grad. Studien fann inte belägg för att företags 

branschtillhörighet påverkar vikten av revision vid kreditgivning, utan resultatet visade 

snarare att andra faktorer styr.  

Nyckelord: bank, bransch, kreditbedömning, revision, revisionsplikt   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för små aktiebolag (Regeringen, 2013). 

Syftet med förändringen var att små aktiebolag själva skulle kunna välja vilka tjänster de 

anser relevanta för sin verksamhet (Proposition 2009/10:204). Vid förändringen av kraven för 

revisionsplikt var det cirka 250 000 aktiebolag som fick möjlighet att välja bort revision 

(Regeringen, 2013).  

Dan Brännström, generalsekreterare i Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), uppger att 

undersökningar inför reformen visade att 30 till 40 procent av de berörda bolagen skulle avstå 

från revision. Statistik har dock visat att av de aktiebolag som hade revisor innan förändringen 

är det idag 46,5 procent som valt bort revision (Brännström, 2014). Det framkommer även av 

statistik från Bolagsverket (Bilaga 1) att det sedan kraven förändrades har skett en gradvis 

ökning av aktiebolag som väljer bort revision. 

Claes Norberg, redovisningsexpert på Svensk Näringsliv, uttrycker sin glädje över att 

reformen har fått bra respons då många små aktiebolag har utnyttjat de nya reglerna (Sveriges 

Radio, 2012). Baserat på resultatet av reformen anser Norberg att reglering av revisionsplikt i 

Sverige bör följa utvecklingen inom europeiska unionen, där gränsen för revisionsplikt i flera 

länder är 50 anställda och 80 miljoner i omsättning (Sveriges Radio, 2012). Förändringen av 

den svenska revisionsplikten år 2010 innebar att cirka 70 procent av Sveriges aktiebolag fick 

möjlighet att välja bort revision (Frivision, 2014). Om regleringen av revisionsplikten skulle 

följa utvecklingen inom europeiska unionen skulle det innebära att mindre än en procent av 

nuvarande svenska aktiebolag skulle uppfylla kraven för revisionsplikt (Ekonomifakta, 2014). 

1.2 Problematisering 

En revisors huvudsakliga uppgift är att kvalitetssäkra företags ekonomiska information samt 

att skapa trygghet och säkerhet gentemot intressenter, till exempel kreditgivare (PWC, 2014). 

Blackwell, Noland och Winters (1998) presenterar att en effekt av revision är att företag kan 

få lägre ränta vid kreditgivning, vilket förklaras av att revision bidrar med kvalitet till 

finansiella rapporter som vidare signaleras till kreditgivare. Utöver detta presenterar 

Blackwell et al. (1998) att värdet av revision påverkas av företags storlek, ju större företaget 

är desto mindre blir värdet av revisionen. Blackwell et al. (1998) förklarar att detta beror på 

att små företag ofta väljer revision för att påvisa kvalitet gentemot kreditmarknaden och att ju 
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större företaget blir desto starkare blir dess varumärke, vilket i sin tur minskar värdet av 

revision. 

Baserat på de resultat Blackwell et al. (1998) presenterar angående revisionens värde kan det 

anses motstridigt att antalet små aktiebolag som väljer bort revision ökar. Utifrån detta kan det 

ifrågasättas vad revision egentligen tillför små aktiebolag och vad det är som uteblir hos små 

aktiebolag som väljer bort revision? Är det möjligt att vissa delar av verksamheten behöver 

granskas mer noggrant på grund av den uteblivna revisionen?  

Senkow, Rennie, Rennie och Wong (2001) har studerat skillnader i företags efterfrågan av 

revision mellan tillverkande-, handels- och tjänsteföretag. Studien visade att det inte fanns 

någon skillnad i de olika branschernas efterfrågan av revision. Svanström (2008, sid. 159) har 

presenterat liknande resultat och menar att utfallet kan förklaras av att det är kostnaden av 

revision som styr företagens efterfrågan. Vidare förklarar Svanström (2008, sid. 159) att 

nyttan i förhållande till kostnaden i princip blir lika hög för alla företag, vilket exemplifieras 

med att i komplexa branscher där kostnaden för revisionen ofta är hög är även revisionens 

värde ofta högt.  

Senkow et al.s (2001) och Svanströms (2008, sid. 159) studier syftar till att visa hur företag i 

olika branscher uppfattar värdet av revision. Sett ur en annan infallsvinkel är det möjligt att 

kreditgivares värdering av hur viktig revision är skiljer sig mellan olika branscher, till 

exempel mellan praktiska och akademiska yrken. Hur värdet av revision inom olika branscher 

uppfattas av kreditgivare är intressant att undersöka eftersom de kan anses vara en viktig 

intressent till många företag och att det är möjligt att kreditgivares uppfattning har en 

påverkan på företags förhållande till revision. 

1.3 Forskningsfråga 

Hur påverkar revision kreditbedömningen av aktiebolag som inte omfattas av revisionsplikt? 

1.4 Syfte 

Studien ämnar undersöka hur revision påverkar kreditbedömningen av små aktiebolag. Syftet 

med studien är att ta reda på om revision påverkar små aktiebolags trovärdighet eftersom det 

kan visa om kreditgivares värdering av revision kan öka företags incitament att revideras. 

Denna studie syftar till att undersöka aktiebolag som inte omfattas av revisionsplikt vilka 

benämns som små aktiebolag. 
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Vidare ämnar undersökningen att mer ingående studera revisionens påverkan genom att 

undersöka om vikten av revision vid kreditbedömning skiljer sig mellan olika branscher 

eftersom det kan visa om det finns högre krav att framställa trovärdiga finansiella rapporter 

inom vissa branscher. Fördelningen av de branscher som avses undersökas är praktiska och 

akademiska yrken. 

2. Revision 

2.1 Revisorns roll 

En revisors huvudsakliga uppgift är att enligt god revisionssed granska bolags årsredovisning, 

bokföring och den löpande förvaltningen (SFS 2005:551). Begreppet god revisionssed är inte 

närmare preciserat i lagtext, vilket enligt Thorell och Norberg (2005) beror på att revisions-

seden ska kunna utvecklas i takt med samhället. 

Utöver granskningen ingår det i revisorns uppgifter att i slutet av varje räkenskapsår lämna en 

revisionsberättelse (SFS 1999:1079) som bland annat ska bestå av uttalanden om huruvida 

bolagets årsredovisning har upprättats i överensstämmelse med regler om årsredovisning 

(SFS 2005:551). Vidare ska revisionsberättelsen uppge om årsredovisningen presenterar en 

rättvisande bild av bolagets resultat, samt om företagets förvaltningsberättelse stämmer 

överens med den resterande årsredovisningen. 

Huvudregeln är att alla aktiebolag är skyldiga att bli reviderade (SFS 2005:551). Det finns 

dock ett undantag från denna regel som innebär att vissa aktiebolag har möjlighet att skriva in 

i bolagsordningen att de inte ska bli reviderade. De företag som har denna möjlighet är de som 

uppfyller högst ett av följande villkor: 

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. 

2.2 Revisionens intressenter 

Bolagsrevision syftade från början till att främja ägarnas kontroll över ledningens förvaltning 

av verksamheten, men idag anses revisionens intressenter vara fler än enbart ägarna 
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(Thorell och Norberg, 2005). I Sverige är definition av revisionens intressenter bred och 

utgångspunkten är att alla som har eller kan få en relation till den granskade organisationens 

revision ska betraktas som intressenter av revisionen (Svanström 2008, sid. 38). På grund av 

att revision inte enbart anses skapa trovärdighet och trygghet internt utan även externt kan till 

exempel investerare, kunder och banker klassas som intressenter till revisionen (FAR, 2014). 

I små aktiebolag har revision överlag inte någon större påverkan på aktieägarnas vilja att göra 

kapitalinsatser enligt Thorell och Norberg (2005). Detta beskrivs bero på att ägare i många 

små aktiebolag har bra insyn i bolaget vilket gör att de kan påverkas av annan information än 

den från revisorn. Thorell och Norberg (2005) beskriver att revisionens främsta intressent i 

små aktiebolag snarare är kreditgivare eftersom de har ett direkt intresse av räkenskaper. Det 

förklaras att utifrån kreditgivarens perspektiv kan revision bidra med positiva fördelar, till 

exempel att ordningen i den löpande bokföringen förbättras, årsredovisningen blir bättre och 

mer tillförlitlig samt att det finns möjlighet att vid behov kontakta revisorn. Att kreditgivarna 

hör till en av revisionens främsta intressenter styrks även av Gómez-Guillamóns (2003) som 

presenterar att flera olika typer av banker ansåg att revisorns åsikt påverkade kreditgivnings-

beslutet. 

3. Teori 

I detta avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för undersökningen. Först 

presenteras teorin om de fem C:na som beskriver hur banker resonerar vid kreditgivning. 

Sedan presenteras teori om revisionens legitimerade roll. Avsnittet avslutas med en samman-

ställning av teorierna samt hur dessa kommer att relateras till varandra i undersökningen. 

3.1 Kreditgivning 

3.1.1 Teorin om de fem C:na 

De bedömningsfaktorer som banker tar hänsyn till vid kreditbedömning beskrivs i teorin om 

de fem C:na (Reed och Gill, 1989, sid. 217). Teorin behandlar faktorer som påverkar tilltron 

till om låntagaren kommer att vara villig och ha möjlighet att betala tillbaka krediten. Reed 

och Gill (1989, sid. 217) förklarar att teorin grundas i tre C:n som banker under lång tid 

använt vid kreditgivning, vilka är Capacity (kapacitet), Character (karaktär), och Capital 

(kapital). Teorin har vidare kompletterats med ytterligare två C:n, Collateral (säkerhet) och 

Conditions (ekonomiska klimatet). 
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Capacity 

Den första faktorn teorin om de fem C:na beskriver är kapacitet (Capacity) som förklarar 

låntagarens lagliga rätt att ta kredit och låntagarens förmåga att återbetala krediten (Reed och 

Gill, 1989, sid. 217-219). Återbetalningsförmåga bedöms ofta med hjälp av finansiell 

information (Andersson, 2001) genom att banken undersöker företags förmåga att driva en 

verksamhet som genererar tillräckligt med inkomster för att kunna återbetala krediten 

(Beaulieu 1996; Reed och Gill, 1989, sid. 219). Återbetalningsförmågan kan mer ingående 

bedömas genom att analysera företags försäljningsvolym, försäljningspris och kostnader, 

vilka i sin tur påverkas av kvalitén på produkter och tjänster, effektivitet i marknadsföring, 

konkurrens, de anställdas moral samt företagsledningens kvalitet (Reed och Gill, 1989, 

sid. 219). 

Collateral 

Ett alternativt tillvägagångssätt vid bedömning av låntagarens återbetalningsförmåga är att 

fastställa säkerhet (Collateral) för krediten (Reed och Gill, 219-220). Fastställandet av 

säkerhet sker främst då andra faktorer anses vara svaga (Beaulieu, 1996) och används för att 

reducera bankens risk för utebliven återbetalning om företaget till exempel inte skulle 

generera tillräckligt med inkomster (Reed och Gill, 1989, sid. 219-220). Den säkerhet som 

fastställs kan till exempel vara en del av företagets tillgångar (Capital). Det är vidare viktigt 

att poängtera att även om säkerheten för krediten reducerar kreditgivarens risk för utebliven 

återbetalning föredrar banker att krediten återbetalas med intjänade medel. 

Capital 

Faktorn kapital (Capital) hänför sig till de tillgångar som finns tillgängliga för att driva 

verksamheten (Beaulieu, 1996). Innehav av tillgångar är ofta en grundförutsättning för 

företags överlevnad, till exempel kan modern utrustning vara nödvändig för att tillverkande 

företag ska vara konkurrenskraftiga (Reed och Gill, 1989, sid. 219-220). Vidare beskrivs en 

viktig del i kreditbedömningen vara att ägarna tillfört kapital till verksamheten eftersom 

värdet av det tillförda kapitalet är en måttstock på företagets finansiella styrka. 

Character 

Faktorn karaktär (Character) beskriver låntagarens vilja att återbetala krediten samt att 

fullfölja de skyldigheter som följer av kontraktet (Beaulieu, 1996; Reed och Gill, 1989, sid. 

218-219). Lämpliga karaktärsdrag för en individ är egenskaper som ärlighet, integritet och 

moral enligt Reed och Gill (1989, sid. 218-219). Dessa drag kan dock vara komplicerade att 

uppskatta på grund av att det är möjligt att en individ som inte uppfyller någon av 

egenskaperna ändå kan vara villig att fullfölja sina finansiella förpliktelser. Banken 
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undersöker ofta hur individen fullföljt tidigare liknande förpliktelser vid bedömning av 

karaktären, men i somliga fall saknar bedömningen saklig grund. 

Conditions 

Faktorn ekonomiska klimatet (Conditions) förklarar förhållandena på marknaden där företaget 

befinner sig (Beaulieu, 1996). Reed och Gill (1989, sid. 220-221) beskriver att kredittagarens 

återbetalningsförmåga påverkas av det ekonomiska klimatet, men att varken kredittagaren 

eller kreditgivaren direkt kan påverka klimatet. Vidare förklaras att även om banken anser att 

kunden uppfyller andra bedömningsfaktorer kan det ekonomiska klimatet ha en stor påverkan 

på beslutet om kreditgivning.  

Ju längre tid krediten sträcker sig över, desto viktigare blir det även för banken att förutspå det 

ekonomiska klimatet eftersom sannolikheten att klimatet kommer förändras är högre ju längre 

fram i tiden den slutliga återbetalningen ligger (Reed och Gill, 1989, sid. 220-221). 

Svängningar i ekonomin förklaras kunna vara både kortsiktiga och långsiktiga och kan i olika 

utsträckning påverka olika branscher. Reed och Gill (1989, sid. 220-221) menar att det 

därmed är viktigt att kreditgivare har kunskap om den aktuella branschen, till exempel 

kunskap om konkurrens, teknologiska förändringar, efterfrågan av företagets produkter och 

hur företaget distribuerar sina produkter eller tjänster. 

3.2 Legitimitet 

Revision anses vara en vedertagen kvalitetsstämpel gentemot tredje part (FAR, 2014). Den 

status som revisionen har baseras på att revisionen genom sin granskning ger ökad 

trovärdighet till företags redovisning och förvaltning. Revisorns arbete ska genomföras 

opartiskt, självständigt och objektivt, vilket syftar till att granskningen ska vara oberoende och 

inte påverkas av externa parter (Thorell och Norberg, 2005). Grundtanken med en oberoende 

granskning är att försäkra sig om att revision bidrar med ökad tilltro. Om granskningen inte 

skulle vara oberoende skulle risken öka att revisorn, på grund av extern påverkan, underlåter 

att rapportera felaktigheter enligt Thorell och Norberg (2005). 

3.2.1 Legitimitetsteorin 

Power (2003) beskriver att revision legitimerar individers och organisationers handlingar. 

Vidare förklarar Deegan (2002) att legitimitetsteorin bygger på antagandet att företag och 

organisationer både påverkas av och själva påverkar det samhälle som de verkar i. Ljungdahl 

(1999, sid. 45) menar att legitimitet innebär att ett företags värderingar överensstämmer med 

rådande värderingar i samhället, eller i en mer avgränsad betydelse, att företags värderingar 

överensstämmer med viktiga intressenters värderingar. Huruvida ett företags handlingar och 
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värderingar är legitima avgörs av den externa parten enligt Ljungdahl (1999, sid. 45). Detta 

kan exemplifieras genom att legitimitet uppkommer då den externa parten, till exempel en 

intressent, accepterar ett företags handlingar och värderingar. 

Deegan (2002) liknar vidare legitimitet med ett “socialt kontrakt” och beskriver att en 

organisations överlevnad kan hotas om den inte, genom att uppfylla samhällets förväntningar, 

följer kontraktet. Detta resonemang baseras på att organisationer inte har någon självklar rätt 

till resurser eller att överhuvudtaget existera. Ljungdahl (1999, sid. 45) menar att det är viktigt 

för företag att arbeta med legitimiteten för att försäkra sig om intressenters vilja att bidra med 

framtida resursbidrag. Vidare beskrivs att olika intressenter efterfrågar olika egenskaper hos 

företag vilket gör att intressenternas bedömning av företagens legitimitet även skiljer sig. 

3.3 Sammanfattning av teori 

Faktorer som påverkar kreditbedömningen av företag har presenterats enligt teorin om de fem 

C:na som beskriver Capacity, Capital, Collateral, Character och Conditions (Reed och Gill, 

1989, sid. 217). Det har vidare beskrivits att revision är en kvalitetsstämpel (FAR, 2014) som 

även förklarats legitimera företags handlingar (Power, 2003). Deegan (2002) beskriver att det 

är externa parter som avgör huruvida företags handlingar och värderingar anses legitima. 

Slutligen har det presenterats att företag är beroende av legitimitet för att kunna tillhandahålla 

resurser från intressenter (Ljungdahl, 1999, sid. 45). 

Undersökningsmodellen (Figur 1) nedan illustrerar hur de teoretiska perspektiven eventuellt 

kan relatera till varandra samt hur undersökningen om revisionens påverkan på kredit-

bedömning kommer att genomföras. Hur banker går tillväga vid kreditbedömning 

representeras vågrätt i undersökningsmodellen, där kreditbedömningen sker genom de fem 

faktorerna från teorin om de fem C:na och slutar i ett kreditgivningsbeslut. Hur revisionens 

legitimerande effekt påverkar dessa fem faktorer representeras av pilarna från den 

legitimerande effekten till faktorerna.  

 



8 

  

 

Figur 1. Undersökningsmodell för denna studie 

3.4 Operationalisering 

I detta avsnitt förklaras hur intervjufrågorna (Bilaga 2) relaterar till de teoretiska perspektiven. 

Fråga 1 till 3 grundar sig i teorin om de fem C:na. Syftet med frågorna är att skapa en 

uppfattning om hur bankerna går tillväga vid kreditgivning till små aktiebolag. Frågorna är 

öppet formulerade för att inte leda in respondenterna på förbestämda faktorer utan möjliggöra 

för respondenten att svara fritt och anpassa sitt svar efter hur banken arbetar. Följdfrågor 

kommer användas i de fall respondentens svar inte kan användas för att besvara syftet med 

undersökningen och det behövs ytterligare förklaring för att förstå kreditgivningsprocessen. 

Fråga 4 till 10 behandlar revisionens påverkan på bankernas kreditbedömning. Syftet med 

fråga 4 är att undersöka om respondenterna anser att vissa branscher har större behov av 

revision än andra. I frågan ska respondenterna rangordna fyra exempelföretag (Bilaga 3) efter 

vilket av företagen som respondenten anser att det är mest fördelaktigt med revision. Frågan 

är formulerad som en rangordningsfråga för att respondenten ska kunna ge uttryck för vilka 

egenskaper det är hos exempelföretagen som påverkar vikten av revision. Anledningen till att 

frågan är placerad före övriga frågor gällande revisionens påverkan är att respondenten ska 

vara mer öppensinnad inför rankningen än om efterföljande frågor redan ställts. 

Grundtanken med valet av exempelföretag är att två av dem, Advokatbyrå AB och 

IT-konsult AB, ska representera akademiska yrken och resterande, Bilmekaniker AB och 

Kiosk AB, ska representera praktiska yrken. Denna uppdelning kommer inte respondenterna 

att informeras om. Tanken bakom valet av akademiska och praktiska yrken är att upp-

delningen ska visa om företags trovärdighet förändras beroende på vad det är för typ av 

verksamhet. Det är till exempel möjligt att ägare med högre utbildning skulle kunna göra 

företag mer trovärdiga och därmed påverka kreditbedömningen samt vikten av revision. Valet 

av de specifika exempelföretagen grundas i att de representerar företag som kan anses vara 
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typiska för akademiska och praktiska yrken. Vidare är tanken att respondenten ska känna att 

företagen är bekanta och lätta att relatera. Grundläggande information som hur länge företaget 

varit verksamt, antal anställda, ägarens ålder och ägarens högst avklarade utbildning kommer 

presenteras för att respondenterna ska få en överblick av exempelföretaget (Bilaga 3). 

Fråga 5 till 10 syftar till att närmare skapa en uppfattning om hur respondenterna anser att 

revision påverkar de olika faktorerna i kreditbedömningen, där fokus ligger på att undersöka 

revisionens påverkan på de fem C:na. För att undersöka vad respondenterna anser att revision 

bidrar med kommer frågor om hur kreditbedömningen skiljer sig mellan företag som har 

respektive inte har revisor och vad eventuella skillnaderna i sådana fall beror på behandlas. 

Fråga 11 och 12 behandlar ingående hur kreditgivaren resonerar kring små aktiebolags 

anlitande av revisor. Frågorna syftar till att undersöka hur kreditgivaren anser att revisionen 

påverkar arbetet. Fråga 12 syftar till att undersöka hur kreditgivaren resonerar vid utebliven 

revision för att undersöka om den ökar företags trovärdighet för att närmare undersöka 

revisionens legitimerande funktion. De två sista frågorna, fråga 13 och 14, relaterar till värdet 

av revision och syftar till att undersöka om kreditgivaren anser att kvaliteten på finansiellt 

material försämras utan revision, samt om och varför kreditgivare anser att ett företag bör ha 

revisor. 

3.5 Kritik mot teori  

För att kunna undersöka hur revision påverkar kreditgivningen till små aktiebolag behöver 

kreditgivningsprocessen förklaras, i detta fall genom teorin om de fem C:na. Kritik som kan 

riktas mot valet av teorin är att det är möjligt att de fem faktorerna i teorin inte tillräckligt kan 

förklara hur kreditgivare resonerar vid kreditbedömning. Anledningen till att teorin har 

använts är att den är utvecklad från de välkända tre C:na, som Reed och Gill (1989, sid. 217) 

beskriver, vilket indikerar att faktorerna är väl etablerade och anpassningsbara efter olika 

kreditbedömningsprocesser. Vidare förklarar Andersson (2001) att finns det andra modeller, 

till exempel CAMPARI och PARSERS, som beskriver liknande faktorer som teorin om fem 

C:na, vilket kan öka teorins trovärdighet. Utöver kreditgivning till små aktiebolag behandlar 

teorin även kreditgivning mer allmänt. I denna studie kommer enbart de delar av teorin som 

berör kreditgivning till företag att diskuteras vilket kan påverka studiens resultat, vi anser 

dock att denna avgränsning är nödvändigt för att kunna genomföra undersökningen. 

Vidare har revisionens legitimerande status beskrivits vara baserad på att revision är en 

kvalitetsstämpel. Valet av detta teoretiska perspektiv kan kritiseras eftersom legitimitet är en 

upplevd känsla vilken kan variera mellan individer. Revision kan dock anses ha en stark 
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ställning som ett granskade organ vilket gör att revisionens legitimerande status är ett relevant 

perspektiv att basera undersökningen på. Legitimitetsteorin kan även kritiseras på grund av att 

den främst har använts för att förklara företags samhällsansvar. Det är dock möjligt att 

applicera teorin på andra situationer som inte rör samhällsansvar, vilket gör att vi anser att den 

kan användas för att förklara revisionens legitimerande funktion. 

4. Metod 

Detta avsnitt behandlar studiens utformning. Först förklaras och motiveras de tillämpade 

metodvalen. Sedan presenteras studiens avgränsningar samt valet av intervjumetod. Slutligen 

presenteras även kritik mot studiens val av metod för att belysa och förklara eventuella brister. 

4.1 Metodval 

Denna studie har utgått från ett deduktivt perspektiv som förklarar relationen mellan 

befintliga begrepp och teorier (Saunders, Lewis och Thornhill, 2012, sid. 145). Baserat på den 

presenterade teorin har relevant data samlats in och vidare har de teoretiska begreppen 

använts för att förklara empirin. Studiens syfte är förklarande vilket Saunders et al. (2012, 

sid. 171-172) beskriver innebär att undersökningen analyserar en specifik situation och 

försöker förklara orsakssamband mellan olika variabler. Saunders et al. (2012, sid. 546) 

förklarar att en kvalitativ undersökning ger en djupare förståelse för individers resonemang än 

vad en kvantitativ undersökning kan ge. För att besvara studiens syfte har därmed en 

kvalitativ undersökning genomförts. 

4.2 Datainsamling 

Kvalitativ primärdata har samlats in genom intervjuer med sex anställda på sex av Sveriges 

största banker, vilka presenteras i avsnitt 5.1. Samtliga respondenter arbetar med kredit-

givning till aktiebolag och har därmed praktisk erfarenhet av kreditgivningsprocessen. Till 

skillnad från resterande banker handlägger inte Danske Bank i Uppsala kredit till små 

aktiebolag. Vi har trots detta valt att inkludera respondentens svar i undersökning eftersom 

respondenten svarade ur ett mer allmänt perspektiv. Detta är något vi har tagit hänsyn till vid 

sammanställningen av empirin för att studiens trovärdighet inte märkbart ska påverkas. 

Respondenterna fick innan intervjuerna ta del av ett underlag som i stora drag beskrev de 

områden som intervjun skulle behandla. Ett sådant underlag främjar intervjuers validitet och 

tillförlitlighet eftersom respondenterna får en inblick i vilken information som är av intresse 

vilket ger dem möjlighet att förbereda sig inför intervjun (Saunders et al., 2012, sid. 385). 
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Semistrukturerade intervjuer är utformade att möjliggöra en djupare förståelse av 

respondenters svar (Saunders et al., 2012 sid. 378) därmed var intervjutypen lämplig att 

använda vid insamlandet av data. Intervjutypen gav möjlighet att ställa öppet formulerade 

frågor och följdfrågor vilket gav en förståelse för respondenternas resonemang. Eftersom 

studiens syfte var att förstå hur respondenterna resonerar vid kreditgivning skulle data från en 

enkätundersökning inte vara tillräckligt förklarande då enkäter ofta resulterar i 

standardiserade svar. Även om en enkätundersökning skulle möjliggöra svar från ett större 

antal respondenter skulle undersökningens resultat inte ge en djupare förståelse för hur 

individerna resonerar, vilket gör att det är mer lämpligt att genomföra intervjuer än enkäter i 

denna studie. 

4.3 Avgränsning 

Studien har enbart fokuserat på banker som kreditgivare till små aktiebolag. Urvalet har 

begränsats till anställda från sex av Sveriges största banker. Valet av dessa banker är grundat i 

att de är välkända samt har en varierad kundkrets och därmed sannolikt har bred kunskap 

inom området. Av praktiska skäl avgränsades även urvalet geografiskt till bankkontor inom 

Uppsala kommun. Vidare är det även möjligt att valet av revisor eller revisionsbolags skulle 

kunna påverkat studiens utfall, detta något vi valt att inte ta hänsyn till på grund av att 

studiens syfte var att studera hur revision påverkar kreditbedömning. 

4.4 Kritik mot metod 

Saunders et al. (2012, sid. 381) förklarar att semistrukturerade intervjuer kan ge sned-

vridningar som kan resultera i problem med tillförlitlighet. Dessa snedvridningar kan till 

exempel hänföras till att individen som utför intervjun uttrycker sig på ett sätt som påverkar 

respondenten eller att respondenten inte ger fullständiga svar om ämnet upplevs vara känsligt. 

Detta var inget som vi upplevde under intervjuerna men vi är medvetna om att data som 

samlats in kan ha påverkats av detta. 

Det kan uppstå problem men att dra generella slutsatser vid användning av kvalitativ data, 

speciellt om data baseras på ett mindre urval (Saunders et al., 2012, sid. 382). Vidare kan 

möjligheten att dra generella slutsatser påverkas av vilka individer urvalet består av. Urvalet i 

denna studie består av en respondent från varje bank vilket innebär att det inte går att 

säkerställa att respondentens svar överensstämmer med hela bankens synsätt av kreditgivning. 

För att minimera risken att felaktiga slutsatser dras har vi valt att, istället för att presentera 

empirin utifrån bankerna, presentera den utifrån respondenterna. Ambitionen har därmed inte 

varit att särskilja kreditbedömningen på de olika bankerna utan snarare att få en övergripande 
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bild av hur kreditgivare resonerar. Vidare kan det ifrågasättas om studiens resultat är 

generaliserbart för hela landet då samtliga respondenter är anställda på bankkontor inom 

Uppsala kommun. Vi tror dock att möjligheten att dra generella slutsatser ökar på grund av att 

de undersökta bankerna återfinns i större delen av Sverige. 

5. Empiri 

Faktorer som respondenterna nämnde påverkar kreditbedömningen var återbetalnings-

förmåga, säkerhet, ägaren och ekonomiska förhållanden, vilka kommer presenteras nedan. 

Respondenterna i denna undersökning var: 

Albrektsson, Fredrik, Länsförsäkringar  Persson, Johan, Nordea  

Elsaadi, Mohammed, SEB   Sagström, Mats, Handelsbanken 

Larsson, Sofie, Danske Bank  Vijkmark, Fredrik, Swedbank 

5.1 Kreditbedömning 

Återbetalningsförmåga 

Återbetalningsförmåga beskriver samtliga respondenter att de undersöker vid kreditgivning. 

Albrektsson beskriver att återbetalningsförmåga är en grundpelare vid kreditbedömning och 

att Länsförsäkringar ställer krav på att företag ska kunna visa att de har förmåga att betala 

tillbaka krediten. I samma riktning beskriver både Elsaadi och Sagström att det är viktigt att 

kunna säkerställa kundens återbetalningsförmåga eftersom det visar om kunden har råd med 

krediten. 

För att säkerställa att det finns återbetalningsförmåga analyserar samtliga respondenter 

företags finansiella rapporter. Sagström beskriver att i de fall det inte finns en färdigställd 

årsredovisning brukar företagen få komplettera med preliminära siffror. Vidare berättar 

Elsaadi att enligt SEB:s interna kreditpolitik ska kunden presentera två reviderade bokslut vid 

kreditbedömning. Han poängterar dock att det inte hindrar företag som inte kan presentera 

detta att bli beviljade kredit, men att det blir en avvikelse från den interna kreditpolitiken som 

försvårar bedömningen. Vidare beskriver tre av respondenterna att återbetalningsförmågan 

även kan säkerställas genom att estimera framtida kassaflöden. Enligt Elsaadi vill till exempel 

SEB i vissa fall att företagen ska presentera en likviditetsbudget. Persson förklarar vidare att 

estimering av framtida kassaflöden främst sker då kunden inte har möjlighet att presentera ett 

färdigställt bokslut. 
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Säkerhet 

Samtliga respondenter nämner att en del i kreditbedömningen är att fastställa säkerhet för 

krediten. Persson beskriver att säkerheten används för att reducera bankens risk vid kredit-

givning. Vidare förklarar Vijkmark att tanken bakom säkerheten även är att företagets ägare 

inte ska försättas i en besvärlig situation om företaget inte utvecklas som förväntat. Han 

beskriver vidare att det främst är vid större krediter som det är av vikt att fastställa säkerhet 

utöver ägarens personliga ansvar. Persson poängterar dock att små aktiebolag ofta inte kan ta 

stora krediter utan att bli revisionspliktiga eftersom en stor kredit troligen resulterar i att 

företaget överstiger gränsen på 1,5 miljoner kronor i balansomslutning. 

Albrektsson beskriver att även om Länsförsäkringars utgångspunkt är att alla krediter ska ha 

en säkerhet finns det undantagsfall där små krediter kan vara in blanco. Han poängterar dock 

att vid kreditgivning till aktiebolag används alltid ägarborgen som säkerhet. Fyra av 

respondenterna uttrycker att trots att fastställandet av säkerhet är en viktig del av 

bedömningen kan ett kreditbeslut inte enbart baseras på säkerheten, utan företaget måste 

kunna visa att krediten kommer kunna finansieras med inkomster. “Vi vill ju se att kunderna 

har råd med lånet och kan betala tillbaka helt enkelt. [...] Sen i andra hand ska vi säkerställa 

bra säkerheter helt enkelt, så de går hand i hand” (Elsaadi, 2014). 

Ägaren 

Samtliga respondenter nämner att företagets ägare är viktig del av kreditbedömningen. Fyra 

av respondenterna anser även att ägaren är den del av bedömningen som är allra viktigast, 

vilket beskrivs bero på att det är med ägaren som banken gör affärer. Vijkmark poängterar att 

ju mindre företaget är desto viktigare blir företagets ägare i bedömningen. Vidare förklarar 

han att bedömningen av ägaren utförs genom att undersöka ägarens ekonomiska 

förutsättningar, skötsamhet, tidigare erfarenheter av företagande och branschen samt hur 

ägarens kontaktnät ser ut. Elsaadi beskriver att han lägger stor vikt vid ett bra intryck av 

ägaren, där han anser att ägaren borde uppfattas som seriös och förtroendegivande. Han 

beskriver vidare att en stor del av kreditbedömningen bygger på relationen med kunden och 

att han upplever att kreditbedömningen blir betydligt enklare om han har en bra relation till 

kunden. 

Fyra av respondenterna nämner att de vanligtvis kontrollerar kreditvärdigheten hos ägaren 

genom en kreditupplysning. Respondenterna genomför även en kontroll av bankens interna 

historik på ägaren, bland annat beskriver Albrektsson att historiken kan visa hur trogen 

kunden varit till banken och hur kunden tidigare skött sig. 
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Ekonomiska förhållanden 

Fem av respondenterna uttrycker att de ekonomiska förhållandena kan påverka kredit-

bedömningen. Elsaadi beskriver att SEB internt har en lista med branscher som anses vara 

mer problematiska. Enligt Elsaadi ska kreditbedömning av företag som befinner sig inom de 

problematiska branscherna utföras extra noggrant, vilket han förklarar bero på att han inte vill 

bevilja kredit om det finns en stor risk att kunden inte kommer återbetala krediten. Vidare 

beskriver han att vilka branscher som anses vara mer riskfyllda förändras över tiden. Detta 

uttrycker även Larsson som dessutom poängterar att förändringar till stor del styrs av 

konjunkturen. Även Albrektsson och Vijkmark beskriver att noggrannheten i kredit-

bedömningen påverkas av vilka branscher som anses vara riskfyllda. Vijkmark beskriver att 

det främst är konkurrensen på den lokala marknaden som styr vilka branscher som Swedbank 

är mer restriktiv att bevilja kredit till. Att bedömningen av den geografiska placeringen är 

viktig poängteras även av Elsaadi som vidare beskriver “om de befinner sig ute på vischan då 

kommer vi definitivt spetsa till öronen extra noga” (Elsaadi, 2014). 

5.2 Revision 

Samtliga respondenter beskriver att bankerna inte har några bestämda riktlinjer som gör 

skillnad på kreditbedömning av företag som har respektive inte har revisor. Vijkmark och 

Sagström påpekar att det trots detta finns möjligheter för banken att ställa krav på små 

aktiebolag att anlita revisor. Sagström beskriver att detta krav främst ställs om kunden inte 

kan visa någon längre historik och bedömningen är mer osäker. Vijkmark beskriver utöver 

detta att han ibland kan rekommendera företag att anlita revisor om mindre fel framkommit i 

bokföringen eller om krediten innebär en stor framtida risk för banken. 

Vidare ställer sig samtliga respondenter positiva till att företag har revisor vilket de beskriver 

främst beror på att revisionen är en kvalitetsstämpel av företags rapporter. Vijkmark beskriver 

att han upplever att kreditbedömningen blir enklare att genomföra om det finns reviderade 

rapporter på grund av att revisionen är en kvalitetsstämpel. Elsaadi uttrycker liknande: “[...] 

däremot känner jag ju mig mer trygg med en som har revisor, då han har gjort uttalande om 

att siffrorna stämmer och det inte är några konstigheter” (Elsaadi, 2014). Albrektsson 

förklarar vidare att det bland annat är positivt för företag att ha revisor på grund av att 

revisionen gör att det går att lita på innehållet i årsredovisningen. Han beskriver dock att om 

revisionsberättelsen hade varit oren hade felen troligen upptäckts i tidigare kontroller av 

företaget. Dessutom anser han att det vid bedömningen av ägaren finns faktorer som rör mer 

personliga förhållanden, till exempel om ägaren har lån på sitt hus, som bättre kan beskriva 

hur ägaren är än att företaget har revisor 
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Hälften av respondenterna nämner att det ibland kan krävas mer noggranna kontroller av 

företag som inte har revisor. Detta tillämpas framförallt om ett företag innehar tillgångar som 

är av mer komplicerad karaktär, till exempel ett stort lager. Vidare påpekar både Vijkmark 

och Elsaadi att de ofta är mer ifrågasättande till innehåll i rapporter som inte är reviderade 

vilket Elsaadi beskriver bero på att det inte går att kvalitetssäkra informationen. Albrektsson 

beskriver att det även blir mer komplicerat att få en helhetsbild av företag om deras rapporter 

inte är reviderade. Han uttrycker även att han kan bli osäker på huruvida det är han som inte 

förstår eller företaget som gjort fel om det är något som inte stämmer i oreviderade rapporter. 

Vidare har Albrektsson upplevt att det i vissa situationer varit svårt att samla in information 

från företag som inte har revisor. Larsson nämner att hon tror att det rent tekniskt kan vara 

enklare att manipulera bokföringen om den inte kontrolleras lika noggrant, hon har dock inte 

haft någon egen erfarenhet av detta. 

Ett felaktigt presenterat bokslut kan vara avgörande för Vijkmark vid ett kreditbeslut. Han 

beskriver att om han upplever att företagaren inte har ordning på de papper som ska 

presenteras brukar han neka krediten. Vidare anser fyra av respondenterna att kunden upplevs 

som mer seriös om företaget har revisor. “Det betyder att de är beredda att lägga den pengen 

att visa upp att: okej vi har allting här, svart på vitt, vi lägger det på bordet.” (Sagström, 

2014). En av de respondenter som anser att revision bidrar med ökad trovärdighet nämner 

dock att anlitandet av revisor även kan tyda på att ägaren inte har någon kunskap inom 

området. Både Albrektsson och Elsaadi uttrycker att de upplever att det till större del går att 

lita på ett företag som har revisor. Elsaadi poängterar dock att man inte ska stirra sig blind på 

om företaget har revisor eller inte. Trots att samtliga respondenter ställer sig positiva till 

revision uttrycker de att det finns andra faktorer som har en större påverkan på 

kreditbedömningen. 

Revisorns rådgivande roll 

Fyra av respondenterna nämner att revisorn, utöver att vara en granskande part, även kan 

fungera som rådgivare till företag. Larsson beskriver att revisorn kan ge råd i bland annat 

skattefrågor och företagsbildning. Ytterligare en fördel med revisor är, enligt Vijkmark, att 

ägare i mindre företag ofta är duktig på sin bransch men inte lika duktig på att beräkna 

företagets ekonomiska framtid, i sådana situationer skulle en revisor kunna vara till hjälp. 

Både Larsson och Sagström för liknande resonemang och beskriver att det ofta kan vara bra 

att överlåta ekonomiska frågor till revisorn så att ägaren kan fokusera på det den är bäst på. 

Redovisningskonsult 

Samtliga respondenter uttrycker att vissa positiva aspekter som en revisor bidrar med även 



16 

  

kan tillföras av en redovisningskonsult. “Det är på nåt sätt ett kvitto på att bokföringen ser bra 

ut så att inte vem som helst som sitter och gör den” (Elsaadi, 2014). Vidare anser Elsaadi att 

alla företag inte är i behov av revisor men att samtliga företag åtminstone bör ha en 

redovisningskonsult som utför ett ordentligt bokslut. Sagström förklarar att om ett företag har 

en redovisningskonsult får kreditgivaren möjlighet att diskutera företagets flöden med någon 

som har hög kompetens inom området. Vijkmark anser att det är viktigt att det finns någon 

typ av extern kontroll av redovisningen till exempel av en redovisningskonsult, men att det 

inte finns samma kontroll av redovisningskonsulter som av revisorer. Enligt Vijkmark kan en 

redovisningskonsult därmed inte säkra samma kvalitet på rapporterna som en revisor kan. 

Elsaadi och Persson upplever dock inte att den kvalitet som redovisningskonsulten bidrar med 

nämnvärt skiljer sig från den kvalitet revisorn bidrar med. 

5.2.1 Bransch 

Advokatbyrå AB 

Att bedöma för vilken bransch som det är viktigast med revision uttrycker samtliga 

respondenter vara komplicerat. Sagström beskriver att revision bidrar med att “Hålla ordning 

på torpet” (Sagström, 2014), vilket är oberoende av bransch. Vidare menar Sagström att hur 

viktig revision är för ett företag beror på hur trovärdigt företaget uppfattas vara. Han beskriver 

att bakom företagen Advokatbyrå AB och IT-konsult AB kan det finnas akademiker, vilket 

skulle kunna tyda på kunskap inom ekonomi som i sin tur leder till att behovet av revisor inte 

är lika stort. Vidare uttrycker både Albrektsson och Sagström att ett företags trovärdighet 

påverkas av under hur lång tid som företaget varit verksamt eftersom det kan visa om 

företaget skött sig. Utöver detta beskriver Vijkmark att det finns mycket regelverk och 

branschkrav om skötsamhet för advokatbyråer. Detta uttrycks även av Larsson som vidare 

beskriver att hon därmed anser att Advokatbyrå AB är i mindre behov av revisor.  

Elsaadis åsikt skiljer sig från övriga respondenters, han menar att det är viktigare för företag 

som anses vara seriösa och komplicerade, till exempel Advokatbyrå AB och IT-konsult AB, 

att bli reviderade. Han beskriver att det vid analys av sådana företag är viktigt att undersöka 

vilken typ av affärer som genomförs, hur mycket verksamheten omsätter samt vad det finns 

för lager och kundfordringar. Elsaadi uttrycker att han skulle bli skeptisk om en ägare till en 

advokatbyrå valt att inte ha revisor och att det skulle bli svårt att bedöma företagets 

trovärdighet. 

IT-konsult AB 

Albrektsson förklarar att det inte är lika viktigt med revisor för IT-konsulten eftersom det är 
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troligt att denna verksamhet har få kunder och ett litet lager. Detta resonemang för även 

Vijkmark som uttrycker att i och med att verksamheten är av enklare karaktär med få kunder 

har den troligen även färre betalningsflöden. Till skillnad från Albrektsson och Vijkmark 

anser Larsson att det är viktigt för IT-konsult AB att ha revisor, hon beskriver att konsult-

verksamheter ofta redovisar pågående projekt som banken kan ha svårt att värdera. I dessa fall 

beskriver hon att det kan vara bra att företaget har en revisor som kan visa att projekten 

redovisas och vinsträknas på samma sätt över åren. 

Bilmekaniker AB 

Vijkmark beskriver att han tror att det är ungefär lika viktigt för Kiosk AB och Bilmekaniker 

AB att ha revisor på grund av att båda verksamheterna har relativt många kunder och 

transaktioner. Larsson beskriver att hon anser att det är viktigt för Bilmekaniker AB att ha 

revisor, dels på grund av att det är en verksamhet som genomför många små transaktioner och 

dels för att företaget är verksamt i en bransch som kan anses ha hög risk och är 

konjunkturstyrd. 

Kiosk AB 

Till skillnad från IT-konsult AB som har få kunder och få betalningsflöden beskriver fyra av 

respondenterna att Kiosk AB troligen har många kunder och genomför många transaktioner 

vilket gör att det är viktigare med revisor. Respondenterna beskriver att det kan vara svårt för 

mindre företag att hålla reda på ett stort antal kontanta transaktioner, vidare uttrycker 

Sagström att ju fler kontanta transaktioner som genomförs desto större är risken att företag 

redovisar felaktigt. Albrektsson resonerar liknande som de fyra respondenterna, han tror 

dessutom att det är mer fördelaktigt för Kiosk AB att ha revisor på grund av att det är en typ 

av verksamhet som behöver mycket kontroll. Han tillägger att kiosker ofta inte är de starkaste 

bolagen och därmed medför en högre risk.  

6. Analys 

Återbetalningsförmåga och revisionens påverkan 

Att kunden har förmåga att återbetala krediten beskriver samtliga respondenter som en 

avgörande faktor vid kreditbedömning, vilket även överensstämmer med Reed och Gills 

(1989, sid. 217-218) resonemang om faktorn kapacitet (Capacity). Andersson (2001) 

beskriver att låntagarens återbetalningsförmåga ofta bedöms utifrån finansiell information 

vilket även respondenterna uttrycker. Delvis sker respondenternas bedömning av åter-

betalningsförmågan sker genom att estimera framtida kassaflöden, vilket även Beaulieu 
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(1996) och Reed och Gill (1989, sid. 217) beskriver som en del av bedömningen. En 

respondent uttrycker att ägare i små aktiebolag ofta har svårt att beräkna företagets framtida 

ekonomiska ställning och att det då kan vara fördelaktigt att ha revisor eftersom revisorn kan 

ha kunskap inom området. Det är därmed möjligt att kreditgivaren skulle kunna vara mer 

säker på att bedömningen av företagets återbetalningsförmåga stämmer om företaget har 

revisor. 

Respondenterna uttrycker att det kan krävas att de är mer noggranna och ifrågasättande om 

rapporter inte är reviderade, vilket tyder på att det finns skillnader i hur kreditgivare upplever 

rapporter som är respektive inte är reviderade. Vidare beskriver respondenterna att de i högre 

grad litar på innehållet i reviderade rapporter, vilket kan indikera att revision har en positiv 

påverkan på kreditbedömning. Detta styrks även av att respondenterna nämner att finansiella 

rapporter ligger till grund för bedömningen av återbetalningsförmåga. Att respondenterna i 

högre grad litar på innehållet i reviderade rapporter kan liknas med Powers (2003) 

resonemang om att revision upplevs legitimera företags handlingar, vilket vidare kan förklaras 

av att revisionen är en oberoende granskning (Thorell och Norberg, 2005). Respondenternas 

ökade förtroende för innehållet i reviderade rapporter kan även relateras till FARs (2014) 

beskrivning av att revision anses vara en kvalitetsstämpel gentemot tredje part, i detta fall 

kreditgivarna. 

Det som nämnts ovan indikerar att revision, genom att legitimerar företags handlingar, har en 

positiv påverkan på kreditgivares bedömning av återbetalningsförmåga. Ljungdahl (1999, 

sid. 45) beskriver att det är viktigt att företag arbetar med legitimitet för att försäkra sig om 

intressenters, i detta fall kreditgivares, vilja att bidra med resurser. Eftersom det framkommit 

att revisionens legitimerande effekt påverkar kreditgivares bedömning av återbetalnings-

förmåga är det möjligt att företag i högre grad kan försäkra sig om framtida resursbidrag från 

kreditgivare genom att bli reviderade.  

Som tidigare diskuterats uttrycker både Andersson (2001) och respondenterna att finansiella 

rapporter ligger till grund för bedömningen av återbetalningsförmåga. Detta styrks även av att 

en respondent ofta nekar kredit om företaget inte presenterar korrekta rapporter. Vikten av 

korrekta rapporter förklaras vidare av att majoriteten av respondenterna anser att revision är 

viktigare för exempelföretaget Kiosk AB än för Advokatbyrå AB och IT-konsult AB. 

Respondenternas argument för detta är att Kiosk AB är en verksamhet som troligen har 

många kontanta transaktioner vilket ökar risken för bristfällig redovisning. Även om 

majoriteten av respondenterna anser att IT-konsult AB är en verksamhet av relativt enkel 

karaktär med mindre behov av revisor påpekade en respondent att konsultföretag i många fall 
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redovisar pågående projekt, vilket kan vara svårt att redovisa korrekt. Respondenten uttrycker 

vidare att en revisor skulle kunna kontrollera att de delar som är mer komplicerade för ägaren 

att redovisa utförs korrekt, vilket i sin tur skulle kunna minska risken för felaktigheter i 

företagens rapporter. Detta förhållningssätt till revisionen styrker att revision är legitimerande 

av företags rapporter, vilket Power (2003) uttrycker. 

Säkerhet och revisionens påverkan 

Faktorn säkerhet (Collateral) beskriver ett alternativt sätt att säkerställa återbetalningsförmåga 

(Beaulieu, 1996). En säkerhet fastställs för att reducera kreditgivarens risk för utebliven 

återbetalning (Reed och Gill, 1989, sid. 219-220). Detta intygas även av respondenterna som 

dessutom uttrycker att ju större kredit desto viktigare blir fastställandet av säkerhet, vilket 

troligen beror på att en större kredit medför en högre risk för banken. Säkerheten som 

fastställs består ofta av företagets tillgångar (Capital) (Reed och Gill, 1989, sid. 219-220) och 

Beaulieu (1996) beskriver att innehav av tillgångar är en grundförutsättning för företags 

överlevnad. Trots detta har inte respondenterna nämnt tillgångar som en betydande faktor vid 

kreditbedömningen. Det är dock möjligt att tillgångar ändå är en viktig del av kredit-

bedömningen eftersom fastställandet av säkerhet, som ofta består av företagets tillgångar, är 

beskriven att vara en viktig del av bedömningen.  

Vidare förklarar både respondenterna och Reed och Gill (1989, sid. 220) att även om det är 

viktigt att fastställa säkerhet ska krediten främst återbetalas med intjänade medel. En 

respondent uttrycker att eftersom både bedömningen av säkerhet och återbetalningsförmåga 

utförs för att säkerställa att krediten kommer kunna återbetalas är faktorerna nära samman-

kopplade. Respondenten tillägger dock att återbetalningsförmåga är den faktor som väger 

tyngst vid kreditbedömningen vilket styrks av att respondenterna uttrycker att de inte enbart 

beviljar kredit grundat på att företag kan erbjuda säkerhet. 

Hur revisionen påverkar bedömningen av säkerhet är inget som respondenterna direkt 

beskriver, vilket tyder på att revision inte märkbart påverkar bedömningen. Respondenterna 

beskriver dock att det krävs mer noggranna kontroller vid bedömning av företag som innehar 

tillgångar av mer komplicerad karaktär, till exempel ett stort lager. Eftersom revision anses 

bidra med trovärdighet till företags rapporter (FAR, 2014) är det möjligt att bedömningen av 

ett företag med komplicerade tillgångar kan upplevas enklare att genomföra av kreditgivaren 

om företaget blivit reviderat. Därmed kan revision indirekt påverka bedömningen av både 

säkerhet (Collateral) och tillgångar (Capital). 



20 

  

Ägaren och revisionens påverkan 

Samtliga respondenter beskriver att företagets ägare, som kan relateras till faktorn karaktär 

(Character), är en viktig del av kreditbedömningen. Dessutom anser majoriteten av 

respondenterna att ägaren är den viktigaste delen av kreditbedömningen och en av 

respondenterna beskriver att ju mindre ett företag är desto viktigare blir företagets ägare. Reed 

och Gill (1989, sid. 219) beskriver att bedömningen av ägaren i somliga fall enbart baseras på 

en personlig uppfattning om ägaren som saknar saklig grund. Respondenterna nämner dock 

att de, utöver att bedöma ägarens personlighetsdrag, alltid undersöker bankens historik på 

kunden samt gör en kreditupplysning. Personlighetsdrag som är lämpliga hos ägare är enligt 

Reed och Gill (1989, sid. 218) ärlighet, integritet och moral. Liknande drag uttrycker en 

respondent som viktiga och beskriver att det är betydelsefullt att ägaren uppfattas som seriös 

och förtroendegivande. 

En respondent beskriver att en bra relation till ägaren är viktigt och gör kreditbedömningen 

enklare. Relationen mellan kreditgivaren och ägaren kan liknas med det “sociala kontraktet” 

som Deegan (2002) beskriver. Om ägaren inte lever upp till samhällets förväntningar kan det 

”sociala kontraktet” brytas och företagets överlevnad hotas (Deegan, 2002). Det är möjligt att 

en sämre relation mellan kreditgivare och ägare kan bero på att det “sociala kontraktet” har 

brutits. Vid ett brutet “socialt kontrakt” skulle företagets möjlighet till kredit kunna hotas 

eftersom det komplicerar förhållandet till kreditgivaren. Detta kan exemplifieras av att en 

respondent ställer sig skeptisk till företag som anses vara seriösa och komplicerade, till 

exempel Advokatbyrå AB, och väljer att inte revideras. Att respondenten är skeptisk skulle 

kunna bero på att det “sociala kontraktet” har brutits i och med att företaget inte lever upp till 

kreditgivarens förväntningar. 

Vidare förklarar en respondent att anlitandet av en revisor tyder på att ägaren är beredd att 

lägga pengar på att visa att allt stämmer i företaget. Respondenterna upplever även företag 

med revisor som mer seriösa vilket i sin tur kan påverka deras uppfattning av ägaren. Att 

revision påverkar hur seriöst företaget och ägaren upplevs skulle kunna bero på att kredit-

givarna uppfattar revision som legitimerande av företags handlingar. Detta antagande baseras 

på att det är möjligt att anlitandet av en revisor bidrar till att kreditgivarnas värderingar om 

företagsamhet överensstämmer med hur ägaren sköter företaget, vilket Ljungdahl (1999, sid. 

45) beskriver som legitimering. De egenskaper som respondenterna uppfattar som viktiga 

lyfts fram då ägaren, genom att anlita revisor, visar att den värdesätter att företaget är 

transparent. Det är möjligt att detta leder till att det är viktigare med revisor för företag som 

har en sämre relation med kreditgivaren och riskerar att det “sociala kontraktet” bryts, 
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eftersom revisionen ökar sannolikheten att företaget och kreditgivarens värderingar 

överensstämmer. 

Respondenterna förklarar att vikten av revision kan variera beroende på vad ägaren har för 

erfarenhet. En respondent beskriver till exempel att det är troligare att en ägare med 

akademisk bakgrund har kunskap inom ekonomi än en som inte har akademisk bakgrund. 

Detta skulle enligt respondenten kunna innebära att behovet av revision minskar. I detta fall 

bygger troligen behovet av revision på hur trovärdig kreditgivaren upplever att ägarens 

kunskap om att driva en verksamhet är. Vikten av revision kan även, enligt respondenterna, 

påverkas av hur länge företaget varit verksamt eftersom en lång erfarenhet kan öka ägarens 

trovärdighet. Ju trovärdigare företaget anses vara desto mindre är behovet av revision. 

Ekonomiska förhållanden och revisionens påverkan 

Faktorn ekonomiska klimatet (Conditions) förklarar dels klimatet på marknaden där företag 

befinner sig (Beaulieu, 1996) och dels hur klimatet påverkar företags återbetalningsförmåga 

(Reed och Gill, 1989, sid. 220-221). Reed och Gill (1989, sid. 220) förklarar vidare att det 

ekonomiska klimatet i stor utsträckning kan påverka utfallet av kreditbedömningen, även om 

företaget skulle uppfylla övriga krav i bedömningen. Detta förklaras även av respondenterna 

som uttrycker att de vid kreditbedömning tar hänsyn till hur de ekonomiska förhållandena 

kommer att påverka företaget. 

Respondenterna beskriver att de ekonomiska förhållandena påverkar kreditbedömningen 

genom att vissa branscher är mer konjunkturkänsliga och mer riskfyllda, vilket även 

poängteras av Reed och Gill (1989, sid. 220-221). Ett exempel på en riskfylld verksamhet är, 

enligt en respondent, Bilmekaniker AB vilket grundas i att företaget tillhör en konjunktur-

känslig bransch. Att det ekonomiska klimatet påverkar kreditbedömningen visas vidare i att 

det är vanligt förekommande att kreditgivare förhåller sig mer restriktivt till branscher som 

anses vara mer riskfyllda. Utöver detta förklaras att risken även kan påverkas av hur hög 

konkurrensen är inom branschen och hur verksamheten är utformad. 

Att revisionen påverkar bedömningen av det ekonomiska klimatet är inte något 

respondenterna nämner. Detta skulle kunna bero på att revisorns huvudsakliga uppgift är att 

granska företags rapporter, vilket troligen inte är relevant vid denna bedömning eftersom det 

främst är den framtida utvecklingen av det ekonomiska klimatet som är av intresse för kredit-

givaren. Det är därmed troligt att revision inte nämnvärt skulle påverka bedömningen av det 

ekonomiska klimatet. En annan synvinkel är att behovet av revision skulle kunna vara större 

för företag inom branscher som anses vara mer riskfyllda än för de som inte anses riskfyllda 
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eftersom revisionen, genom ökad trygghet, skulle kunna minska den totala risken som banken 

utsätts för. Det är vidare möjligt att om den totala risken minskade, skulle företagets möjlighet 

att bli beviljad kredit kunna öka. Advokatbyrå AB är ett företag som enligt majoriteten av 

respondenterna inte är i större behov av revisor, vilket grundas i att företaget omfattas av 

mycket branschkrav och regler om skötsamhet. Det är möjligt att dessa krav gör att kredit-

givaren upplever branschen som trygg och företaget som mindre riskfyllt. Vid kreditgivning 

är det därmed troligt att Advokatbyrå ABs chans att bli beviljad kredit är stor eftersom att 

risken anses vara låg. 

Övrigt om revision och kreditbedömning 

Trots att bankerna inte kräver att små aktiebolag ska revideras framkommer det att kredit-

givarna i vissa situationer har möjlighet att ställa krav på kunden att anlita revisor. Detta sker 

främst om respondenterna upplever bedömningen som osäker. Det är därmed troligt att om 

kreditgivaren skulle kräva att ett företag anlitar revisor och företaget följer kravet skulle 

företagets chans att bli beviljad kredit öka. Detta indikerar att företags val att anlita revisor 

kan göra att kreditgivarens beslut väger över till det positiva. Vidare framkommer det att 

respondenterna anser att en revisor även kan ha en rådgivande roll för företag, vilket skulle 

kunna leda till att företags chanser att bli beviljad kredit ökar eftersom kreditgivaren upplever 

att revision ger extra trygghet. Trots detta förtydligar respondenterna att revision inte är den 

avgörande faktorn vid kreditbedömning. Det är dock möjligt att det respondenterna menar är 

att ett kreditbeslut inte enbart kan grundas på revision, men att revision ändå har en påverkan 

på beslutet. Detta styrks vidare av att samtliga respondenterna ställer sig positiva till revision 

och skulle rekommendera små aktiebolag att anlita revisor. 

Överlag uttrycker respondenterna att det är svårt att bedöma för vilken typ av företag som det 

är mest fördelaktigt med revision enbart baserat på vilken bransch företaget tillhör. De 

förklarar att det är många andra faktorer, till exempel återbetalningsförmåga och ägaren, som 

är av större vikt vid denna bedömning. Att det finns skillnaderna i respondenternas värdering 

av revision visar att det inte finns ett svar som är genomgående, vilket kan relateras till hur 

Ljungdahl (1999, sid. 45) beskriver att olika intressenter har olika intressen i företag och 

därmed inte resonerar på samma sätt vid legitimering av företag. 

Redovisningskonsult 

Respondenterna beskriver att en del av de positiva effekter som en revisor bidrar med även 

kan tillföras av en redovisningskonsult. En respondent beskriver att redovisningskonsulten är 

som ett kvitto på att redovisningen är utförd korrekt. Detta kan indikera att det arbete som 

redovisningskonsulten utför legitimerar redovisningen, vilket kan liknas med hur Ljungdahl 
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(1999, sid. 45) beskriver att företags och kreditgivares värderingar överensstämmer. Det är 

möjligt att denna legitimitet grundas i att redovisningskonsulten, enligt kreditgivaren, har en 

tillräcklig nivå av kunskap inom området som gör att det går att lita på innehållet i 

redovisningen. Att respondenterna i vissa fall nämnt redovisningskonsulter vid frågor om 

revision kan tyda på att redovisningskonsulterna, efter avskaffandet av revisionsplikten, har 

fått en viktigare roll för kreditgivarna. 

7. Slutsats 

Syftet med denna studie är att undersöka hur revision påverkar kreditbedömning av små 

aktiebolag som inte omfattas av revisionsplikt samt hur påverkan skiljer sig mellan olika 

branscher. På vilket sätt revisionen påverkar olika delar av kreditbedömningen presenteras 

närmare i tabellen nedan som visar hur kreditbedömning kan relateras till teorin om de fem 

C:na samt hur och om det har framkommit att revisionen påverkar bedömningen av dessa 

faktorer. 

 

Tabell 1. Sammanställning av resultat 

Studien visar att revision har en påverkan på tre av de fyra presenterade delarna i kredit-

bedömningen. Resultatet tyder på att revision har störst påverkan på bedömningen av 

återbetalningsförmåga och ägare, som även visats vara de faktorer som väger tyngst i 

kreditbedömningen. Vidare indikerar studien att revision indirekt kan påverka bedömningen 

av säkerhet samt att det inte finns stöd för att revision påverkar bedömningen av ekonomiska 

förhållanden. Den påverkan som har identifierats framkommer framförallt i den legitimerande 

effekt revision har, vilket främst grundas i att kreditgivare upplever revision som en kvalitets-

stämpel. Det har utöver detta framkommit att revisionens legitimerande effekt på kredit-

bedömning till viss del även kan tillföras av redovisningskonsulter. Slutsatsen är att det finns 

indikationer på att revision påverkar kreditbedömningen genom att öka företags trovärdighet. 

Studien visar dock inte hur stor påverkan revisionen faktiskt har på kreditbedömningen. 
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Studien har inte funnit belägg för att vikten av revision vid kreditbedömning skiljer sig mellan 

olika branscher. Det framkom dock att det finns andra aspekter i företag som kan påverka hur 

viktigt det är med revision, till exempel verksamhetens karakteristika och risk. Överlag 

indikerar studien att revision är viktigare i verksamheter som uppfattas som mer riskfyllda. 

7.1 Framtida forskning 

Det hade varit intressant att vidareutveckla denna studies undersökning om hur vikten av 

revision skiljer sig mellan olika branscher genom att mer ingående undersöka vilka aspekter 

hos företag som påverkar vikten av revision. Vi tror att detta skulle kunna resultera i värdefull 

forskning för de företag som har möjlighet att välja om de vill ha revisor eller ej. Det skulle 

även vara intressant att undersöka hur revision påverkar andra intressenters förhållande till 

företaget för att få en bredare bild av revisionens värde. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Månad År Antal AB 
Antal AB med 
revisorsförbehåll 

Antal 
nybildade AB 

Antal nybildade AB 
med revisorsförbehåll 

okt-10 366 792 0 2 589 0 
nov-10 369 569 4 109 3 945 1 168 
dec-10 373 071 9 692 5 265 2 298 
jan-11 378 095 12 311 5 961 1 472 
feb-11 381 477 15 108 4 411 1 445 

mar-11 384 288 19 051 4 256 1 582 
apr-11 386 594 21 969 3 530 1 330 
maj-11 389 293 26 505 3 923 1 380 
jun-11 391 421 30 449 3 214 1 153 
jul-11 392 807 33 781 2 283 821 

aug-11 394 587 38 058 2 946 1 099 
sep-11 396 670 46 544 3 008 1 175 
okt-11 398 695 54 055 3 018 1 193 
nov-11 400 867 62 264 3 919 1 541 
dec-11 402 558 69 164 3 683 1 472 
jan-12 407 062 77 983 5 429 1 670 
feb-12 409 898 87 152 3 957 1 438 

mar-12 411 783 97 865 3 323 1 274 
apr-12 413 101 102 822 2 504 948 
maj-12 415 366 109 022 3 257 1 246 
jun-12 416 957 114 218 3 069 1 198 
jul-12 418 122 118 894 2 327 845 

aug-12 419 989 124 943 2 833 1 195 
sep-12 421 618 129 165 2 690 1 142 
okt-12 423 903 133 388 3 384 1 395 
nov-12 426 128 138 462 3 442 1 560 
dec-12 427 962 143 377 3 431 1 570 
jan-13 431 904 150 004 5 020 1 675 
feb-13 434 220 153 768 3 762 1 601 

mar-13 436 104 157 068 2 924 1 229 
apr-13 438 279 161 533 3 567 1 507 
maj-13 440 109 164 427 3 148 1 357 
jun-13 441 667 167 192 2 589 1 028 
jul-13 442 847 170 244 2 269 952 

aug-13 443 977 173 747 2 757 1 278 
sep-13 446 075 176 694 3 030 1 307 
okt-13 448 198 179 684 3 455 1 526 
nov-13 450 554 183 730 3 590 1 547 
dec-13 453 125 189 442 4 688 1 989 
jan-14 431 904 192 201 6 044 1 587 

 

Källa: Bolagsverket via mejlkontakt 



 

  

Bilaga 2 

 Vem är du?  

 Vad har du för befattning och arbetsuppgifter?   

 Hur länge har du arbetat med kreditgivning?  

 Är det okej att vi använder ditt namn och företag i uppsatsen?  

 

1. Hur går ni tillväga vid kreditgivning?  

Finns det några bestämda regler och riktlinjer inom banken för hur kreditbedömningen 

ska gå till? 

2. Vilka faktorer kollar ni främst på vid kreditbedömning?  

Är det någon faktor som är extra viktig? 

3. Hur är bedömningen i olika branscher, skiljer det sig vilka faktorer som är viktiga? 

4. För vilken av dessa företag tror du att det skulle vara mest fördelaktigt att ha revisor ur 

ett kreditgivningsperspektiv? (Ranka exempelföretagen)  

Finns det andra faktorer som gör det mer fördelaktigt att ha revisor? 

5. Finns det någon skillnad i hur ni går tillväga vid kreditbedömning till företag som 

har/inte har revisor? 

6. Påverkar revisionen vissa faktorerna av bedömningen mer än andra? 

7. Hur skulle det se ut i situationer där bedömningen av vissa faktorer inom företaget är 

mer osäkra, skulle ett företags revision kunna väga upp för osäkerheten? 

8. Varierar vikten av revision för ett företag beroende på storleken på krediten?  

Finns det några riktlinjer inom banken? 

9. I de fall företagen har revisor, brukar ni ta kontakt med revisorn?  

Om ja, vad frågar ni revisorn? Om nej, varför inte?  

Finns det speciella fall då det känns viktigare att ta kontakt med revisorn? 

10. Kan revisorns åsikt ha en påverkan på det beslut ni tar?  

11. Har du erfarenhet av att det varit problem med att samla in information som är 

trovärdig och tillräcklig?  

12. Tycker du att det är enklare att göra en kreditbedömning om företaget har revisor? 

Känner du att det krävs att du är mer noggrann i bedömningen om företaget inte har 

revisor? Finns det någon praxis på banken?  

13. Har det skett någon förändring av de finansiella rapporterna företagen presenterar och 

utfallen av lånen sedan revisionsplikten för små aktiebolag avskaffades?  

14. Skulle du rekommendera ett företag att ha revisor? 

Tror du att det är viktigare för företag inom vissa branscher att ha revisor? 



 

  

Bilaga 3 

Exempelföretag 

Bilmekaniker AB 

Verksamhet: Reparation av bilar  

Ägare: 45 år, yrkesutbildning, haft företaget i 15 år 

2 anställda  

Kiosk AB 

Verksamhet: Säljer tobak och godis 

Ägare: 35 år, gymnasialutbildning, haft företaget i 2 år 

1 anställd 

IT konsult AB  

Verksamhet: Konsult åt företag  

Ägare: 30 år, systemvetare, haft företaget i 2 år  

1 anställd   

Advokatbyrå AB 

Verksamhet: Konsult i juridiska frågor 

Ägare: 50 år, juridikutbildning, haft företaget 15 år  

2 anställda 

 


