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Förord
Att skriva den här uppsatsen har varit en intressant och lärorik tid i vår utbildning. Vi har fått 
insyn och förståelse för hur kreditbedömning går till i praktiken samt insett vilken betydelse 
och status revisorn har i bankernas ögon. 

Det är många faktorer som påverkat det färdiga resultatet. Vi vill därför tacka alla som 
möjliggjort detta arbete. 

Först och främst riktas ett stort tack till samtliga respondenter som tagit sig tid att träffa oss 
och svara på våra frågor. 

Även ett stort tack vill vi ge vår handledare Marianne Kullenwall som väglett oss och kommit 
med värdefulla synvinklar under arbetets gång. 

Vi tackar även alla opponenter och klasskamrater som läst igenom arbetet och kommit med 
värdefulla synpunkter.



Summary

A qualitative study about credit rating in banks
– the audits importance in the process 

The most important in the banks credit rating are: personal judgment, business concept,
business plan and repayment ability. The banks also use the private corporations audited 
accounts in its credit rating. It is also considered a guarantee that the accounts have been
reviewed by an authorized auditor.

Today all private corporations are obligated by statutory audit. The government of Sweden 
appointed an investigation to conclude if the audit should be statutory or not. The investigator 
presented on the third of April 2008 a report (SOU 2008:32) that suggests abolishment of the 
statutory audit for approximately 97 % of all private corporations in Sweden. This will result 
in certain effects on the banks credit rating because of the fact that the banks trust the audited 
accounts to have been audited by an independent audit. 

The purpose of this study was to conduct a qualitative study in cooperation with Swedish 
banks to investigate the process of credit rating and the importance of the audit in that 
process.

This study is conducted as a case study. To gather the secondary data for the frame of 
references, we have studied literature and disquisitions. The primary data has been gathered 
through interviews.  

Four bank officials in Skövde and Tibro has been interviewed. The four banks were selected 
by the fact that they together account for nearly 80 % of the banks balance sheet total on the 
Swedish market.

The results of this study has been analysed and we concluded the following conclusions: 

 the confidence between the bank and the company is very high valued 
 the audit is a sign of quality



Sammanfattning

De viktigaste momenten i kreditbedömningen är: personbedömning, affärsidé, affärsplan och 
återbetalningsförmåga. Vid kreditbedömningsprocessen använder bankerna sig även av 
företagets reviderade räkenskaper. Att räkenskaperna är reviderade av en godkänd eller 
auktoriserad revisor anses vara en säkerhet i kreditbedömningen. 

Idag omfattas samtliga aktiebolag i Sverige av lagstadgad revisionsplikt. Sveriges regering 
tillsatte en utredning för att avgöra om revisionsplikten bör vara lagstadgad. Utredaren 
presenterade ett betänkande (SOU 2008:32) den 3 april 2008 som föreslår att revisionsplikten 
skall avskaffas för cirka 97 % av Sveriges företag. Detta innebär konsekvenser vid bankernas 
kreditbedömningsprocess eftersom bankerna förlitar sig på att företagens årsredovisning är 
granskad av en kompetent och oberoende part. 

Syftet med uppsatsen var att göra en kvalitativ undersökning i samarbete med svenska banker 
för att undersöka hur kreditbedömningen i bankerna går till samt vilken betydelse revisionen 
har i kreditbedömningsprocessen.

Studien bygger på en kvalitativ metod med fallstudie som undersökningsmetod. För att samla 
in sekundärdata till den teoretiska referensramen har insamling av litteratur och vetenskapliga 
artiklar gjorts. Även Internet har använts vid fakta insamling. Primärdata till empirin har 
samlats in genom besöksintervjuer. 

Fyra banktjänstemän i Skövde och Tibro har intervjuats. Urvalet av banker grundades på att 
Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB tillsammans svarar för nästan 80 % av 
bankernas sammanlagda balansomslutning på den svenska marknaden. 

Resultatet av studien har analyserats och följande slutsatser har dragits: 

 bankerna värderar förtroendet mellan företaget och banken mycket högt 
 revisionen ses generellt som en kvalitetsstämpel på räkenskaperna
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1 Inledning
I detta kapitel presenteras bakgrunden till problemet och redogör för studiens 
problemformulering och syfte. Området som undersöks begränsas i uppsatsens 
avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund
Företagens reviderade räkenskaper är en av källorna som banken använder sig av vid ett 
kreditbeslut.1 Bankerna använder sig av det reviderade materialet för att bedöma företagets 
aktuella och historiska finansiella ställning samt företagets återbetalningsförmåga De 
reviderade räkenskaperna består av årsredovisningen, delårsrapporter, kassaflöden samt
information om företagets marknadsposition.2 Att räkenskaperna är reviderade av en godkänd 
eller auktoriserad revisor anses vara en säkerhet i kreditbedömningen.3 Viktiga faktorer som 
bankerna värdesätter vid en kreditbedömning är att revisorn inte bara granskar den externa 
rapporteringen utan även företagsstyrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av 
företaget. Revisorerna är även skyldiga att rapportera iakttagelser rörande brott till styrelsen
och anmäla misstankar om brott till åklagare.4

Lagstadgad revisionsplikt infördes i Sverige 1983 eftersom den skulle vara till nytta för 
företagens ägare och för förebyggande av ekonomisk brottslighet. Det har varit mycket 
diskussioner under årens lopp vad som skall göras med revisionsplikten, om den skall vara 
kvar eller avskaffas helt för små bolag. Om revisionsplikten avskaffas medför det 
konsekvenser för företagen och dess intressenter.5

Thorell & Norberg nämner i sin utredning från 2005 fördelar och nackdelar med
revisionsplikt. Fördelarna är att revisionsplikten medför bättre ordning och tydlighet i 
företagets räkenskaper i den externa rapporteringen. Reviderade bolag skapar även större 
förtroende hos intressenterna.6 Den ökade tillförlitligheten ses som en kvalitetssäkring av 
kreditgivarna och flera studier visar att kreditgivare ser mer fördelaktigt på reviderade bolag.7

Största nackdelen är att små företag inte upplever att nyttan för revisionen överstiger 
kostnaden för den, samt att den extra utgiften har negativ inverkan på företagets 
konkurrenskraft. Den svenska revisionsstandarden bygger på internationella regler som är 
anpassade för stora bolag som behöver mer omfattande granskning än vad ett litet företag 
kräver. I små bolag är ofta ägarna involverade i företagets verksamhet och de ser vanligtvis 
inte betydelsen och nyttan av revisionen.8

Regeringen har tillsatt en utredning som var klar den 31 mars 2008.9 Utredaren har fått i 
uppdrag att föreslå de ändringar i regelverket som är nödvändiga för att kunna avskaffa
revisionsplikten för de små bolagen. Utredaren kommer också att undersöka om ändringen av 
revisionsplikten behöver kombineras med andra åtgärder som förebygger överträdelser av till
exempel skatte- och redovisningsreglerna och i så fall föreslå vilka åtgärder som behöver 

                                                
1 Smith, D. Redovisningens språk, (2006)
2 Svensson, B. Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags kreditvärdighet, (2003)
3. Smith, D. (2006)
4 Aktiebolagslagen 9 kap
5 Thorell, P. & Norberg, C. Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005)
6 Ibid.
7 Gómez-Guillamón, A D. The usefulness of the audit report in investment and financing decisions, (2003)
8 Thorell, P. & Norberg, C. (2005)
9 Kommittédirektiv 2006:128 tilläggsdirektiv till Utredningen om revisorer och revision
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göras. Regeringen påpekar även att utredaren skall titta på hur skattekontrollen och 
bekämpandet av ekonomisk brottslighet påverkas om revisionsplikten avskaffas.10

Utredaren skall särskilt beakta de administrativa konsekvenserna för näringslivet och utforma 
förslagen så att bolagens administrativa kostnader hålls så låga som möjligt. Leder förslagen 
till kostnadsökningar för samhället skall utredaren föreslå hur dessa skall finansieras. Om 
förslaget rekommenderar att revisionen skall begränsas för vissa bolag skall det övervägas om 
revisionsplikten skall vara lagstadgad, men med utrymme för de små bolagen att avgöra om 
de skall omfattas av reglerna eller inte.11

En undersökning som gjordes i England 2003 visar att majoriteten av ett företags finansiering 
kommer från banken (69 %).12 En annan undersökning gjord i Spanien visar att revisorns 
revisionsberättelse är en viktig faktor när banken tar sitt beslut om kreditgivningen samt 
finansieringens storlek. Avskaffandet av revisionsplikten bidrar således till ökade svårigheter
vid bankernas kreditgivningsprocess.13

1.2 Problemformulering 
Utifrån ovanstående problemdiskussion har vi formulerat följande problem:

Hur går bankernas kreditbedömning till vid ett finansieringsbeslut i dag, samt vilken 
betydelse har revisionsplikten i processen?

1.3 Syfte
Syftet med uppsatsen är att göra en kvalitativ undersökning i samarbete med svenska banker 
för att undersöka hur kreditbedömningen i bankerna går till samt vilken betydelse revisionen
har i kreditbedömningsprocessen.

1.4 Avgränsningar
Det finns flera olika kreditgivare på marknaden och därför har vi valt att begränsa oss till fyra 
ledande kreditgivande banker i Sverige. Med kreditgivare i uppsatsen menas kreditgivande 
banker. Vi begränsar oss i uppsatsen till små och medelstora aktiebolag enligt definitionen i 
Årsredovisningslagen. Företagen får inte passera mer än en av följande gränser, två år i rad:
50 anställda, 25 miljoner i balansomslutning, samt 50 miljoner i nettoomsättning.14

                                                
10 Kommittédirektiv 2006:128
11

SOU 2007:56, Delbetänkande av utredningen om revisorer och revision
12 Collis, J. Views on Exemption From Statutory Audit, (2003) 
13 Gómez-Guillamón, A D. (2003)
14 Årsredovisningslagen 1 kap, 3§, p. 4 & 5
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2 Vetenskaplig metod
I detta kapitel presenteras val av metod för genomförande av studien enligt 
problemformulering och syfte. Även genomförande av faktainsamling och källkritik tas upp.

2.1 Val av metod
Det finns två undersökningsmetoder: kvantitativ och kvalitativ. En kvantitativ undersökning
är aktuell vid beskrivning av storlek, mängd eller kvantitet i ett forskningsprojekt. Den 
kvantitativa metoden kan bestå av en enkätundersökning som skickas till olika banker, det kan 
vara svårt att få tillbaka enkätsvaren från bankerna samt så blir svaren inte lika utvecklade, till 
exempel: ”behövs revisionsplikten? Ja/Nej”. Kvalitativa metoder syftar till att ge beskrivande 
data – människans egna skrivna eller talande ord och observerbara beteenden. 15 Olika 
kvalitativa insamlingsmetoder är till exempel intervjuer, fokusgrupper, observationer, 
fallstudier och litteraturstudier.16 En fallstudie är en gemensam benämning på de metoder som 
används för att ingående studera ett fall eller en person. Vid fallstudier kan flera olika 
datainsamlingsmetoder användas.17

För att besvara problemformuleringen har vi valt att använda oss av en kvalitativ 
undersökningsform till den empiriska delen. Vi har i vår fallstudie använt oss av 
litteraturstudie och intervjuer som insamlingsmetoder. Den kvalitativa metoden ger oss 
möjlighet till mer ingående diskussioner för ökad förståelse av ämnet eftersom det ges tillfälle 
till diskussion och följdfrågor under intervjuerna. 

2.1.1 Primär- och sekundärdata
Primärdata är material som forskaren själv samlar in genom intervjuer och enkäter. 
Sekundärdata är befintlig data som forskaren hämtar från tidigare publicerat material.18 För att 
skapa en förståelse kring ämnet har vi använt både primär- och sekundärdata. Insamlingen av 
litteratur påbörjades på Skövde högskolebiblioteket samt via fjärrlån från andra bibliotek. För 
att hitta relevanta vetenskapliga artiklar har vi använt databasen Emerald via Högskolan i 
Skövdes bibliotek, samt Internetbaserade sökmotorn Google och Riksbankens hemsida. De 
vanligaste sökorden vi har använt oss av är: ”kreditbedömning”, ”kreditgivning”, ”kreditrisk”, 
”revisionsplikt”, ”kreditrisker”, ”redovisning”, ”audit” och ”credit risk”. Vi har även tittat på 
andra uppsatser inom liknande ämnen för att få förslag på lämpliga artiklar och litteratur. 
Under insamlingen av relevant litteratur har vi upptäckt att det finns ganska begränsad mängd 
litteratur gällande valt ämne och den är i de flesta fall inte uppdaterad med ny information. 
Dessutom belyser författarna enbart vissa karakteristiska delar av kreditbedömning.

2.1.2 Undersökningsmetod
Med hänsyn till vår problemformulering har vi valt att särskilt undersöka de reviderade 
räkenskapernas betydelse i bankernas kreditbedömningsprocess. Vi har valt att dela in 
undersökningsmetoden i två delar. Del ett består av material som vi samlat in under 
intervjuer, före regeringens utredning om revisionsplikten presenterats. Banktjänstemän från 
fyra olika banker där samtliga har kunskap och många års erfarenhet av kreditbedömning till 
företag intervjuades. 

                                                
15 Olsson, H. & Sörensen, S. Forskningsprocessen, 2007
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Ibid.
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Syftet med intervjuerna var att skapa en bättre dialog samt att en intervju ger möjlighet att 
ställa följdfrågor vid behov. Del två i empirin består av svar på de följdfrågor som vi mailat ut 
till respondenterna efter det att regeringens andra del i utredning om revisionsplikten
presenterats den 3 april 2008. Syftet med följdfrågorna var att avgöra om respondenternas 
inställningar och åsikter har förändrats efter det att regeringens utredning presenterat resultatet 
om revisionspliktens avskaffande. 

2.1.3 Val av banker
På den svenska marknaden svarar de fyra största bankaktiebolagen, Swedbank, 
Handelsbanken, Nordea och SEB tillsammans för nästan 80 procent av bankernas 
sammanlagda balansomslutning.19 Av den orsaken valde vi att kontakta dessa fyra: Swedbank 
och Handelsbanken i Tibro samt Nordea och SEB i Skövde. Vi genomförde intervjuer med: 
Conny Modigh (Swedbank i Tibro), Torbjörn Läth (Handelsbanken i Tibro), Anna Evebring 
(SEB i Skövde) och Lars Eriksson (Nordea i Skövde). 

2.1.4 Tillvägagångssätt
Två tekniker finns att tillgå vid insamling av data: enkäter eller intervjuer. Besöksintervjuer 
eller telefonintervjuer är de vanligaste intervjuformerna. De olika sätten har sina för- och 
nackdelar. Besöksintervjuer går snabbt att genomföra, ger möjlighet till komplicerade och 
ingående frågor samt att intervjuaren kan ställa följdfrågor. Även kroppsspråket kan utnyttjas 
som fördel eftersom det går att känna av om respondenten är ärlig i sina svar och känner sig 
bekväm att svara på frågorna. Nackdelen vid en besöksintervju är att det kan vara svårt att få 
en intervjutid samt kan det upplevas som svårt att få respondenten att svara på frågorna 
eftersom det inte går att vara anonym. Telefonintervjuer går relativt snabbt att genomföra och 
har hög svarsfrekvens men det går inte att ställa alltför ingående eller komplicerade frågor.20

Vi valde att genomföra besöksintervjuer på grund av möjligheten att kunna läsa av 
respondenternas kroppsspråk och reaktioner under intervjuerna. Kontakt togs med bankerna 
genom besök där vi presenterade oss och förklarade syftet med vår studie. Vi har inte stött på 
några problem med att boka intervjutid. Dock upplevde vi att några av bankerna visade ett 
visst orosmoment vid första kontakten över ämnet som skulle diskuteras. Av denna orsak 
bestämde vi att inte använda bandspelare under intervjuerna. 

För att underlätta för respondenten under intervjun och för att skapa möjlighet till konstruktiv 
dialog mellan oss och dem använde vi oss av ett frågeformulär (se bilaga 1). Frågorna var 
utformade med samband till syfte och problemformulering som vi fastställde i inledningen. 
Frågeformuläret innehöll åtta huvudfrågor och sex underfrågor. Detta medförde möjligheten
att besvara frågorna i oberoende ordning, vilket var uppskattat av respondenterna. Formuläret 
behandlade två ämnen, kreditbedömning och revisionsplikt. I början av intervjun frågade vi 
hur deras kreditbedömningsprocess går till i praktiken samt vilken information som bankerna 
ansåg var viktig vid kreditbedömningen. Vidare ville vi veta hur bankerna upplever nyttan av 
revisionen och vad de anser om revisionspliktens avskaffande. Frågorna var utformade utan 
fasta ramar för att ge en friare tolkning av vilken information som var relevant i 
respondenternas ögon. Alla banktjänstemän fick intervjufrågor i förväg via e-post. Intervjutid 
var avsatt mellan en och två timmar. 

                                                
19 http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_FS/finstab_01_2_artikel2.pdf
20 Eriksson, L T & Wiedersheim-Paul, F. Att utreda, forska och rapportera, (2006)
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Följdfrågorna (se bilaga 2) som används i del 2 av undersökningsmetoden var utformade som 
ett brev med information om utredningens resultat. Frågorna utformades efter vilken 
information som erhållits under tidigare intervjuer samt med ny information från regeringens 
utredning. Syftet med följdfrågorna var att ge respondenterna möjlighet att göra tillägg till 
sina tidigare uttalanden med hänsyn till den nya informationen. Vi har fått svar från tre av 
respondenterna. En respondent gav utförliga svar på frågorna och två att dem står fast vid 
tidigare uttalanden. En respondent har inte svarat.

2.1.5 Bearbetning av intervju och uppföljning
Vi har frågat samtliga tjänstemän om vi fick återkomma med kompletteringar vid behov. Efter 
varje intervju sammanställde vi materialet direkt för att minimera risken för 
informationstappande. För att försäkra oss om att vi förstått informationen rätt skickades det 
bearbetade materialet från intervjuerna till respondenterna för godkännande och eventuella 
ändringar. Endast godkänt material har använts i empirin.

2.1.6 Källkritik
Den litteratur vi har använt oss av som behandlar revision och revisionsplikt är FAR SRS:s 
(organisationen för revisions- och redovisningsbranschen ) Samlingsvolym del 1, som ges ut 
av FAR SRS förlag. FAR SRS är en organisation som förespråkar lagstadgad revisionsplikt 
och det kan därmed finnas möjlighet att informationen inte är helt oberoende.

Under arbetets gång blev regeringens andra del i utredningen om revisionsplikten klar. Vi har 
inte haft tillgång till informationen i utredningen från början så den informationen har 
tillkommit under arbetets gång.   

Det kan även poängteras att de vetenskapliga artiklar vi använt oss av har varit få till antalet 
eftersom de artiklar som är publicerade i ämnet är något föråldrade eftersom mycket lite är 
publicerat efter år 2000. De vetenskapliga artiklar som vi har använt anser vi vara oberoende 
eftersom ingen av dem är riktade mot Sverige. 

I arbetet använder vi en studie av professorerna, Thorell och Norberg. De genomförde en 
undersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv om avskaffande av revisionsplikten i Sverige. 
Vi vill framhäva att Svenskt Näringsliv förespråkar ett avskaffande av revisionsplikten och 
det kan finnas möjlighet att undersökningen inte är helt oberoende.
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3 Teoretisk Referensram
I detta kapitel kommer vi att beskriva årsredovisningens och revisionens betydelse vid 
bankernas kreditbedömning, samt hur bankens kreditbedömningsprocess ser ut i teorin.
Teoridelen består av teoretiska material som baseras på litteratur och vetenskapliga 
undersökningar samt regeringens utredning om avskaffandet av revisionsplikten.

3.1 Kreditbedömning 
Relationen mellan banken och företaget kännetecknas av ett ömsesidigt beroendeförhållande. 
Banken behöver företagskunder att låna ut likvida medel till och företaget behöver låna 
likvida medel för att finansiera sina investeringsbehov.21 Detta har medfört behov av att 
kunna mäta och hantera de risker som uppstår vid bankernas kreditgivningsprocess.22

Bankens bedömning av ett kreditärende baseras på företagets ekonomiska situation, 
företagsledningens kompetens, marknadsutveckling i branschen, lämnade säkerheter samt 
lönsamheten i företaget.23 Samarbetsvilja mellan banken och företaget är därför en viktig 
faktor. Företaget lämnar detaljerad information till banken för att underlätta i bankens 
kreditbedömning och banken gör en noggrann och rättvis bedömning.24

3.1.1 Arbetsgång vid kreditbedömning
Kreditgivning regleras genom lagen om bank- och finansieringsrörelse men bankerna utför
också sin egen bedömning för att minska riskerna vid kreditgivningen.25

”Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit skall det pröva risken för att de 
förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. Institutet får bevilja en kredit bara 
om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda. Ett kreditinstituts 
kreditprövning skall vara organiserad så att den som fattar beslut i ett ärende har tillräckligt 
beslutsunderlag för att bedöma risken med att bevilja krediten.”

2004:297 Lag om bank- och finansieringsrörelse (8kap, 1-2§§)

När ett företag lämnar in en ansökan om lånet skall beviljas sker det på likartade sätt i de fyra 
stora bankerna i Sverige.  Mindre krediter hanteras och beviljas i regel på det lokala kontoret. 
För större krediter utarbetar den kreditansvarige ett beslutsunderlag som sedan läggs fram 
inför en kreditkommitté. Kreditansökan passerar från lägsta kreditkommittén till den nivå i 
rangsystemet där ett beslut kan beviljas. Vilken nivå det rör sig om beror på beloppets storlek 
samt på hur komplicerat kreditärendet är.26

Bankerna utformar sina egna mål, riktlinjer och rutiner för kreditvärdighetsbedömningen 
inom ramen för bankrörelselagens och finansinspektionens föreskrifter. Kreditbedömningen 
skall grundas på saklig och objektiv ekonomisk information. I denna information ingår bland 
annat årsbokslut, periodrapporter, budgetar, kalkyler och prognoser.27 Ett minimikrav vid 
kreditbedömning är att företaget skall ha upprättat en realistisk budget. En budget ska ge klar 

                                                
21 Bruns, V: Landström, H. red. Små företaget och kapitalet, uppl. 1, (2003)
22 http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_FS/finstab_01_2_artikel2.pdf
2008-01-29
23 Broomé, P, Elmér, L & Nylén, B. Kreditgivning till företag, uppl. 5, (1998)
24 Bruns, V. (2003)
25 Stenberg, V. & Sigbladh, R. (2003)
26  http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_FS/finstab_01_2_artikel2.pdf 
2008-04-02
27 Svensson, B. (2003)
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och tydlig information om företagets förmåga att själv bedöma framtiden. Företaget skall även
ha upprättat genomtänka kalkyler som visar företagets lönsamhet. Kreditgivaren efterfrågar 
även information om hur beroende företaget är av sina kunder och leverantörer. Om företaget 
endast har ett fåtal kunder och leverantörer är det en oroande faktor i kreditgivarens ögon. 
Faller en kund eller en leverantör kan företaget få problem att generera likvida medel.28

Informationsinhämtningen blir mer omfattande vid bedömningen av nya kunder än vid 
befintliga. Den varierar med hänsyn till tidpunkten för kreditbedömningen och 
årsredovisningens aktualitet. Det är viktigt med en policy som beskriver potentiella 
varningssignaler som ger tidiga indikationer på att ett företag är på väg mot en finansiell 
kris.29 Företagets historiska material är användbar information vid bedömning av befintliga 
företag för att genomföra jämförelser och bedömningar om företagets verksamhet under 
många verksamhetsår.30

3.1.2 Kreditupplysningar
Kreditupplysningar i olika former är det viktigaste instrumentet vid kreditbedömning. Med 
hjälp av kreditupplysningar kan kreditgivarna få fram information om företaget. 
Kreditupplysningen har tre huvudsyften. Första syftet är att identifiera och kontrollera 
faktauppgifter rörande specifika företag. Det andra huvudsyftet är att ta fram information om 
företagets återbetalningsförmåga. Genom kreditupplysningarna kan kreditgivaren analysera 
företagets historiska återbetalningsförmåga och formulera risken för att företaget mister 
möjligheten att kunna betala oberoende av företagets betalningsvilja. Det tredje huvudsyftet är 
att ge kreditgivaren en signal om mer information behöver anskaffas om företaget och om det 
behöver göras kompletteringar.31 Som ett komplement till den interna kreditbedömningen, för 
att minimera sina risker, använder bankerna sig av opartiska externa kreditbedömare. De 
svenska bankerna äger tillsammans Upplysningscentralen AB, som gör beräkningar av
företagens konkurssannolikheter på två års perspektiv för i stort sett samtliga svenska 
företag.32 Kreditgivare bevakar fortlöpande sina kunder för att minimera de ekonomiska 
riskerna. Genom bevakningen som sker via uppkoppling till Upplysningscentralen dagligen, 
veckovis eller vid behov kan kreditgivaren upptäcka oroande signaler på marknaden och i 
företaget. Kreditgivarna kan sedan vidta de åtgärder som behövs för att undvika eller 
minimera kreditförluster.33

3.1.3 Risker
Kreditgivarna tar stora risker eftersom inget företag kan garantera med 100 % säkerhet att 
företaget kan fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet. Risken i en viss kreditfråga bedöms 
utifrån två aspekter: dels företagets återbetalningsförmåga, dels de säkerheter som kan ställas 
mot krediten.34 Det kan påpekas att krediter inte beviljas utan säkerheter och inte heller om 
återbetalningsförmågan är dålig på lång sikt oavsett om företaget lämnar värdefulla säkerheter 
eller inte.35 Det finns två olika sorters risker i kreditbedömningsprocessen: risk för 
fallissemang och risk vid fallissemang. Med risk för fallissemang menas om kredittagare 

                                                
28 Stenberg, V & Sigbladh, R. (2003)
29 Svensson, B. (2003)
30 Stenberg, V. & Sigbladh, R. (2003)
31 Ibid.
32 http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_FS/finstab_01_2_artikel2.pdf 
2008-02-16
33 Stenberg, V. & Sigbladh, R. (2003)
34 Tegin, Å. (1997)
35 Svensson, B. (2003)
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kommer att få problem att fullborda sina förpliktelser gällande avtalet. Kreditgivaren måste 
alltid ha i åtanke att kredittagare kan hamna i konkurs. Bedömning av risk för fallissemang 
grundas på företagets analys: företagets affärsidé, strategi, ägarnas/ledningens kompetens, 
verksamhetsplaner, marknadsbedömningar samt analys av årsredovisningar och
delårsrapporter.36 Att kreditgivaren kan få information om företagets administrativa 
kompetens är av stor betydelse. Har företaget genomtänkta och fasta rutiner i sin verksamhet 
är det goda tecken på att företaget kan sköta sina förbindelser med olika intressenter. En 
kompetent ledning i företaget har förmågan att administrera och leda på ett bra sätt och 
företaget har större potential att lyckas i branschen.37

För att värdera risken vid fallissemang bedömer kreditgivare hur säkerhetens värde utvecklas 
under kredittiden och vilket det reella värdet är om säkerheten måste avyttras. 
Värdebedömningen skall jämföras med kredittagarens förbindelser under kredittiden.38 För att 
minimera sina risker vid kreditbeslut måste bankerna bedöma företaget från historiskt material
och göra analyser av företaget och dess verksamhet.39 Kreditgivarna använder sig av 
årsredovisningen som underlag för trendanalyser och anser att jämförbarheten i informationen 
är av stor betydelse i kreditbedömningen.40

3.1.4 Informationsunderlag vid kreditbedömning 
Företagsledningen gör själva kontinuerliga analyser av det egna företaget för att ta fram
underlag för framtida strategier och företagets framtida utveckling.41 Banken bedömer och 
analyserar företagets återbetalningsförmåga på lång sikt samt ställer kravet att ha insyn i 
företagets ekonomiska utveckling. Företagets framtida överlevnadsförmåga samt
konkurrensförmåga är en viktig del i bankernas kreditbedömning. Denna insyn och 
uppföljningskontroll i företaget har flera banker försökt att säkerställa med nya tuffa 
avtalsformuleringar.42 Företagen har i sin tur upprättat årsredovisningen samt övrig extern 
information så att bankerna har lättare att bedöma företagets kreditrisk.43 Banker försöker 
även prognostisera kassaflöden och göra en känslighetsanalys för att få svar på om ett företag
kommer att klara sig vid minskad efterfrågan. Olika nyckeltal räknas fram beroende på vilken 
bransch företaget är verksamt inom. Nyckeltalen visar företagets historiska utveckling och ger 
underlag för att med hög sannolikhet kunna förutse konkursrisker. Exempel på nyckeltal som 
används är: lageromsättningshastighet, vinstmarginaler, kassaflöden, fasta kostnader och
yteffektivitet (omsättning per kvm eller totalyta i en butik). En del information för att bedöma
företagets ekonomiska situation återfinns i årsredovisningen.44

Utifrån analys av årsredovisningen kan banken även bedöma företagets 
återbetalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka. Genom att analysera den externa
informationen kan bankerna även bedöma den risk som är förenad med en eventuell 
kreditgivning. För att informationen i årsredovisningen skall uppfylla sitt syfte måste 
bankerna kunna lita på att informationen är tillförlitlig, vilket är revisionens syfte.45

                                                
36 Tegin, Å. (1997)
37 Stenberg, V. &  Sigbladh, R. (2003)
38 Tegin, Å. (1997)
39 Stenberg, V. & Sigbladh, R. (2003)
40 Svensson, B. (2003)
41 Stenberg, V. & Sigbladh, R. (2003)
42 Ibid.
43 Smith, D. (2006)
44 Stenberg, V. & Sigbladh, R. (2003)
45 Hansson, S. Arvidson P. & Lundquist, H. Företags – och räkenskapsanalys, uppl. 10, (2006)
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En kredit från en bank till ett företag sträcker ofta ut sig över flera år. Detta medför att 
bankerna behöver ett bra underlag i form av en granskad årsredovisning för att kunna göra en 
korrekt bedömning av företagets ekonomiska situation.46

3.2 Revisionsplikt
I Sverige är revisionsplikten reglerad i lag sedan 1983. Enligt lagen måste svenska aktiebolag 
anlita en kvalificerad revisor som granskar företagets räkenskaper.47 Revisionsplikten finns 
fastställd i Revisionslagen med hänvisningar till Bokföringslagen och fastställer vilka företag 
som är tvingade att avsluta sin bokföring med en årsredovisning.48 Detta gäller samtliga 
aktiebolag oberoende av storlek eller omsättning.49

3.2.1 Kvalitetssäkring av årsredovisningen 
Revisionen innebär att revisorn skall granska företagets årsredovisning, bokföring samt 
företagsledningens förvaltning av bolaget. Årsredovisningen består av företagets 
förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, kassaflödesanalys, samt noter och 
revisorns revisionsberättelse. Granskningen skall vara så grundlig och omfattande som god 
revisionssed kräver.50 Hur granskningen skall ske har inte lagstiftaren bestämt, vilket varit en 
medveten lösning för att revisionen skall få möjligheten att utvecklas i takt med förändringar 
samt ta hänsyn till olika omständigheter i företag.51 Granskningen skall enligt Revisionslagen 
utföras av en eller flera oberoende personer som skall vara godkända eller auktoriserade 
revisorer. Revisorn måste följa etiska normer som ställs i yrket samt har tystnadsplikt och kan 
därmed inte lämna ut information om företaget.52

Revisionen ses som en kvalitetssäkring och ger ökad tillförlitlighet till informationen i ett 
företags årsredovisning. De olika intressenterna till bolaget skall kunna försäkra sig om att 
den information som bolaget lämnar ut är kontrollerad av en kvalificerad revisor och därmed 
också kunna lita på att informationen är tillförlitlig. FAR SRS har sedan länge utfört 
kvalitetskontroll av sina medlemmar och medlemsföretag. Syftet med kontrollen är att öka 
förtroendet för revision och hålla den på en hög kvalitetsnivå.53

Företagets revisor kan (efter samtycke från företaget) lämna mycket värdefull kompletterande 
information till kreditgivarna. Revisorerna arbetar som fortlöpande granskare enligt 
aktiebolagslagen och fungerar även vid behov som rådgivare åt företagaren. Som 
informationskälla till kreditgivarna är revisorn en värdefull tillgång. Revisorerna har i teorin 
tystnadsplikt, men i praktiken har ofta kreditgivarna löst problemet genom att avtala särskilda 
klausuler med företaget. Många banker har numera inskrivet i kreditavtalet att banken bland 
annat har rätt att fritt kommunicera med företagets revisor, som därmed frias från sin 
tystnadsplikt. En bra kontakt mellan revisorerna och kreditgivarna kan förhindra att företaget 
hamnar i konkurs.54

                                                
46 Hansson, S, Arvidson P. & Lundquist, H. (2006)
47 Aktiebolagslagen 9 kap
48 Revisionslagen 1 kap, 2§
49 Bokföringslagen 6 kap, 1§
50 Aktiebolagslagen 9kap, 3 §
51 Thorell, P. & Norberg, C. (2005)
52 Aktiebolagslagen 9 kap
53 Smith, D. (2006)
54 Stenberg, V. & Sigbladh, R. Kreditbedömning, uppl. 3, (2003)
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3.3 Reviderade räkenskapers betydelse för bankerna 
År 2003 publicerades en studie av Antonio Duréndez Gómez-Guillamón som tar upp frågan 
om huruvida revisorns revisionsberättelse och åsikt är användbar eller inte inför långivnings 
& investeringsbeslut. Undersökningen genomfördes år 2000 i Spanien i form av enkäter som 
gick ut till 231 stycken kreditgivare samt 104 stycken marknadsanalytiker.  Enkäten 
besvarades av 112 tillfrågade vilket var en svarsfrekvens på 33.73%. Resultatet från
enkätundersökningen visar att kreditgivande banker, sparbanker samt centralbanker (land 
banks) är överens om att revisorns rena och kvalificerade åsikt i revisionsberättelsen påverkar 
deras beslut om långivning till bolag. Revisionsberättelsen kan även ligga till grund för lånets 
storlek. Även analytikerna som var tillfrågade anger att revisorns åsikt har inflytande när det 
gäller att investera i ett företag eller inte samt även hur stora investeringarna skall bli. Studien 
visar således att både kreditgivare och börsmäklare anser att informationen i revisorns 
revisionsberättelse är relevant och användbar.55

Jill Collis fick år 2003 i uppdrag av handelsdepartementet (DTI, department of trade and 
industry) att undersöka frågor som var kopplade till borttagandet av revisionsplikten i 
England. Undersökningen genomfördes i form av 2633 stycken enkäter som skickades ut till 
onoterade små bolag runt om i Storbritannien. Svarsfrekvensen var cirka 30 %, vilket 
motsvarar 790 stycken svar. Studien visar att 44 % av de tillfrågade bolagen hade extern 
finansiering som ett tillägg till det kapital som aktieägarna investerat. Det anges också att 
majoriteten av finansieringen kommer från banker (69 %) och från tillgångsbaserad 
finansiering (52 %). Collis hävdar att dessa siffror bekräftar tidigare gjorda undersökningar. 
Den främsta anledningen till att bolagen skulle välja frivillig revision anges vara att den förser 
en tredje part (t.ex. Banker och andra kreditgivare) med en försäkran från bolaget, samt att 
nyttan överstiger kostnaden. Collis anger även att företagsledningarna väljer att ha frivillig 
revision eftersom den ger ökat förtroende mellan företaget och kreditgivarna. Studien visade 
även att det främst var banker och andra kreditgivare som tydligast motsatte sig avskaffningen 
av revisionsplikten i England. Detta eftersom de använder sig av reviderat material i sin 
kreditbedömningsprocess. 56

3.4 Regeringens utredning om revisionspliktens avskaffande
Regeringen utredning om revisionspliktens avskaffande presenterades av utredaren under en 
presskonferens i Stockholm den 3 april 2008. Utredningen föreslår att bara knappt tre procent 
av Sveriges små aktiebolag skall ha lagstadgad revisionsplikt. Utredaren föreslår i 
utredningen att revisionsplikten skall slopas den 1 juli 2010 utan övergångsbestämmelser.57  

Sverige har i nuläget förvaltningsrevision där revisorn har skyldighet att granska styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn har även skyldighet att granska och 
anmäla hur företaget sköter sina förpliktelser mot staten, till exempel betalningar av skatter, 
och om det förekommit några brott i företagets verksamhet. Utredningen föreslår att 
förvaltningsrevisionen skall avskaffas för samtliga aktiebolag i Sverige.58

Utredningen framställer positiva och negativa effekter vid ett avskaffande av revisionsplikten. 
De positiva effekterna är att företag kommer att ha möjlighet till väsentliga 
kostnadsbesparingar eftersom revisorn är en stor kostnadspost i resultaträkningen. 

                                                
55 Gómez-Guillamón, A D. (2003)
56 Collis, J. (2003)
57 SOU 2008:32
58 Ibid.
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Avskaffande av revisionsplikten kommer att ge små företag frihet att välja de redovisnings-
och revisionstjänster de behöver. Erbjudandet på marknaden för dessa tjänster kommer till 
följd av detta att bli mer varierat och priserna på tjänsterna kommer att sjunka. Dessa 
förändringar ger de svenska företagen bättre villkor att klara den hårdnande konkurrensen 
internationellt från företag som inte har revisionsplikt eller har lägre kostnader än de svenska 
företagen.  De negativa effekterna är svåra att kvantifiera och yttrade nackdelarna med 
avskaffande av revisionsplikten präglas av revisorernas rädsla att förlora monopolställning 
och utsättas för konkurrens på marknaden. Skatteverket och Ekobrottsmyndigheter poängterar 
att det finns möjligheter att skattefel ökar och att ekonomisk brottslighet sprider ut sig på 
grund av avskaffande av revisionsplikten. Utredaren tycker att oron för ökning av skattefusk 
och annan brottslighet är förstorad, men han kommer att lägga fram förslag i 
skattelagstiftningen om kompensatoriska åtgärder.59

Svenska företag befinner sig i ett konkurrensmässigt underläge i förhållande till företag i 
bland annat Storbritannien, Tyskland och Holland eftersom de svenska företagen tvingas ha 
kostnadskrävande redovisning och revision. Dessa länder har i dag förenklad redovisning och 
befrielse från revisionsplikten.  Utredningen föreslår att alla företag som ligger under mer än 
ett av det fjärde bolagsrättsliga direktivets gränsvärden år 2008, nämligen för 
balansomslutningen 4 400 000 euro, för nettoomsättningen 8 800 000 euro och för antalet 
anställda 50, undantas från revisionsplikt. Med tillämplig växlingskurs och beaktande av EU:
s omräkningsmarginal blir gränsvärdena följande: balansomslutning 41 500 000 kronor, 
nettoomsättning 83 000 000 kronor och antal anställda 50.60

Utredningens förslag om avskaffande av revisionsplikt lägger tonvikten på att revisorn är en 
viktig tillgång för företagen och tillför ett värde. Samtidigt poängteras i utredning att företaget 
i dag är tvingad till revision och kan inte själva bestämma och välja vilka tjänster de vill köpa 
av revisionsbyrån. I stället måste de revisionspliktiga företagen varje år betala för revision 
som många företag inte anser sig behöva. Tvånget innebär att företag som inte behöver någon 
revision alls belastas med onödiga kostnader, till exempel drygt 70 000 vilande aktiebolag. 
Avskaffande av revisionsplikten ger större möjlighet för företag att bestämma och köpa vilka 
redovisnings- och revisionstjänster företaget har behov av.61

Utredningen har genomfört en analys av hur förslaget att avskaffa revisionsplikten för små 
företag påverkar företagens intressenter, främst ägare, kapitalplacerare, kreditgivare samt
leverantörer. Resultatet av analysen är enligt utredaren inte oroväckande. I Sverige råder 
avtalsfrihet och den som inte vill investera eller rättshandla med företag som avstår från 
revision kan avstå eller försöka ersätta sig för den förhöjda risk som kan antas följa med att 
företaget inte revideras. Den förhöjda risken kan till exempel kompenseras med förhöjt pris, 
högre räntor, kortare kredittider samt olika säkerheter av företaget i form av borgen eller 
pant.62  

                                                
59 SOU 2008:32
60 Ibid.
61 Ibid.
62 Ibid.
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3.5 Grafisk sammanfattning av kreditbedömningen

Figur 1: Grafisk sammanställning av kreditbedömningsprocessen63

Figur 1 åskådliggör den sammanställda kreditbedömningsprocessen hos kreditgivande banker. 
Företaget börjar med att ansöka om kredit hos banken som samlar in informationsunderlaget. 
Banken gör en personbedömning och granskar företagets ekonomiska information samt väger 
riskerna mot säkerheterna. Efter sammanställning av informationsunderlaget tar banken beslut 
om kreditgivning skall beviljas eller inte.

                                                
63 Författarnas egen sammanställning
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4 Empiri
I detta kapitel presenteras sammanställt material från de intervjuer som vi genomfört i 
samarbete med fyra banktjänstemän. Samtliga respondenter har god kunskap i ämnet och 
många års erfarenhet av kreditgivning till företag. Åsikterna i detta kapitel om revision och 
revisionsplikt är banktjänstemännens egna.  

4.1 Swedbank
Conny Modigh Bitr. Företagschef
Intervju 14 februari 2008
Swedbank i Tibro 

4.1.1 Kreditbedömning
Arbetsgången vid kreditbedömningen skiljer sig åt beroende på om det är ett nystartat företag 
eller om det är ett väletablerat. Banken har regelbunden kontakt med samtliga sina 
företagskunder minst en gång per år för att följa upp om företagen är på rätt spår och arbetar 
så effektivt som möjligt. Det viktigaste i kreditbedömning är personen. Många gånger är det 
endast en person som arbetar och är drivande i företaget. Banken försöker bedöma den här 
personens förmåga, vilja och kompetens att driva ett företag samt om låntagaren har koll på 
marknadssituationen. Banken tittar på affärsidé, kunskap och bakgrund, men det är 
personbedömningen som är viktigast i kombination med förmågan och viljan. Även 
konkurrenssituationen diskuteras och banken uppmuntrar att företaget gör en marknadsanalys 
och att testa produkten på blivande kunder. Conny Modigh säger: ”Det är inte banken som 
skall köpa produkten, det är kunden”. Låntagare tänker ibland inte på detta och försöker sälja 
sin affärsidé till banken utan någon väsentlig granskning av marknaden. Tjänsteföretag är 
svårare att bedöma än tillverkande företag. Vid bedömningen av tjänsteföretag blir kunskap 
en mer betydande beståndsdel, även om personbedömningen fortfarande står i fokus. Den som 
är mest aktiv, kunnig och är bäst på att sälja lyckas med sitt företag. Det måste tillföra något 
nytt på marknaden annars blir det svårt för företaget att sälja sina tjänster och produkter.

Det vanligaste är att starta ett större företag eller att köpa ett befintligt. Banken efterfrågar i 
dessa fallen även information om den administrativa delen: vem som tar hand om 
bokföringen, försäkringar, vem som är revisor samt om det finns kompanjonavtal i företaget. 
Banken ser företaget som en viktig affärspartner, de faktorer som företaget inte tänker på 
försöker banken upplysa om. När ett företag ansöker om lån till en investering ställer banken 
frågor angående vilken effekt investeringen får i företaget. Banken vill även att företaget skall
göra en budget inför varje år. Detta behövs eftersom budgeten är ett sätt att styra företaget. 
Banken uppmuntrar även till att företaget upprättar efterkalkyler som visar om investeringen 
fick önskad effekt. Det är viktigt att vara kostnadsmedveten. Nystartade företag får också göra 
en budget, dock krävs inte likviditetsplan om inte behovet finns. Storleken på lånet påverkar i 
princip inte bankens bedömning. Men visst finns det skillnad på lån om 100 000 kr och 
10 000 000 kr. I princip vill banken veta relevant information för att kunna fatta rätt beslut. 
Det är en kreditkommitté som fattar beslut efter ovanstående kriterier. Oftast lämnar företaget 
inte informationen som behövs i beslutet om banken inte frågar efter den. Banken kan även 
kräva säkerheter i form av personliga tillgångar oavsett om det rör sig om en enskild firma 
eller ett aktiebolag. Ägaren till ett aktiebolag kan krävas gå i personlig borgen för företaget.
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Banken håller kontinuerlig kontakt med företagen för att minimera riskerna. Så fort som 
banken upptäcker risker med ett företag kontaktar de företaget direkt för att diskutera 
problemet. Banken får rapporter dagligen från Upplysningscentralen om företagens situation
på marknaden. Banken kan ofta ses som den största aktieägaren som oftast har mer utlånat 
kapital än aktieägarna och i slutändan vill banken ha tillbaka sitt satsade kapital. Banken vill 
vara till hjälp i ett tidigt stadium för att minimera risker, ingen tjänar på att ett företag går i 
konkurs. ”Företagskunderna skall se banken som en affärspartner som delar både glädje och 
sorg”, menar Conny Modigh.

4.1.2 Revisionens betydelse
Banken begär det reviderade bokslutet. Att det är reviderat är en stämpel på att informationen 
är så korrekt som den kan vara, annars finns anmärkning i revisionsberättelsen. Ett reviderat 
bokslut är viktigt eftersom även kundfordringarna och lagret blir avstämt. Lagret kan vara 
svårbedömt och det är viktigt att det inte ligger kvar gamla produkter i lagret. Banken föredrar 
att företaget arbetar med revisorer och redovisningsbyråer som har bra rykte och som banken 
känner till. Banken kan föreslå att företaget byter revisor om banken inte är nöjd med 
revisorns arbete. Banken vill ha en fullmakt från företaget som ger revisorn möjlighet att 
diskutera den ekonomiska situationen i företaget. 

Revisionsplikten behövs eftersom den generellt ger ordning och reda i räkenskaperna. Banken 
har stor tilltro på revisorn fram tills motsatsen bevisats. En öppen dialog med revisorn är 
viktigt. Om ett företag inte vill häva tystnadsplikten för revisorn till bankens fördel uppstår en 
förtroendekris. Banken accepterar inte ett sådant förhållningssätt. Om förhållandet inte rättas 
till, kan banken överväga att säga upp krediterna. Samtidigt kräver revisorn höga arvoden som 
belastar företaget ekonomiskt. Banken ger mycket fri rådgivning. Om revisionsplikten blir 
avskaffad ser banken inga problem för små företag som har en omsättning omkring 3-4 
miljoner kronor. Banken ger som sagt mycket rådgivning dock kommer banken att vilja att 
företaget anlitar en seriös och kunnig redovisningsbyrå att hjälpa till med bokföringen. Små 
företagare arbetar ofta väldigt mycket med företaget, och kan behöva professionell hjälp med 
bokföringen. I så fall stämmer ofta bokföringen med det reviderade bokslutet.

4.2 Swedbank Del 2
Gränsvärdena är väldigt höga och här infinner sig ett problem eftersom vi inte betraktar dessa 
företag som små. Banken hoppas fortfarande att regeringen kommer i likhet med många andra 
länder att införa förändringen gradvis och inte direkt gå på EU-begreppet av ett litet företag. 
Med cirka 97 % av Sveriges alla företag graderade som mindre driver det fram frågan 
ytterligare om på vilket sätt företagen kan säkerställa den finansiella informationen till olika 
intressenter.

Banken kommer att fortsätta göra affärer på den här marknaden och vill precis som tidigare 
veta den ekonomiska statusen hos motparten för att bedöma såväl återbetalningsförmåga som 
värdet på företagets tillgångar och säkerheter. Det kan finnas andra och fler sätt att få den 
informationen än just via ett reviderat årsbokslut och sannolikt kommer sådana tjänster att 
växa fram. I något företag kanske det mest handlar om värdering och hantering av lager och i 
ett annat företag kundfordringar. En redovisningskonsults rapport kan också vara väl så bra 
som en revisors. Det blir viktigt att dels kvalitetssäkra deras arbete, dels de uppfattningar som 
banken själv skaffar sig om olika personer i de här funktionerna. Det är väl också så att till en 
början kommer många att ha kvar revisorn. Det är särskilt viktigt om företaget vet att de 
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kommer efterfråga finansiering. I England som stegvis infört detta gör fortfarande 20 % av de 
företag som inte behöver det, reviderade årsbokslut.
Förvaltningsrevisionen är framåtriktad och skjuter in sig på företagets rutiner och hantering av 
olika saker vilket är viktigt för såväl företaget som finansiären. Det är således synd om 
förvaltningsrevisionen tas bort men det viktiga är att företaget och dess rådgivare fortsätter att
fundera på dessa frågor.  
  

4.3 Handelsbanken
Torbjörn Läth, Kontorschef
Intervju 17 mars 2008
Handelsbanken i Tibro

4.3.1 Kreditbedömning
Kreditprocessen skiljer sig något åt beroende på om det är en ny företagskund eller en 
befintlig. Arbetsgången börjar med att företagskunden bokar en tid med banken och banken 
sätter sig in i företagets ekonomiska situation samt går igenom allt tillgängligt material. 
Banken är mer försiktig vid kreditbedömningen till nya företag eftersom banken saknar 
historik om företaget. Vid ett nystartat företag tittar banken på affärsidé, kompetens hos 
företaget och referenser hos personen bakom företaget. Banken måste tro på affärsidén och bli 
övertygad om att idén håller i längden. Ett befintligt företag analyseras med hjälp av de 
historiska dokument som finns tillgängliga och om företaget har en tidigare relation till 
banken kan det vara av betydelse. Men materialet måste vara genomtänkt för att banken skall
förstå syftet med lånet.

Storleken på lånet har ingen stor betydelse i kreditbedömningen. Lånar företaget 10 miljoner 
kronor och kassaflödet håller, så är det ingen skillnad.  Storleken på lånet avgör vilken nivå på 
säkerhet som banken efterfrågar. Säkerheter i form av skötselborgen eller investeringsobjektet 
är en självklarhet vid utlåning. Skötselborgen är en beteckning på ett borgensåtagande mot 
tredje man. Syftet med denna typ av borgen är att ägaren får ett mer tydligt personligt ansvar 
för bolagets verksamheter samt att han skall få ett starkare incitament att se till att 
verksamheterna sköts på ett betryggande sätt. Om kunden inte vill åta sig en 
borgensförbindelse kan det vara ett tecken på att kunden inte tror helhjärtat på sin affärsidé. 
Däremot om kunden är beredd på att satsa mycket kapital själv, kan banken också tänka sig 
att satsa eftersom det visar att personen har förtroende för sin affärsidé. En risk är 
konjunkturen, det finns alltid en valutakursrisk och råvarupriser kan förändras snabbt. En 
annan risk är att små företag ofta är beroende av ett fåtal kunder och leverantörer. Det är 
viktigt att ett företag inte står och faller med en kund eller leverantör. 

4.3.2 Revisionens betydelse
Årsredovisningen har stor betydelse i kreditbedömningen. Den skall vara så färsk som möjligt 
eftersom den snabbt blir föråldrad. Banken kan efterfråga kompletterande material i form av 
extra bokslut eller liknande. Genom att titta på olika årsredovisningar kan banken göra 
jämförelser mellan olika år och se vilka tendenser företaget har. Det är även viktigt att 
årsredovisningen upprättas klart och tydligt. Om upplägget och innehållet är svårt att förstå 
kan det vara ett tecken på att företagskunden har syftet att förvirra eller undanhålla viss
information från intressenterna. Vid en investeringskredit, t ex att köpa ett befintligt företag, 
tittar banken på om det finns ett starkt kassaflöde i företaget. Den stora frågan är om företaget 
kommer klara både räntor och amorteringar. Kassaflödet är alltid viktigt. Vid bedömningen 
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till nya företagskunder kan en framtidsprognos i form av en budget vara aktuell. Banken vill 
veta hur företaget ser på framtiden. 

Torbjörn Läth anser att revisionsplikten och förtroendet för revisorn är en viktig funktion i
kreditbedömningen. Banken godkänner aldrig oreviderade räkenskaper, på grund av detta är 
det troligt att banken alltid kommer att kräva att någon ser över räkenskaperna. Om 
revisionsplikten avskaffas ställer det högre krav på banken vilket medför att banken har högre 
krav på kunderna. Behandlingstiden av kreditärendet blir troligtvis längre eftersom banken 
måste spendera mer tid på att avgöra om siffrorna är trovärdiga. Istället för revisorernas 
granskning av företagen kan det tänkas att företagen anlitar en konsult eller värderingsman 
som bland annat kan hjälpa till med värderingen av lagret och kundfordringarna. Han tror 
även att det inte kommer att bli någon större skillnad för företagen i fråga om kostnaden. 
Torbjörn Läth tror även att det kan bli krångligare för företagen att få beviljad kredit. Fördel 
är det givetvis för de företag som inte behöver låna och de med en liten verksamhet. De 
kommer givetvis att minska revisionskostnaden. Problemet med oreviderade räkenskaper 
finns redan vid kreditbedömningen av enskilda firmor och handelsbolag som inte omfattas av 
revisionsplikten. 

4.4 Nordea
Intervju 18 mars 2008 
Lars Eriksson, Företagsrådgivare 
Nordea i Skövde

4.4.1 Kreditbedömning
Processen börjar med att företag som vill låna kapital lämnar sin ansökan hos banken. 
Kundansvarige samlar in information och material om kundens finansiella ställning. Därefter 
sammanställer kundansvarige ett PM. Beslutsfattandet går genom olika led beroende på 
storleken på lånet och givna säkerheter. För att banken skall kunna fatta ett beslut och 
minimera risker behöver banken information från Upplysningscentralen för att ta reda på om 
företagen har några anmärkningar. Banken efterfrågar information om vilka säkerheter som 
finns i företaget, i form av inventarier och fastigheter. Företagets konkurrenssituation 
tillsammans med branschanalys och marknadsstabilitet analyseras. Företagets kund- och 
leverantörsberoende står i fokus eftersom företag med få kunder och leverantörer löper större 
risk att hamna i ekonomiska svårigheter. Ägarförhållandet i företaget i kombination med
ledningen och den kompetens som finns i företaget har en inverkan på beslutet. En 
övertygande affärsidé och en noggrann analys av marknadssituationen är faktorer som har
påverkan på den slutgiltiga bedömningen. Vid förfrågan om kreditgivning till nystartade 
företag, hänvisar banken dessa till Nyföretagarcentrum. 

Storleken på lånet har ingen avgörande betydelse vid kreditbedömningen, men det bör vara en 
realistisk storlek på lånet i förhållande till företagets verksamhet. Det förekommer att banken 
efterfrågar skötselborgen och företagsinteckningar. En företagsinteckning medför att banken 
har förtur på ungefär 50 % av de intäkter som uppkommer efter försäljning av varulagret, 
kundfordringarna och inventarierna vid en konkurs. Banken gör en uppföljning på företagen 
minst en gång per år, oftast vid bokslutet. Om det uppstår ekonomiska problem för företaget 
vill banken föra en dialog med företaget och revisorn för att upprätta en handlingsplan med 
syftet att förhindra en konkurs. 
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4.4.2 Revisionens betydelse
Årsredovisningen är en viktig del i kreditbedömningsprocessen eftersom den visar den 
historiska utvecklingen i företaget. Banken har möjlighet att jämföra vinstutvecklingen mellan 
olika år för att se om det finns en ekonomisk trend i företaget. Även om företaget verkar gå 
bra och visar vinst varje år, kan det historiskt sett befinna sig i en neråtgående trend. Banken 
kontrollerar noggrant poster i årsredovisningen som kan vara svåra att värdera, t ex 
kundfordringar ses som osäkra, varulagret samt de förutbetalda kostnaderna. Olika nyckeltal 
räknas fram för att banken vill analysera företagets ekonomiska ställning. De nyckeltal som 
räknas fram beror på vilken bransch företaget är verksamt inom. Företagets 
återbetalningsförmåga är den viktigaste faktorn i kreditgivningen. För att analysera 
återbetalningsförmågan behöver banken informationen som visas i företagets 
kassaflödesanalys i kombination med en uppställd budget. Budgeten visar företagets 
återbetalningsförmåga på sikt och kassaflödet visar företagets historiska flöde av likvida 
medel.

Lars Eriksson anser att revisionsplikten är av betydelse i kreditbedömningen. Banken har stort 
förtroende för revisorer och arbetar i nära samråd med dem. Revisorn ger en extra kontroll på 
årsredovisningen och övriga räkenskaper som banken använder sig av vid kreditbedömningen. 
Att räkenskaperna är reviderade medför att alla periodiseringar, avskrivningar och varulager, 
som generellt är svåra att bedöma, är fastställda och kontrollerade. De enskilda firmorna och 
handelsbolagen är undantagna från revisionsplikten och kräver mer arbete från bankens sida. 
Avskaffningen av revisionsplikten kan medföra att kreditprocessen tar längre tid på grund av 
att banken skulle behöva lägga ner mer tid på att analysera det insamlade materialet mer 
noggrant. Lars Eriksson tror att banken kan få ta över delar av revisorns arbete, men det blir 
förmodligen inte svårare för företagen att få ett lån beviljat. Banken lägger mer fokus på 
affärsidén och personen bakom den. De små bolagen kommer mest troligt att bli jämställda 
med enskilda firmor och handelsbolag i bankens ögon.  

4.5 SEB
Intervju 25 mars 2008
Anna Evebring, Distriktschef Skaraborg 
SEB i Skövde

4.5.1 Kreditbedömning
Kreditbedömningsprocessen beror på storleken på företaget. Riktigt små företag enligt SEB:s 
definition (0-5 miljoner kr i omsättning) följer en kreditmall med maskinell hantering för att i 
största möjliga mån effektivisera processen. Banken kompletterar med information från 
Upplysningscentralen och gör därefter en samlad kreditbedömning. Med medelstora företag är 
det viktigt för banken att förstå syftet med lånet. Banken får in antingen skriftlig eller muntlig 
information om vad lånet skall användas till. Skall lånet användas till att finansiera t ex ett 
fastighetsköp vill banken ha information om den fastigheten. Banken efterfrågar även alltid 
olika typer av siffermaterial, t ex det sista reviderade bokslutet, intäkter, likviditets prognoser 
och soliditeten. Detta är de grundläggande faktorerna i kreditbedömningen. 

Storleken på lånet beror på storleken på företagets omsättning samt även vilken kännedom 
banken har om företaget sedan tidigare. För etablerade företag som banken har förtroende för,
använder banken företagets historiska material. Vid ett nystartat företag granskar banken 
noggrant företagets affärsplan och affärsidé. Banken måste vara övertygad om att affärsidén 



~ Empiri ~

- 18 -

är hållbar och kan generera intäkter i framtiden. Banken lägger ner mer tid och energi på 
nyetablerade företag eftersom banken även ser över ägarförhållandet i företaget, t ex om 
ägaren har anmärkningar eller dylikt. 

4.5.2 Revisionens betydelse
Årsredovisningen är ett väldigt viktigt underlag i kreditprövningen. Den används även i syfte 
att minimera riskerna. En reviderad årsredovisning har en kvalitetsstämpel som stärker 
bankens förtroende för företaget. Viktigast i årsredovisningen är kassaflödesanalysen. Den 
visar om företaget kan generera pengar och således uppfylla sina åtaganden mot banken. 
Största risken enligt banken är att företaget inte kan betala sina räntor och amorteringar. 
Beroende på vilken bransch företaget verkar inom tittar banken på olika faktorer, t ex 
varulagret i ett tillverkande företag. Budgeten efterfrågas oftast vid nyinvesteringar för att 
bedöma företagets planer att generera intäkter. Banken gör sedan årliga uppföljningar med 
företagen för att se att allt går enligt planerna.   

Anna Evebring anser att revisionsplikten är bra och en kvalitetsstämpel på företagets 
räkenskaper. Banken har ett nära samarbete med revisorerna, med företagets samtycke, och 
kan t ex kontakta revisorn och ställa frågor om innehållet i årsredovisningen om denna 
innehåller oklarheter. Om revisionsplikten avskaffas blir det mest troligt inga problem i 
kreditbedömningen för små företag med en omsättning under 5 miljoner kronor. Det kommer 
förmodligen räcka med att företagets skattedeklaration granskas av Skatteverket. Anna 
Evebring tycker även att det borde finnas en balans mellan privatpersoner och små företag. I 
nuvarande situationen kan en privatperson låna upp emot 300 000 till en bil utan större 
problem, men ett litet företag måste uppfylla vissa uppställda krav och lämna in reviderad 
information till banken. Det är svårt att säga vad som skulle kunna ersätta revisorn och 
revisionsplikten. Banken värderar högt det förtroende som finns mellan banken och företaget. 
Ofta har företaget erfarna ekonomer som har hand om bokföringen och har inget motiv till att 
manipulera siffrorna.  
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5 Analys
I detta kapitel knyts teorikapitlet med empirikapitlet ihop där det analyseras vilka likheter och 
skillnader som finns mellan teorin och verkligheten. Vi har valt att redogöra för 
litteraturförfattarnas namn i analysen för att underlätta för läsaren. Vidare har vi valt att 
använda bankernas namn vid beskrivning av kreditbedömning och respondenternas namn vid 
beskrivning av revision. Detta beror på att kreditbedömning beskrivs efter bankernas policy 
medan revisionen beskrivs efter respondenternas personliga erfarenheter och åsikter.  

5.1 Kreditbedömning
Kreditgivningen enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse får endast beviljas om 
låntagaren kan på god grund fullgöra låneförbindelsen. Enligt Riksbanken sker 
kreditbedömningen på likartat sätt i Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea vilket blev 
bekräftat i vår undersökning. Broomé (1998) menar att kreditbedömningen påbörjas med 
bankens bedömning av företagets ekonomiska situation, företagsledningens kompetens, 
marknadsutveckling i branschen, lämnade säkerheter och lönsamheten i företaget. För att 
underlätta för bankens kreditbedömning, menar Bruns (2003) att det är viktigt med 
samarbetsvilja från båda parter. Annars kan det uppstå svårigheter för banken att göra en 
rättvis analys av företaget. Samtliga respondenter poängterade att förtroendet mellan företaget 
och banken är en viktig faktor. Bankerna måste kunna lita på att företaget är ärligt i sin 
ansökan samt att företaget har avsikt att uppfylla sina betalningsförpliktelser mot banken. 

Upplysningscentralen är ett viktigt komplement i kreditbedömningen för att minimera 
riskerna enligt Stenberg & Sigbladh (2003). Kreditbedömarna på Upplysningscentralen gör 
beräkningar på företagens konkurssannolikheter. Samtliga bankerna ser Upplysningscentralen
som ett viktigt verktyg och får dagliga rapporter om vad som händer med företagen på 
marknaden. Ingen av bankerna önskar att företagen skall hamna i konkurs och försöker 
således hjälpa företagen i tid för att förhoppningsvis förhindra fallissemang. Stenberg & 
Sigbladh (2003) menar även att bankerna måste utgå från historiskt material och göra analyser 
av företaget och dess verksamhet för att minimera riskerna för fallissemang. Bankerna måste 
även bedöma företagens förmåga att klara räntor och amorteringar till banken. Handelsbanken 
betonade det historiska materialets betydelse för att ha möjlighet att analysera företagets 
verksamhet. Enligt Nordea kan banken bedöma den ekonomiska utvecklingen med hjälp av 
företagets årsredovisning och upptäcka eventuella ekonomiska trender i företaget. 

5.1.1 Bedömning av årsredovisningen
Banken kan utifrån analys av årsredovisningen, bedöma företagets återbetalningsförmåga, 
lönsamhet och kapitalstyrka anser Hansson m.fl. (2006). Även Stenberg & Sigbladh (2003) 
påpekar att årsredovisningen fyller en viktig funktion och ger en bra bild över företagets 
ekonomiska situation och historiska utveckling. Handelsbanken, Nordea och SEB betonar att 
årsredovisningen är ett betydelsefullt underlag vid kreditbedömning. Nordea och 
Handelsbanken menar att årsredovisningen visar företagets ekonomiska historia men 
samtidigt skall den var så nygjord och aktuell som möjligt. Handelsbanken betonar även att 
banken efterfrågar en årsredovisning som är tydlig och lättförståelig. Den historiska 
informationen ger bankerna möjlighet att jämföra företagets ekonomiska situation mellan 
olika år och se om företaget visar några ekonomiska trender. Nordea förtydligar att företaget 
kan befinna sig i en neråtgående trend även om det visar vinst. 
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Samtliga banker betonar kassaflödesanalysen som den viktigaste informationen i 
årsredovisningen. Bankerna anser att kassaflödet visar om företaget har de likvida medel som 
krävs för att klara sina förpliktelser mot banken.

Svensson (2003) menar att kreditbedömningen skall grundas på saklig och korrekt ekonomisk 
information, så som årsbokslut och periodrapporter. Enligt Stenberg & Sigbladh (2003) kan 
en budget ge klar och tydlig information om framtiden. Samtliga banker anser att budgeten är 
ett viktigt styrmedel i företagen och uppmuntrar företagen att upprätta den. Budgeten ger 
således betydelsefull information till banken om hur företagen ser på framtiden. Nordea 
menar att budgeten visar företagets framtidsplaner och kassaflödet visar företagets historiska 
ekonomiska ställning. Budgeten och kassaflödesanalysen kompletterar således varandra i 
bankens kreditbedömning. Swedbank poängterar vikten att företaget är framåtblickande och
kostnadsmedvetet även för sin egen skull och inte bara för bankens, bland annat för att 
undvika ekonomiska svårigheter i framtiden.

5.1.2 Bedömning av risker
Tegin (1997) skriver att kreditgivarna tar stora risker i kreditgivningen och att banken måste 
bedöma kreditfrågan utifrån två aspekter: risk för fallissemang och risk vid fallissemang. 
Samtliga banker är överens om att kreditbedömningen börjar med en analys av företagets 
ekonomiska situation för att minimera risken för fallissemang. Swedbank, Handelsbanken och 
SEB betonar att ett nystartat företagets affärsidé och affärsplan är av vikt i bedömningen. 
Swedbank och Nordea menar även att företagets marknads- och konkurrenssituation 
analyseras ingående för att bedöma företagets risk att försättas i konkurs. Men bedömningen 
beror på om företaget är nytt på marknaden eller har haft en fungerande verksamhet under 
många år. Svensson (2003) påpekar att informationsinhämtningen blir mer omfattande vid 
bedömning av nystartade företag. Nordea nämner inte skillnaden mellan nya och befintliga 
företag. Nordea har dock ett nära samarbete med nyföretagarcentrum och rekommenderar 
nystartade företag att kontakta nyföretagarcentrum för hjälp med att upprätta det 
informationsmaterial som banken efterfrågar. 

Samtliga banker var överens om att ägarstrukturen och kompetensen i företaget spelar en 
viktig roll. Det är ofta den personliga bedömningen som är avgörande. Swedbank menar att 
den som är mest aktiv, kunnig och bäst på att sälja, lyckas bäst med sitt företag. Svensson 
(2003) påpekar att krediter inte beviljas utan säkerheter. För att minimera risken vid 
fallissemang beskriver Tegin (1997) hur bankerna bedömer säkerheternas värde. Swedbank, 
Handelsbanken och Nordea efterfrågar säkerheter i form av personliga tillgångar och 
skötselborgen som innebär att ägaren tar ett personligt ekonomiskt ansvar för företaget. 
Nordea diskuterar även bankens möjligheter att teckna företagsinteckningar vilket medför att 
banken får förtur på cirka 50 % av intäkterna som uppkommer vid konkursutförsäljning. SEB 
har inte poängterat säkerheternas betydelse vid kreditbedömningen. 

5.2 Revisionens betydelse vid kreditgivning
Smith (2006) redogör för revisionens betydelse för företagets olika intressenter. Att 
räkenskaperna är reviderade uppfattas av intressenterna som en kvalitetssäkring och ger ökad 
tillförlitlighet till informationen i årsredovisningen. Respondenterna är eniga om att revisorn 
är en viktig part i företaget. Revisorn är dels en kontrollant och dels en viktig källa till 
informationen i årsredovisningen. Även studien som publicerades i Spanien av Gómez-
Guillamón (2003) visar att kreditgivande banker är eniga om att revisorns rena och 
kvalificerade åsikt i revisionsberättelsen har stor betydelse i kreditgivningsprocessen.   
Respondenterna har ett nära samarbete med revisorn. Enligt Aktiebolagslagen har revisorerna 
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tystnadsplikt men enligt respondenterna kan tystnadsplikten avtalas bort genom muntliga eller 
skriftliga avtal mellan banken och företaget. Bankerna ser det som en fördel i 
kreditbedömningen om företaget häver tystnadsplikten till revisorn. Detta eftersom det ger 
banken möjlighet att få information om vad som ligger bakom siffrorna i årsredovisningen. 

5.2.1 Bankernas åsikter om revisionspliktens avskaffande
Regeringens utredning (SOU 2008:32) har analyserat hur förslaget att avskaffa 
revisionsplikten påverkar företagens intressenter, främst ägare, kapitalplacerare och olika 
kreditgivare. Utredaren Bo Svensson menar att intressenterna visar en obefogad oro eftersom 
det råder avtalsfrihet i Sverige. En avtalspart som inte vill rättshandla med ett företag som inte 
tillämpar revision kan avstå eller ersätta sig för den förhöjda risk som kan antas följa av att 
företaget inte är reviderat. Kreditgivare kan kompensera sina risker med till exempel förhöjd 
ränta, kortare kredittider samt begära olika säkerheter i form av borgen eller pant. Utredaren 
menar vidare att företagen kommer att få möjlighet att välja de redovisnings- och 
revisionstjänster som företaget behöver.

Collis (2003) framhäver i sin studie att företagen i England främst väljer att tillämpa frivillig 
revision eftersom den anses vara en försäkran mot tredje part. Collis (2003) menar vidare att 
revision ökar förtroendet mellan kreditgivarna och företagen. Samtliga våra respondenter 
ansåg att revisionsplikten och förtroendet för revisorn är viktiga faktorer i kreditbedömningen. 
Läth på Handelsbanken påpekar till exempel att banken i dagsläget aldrig accepterar ett 
årsbokslut som inte är godkänt av revisorn. Modigh på Swedbank och Eriksson på Nordea 
anser båda att revisionsplikten behövs eftersom revisorns arbete medför ordning och reda i 
räkenskaperna samt att de är kontrollerade och fastställda. Evebring på SEB förtydligar att 
reviderade räkenskaper är en kvalitetsstämpel på företaget. 

Studien i England av Collis (2003) klargjorde även att det främst var kreditgivarna som 
motsatte sig avskaffande av revisionsplikten. Våra respondenter bekräftade till viss del Collis 
undersökning eftersom avskaffandet av revisionsplikten medför mer arbete i 
kreditbedömningen. Swedbank och SEB upplever inga problem vid avskaffandet av 
revisionsplikten för företag upp till cirka 4-5 miljoner kronor i nettoomsättning. Modigh på 
Swedbank menar att ett problem uppstår om regeringens förslagna gränsvärden godkänns 
eftersom banken inte betecknar dessa företag som små. Han påpekar även att banken erbjuder 
mycket fri rådgivning till företagen, men banken kommer förmodligen önska att företaget 
anlitar en seriös och kunnig redovisningsbyrå. Modigh tror även att det kan finnas andra sätt 
att få fram relevant information än via revisorn. Troligtvis kommer nya tjänster att växa fram 
inom redovisningsbyråerna. En redovisningskonsults rapport kan vara lika bra som en 
revisors om det går att kvalitetssäkra deras arbete. 

Evebring på SEB anser att det borde finnas en balans mellan privatpersoner och små företag. 
Företagets skattedeklaration borde räcka i kreditbedömningen. Läth på Handelsbanken 
motsätter sig däremot avskaffandet och menar att det redan nu finns stora problem vid 
bedömning av andra associationsformer som inte omfattas av den lagstadgade 
revisionsplikten. Läth tror även att bankerna alltid kommer att begära att någon kompetent
part kontrollerar räkenskaperna. Eriksson på Nordea stämmer in på att oreviderade 
räkenskaper medför mer arbete av banken eftersom det insamlade materialet måste analyseras 
mer noggrant. Eriksson tror även att banken kan få ta över delar av revisorns arbete om 
revisionsplikten avskaffas. Detta leder till att beslutsprocessen förlängs, men det blir 
förmodligen inte svårare för företagen att få lån beviljat.
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6 Diskussion och slutsatser
Utifrån vår problemformulering som är följande:

Hur går bankernas kreditbedömning till vid ett finansieringsbeslut i dag, samt 
vilken betydelse har revisionsplikten i processen?

 kan vi konstatera följande slutsatser:

Utlåning till företag är en del av bankernas kärnverksamhet, en stor del av deras arbete består 
därmed av kreditbedömning. Vi upplever förtroendet mellan parterna som det viktigaste i 
kreditbedömningen. Det har ingen betydelse hur starkt kassaflöde företaget har eller vilka 
säkerheter det lämnar, om banken inte har fullt förtroende för ägarna i företaget och dess 
affärsidé. 

Företagets återbetalningsförmåga bedöms som en avgörande del i kreditbedömningen av 
samtliga respondenter och har även förankring i teorin. Detta tolkar vi som att 
kassaflödesanalysen är en väsentlig del i årsredovisningen. Bankerna betonar värdet av en 
kassaflödesanalys som är nyupprättad och aktuell. Har företaget ett bra inflöde av likvida 
medel underlättar det kreditbedömningen.

Större delen av arbetet vid en kreditbedömning ligger på att bedöma risk för fallissemang och 
risk vid fallissemang. Vi upplever risken för fallissemang som den viktigaste risken ur 
bankernas synvinkel. Detta eftersom bankerna arbetar i förebyggande syfte för att hjälpa 
företagen att undvika konkurs. I ändamålet att minimera riskerna kan vi konstatera att 
Upplysningscentralen och företagens historiska material är betydande faktorer i 
kreditbedömningen. Samtliga respondenter använder dagligen Upplysningscentralen: dels vid 
en kreditbedömning av nystartade företag och dels för att följa upp befintliga kunder för att 
minimera risken för fallissemang. Bankerna använder det historiska materialet mer sällan men 
analyserar det mer noggrant för att konstatera om företaget kommer klara sina 
återbetalningsförpliktelser mot banken.   

Både våra respondenter och författare i teorin poängterar betydelsen av reviderade 
räkenskaper i kreditbedömningen. Även utländska studier understryker innebörden av 
reviderade räkenskaper i kreditbedömningen. Respondenterna framhävde svårigheterna att 
värdera olika poster, till exempel varulager och kundfordringar, i årsredovisningen. Revision 
framställs som en kvalitetsstämpel och inger större förtroende för företagets räkenskaper. Vad 
som dock är förvånande är att en lagstadgad tystnadsplikt kan avtalas bort, men samtidigt är 
det förstående varför. Årsredovisningen kan vara svårförståelig och banken kan behöva mer 
förklarande information än vad företaget kan lämna. Revisorn är ofta insatt i hur företaget 
arbetar och hur värderingarna i årsredovisningen gått till.

Vår bedömning är således att revisorn är en viktig beståndsdel i kreditbedömningen. Studier 
gjorda utomlands betonar nyttan av den revisionen och våra respondenter instämmer hur 
viktigt det är med reviderade räkenskaper i kreditbedömningen. Läth på Handelsbanken 
menar till exempel att någon form av reviderade räkenskaper kommer krävas även i 
framtiden. De övriga tre respondenterna uttryckte emellertid ingen oro för företag med upp till 
4-5 miljoner kronor i omsättning. 
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Det kan tänkas att oron är mer befogad om det nuvarande förslaget från regeringen går 
igenom, vilket innebär att cirka 97 % av Sveriges aktiebolag kommer undantas från 
revisionsplikten. Även om Bo Svensson i utredningen om avskaffandet av revisionsplikten i 
Sverige anser att oron är obefogad kan det diskuteras vem som har rätt. 

Vi är övertygade om att marknaden kommer anpassa sig och att många företag kommer att
välja tillämpning av frivillig revision. Vi tror även att ett avskaffande av revisionsplikten 
öppnar möjligheter för banken att få ett bättre samarbete med företagen, eftersom de 
tillsammans kan utarbeta och utveckla vilka tjänster som banken vill ha och företaget 
behöver. Företagets kostnader kommer troligtvis inte att minska märkbart eftersom många
företag förmodligen kommer att välja att tillämpa frivillig revision. Istället är det möjligt att 
företagen kommer att uppleva nyttan för revisionen som högre om de får vara med och 
bestämma vilken typ av granskning som behövs i det aktuella företaget med hänsyn till 
ekonomi och situation.
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7 Avslutning
I detta avslutande kapitel görs en värdering på vårt arbete och vårt resultat. Därefter ger vi
förslag till nya examensarbeten.

Värdering av arbetet
Vi vill påpeka att den primära och den sekundära informationen som vi använt oss av kan 
innehålla fel. Det är inte ovanligt att sekundärkällor har påverkats av författarnas uppfattning 
och värderingar samt av uppdragsgivaren. I vårt arbete har vi använt oss av Internet som inte 
kan betraktas hundra procent tillförlitligt, därför har vi hämtat information endast från 
Riksbankens hemsida.

Våra primärkällor kan innehålla fel eftersom våra respondenter kan ha missförstått våra frågor 
och vi deras svar. Den risken har vi försökt undvika genom att ställa följdfrågor och e-mejlat 
bearbetat material till respondenterna så att de fick möjlighet att godkänna eller ändra 
informationen. Däremot kan vi inte med 100 % garantera att information som vi fått från våra 
respondenter stämmer överens med verkligheten.

Värdering av resultatet
Det syfte som vi angett i vårt examensarbete anser vi har uppfyllts. Samtidigt kan vi inte 
garantera att resultatet presenterar några absoluta sanningar. Vi kan fastställa efter 
bearbetning av hela examensarbetet att läsaren kan få en bra bild om hur kreditbedömning går 
till samt hur bankerna värderar revision i kreditbedömningsprocessen. 

Förslag på vidare studier
Under hösten 2008 kommer utredningen om avskaffande om revisionsplikten att avslutas med 
ett slutbetänkande. Om förslaget går igenom vore det intressant att undersöka om ett eller 
några år, om bankerna ändrat sina rutiner vid kreditbedömningen. Det kan även vara 
intressant att undersöka hur marknaden reagerat och anpassat sig efter avskaffandet av 
revisionsplikten och främst revisorernas nya ställning. 
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Bilaga 1
Intervjufrågor

Vi vill titta på kreditprocessen gällande små och medelstora Aktiebolag (under 50/25/50 
företag). 

1. Förklara Er nuvarande arbetsgång vid kreditbedömning till små och medelstora företag

– Vilken information behöver ni i samband med kreditbedömningen?

– Påverkar storleken på lånet hela bedömningen?

– Vilken annan information krävs? 

2.  Hur stor roll har ett företags årsredovisning i kreditbedömningen?

3. Hur stor roll har företagets budget i kreditbedömningen?

– Vilka faktorer anser ni viktigast i årsredovisningen?

4. Vilken betydelse har reviderade räkenskaper för kreditbedömningen? 

5. Vilka risker anser ni vara mest betydande vid kreditbedömningen?

– Hur hanterar ni dessa risker?

6. Vad anser ni om revisionsplikt? 

7. Hur stor tillit har ni på revisionen?

8. Om revisionsplikten avskaffas, vilka konsekvenser uppkommer vid kreditbedömningen?   

– Vilken information kan krävas istället för reviderade räkenskaper, som ger likvärdigt 
förtroende vid bedömning?

Kan vi kontakta er för kompletterande frågor?
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Bilaga 2
Hej

Regeringens andra del i utredningen om revisionspliktens vara eller inte vara i Sverige, 
presenterades den 3 april 2008. Utredningen kom fram till att revisionsplikten förmodligen 
kommer avskaffas den 1 juli 2010 utan övergångsregler. 

Gränsvärdena i förslaget motsvarar de maximalt tillåtna värdena i EU. Dessa är följande:

 Nettoomsättning på 83 000 000 kr

 Balansomslutning på 41 500 000 kr

 Antal anställda 50

Detta innebär att cirka 97 % av Sveriges aktiebolag kommer att undantas från den lagstadgade 
revisionsplikten. 

Idag är revisorn skyldig att granska styrelsen och verkställande direktörens förvaltning. 
Utredningen föreslår att förvaltningsrevisionen avskaffas för samtliga företag i Sverige. 

Under vår intervju med er, uttryckte ni att det mest troligt inte blir några större problem eller 
förändringar om gränsvärdet för nettoomsättning sätts till ungefär 0 - 4 000 000 kr. 

Med hänsyn till utredningens förslag och ovanstående information skulle vi vara väldigt 
tacksamma om ni vill reflektera över och besvara nedanstående frågor och maila tillbaka era 
svar innan den 20 april. 

1. Hur ser ni på regeringens satta gränsvärden, är de för höga? Motivera 
Varför/Varför inte?

2. Kommer er kreditbedömning att påverkas vid bedömningen av aktiebolag, vid 
de ovanstående satta gränsvärdena? Motivera i så fall hur kreditbedömningen 
påverkas.

3. Innebär det problem i kreditbedömningen att förvaltningsrevisionen avskaffas? 
Motivera i så fall vilka problem.


